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RESUMO 

 

O uso das drogas acompanha as mudanças na sociedade e as questões relacionadas 

à dependência química são evidentes e preocupantes. O estímulo ao consumo de uma forma em 

geral, iniciado pelo capitalismo, propõe a busca de ter cada vez mais. Quanto ao consumo da 

droga, há também uma procura fácil de prazer. Nesse contexto, esse estudo propôs-se analisar 

as práticas de educação em saúde voltadas para a promoção da vida operadas no cotidiano da 

Atenção Básica de Saúde com ênfase na sustentabilidade e uso/abuso de álcool e outras drogas 

no município de Juazeiro do Norte-CE. O estudo tem um caráter descritivo com abordagem 

qualitativa, pois entrou em contato com questões subjetivas de profissionais da Atenção Básica 

de Saúde atuantes no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Tais profissionais oferecem 

suporte na Estratégia de Saúde da Família (ESF) em áreas específicas para otimizar as ações 

através da ampliação de oferta de serviços e sobretudo da resolutividade. No município há sete 

núcleos para atender às sessenta e quatro equipes da ESF. Participaram quatro psicólogos e três 

assistentes sociais, por serem os profissionais da saúde mental no NASF. Utilizou-se à técnica 

de entrevista semiestruturada, realizada nos meses de abril e maio de 2014. Os discursos foram 

analisados pela análise de conteúdo em etapas de pré-análise, exploração do material, 

tratamento dos resultados, inferência e interpretação. O estudo atendeu aos preceitos éticos e 

científicos regulamentados na Resolução Nº 466, de Dezembro de 2012, com parecer de número 

545.744 deferido em 25/02/2014 pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal do Cariri-UFCA. Apresentaram-se os resultados através de cinco 

categorias temáticas e três subcategorias. As concepções dos participantes sobre o uso de álcool 

e outras drogas, bem como sobre educação em saúde subsidiaram a compreensão de todas as 

categorias. Identificou-se a interface do NASF e o Programa Saúde na Escola (PSE) como 

prática de educação em saúde relacionada com riscos, vulnerabilidades e proteção no uso/abuso 

de álcool e outras drogas. Descreveram-se as dificuldades e facilidades dos profissionais da 

Atenção Básica de Saúde para aquelas práticas no cotidiano do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Além disso, a aplicabilidade de Metodologias ativas na educação em saúde sobre álcool e outras 

drogas e o Matriciamento com o Agente Comunitário de Saúde (ACS) direcionam o sujeito no 

processo de escolha para uma vida sustentável. Consideraram-se alguns avanços na prática 

profissional quanto às ações de educação em saúde sobre álcool e outras drogas voltadas para 

sustentabilidade e promoção da vida. Entretanto, por se tratar de um assunto complexo, percebe-

se algumas resistências, sobretudo voltadas ao preconceito do sujeito usuário daquelas 

substâncias e o longo percurso histórico da política sobre drogas até chegar na redução de danos 

e na descriminalização. Assim, compreende-se a necessidade das equipes, como um todo, de 

aplicar metodologias educativas ativas e problematizadoras nas ações de educação em saúde na 

perspectiva de empoderamento a partir da liberdade de escolher sem a imposição da postura de 

dizer “não às drogas”.  

 

Palavras-chave: educação em saúde; alcoolismo; drogas ilícitas; desenvolvimento sustentável   
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ABSTRACT 

 

The use of drugs follows the changes in society and the issues related to substance abuse are 

evident and troubling. The stimulating consumption in a way generally initiated by capitalism, 

proposes the search to have more and more. As for drug use, there is also an easy search of 

pleasure. Therefore, this study aimed to analyze the health education practices aimed at 

promoting operated in the daily life of primary health care with an emphasis on sustainability 

and use / abuse of alcohol and other drugs in Juazeiro county North-EC . The study has a 

descriptive qualitative approach as it came into contact with subjective questions of professional 

Health Primary Care operating in the Support Center for Family Health (NASF). These 

professionals support the Family Health Strategy (FHS) in specific areas to optimize the actions 

by extending the range of services and especially the resoluteness. In the city there are seven 

cores to meet the sixty-four teams from the ESF. Attended four psychologists and three social 

workers because they are professionals in the mental health NASF. We used the semi-structured 

interview technique, held in April and May 2014. The speeches were analyzed by content 

analysis in pre-analysis steps, exploration of material, treatment of results, inference and 

interpretation. The study met the ethical and scientific principles regulated by Resolution No. 

466, December 2012, with number 545 744 opinion granted on 02.25.2014 by the Ethics and 

Human Research of the Federal University of Cariri-UFCA beings. He introduced himself the 

results through five thematic categories and three sub-categories. The views of the participants 

on the use of alcohol and other drugs, as well as health education supported the understanding 

of all categories. It identified the NASF interface and the School Health Program (PSE) as a 

practical education in health related risks, vulnerabilities and protection in the use / abuse of 

alcohol and other drugs. He described the difficulties and facilities of the primary health care 

professionals to those practices in daily life of the Unified Health System (SUS). In addition, 

the applicability of active methodologies in health education about alcohol and other drugs and 

the matricial with the Community Health Agent (ACS) direct in the subject of choice for 

sustainable living process. It is considered some progress in professional practice regarding 

health education activities about alcohol and other drugs directed to sustainability and 

promotion of life. However, because it is a complex issue, one realizes some resistance, 

especially geared to the prejudice of the individual user of those substances and the long history 

of political route on drugs to get on harm reduction and decriminalization. Thus, we understand 

the need of the teams, as a whole, applying active educational methodologies and problem-

solving in health education activities on empowerment perspective from freedom to choose 

without imposing posture of saying "no to drugs." 

 

Keywords: health education; alcoholism; illicit drugs; sustainable development 
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APRESENTAÇÃO  

 

Para o desenvolvimento desse trabalho o texto foii dividido em seis capítulos: 1 

Premissas Implícitas e explícitas; 2 Promoção da Saúde e o Desenvolvimento Sustentável - 

modos de vida, desejos e enfrentamentos; 3 Uso-abuso de Álcool e outras Drogas - sujeitos, 

contextos, práticas individuais e coletivas; 4 O caminho percorrido: passos para o 

desenvolvimento do estudo; 5 Educação em saúde e promoção da vida: sustentabilidade, álcool 

e outras drogas; 6 Considerações Finais. 

Ao longo do primeiro capítulo, o texto demonstra a abordagem de alguns pontos 

importantes. Inicialmente, consiste em descrever as premissas implícitas da pesquisadora para 

estudar tal temática e as experiências de sua história de vida que a motivaram. No segundo 

ponto, explicitou-se, através da contextualização da problemática do uso de álcool e outras 

drogas, sua influência no desenvolvimento social, bem como entendendo os determinantes 

sociais para o adoecimento, ampliando-se a visão do conceito de saúde e doença. Assim, abre-

se espaço para os questionamentos inquietantes e impulsionadores da pesquisa, justifica-se e 

aponta-se a relevância do estudo percebendo a prevenção como medida significativa para a 

redução do uso do álcool e outras drogas. Encerra-se com os objetivos propostos do estudo. 

No segundo capítulo, realizou-se o embasamento teórico de alguns fundamentos 

considerados importantes para a compreensão desse trabalho. No item sobre a “Promoção da 

Saúde e o Desenvolvimento Sustentável - modos de vida, desejos e enfrentamentos”, efetivou-

se a construção textual dos marcos históricos, além da ligação do termo desenvolvimento à 

saúde como algo intrínseco. Destacou-se também o desenvolvimento sustentável, suas 

dimensões, sobre a essência do ser humano em detrimento da prática consumista, a 

solidariedade e a liberdade em contraposição ao individualismo surgido pelo estímulo ao 

consumo, acreditando que as pessoas, ao se descobrirem como sujeitos de valores e princípios 

humanos, possam assumir uma atitude de um bem viver. E nesse contexto ressaltou-se a 

importância da educação, vendo-a como ato intencional e, portanto, como um meio de 

promover a sustentabilidade. Da mesma forma, apontou-se a intenção das ações de educação 

em saúde como um educar para a sustentabilidade através do processo de empoderamento dos 

sujeitos para um viver sem ou com redução do álcool e outras drogas. 

No terceiro capítulo, caracterizou-se a construção do levantamento de conceitos e 

apreciações dos autores sobre o ‘Uso-abuso de Álcool e outras Drogas - sujeitos, contextos, 

práticas individuais e coletivas”. Assim, tornou-se possível compreender alguns aspectos 
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envolventes do problema, inclusive da subjetividade, pouco explorados ao se falar de álcool e 

drogas.  

No quarto capítulo, “O caminho percorrido: passos para o desenvolvimento do 

estudo”, descreveu-se o tipo de estudo e abordagem escolhida, ponto de partida do território e 

sua contextualização com suas particularidades, o período de delineamento, o processo de 

seleção dos participantes colaboradores da parte empírica, o método de análise oportuno para o 

êxito e os aspectos éticos e legais adotados. Todos os passos foram importantes na viabilização 

do estudo em questão tomando como base os objetivos propostos. 

O quinto capítulo, denominado de “Educação em saúde e promoção da vida: 

sustentabilidade, álcool e outras drogas”, explorou o processo simbólico emergido dos relatos 

dos participantes do estudo e as inferências com dados já existentes em estudos de outros 

autores. Esse capítulo, foi dividido, inicialmente com a caracterização dos participantes e em 

seguida com as categorias temáticas para melhor compreensão do conteúdo surgido: Concepção 

do uso de álcool e outras drogas; Concepções sobre Educação em saúde; A interface do NASF 

e o Programa Saúde na Escola (PSE); Dificuldades / Facilidades dos profissionais da Atenção 

Básica de Saúde para realização de ações de Educação em Saúde sobre álcool e outras drogas 

no cotidiano do Sistema Único de Saúde (SUS); Educação para a sustentabilidade: autonomia 

no processo de escolhas para a redução do álcool e outras drogas (Subcategoria 1 - 

Metodologias ativas na educação em saúde sobre álcool e outras drogas e o processo de escolha 

para uma vida sustentável; Subcategoria 2 - Matriciamento com o Agente Comunitário de 

Saúde; Subcategoria 3 - Percepções individuais: a valorização do sujeito para uma vida 

sustentável). 

Finalizando, o sexto capítulo detém-se em pontuar algumas considerações 

percebidas pela pesquisadora durante o caminho percorrido e do envolvimento com a temática. 

Tem-se a intenção de uma discussão permanente, de direcionar a pesquisas posteriores, bem 

como embasar políticas públicas sustentáveis sobre o uso de álcool e de outras drogas em 

Juazeiro do Norte. É valido proferir a importância da temática estudada como algo influenciador 

no desenvolvimento regional do Cariri na perspectiva de uma educação em saúde baseada nas 

dimensões da sustentabilidade.  
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1 PREMISSAS IMPLÍCITAS E EXPLÍCITAS 

 

Ao adentrar nesse capítulo, percebem-se as premissas implícitas da pesquisadora 

com base na vivência profissional e do desejo da temática álcool e outras drogas.  

Além disso, ressaltam-se as premissas explícitas, a partir de argumentos 

problematizadores do objeto de estudo. Estes configuram-se através de dados epidemiológicos, 

implicações no cotidiano social e econômico de repercussão no desenvolvimento sustentável e 

na promoção da vida.  

Assim, justifica-se a importância e relevância do estudo das ações de educação em 

saúde voltada para a promoção da vida com ênfase no uso/abuso de álcool, drogas e na 

sustentabilidade. 

O interesse pela temática álcool e drogas surgiu a partir de uma experiência como 

enfermeira de uma equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) no ano de 2002, em Imperatriz-

MA, observando uma demanda de mães hipertensas, em busca de atendimento para uso de anti-

hipertensivo, de ansiolíticos e antidepressivos para controlar a pressão arterial instável e aliviar 

insônia e as preocupações pelo envolvimento dos seus filhos com drogas na área de residência.  

Nessa área de atuação da equipe de saúde era frequente a consulta de pré-natal de 

adolescentes que se envolviam com usuários de álcool e outras drogas, quando também não 

compartilhavam com essa prática. As visitas puerperais eram sempre tensas, uma vez que as 

casas eram em micro áreas de venda e consumo de drogas e os residentes ficavam 

ensimesmados com a presença da equipe de saúde, temendo alguma consideração sobre a 

prática ou até mesmo a denúncia policial.  

Realizar atividades educativas com os adolescentes era sempre um desafio, pois 

apesar da ótima parceria com as escolas da área descrita para executar ações de educação em 

saúde sobre o adolescer, a sexualidade, Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), da 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), álcool e drogas, havia a preocupação 

demonstrada pelos professores acerca da percepção dos pais dos adolescentes sobre essa 

iniciativa. Temiam que os genitores ou cuidadores percebessem a abordagem dos temas como 

um incentivo a práticas ilícitas, ao início da vida sexual, gravidez, doenças, entre outras. 

Convivendo com a situação na ESF por dois anos, em seguida, de 2005 a 2010, em 

outra experiência, como profissional de saúde mental, observava um crescimento da demanda 

de usuários no Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi) com queixas associadas ao uso 

e abuso de substâncias psicoativas, de jovens adolescentes com e sem conflito com a lei e até 

crianças. Esses usuários demonstravam inúmeras dificuldades consequentes da postura 
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assumidas com comprometimento na saúde física e mental, nos laços afetivos desfeitos, na 

ausência de responsabilidade nas atividades escolares, sobretudo na ausência de autonomia 

enquanto sujeito, cidadão capaz de colaborar com mudanças na qualidade de vida. 

O uso de substâncias psicoativas tem sido crescente nos dias atuais, tornando-se um 

fator comprometedor da qualidade de vida das pessoas. Considerado um problema de saúde 

pública e de desenvolvimento social, as drogas têm causado prejuízos em diversos aspectos da 

vida das pessoas, principalmente aos grupos vulneráveis, comprometendo a saúde física, 

psíquica e social; interferindo diretamente nas relações dos indivíduos desde o ambiente 

familiar e educacional até o desempenho no trabalho.  

O uso das drogas acompanha as mudanças na sociedade. O estímulo ao consumo 

de uma forma em geral, iniciado pelo capitalismo, propõe a busca de ter cada vez mais. Quanto 

ao uso/abuso da droga há também uma procura fácil de prazer (BERTONI; ADORNI, 2010).  

Diferente do consumo, característica do ser humano como indivíduo, o consumismo 

é uma qualidade da sociedade, e, portanto, está presente em diversos grupos sociais e culturais 

do globo terrestre. Assim, a sociedade de consumo tem seus alicerces no engano de satisfazer 

os desejos do ser humano. Contudo, estes só se mantêm presentes quando o indivíduo continua 

insatisfeito, condições de estímulo para motivá-lo a consumir mais, pois ao se satisfazerem, não 

estarão alimentando o círculo vicioso dessa prática (BAUMAN, 2008). 

A prática do consumismo estimula a querer cada vez mais e a conservar menos os 

valores, tornando os indivíduos vazios e desejosos de consumir mais. Este, segundo Bertoni; 

Adorni (2010, p. 212) “nos leva à busca de novas sensações e do desejo de, mesmo que por 

instantes, experienciarmos um gosto de não sermos mais nós mesmos. Talvez sejam estas 

sensações que buscamos na experimentação ou utilização de algum tipo de droga”.  

Dessa forma, a tomada de decisão dos usuários de drogas é influenciada pela prática 

consumista em tentar minimizar angústias e ocupar espaços sociais mal preenchidos. Além 

desse estímulo, a má distribuição de renda e as desigualdades sociais, realidade da maioria da 

população dos países subdesenvolvidos ou nos países em desenvolvimento, também 

proporciona o envolvimento do indivíduo com as drogas. Assim, considera-se os determinantes 

sociais nessa causa crescente do consumo dessas substâncias, uma vez que o processo saúde-

doença “(...) envolve diferentes campos de responsabilidade e toda ação humana que conforma 

determinado modo de viver” (CASTRO et al, 2010, p. 37). 

Percebem-se outros fatores sociais como a influência da mídia através das 

propagandas que estimulam o “ter” cada vez mais, a competição, o individualismo. Por sua vez, 
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essas causas são fortalecidas pelo baixo valor atribuído ao “ser” que repercute na baixa 

autoestima, nas relações pessoais, na vivência familiar (BERTONI; ADORNI, 2010).  

No Brasil, as questões relacionadas à dependência química são evidentes e 

preocupantes em vários municípios, com um total de 2.8 milhões de pessoas que fizeram o uso 

de substâncias psicoativas no ano de 2012, segundo o II Levantamento Nacional de Álcool e 

Drogas (LENAD). A mesma pesquisa apontou a região Nordeste como a 2ª. região de maior 

prevalência no país com 832 mil pessoas que fizeram uso de substâncias psicoativas no mesmo 

período (CEARÁ, 2013a). 

Vale ressaltar a íntima associação do tráfico no fortalecimento da violência, a 

atividade ilegal, marginalizando os envolvidos, incapacitando-os para o crescimento intelectual 

e baixo desempenho nas atividades laborativas, aumentando os índices de acidentes de trabalho 

(CEARÁ, 2011a). O Brasil destacou-se entre os países da América do Sul com o consumo e 

tráfico de cocaína, justificado pela grande população urbana e localização geográfica favorável 

(UNODC, 2014). 

Além disso, destaca-se o crescente aumento dos casos de acidentes automobilísticos 

resultando em mortes prematuras, a atividade sexual sem proteção, entre outros. Este corrobora 

com o aumento de casos de soropositivos para o Vírus da Imunodeficiência Adquirida 

(HIV/AIDS), e doenças sexualmente transmissíveis e consequentemente com o aumento nos 

gastos com tratamentos médicos (CEARÁ, 2011a).  

Por todos esses efeitos negativos, Ceará (2011a, p. 8) refere que hoje o problema 

das drogas é mundial por causar tanta instabilidade nas estruturas da sociedade, uma vez que 

seus efeitos “ameaçam valores humanos, políticos, econômicos e culturais de estados e 

sociedade e infligindo considerável prejuízo aos países (...)”.  

Por isso, a política de atenção psicossocial para álcool e drogas exige uma 

abordagem interdisciplinar, com a participação do setor saúde, educação, assistência social, 

cultura e esporte, organizações não governamentais, a mídia, entre outros atores. O conteúdo 

das práticas de cuidado são influenciadas por campos de intervenções diversos, sem 

exclusividade do saber médico e tradicional (SOUZA, et al, 2013). 

O compromisso para a redução do uso de álcool e de drogas deve ser de todos, 

partindo da premissa dos valores defendidos na Declaração do Milênio que comunga dos 

mesmos defendidos pela Carta da Terra: responsabilidade compartilhada, liberdade, igualdade, 

solidariedade, tolerância, respeito à natureza (GADOTTI, 2008). Assim, é de fundamental 

importância uma ação orientada pela prevenção das drogas garantindo aos sujeitos envolvidos 
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uma qualidade de vida no presente e possam permanecer para as gerações futuras um exemplo 

a ser seguido, de proteção à vida.   

A prática preventiva constitui uma das medidas de enfrentamento ao álcool e outras 

drogas, uma vez que perpassa pelas ações de promoção da saúde. Esta, segundo Catrib et al 

(2003a, p. 33), 

 

representa um esforço de todos os povos em busca de soluções estruturais para a 

melhor qualidade de vida, atrelada a uma mudança integral do dimensionamento da 

saúde e da doença, percebido como consequência de fatores desencadeantes da 

miséria social. 

 

Através da promoção da saúde, pretende-se influenciar os sujeitos para mudanças 

favoráveis em seus comportamentos, tornando-os ativos na transformação, com repercussão na 

qualidade de vida. Nessa perspectiva de compreender o processo saúde-doença, o sujeito passa 

a ser agente de sua própria história e não somente um ser passivo às imposições do 

conhecimento científico.  

Portanto, na prática da promoção da saúde encontra-se intenção de contribuir para 

a sustentabilidade, entendendo-a esta como um modo de viver que atenda às necessidades 

presentes sem prejudicar as gerações futuras, garantindo o direito que elas possam também ter 

suas necessidades atendidas (CHACON, 2007). Brandão (2005, p. 139) acrescenta que 

“podemos nos unir e acrescentarmos aos nossos trabalhos em favor da qualidade de nossas 

vidas algo de bem concreto em favor da qualidade da Vida do mundo onde vivemos” [grifo do 

autor]. 

Gadotti (2008) corrobora com as ideias supracitadas afirmando que “a 

sustentabilidade é (...) o sonho de bem viver; sustentabilidade é equilíbrio dinâmico com o 

outro e com o meio ambiente, é harmonia entre os diferentes” [grifo do autor]. Dessa forma, 

buscar a sustentabilidade é buscar a saúde, o bem viver, considerando que a saúde é resultante 

do equilíbrio dos determinantes sociais.   

A identificação e divulgação dos determinantes sociais fazem parte dos objetivos 

do Sistema Único de Saúde (SUS) surgidos com a promulgação da Lei Orgânica da Saúde 

(LOS) n. 8.080/1990, assim como são objetivos assistir às pessoas através das ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde através de ações integradas na assistência e 

prevenção (CRUZ, 2009).  
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Desta maneira, a “saúde é socialmente determinada e que sua produção envolve 

diferentes campos de responsabilidade e toda ação humana que conforma determinado modo 

de viver” (CASTRO et al, 2010, p. 37). Portanto, os autores ainda acrescentam: 

 

Os modos de viver – cada escolha ou omissão, cada solução ou ausência de respostas 

diante das dificuldades cotidianas, cada gesto, cada palavra, sorriso ou lágrima, enfim, 

tudo que somos é marcado por muitas circunstâncias que podem produzir mais ou 

menos saúde ou adoecimento. As circunstâncias que vivemos são os determinantes 

sociais de nossa saúde (CASTRO et al, 2010, p. 37). 

 

Ressaltando a importância de uma vida sustentável, é mister um olhar ampliado 

sobre o processo saúde-doença, possibilitando uma reflexão, um novo pensar e agir sobre os 

modos de viver individualmente e em coletividade (CASTRO et al, 2010,) para proporcionar 

exemplo de um bem viver na vida atual e para os que virão. 

Portanto, através do SUS as ações sustentáveis podem ser desenvolvidas para o bem 

viver. Naquele, estrategicamente, a Atenção Básica de Saúde é um dos órgãos responsável para 

promover a saúde através da Estratégia Saúde da Família (ESF), voltando-se a atender a 

comunidade nas suas necessidades fundamentais, no acesso a informações de prevenção de 

agravos e prioritariamente com o estímulo de vida saudável. 

Aliado a ESF, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) desempenha diversas 

ações, entre elas, a prevenção ao álcool e outras drogas “junto a escolas, igrejas, associação de 

bairros, conselho local de saúde e outros segmentos da comunidade local, (...) ações de 

educação em saúde junto ao Programa de Saúde na Escola (PSE)” (BRASIL, 2010, p. 10). Além 

disso, ressalta-se a possibilidade do profissional dessa equipe de intervir, sobretudo com 

usuários de crack como “articulador de projetos terapêuticos de caráter interdisciplinar e 

intersetorial junto ao ESF” identificando os casos, ofertando assistência incluindo a redução de 

danos (BRASIL, 2010, p. 10). 

Assim, na prática da promoção da saúde, tem-se a educação em saúde como um 

fator importante para redução do uso e abuso do álcool e outras drogas. Através das medidas 

educativas problematizadoras e reflexivas, entendem-se as diversas reações comportamentais 

dos indivíduos e grupos, valoriza-se as experiências pessoais, bem como as condições sociais e 

a concepção do processo saúde-doença (CATRIB et al, 2003b). 

Nesse caso, levantam-se alguns questionamentos relacionados às ações de educação 

em saúde como medida de redução do uso e abuso de álcool e outras drogas e a promoção da 

sustentabilidade no território local do município de Juazeiro do Norte, no Ceará.  
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Entende-se território, baseando-se na concepção de Castro et al (2010), como um 

espaço geopolítico em construção e desconstrução contínuas, como algo dinâmico, processual, 

imbuído de saberes, poderes, de necessidades, interesses que se arranjam e rearranjam de 

maneira específica, ocorrendo com determinação local e geral (CASTRO et al, 2010).  

Acrescenta-se ainda o fato de interação dos elementos de composição do espaço 

territorial. Para Santos (2012, p. 18) “através do estudo das interações, recuperamos a totalidade 

social, isto é, o espaço como um todo e, igualmente, a sociedade como um todo. Pois cada ação 

não constitui um dado independente, mas um resultado do próprio processo social”.   

Dessa forma, entende-se que através das ações de educação em saúde sobre álcool 

e outras drogas possamos contribuir para o desenvolvimento sustentável. Pois a intenção 

educativa é provocar o sujeito a fazer suas escolhas a partir do que Gadotti (2008, p. 46) 

considera sustentável: “ao próprio sentido do que somos, de onde viemos e para onde vamos, 

como seres humanos” e assim decidir quanto ao envolvimento com substâncias psicoativas que 

afetam sua vida individual e em sociedade.  

Sen (2011) refere-se à importante influência da forma de viver, no pensamento, na 

escolha e no agir de cada pessoa. PNUD (2014) destaca, no Relatório do Desenvolvimento 

Humano, uma das situações de vulnerabilidade dos jovens de 15 a 24 anos: o desemprego. 

Exemplifica, através de dados da taxa de desemprego juvenil global, em 2012, com um valor 

de 12,7%, quase três vezes maior que a taxa dos adultos. Esses dados são justificados pela 

marginalização sofrida pelos jovens inexperientes profissionalmente, se submetendo, muitas 

vezes, quando empregado, a contratos de trabalho precários.  

Portanto, as situações econômicas, sociais e culturais interferem no modo de viver, 

caracterizando-se como determinantes de adoecimento. Diante disso, a ausência de condições 

apropriadas de vida furtam das crianças, dos jovens e da geração futura à possibilidade de um 

acesso ao bem-estar, de ser feliz. Pois Gadotti (2008, p. 58) considera que os seres humanos 

precisam de dignidade, de poder para decidir sobre sua existência, “precisam de cultura, 

conhecimento e saberes. Precisam, por isso de autodeterminação”.  

Assim, quando os jovens envolvem-se com as situações de risco há um aumento na 

violência e prejuízos familiares pelo individualismo, fruto da ausência do cultivo de valores, 

além de um comportamento irresponsável no trânsito ocasionando mais acidentes, aumento da 

taxa de mortalidade por causas externas, gestações indesejadas, prática sexual desprotegida, 

DST, AIDS e perda da qualidade de vida. No estudo de Pinheiro, Barbosa, Souza (2012), 

realizado na Delegacia de Juazeiro do Norte através do Procedimento Especial Contra 

Adolescente (PECA) de 2010, identificou-se a relação do uso de violência e o consumo de 
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drogas como uma das possibilidades na compreensão da violência entre adolescentes, sobretudo 

para pagamento de dívidas de drogas.  

Nesse contexto, o desenvolvimento local será afetado, na medida em que será 

necessário mais investimento financeiro do governo para reparar danos no patrimônio público 

pela violência e acidentes de trânsito, gastos na saúde na escala terciária com internações 

hospitalares longas e recuperação domiciliar.  De acordo com o II Levantamento Nacional de 

Álcool e Drogas, realizado em 2012, o álcool configurou-se como a substância psicoativa que 

mais gera violência familiar e urbana. Essa droga contribui com cerca de 10% das doenças no 

Brasil (LENAD, 2014). 

Além disso, o aumento no índice de analfabetismo ocasionado pelo abandono 

escolar também afeta o desenvolvimento, uma vez que não implica somente o prejuízo de ler e 

escrever, mas principalmente da falta de oportunidade do jovem de se qualificar para uma boa 

inserção no mercado de trabalho.  

O desafio atual da sustentabilidade, juntamente com as políticas públicas, consiste 

em transformações efetivas na vida da população. Destaca-se a política de Promoção da Saúde, 

no intuito de, implementar mudanças consideráveis na vida, no âmbito coletivo, a médio e longo 

prazo. 

 

Afinal a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável propondo novos modos de 

produção e de reprodução da vida – novos modos ou estilo de vida sustentável -, 

dependem, na sua prática, da correlação de forças políticas existentes na sociedade. A 

prática deverá necessariamente superar a ambiguidade estabelecida pela “vaguidade” 

dos conceitos nela apresentados (GADOTTI, 2008, p. 51-52).  

 

Ao analisar a situação do uso e abuso de álcool e outras drogas no Brasil como um 

agravo crescente, percebe-se essa conjuntura também na Região do Cariri, no interior do Ceará, 

destacando o município de Juazeiro do Norte por ser o mais populoso do interior do estado. 

Além disso, o município apresenta-se com uma forte influência no setor de comércio e serviços 

regionais nos estados próximos a ele, como Pernambuco, Paraíba e Piauí (JUAZEIRO DO 

NORTE-CE, 2013).  

O fenômeno da dependência química tem se tornado um agravo para a 

sustentabilidade de Juazeiro do Norte. A juventude, ao fazer uso dessas substâncias, sofre com 

as consequências patológicas através de comprometimentos físico e psicológico ocasionados a 

curto e longo prazo. Esses problemas atrapalham o convívio familiar, diminui a autoestima do 

indivíduo e seu empoderamento, interferindo em suas conquistas de vida.  
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Dentre esses agravos, destacam-se as mortes por causas externas (acidentes e 

violência) que de 2007 a 2010 manteve uma taxa de 11,9% ao ano, totalizando uma média de 

259, 5 pessoas ao ano, sendo o consumo de álcool uma das principais causas entre outros, 

envolvendo alterações no estilo de vida. No ano de 2010, essa droga ocupou o 4º. lugar para 

esse tipo de mortalidade. Só de homicídios, nesse mesmo ano, Juazeiro do Norte apresentou 

uma taxa de mortalidade de 28,2 para cada 10.0000 habitantes, valor bem próximo do Estado 

do Ceará que obteve 31,6 para cada 10.0000 habitantes (CEARÁ, 2013b). 

Além disso, a Coordenação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) afirmou que, 

desde junho de 2004 a outubro de 2013, o Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e outras 

Drogas (CAPSad) cadastrou 2.965 usuários no serviço.  

O município de Juazeiro do Norte apresenta-se em desenvolvimento. Akerman 

(2005, p. 10) aborda sobre a avaliação da localidade para o desenvolvimento sustentável quando 

se refere: 

 

“O cenário local é importante não só como espaço geográfico-territorial, mas como 

espaço político do desenvolvimento pleno da cidadania a conseguir não só inserção e 

crescimento econômico no marco e regras da globalização, mas na geração de 

processos que levem a um desenvolvimento humano sustentável, equitativo e 

democrático” (AKERMAN, 2005, p. 10). 

 

Chacon, Barreto, Nascimento (2013) ao refletirem sobre o desenvolvimento Região 

Metropolitana do Cariri (RMC), onde Juazeiro do Norte encontra-se inserida, destacam o modo 

de ampliação econômica e urbana da localidade, apesar das situações favoráveis e desfavoráveis 

do meio social. As autoras referenciadas complementam com aspectos comprometedores do 

desenvolvimento. Na visão das pesquisadoras, esses aspectos influenciam diretamente na 

produção social de saúde: 

 

Há uma evolução referente à qualidade de vida da população no que se refere à 

adequação de moradia, acesso a água tratada e rede de esgoto, redução nas taxas de 

desnutrição, entretanto, há também aumento com relação ao número de mortes 

violentas que demonstram que o crescimento econômico experimentado carece de ser 

aproveitado a fim de planejar desenvolvimento em plenitude (CHACON, BARRETO, 

NASCIMENTO, 2003, p. 182). 

 

No sentido de um desenvolvimento humano e sustentável, reconhece-se a educação 

como um meio para tal processo. Gadotti (2008), como educador, enaltece a necessidade da 

sensibilidade sobre o conhecimento científico para a mudança de atitude. O significado da 

mudança só é efetivo se fizer sentido diante dos problemas do dia-a-dia.  
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Despertou-se, então, o interesse para compreender as seguintes indagações: Como 

os profissionais de saúde da atenção básica percebem as contribuições da educação em saúde 

para a promoção de um estilo de vida sustentável com redução do álcool e outras drogas? O 

profissional encontra dificuldade/facilidade para a execução de ações educativas daquela 

temática no seu território? E ao realizá-las, quais as contribuições que o profissional 

proporciona à comunidade no processo de escolhas do indivíduo para uma vida sustentável no 

uso ou não do álcool e outras drogas? Qual a concepção do profissional a propósito das ações 

de educação em saúde sobre as drogas e a sua interlocução com o desenvolvimento 

sustentável? 

Destarte, através do processo de educação em saúde torna-se possível estimular no 

indivíduo a percepção sobre suas habilidades individuais e sociais para o grande desafio que é 

a redução do consumo (uso e/ou abuso) das drogas. 

Portanto, considera-se importante investigar como ocorrem as ações de educação 

em saúde sobre o álcool e outras drogas em Juazeiro do Norte-CE para o enfrentamento da 

dependência química e como esta afeta o desenvolvimento sustentável.  

Acredita-se que a compreensão dessas ações possa auxiliar no processo de mudança 

diante dos desafios atuais, garantindo uma vida promissora para as futuras gerações.  

Aponta-se a relevância nessa temática, partindo da premissa que o processo de 

educação em saúde é um meio de promover à saúde e, consequentemente a qualidade de vida 

das pessoas na redução do álcool e outras drogas, através do estímulo ao protagonismo, 

fortalecendo os fatores de proteção, enfrentando os efeitos da droga na sociedade e por sua vez, 

garantir uma sociedade sustentável com valorização da vida.  

Além disso, a relevância do estudo evidencia-se na perspectiva de buscar caminhos 

articulados entre os sujeitos de setores sociais diversos, com saberes, poderes e desejos diversos 

para enfrentar o problema da drogadição, considerado hoje como um agravo a sociedade atual 

e futura. 

Dessa maneira, a pesquisa abrangerá sua contribuição para o desenvolvimento 

sustentável em Juazeiro do Norte-CE, pois oferecerá subsídios para o fortalecimento da Rede 

de Atenção Psicossocial para álcool e outras drogas com o repensar das práticas e otimizar suas 

ações de redução de danos e minimizar a possibilidade de contato dos jovens com esse problema 

de saúde pública. 

Assim objetivou-se, de uma forma geral, analisar as práticas de educação em saúde 

voltadas para a promoção da vida operadas no cotidiano da Atenção Básica de Saúde com 

ênfase na sustentabilidade e uso/abuso de álcool e outras drogas no município de Juazeiro do 
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Norte-CE. Especificamente teve-se o interesse de identificar as práticas de educação em saúde 

relacionadas com riscos, vulnerabilidade e proteção no uso/abuso do álcool e outras drogas; 

descrever as dificuldades/facilidades do profissional da Atenção Básica para realizar a educação 

em saúde sobre álcool e outras drogas no cotidiano do Sistema Único de Saúde (SUS);  e discutir 

as contribuições das práticas de promoção da saúde na construção individual e coletiva para 

uma vida sustentável com redução do álcool e outras drogas. 
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2 PROMOÇÃO DA SAÚDE E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: MODOS DE 

VIDA, DESEJOS E ENFRENTAMENTOS 

 

Esse capítulo descreve alguns fundamentos teóricos apropriados para alicerçar o 

estudo sobre a promoção da saúde e do desenvolvimento sustentável. Para isso, dividiu-se em 

dois subitens, com conteúdos conectados. 

Incialmente refere-se ao processo histórico e político da promoção da saúde a partir 

da compreensão dos conceitos de saúde e doença. Assim, pode-se compreender os princípios 

da promoção da saúde e sua ligação com o desenvolvimento sustentável. 

Em seguida, aborda-se o desenvolvimento sustentável na perspectiva do 

desenvolvimento humano versus a prática consumista de uma forma em geral. Destaca-se a 

importância de práticas pautadas nas dimensões da sustentabilidade no intuito de direcionar 

para a reflexão das ações de educação em saúde de forma emancipatória. 

 

2.1 Promoção da Saúde: história, conceitos e política pública 

A Promoção da Saúde vem sendo discutida há alguns anos em função das mudanças 

na sociedade, acompanhando, ao longo do tempo, um novo conceito de saúde através de 

diversas formas de viver.  

O modo de conceber saúde não pode ser mais visto de forma isolada e nem apenas 

reduzida ao bem-estar nas áreas do físico, social e psicológico como a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) afirmava na década de 40 do século passado. Apesar dessa compreensão ter sido 

um avanço na época, por abranger áreas além do aspecto biológico, hoje é considerada uma 

visão reduzida, uma vez que o conceito de saúde possui vários significados (AKERMAN, et al, 

2012). 

Os distintos paradigmas de explicação da compreensão de estar ou não doente 

através de prejuízo em alguma área vital pela presença de algum agente nocivo (substância ou 

microorganismo) atribuía a ideia, ao sujeito, de culpado ou a vítima por se encontrar nessa 

situação, ou seja, era o único responsável por estar doente (CATRIB, et al, 2003a).  

Atualmente, o processo de produção da saúde e doença vem sendo explicado de 

uma forma mais abrangente, entendendo essa relação resultante também da interação de 

aspectos sociais e econômicos da sociedade. Portanto, compreende o emprego, a desarmonia e 

desequilíbrio estrutural nos modos de produzir e de convivência no trabalho. Além disso, a 

educação, alimentação, lazer, paz, renda, ambiente adequado, habitação, cultura, valores 

(direitos de cidadania a portadores de deficiências, diferenças de gênero, etnia, valor atribuído 



31 

a vida, etc) e  os  aspectos psicológicos são influências para ampliar ou reduzir as condições de 

saúde das pessoas (CAMPOS, 2012).  

A interação dos aspectos socioeconômicos de uma sociedade denomina-se de 

determinantes sociais da saúde. Logo, são os modos de viver das pessoas com o envolvimento 

de “cada escolha ou omissão, cada solução ou ausência de respostas diante das dificuldades 

cotidianas, cada gesto, palavra, sorriso ou lágrima, enfim, tudo que somos é marcado por muitas 

circunstâncias que podem produzir mais ou menos saúde ou adoecimento” (CASTRO et al, 

2010, p. 37).  

Dessa forma, para se produzir saúde não se pode restringir ações ao setor saúde de 

uma localidade, mas de abranger a soma de diversos setores como a habitação, o meio ambiente, 

a segurança, etc. Por outro lado, a mesma lógica é válida para os outros setores, pois não se 

concebe ter educação e emprego sem ter saúde (LEFEVRE; LEFEVRE, 2004). 

As discussões sobre os determinantes sociais da saúde tiveram seu início nos anos 

de 1970 e 1980 com o intuito de repensar os modos de viver, do indivíduo ou da coletividade e 

dessa forma, haver uma ampliação no pensar e o agir sobre a produção de saúde e doença 

(CASTRO et al, 2010; BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007) 

Como marco histórico na compreensão da Promoção da Saúde, tem-se o Relatório 

Lalonde que correlacionava a saúde, o desenvolvimento econômico e a justiça social; e a 

Declaração de Alma Ata, em 1978, que envolvia a melhoria do acesso aos serviços de saúde, 

enfatizando a Atenção Primária de Saúde, e a intersetorialidade (TAVARES et al, 2009). Essa 

declaração estabeleceu a meta “Saúde para todos no ano 2000” e recomendava atenção a oito 

estratégias principais: 

 

educação dirigida aos problemas de saúde prevalentes e métodos para sua prevenção 

e controle; promoção do suprimento de alimentos e nutrição adequada; abastecimento 

de água e saneamento básico apropriados; atenção materno infantil, incluindo o 

planejamento familiar; imunização contra as principais doenças infecciosas; 

prevenção e controle de doenças endêmicas; tratamento apropriado de doenças 

comuns e acidentes; e distribuição de medicamentos básicos (BUSS, 2000, p. 170). 

 

Aos elementos essenciais supracitados, Buss (2000, p. 170) refere-se também aos 

destaques na “reafirmação da saúde como direito humano fundamental; que as desigualdades 

são inaceitáveis; que os governos têm a responsabilidade pela saúde dos cidadãos; e que a 

população tem o direito de participar das decisões no campo da saúde”. 

Inspirada em Alma Ata, ainda como um marco histórico, em 1986 houve a I 

Conferência Internacional de Promoção da Saúde em Ottawa, no Canadá, que resultou na Carta 
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de Ottawa, considerada como o documento mais importante do conceito de Promoção da Saúde 

(CASTRO et al, 2010).  

A Carta de Ottawa se referia a saúde como condição essencial para a vida e não 

apenas como um objetivo a ser alcançado, mas fundamental para a qualidade de vida das 

pessoas (BUSS, 2000) propondo “cinco campos centrais de ação: Elaboração e implementação 

de políticas públicas saudáveis; Criação de ambientes favoráveis à saúde; Reforço da ação 

comunitária; Desenvolvimento de habilidades pessoais; Reorientação do sistema de saúde” 

(BUSS, 2000, p. 170). 

Nesse sentido, nos anos seguintes, realizaram-se várias conferências internacionais 

de Promoção da Saúde com encaminhamentos de outras declarações e cartas reforçando o 

cuidado essencial da saúde como: A Conferência de Adelaide, na Austrália (1988) com ênfase 

no papel das políticas públicas saudáveis com equidade; a Conferência de Sundsvall, na Suécia 

(1991) mobilizando a comunidade a se implicar no cuidado ambiental e a busca pela justiça 

social em saúde; a Conferência de Santa Fé de Bogotá, na Colômbia (1992) relacionando saúde 

e desenvolvimento através da mediação entre os interesses econômicos e o objetivo social de 

bem-estar de todos com solidariedade e equidade;  a Conferência de Jacarta, na Indonésia 

(1997), caracterizou-se por ser a primeira a ter a participação do setor privado colaborando na 

promoção da saúde. Teve o tema central ‘Promoção da Saúde no Século XXI’ com a 

oportunidade de reflexão sobre os determinantes sociais e os devidos encaminhamentos para 

atender a realidade do novo século; a Conferência do México, na cidade do México (2000), 

com o compromisso ministerial de inclusão da promoção da saúde como ação prioritária e 

essencial para as políticas e programas locais aos internacionais. Além disso, esses eventos 

citados atribuem a corresponsabilidade dos governos e de todos os setores da sociedade para 

promoção da saúde e o desenvolvimento social (BRASIL, 2002).  

Heidmann et al (2006) acrescenta a Conferência de Bangkok, na Tailândia (2005) 

abordando a urbanização súbita, a degradação do meio ambiente e o aumento das iniquidades 

sociais, das doenças transmissíveis e crônicas (diabetes, câncer e doenças cardíacas) como 

efeitos da globalização.  

Em função dos resultados das referidas Conferências Internacionais de Promoção 

da Saúde os conceitos de equidade, participação social e intersetorialidade foram se 

consolidando gradualmente com o propósito de fortalecimento da saúde pública (CASTRO et 

al, 2010). 

No Brasil, era necessário pensar uma política pública redemocratizada que 

possibilitasse um sistema de saúde inclusivo (CASTRO et al, 2010). Para isso, a Constituição 
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de 1988 estabelecia a saúde como “Direitos de todos e dever do Estado” e logo em seguida, em 

1990, o Sistema Único de Saúde foi criado através da Lei no. 8.080, de 19 de setembro de 1990 

que “dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes”. 

Portanto, Brasil (2006, p. 10) explica a criação do SUS a partir das seguintes 

premissas: 

o conceito ampliado de saúde, a necessidade de criar políticas públicas para promovê-

la, o imperativo da participação social na construção do sistema e das políticas de 

saúde e a impossibilidade do setor sanitário responder sozinho à transformação dos 

determinantes e condicionantes para garantir opções saudáveis para a população. 

Nesse sentido, o SUS, como política do estado brasileiro pela melhoria da qualidade 

de vida e pela afirmação do direito à vida e à saúde, dialoga com as reflexões e os 

movimentos no âmbito da promoção da saúde (BRASIL, 2006, p. 10). 

 

Deste modo, a promoção da saúde, entendida sob o aspecto dos determinantes 

sociais como fatores para o adoecimento, sugere condições apropriadas de viver, pois são essas 

as definidoras da mudança de um estilo de vida. Entretanto, torna-se uma desafio alterar o modo 

de viver peculiar de cada território, dos sujeitos habitantes sem as devidas condições 

apropriadas, como por exemplo, o acesso à educação de qualidade, higiene quando não se tem 

água suficiente e encanada e uma nutrição saudável quando não se tem o alimento (VERDI, 

CAMPONI, 2005). 

Para a efetivação das ações de promoção da saúde, torna-se fundamental promover 

a autonomia de todos os sujeitos envolvidos, sejam pessoas da comunidade ou profissionais de 

saúde. Assim, juntos corresponsabilizam com a proposta de um desenvolvimento social mais 

equitativo tendo como alicerce, as políticas públicas, criação de ambientes saudáveis, reforço 

da ação comunitária, desenvolvimento de habilidades pessoais e reorientação dos serviços de 

saúde consideradas as cinco estratégias de promoção da saúde (HEIDMANN et al, 2006). 

Além disso, Verdi, Caponi (2005), ao abordarem sobre as políticas públicas 

saudáveis, endossam a necessidade de prioridades políticas com foco na instabilidade social e 

sanitária para minimizar ou eliminar situações individuais e coletivas, da fome, exclusão social, 

pobreza, etc.  

Desta maneira, a promoção da saúde atua de forma transversal sob os aspectos de 

risco ao adoecimento e das peculiaridades dos territórios com o objetivo de minimizar as 

situações vulneráveis da sociedade. Por isso, busca a participação social na gestão pública e 

efetivação da equidade (BRASIL, 2006). 

Na intenção de um desenvolvimento social mais equitativo, Heidmann et al (2006) 

corroboram com a relevância da criação de ambientes saudáveis, pois.  
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Neste cenário que confluem múltiplos atores é relevante destacar ainda, a importância 

da relação de diálogo, do empowerment entre os profissionais e usuários do sistema 

de saúde. Os profissionais neste processo têm o importante papel de conhecer o 

conjunto das premissas e promover o diálogo com a comunidade, resgatando e 

valorizando sua cultura, seus valores, sua condição de vida. Além disso, devem estar 

preparados para intervir e ajudar a compreender a realidade de saúde da população, 

estimulando a sua participação e elaborando estratégias que visam melhorar as suas 

condições de vida e saúde. Devem buscar ações intersetoriais para atuar nos diversos 

fatores que interferem na saúde como educação, saneamento, habitação, emprego, 

renda e outros. 

 

Para isso, há a necessidade dos profissionais se apropriarem do conceito ampliado 

de saúde, assumindo a condição de atores atuantes na construção de mudanças (HEIDMANN 

et al (2006).  

Entretanto, a abordagem se detém em estimular os princípio da responsabilidade e 

da autonomia dos sujeitos como proteção da qualidade de vida a partir de princípios bioéticos, 

sem medidas prescritivas e de culpabilização do sujeito (VERNI, CAPONI, 2005).   

Assim, reconhece-se a autonomia, a equidade, a integralidade, o território, a 

participação social, as redes sociais, a intersetorialidade e a sustentabilidade como fundamentos 

para implementar a política de Promoção da Saúde como política nacional do SUS.  Então, 

torna-se um desafio em torno da produção de saúde despir-se de conceitos teóricos e práticos, 

bem como de compromissos de gestão pública costumeiramente associados à doença em si e 

não aos determinantes sociais (CASTRO et al, 2010). 

 

2.2 Desenvolvimento Sustentável: prática consumista versus desenvolvimento humano 

A abordagem da sustentabilidade como um dos fundamentos da Promoção da Saúde 

deu-se em função de um processo histórico do emprego da palavra sustentável. Iniciou-se o 

emprego desta com a junção ao desenvolvimento, numa perspectiva de progresso idealizado na 

sociedade moderna industrial direcionando ao acúmulo de riquezas (CAMARGO, 2012).  

Desenvolvimento, em si sugere produção humana de meios e bens para satisfazer 

as próprias necessidades (AKERMAN et al, 2012), supondo a felicidade e o bem-estar das 

pessoas justificados apenas pelo acúmulo e consumo daqueles bens materiais (GADOTTI, 

2008).  

O desenvolvimento, comumente abordado no meio econômico, une-se à saúde pela 

interface de conceitos de áreas de ação humana interativas e recíprocas dos contextos sociais, 

econômicos, culturais e políticos. Assim, a saúde das pessoas reflete no desenvolvimento social 
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e econômico tanto quanto as condições sociais e econômicas reverberam no processo saúde 

doença humana (AKERMAN et al, 2012).  

Quanto a sustentabilidade, Simão et al (2010, p. 37-38) referem como “uma nova 

forma de pensar e de agir das pessoas em sua busca. Nesse sentido, esforços são despendidos 

para alcança-la”. Trata-se de um fenômeno complexo que não permite segregação, e sim, 

apenas compreensão.  

Porém, o termo sustentável entra em destaque no meio social no sentido de proteção 

ambiental e vem englobando várias dimensões, aqui explicadas, por um resumo histórico dos 

relatórios emitidos mundialmente. Os meios de produção cada vez mais intensos utilizando a 

madeira como matéria-prima para fundição de metais na construção de barcos, bem como na 

construção de casas, móveis, uso como combustível, despertou nos alemães a preocupação com 

o uso racional das florestas. Surgiu-se, em 1560, a palavra alemã Nachhaltigkeit traduzida como 

sustentabilidade. Entretanto, apenas em 1970, o Clube de Roma emitiu o relatório denominado 

Os limites do crescimento na oportunidade de sua criação para toda comunidade acadêmica e 

empresarial (BOFF, 2012).  

Assim, a Organização das Nações Unidas (ONU) preocupou-se com a poluição 

oriunda do desenvolvimento industrial e resultou na Primeira Conferência Mundial sobre o 

Homem e o Meio Ambiente, em 1972, chamada de Conferência de Estocolmo. Outras duas 

preocupações, foram o problema da pobreza e da distribuição de renda, entretanto sem tanta 

ênfase como a questão da poluição resultante, principalmente dos países desenvolvidos 

(GADOTTI, 2008; BOFF, 2012).  

Quanto ao aspecto histórico, Boff (2012) acrescenta a Comissão Mundial sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1984, resultando no Relatório de Brundland e o 

surgimento da expressão Desenvolvimento Sustentável.  

A partir de Brundland, em julho de 1992, no Brasil, realizou-se a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, também chamada de Rio-92, ECO 

92, Cúpula da Terra e Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável. Com isso, 

resultou-se a Agenda 21: Programa de Ação Global e a Carta do Rio com sugestões de objetivos 

para evitar a degradação do meio ambiente proveniente da industrialização. Especificadamente 

tratava-se de centralizar o cuidado da vida humana erradicando a pobreza e desigualdades 

sociais da maioria da população mundial como prioridade do desenvolvimento sustentável. 

Essa medida implicava todos os Estados e indivíduos a colaborar de forma compartilhada, com 

responsabilidades comuns, entretanto com diferenças pelas peculiaridades de degradação 

(BOFF, 2012; AKERMAN, 2005).  
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No dia 14 de março de 2000, a Carta da Terra foi aprovada na Unesco, em Paris, 

após inúmeras discussões entre 46 países de vários continentes, sendo assumida oficialmente 

em 2003. Aquela se apresenta com o mesmo valor de punição aos agressores da Terra, em 

qualquer parte do mundo (BOFF, 2012). Para Gadotti (2008) a Carta da terra possui um amplo 

potencial educativo de mediação de conflitos entre civilizações por meio do resgate de pontos 

comuns para a humanidade a partir da própria civilização humana.  

Em 2002, outra conferência foi organizada pela ONU, em Johanesburgo, na África 

do Sul. Entretanto, a Rio +10 apresentou resultados lamentáveis diante das medidas assumidas 

na ECO-92, porém não implementadas, gerando de fato o aquecimento global e intimando-nos 

a inventar um novo modo de viver. No mesmo ano, as Nações Unidas lançaram a Década da 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005-2014) (GADOTTI, 2008).  

As discussões sobre o desenvolvimento com foco na maximização do lucro e na 

concentração de renda de uma pequena parcela da população expandiu a visão coletiva sobre 

desenvolvimento como causador dos problemas sociais e ambientais (CAMARGO, 2012) 

Gadotti (2008) acrescenta ainda que o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), como órgão da ONU, tem defendido um conceito de 

desenvolvimento sustentável como  

 

(...) ‘desenvolvimento humano sustentável’, ampliando o seu sentido inicial e 

enfatizando as várias dimensões necessárias para o desenvolvimento de um povo, 

abrangendo não só o crescimento econômico e a sustentabilidade ambiental, mas 

também a erradicação da pobreza, a promoção da equidade, a inclusão social, 

igualdade de gênero e raça e a participação política, todos considerados como fatores 

importantes na promoção de um ‘mundo de vida sustentável’, como sustenta a Carta 

da Terra [grifo do autor] (GADOTTI, 2008, p. 44). 

 

Camargo (2012) reitera a concepção de desenvolvimento sustentável através da 

harmonia das relações entre os seres humanos e a natureza. Pois não haverá a manutenção do 

desenvolvimento sem a possibilidade de recursos materiais vindos da natureza e esta não será 

protegida, caso o crescimento não se preocupar com as consequências desse ato. Sachs (2009, 

p. 32) acrescenta que o “uso produtivo não necessariamente precisa prejudicar o meio ambiente 

ou destruir a diversidade, se tivermos consciência de que todas as nossas atividades econômicas 

estão solidamente fincadas no ambiente natural”   

Portanto, a palavra sustentável extrapola a condição de adjetivo de desenvolvimento 

econômico, de preservação ambiental. Ser sustentável “(...) implica um equilíbrio do ser 

humano consigo mesmo e com o planeta, e, mais ainda, com o próprio universo” (GADOTTI, 

2008, p. 46).  
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Sachs (2009) discute a sustentabilidade através de oito critérios adotados nas 

perspectivas: social, cultural, ecológica, ambiental, territorial, econômico, política nacional e 

política internacional.  

No critério social o autor aborda a sustentabilidade através de “alcance de um 

patamar razoável de homogeneização social; distribuição de renda justa; emprego pleno e/ou 

autônomo com qualidade de vida decente; igualdade no acesso aos recursos e serviços sociais” 

(SACHS, 2009, p. 85). 

No aspecto cultural, destaca-se “mudanças no interior da continuidade (equilíbrio 

entre respeito à tradição e inovação); capacidade de autonomia para elaboração de um projeto 

nacional integrado e endógeno (...); autoconfiança combinada com abertura para o mundo” 

(SACHS, 2009, p. 85-86). 

Quanto ao critério territorial, tem-se um equilíbrio dos investimentos entre as áreas 

urbanas e rurais, a eliminação das diferenças entre regiões, ecodesenvolvimento e um ambiente 

urbano otimizado. Ao critério ecológico destinou-se “a preservação do potencial do capital 

natureza na sua produção de recursos renováveis; limitar o uso dos recursos não-renováveis” e 

ao critério ambiental, o objetivo de “respeitar e realçar a capacidade de autodepuração dos 

ecossistemas naturais” Para a área econômica, considera o “desenvolvimento econômico 

intersetorial equilibrado; segurança alimentar; capacidade de modernização contínua dos 

instrumentos de produção; razoável nível de autonomia na pesquisa científica e tecnológica” 

(SACHS, 2009, p. 86-87). 

Na política nacional a democracia consiste em um direito humano universal. Todos 

os sujeitos podem, em parceria com o Estado, implementar o projeto nacional, para a união 

social. Para a política internacional, considera a garantia da paz pela ONU através da condutas 

de prevenção de guerra internacional; corresponsabilidade no favorecimento de 

desenvolvimento entre os hemisférios norte e sul; gestão do patrimônio global como herança 

para a humanidade futura, entre outros.  

Ao refletir sobre a aplicabilidade dos oito critérios de sustentabilidade supracitados, 

Gadotti (2008) convida novamente transitar a discussão do termo sustentável centrado no ser 

humano com a expressão, ainda em evolução, de “desenvolvimento humano”. Reconhece a 

inserção humana para a responsabilidade central de promover uma sociedade equitativa e 

participativa.  Pois, “o que está em causa no desenvolvimento humano sustentável é a 

compreensão das interligações entre as escolhas temporais das diferentes gerações e a atribuição 

de direitos, simultaneamente, às gerações presentes e futuras” (PNUD, 2013, p. 34). 
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Com o destaque dado à expressão desenvolvimento humano, as Nações Unidas 

utilizou-a, nos últimos anos, como indicador de qualidade de vida. Para isso, baseava-se “em 

índices de saúde, longevidade, maturidade psicológica, educação, ambiente limpo, espírito 

comunitário e lazer criativo, que são também indicadores de uma sociedade sustentável” 

(GADOTTI, 2008, p. 49). 

A saúde entrou como Objetivo do Desenvolvimento do Milênio (ODM) no ano 

2000 segundo a concepção da necessidade de pessoas saudáveis para manter o padrão elevado 

de crescimento e desenvolvimento. Além disso, a comunidade internacional percebeu, em sua 

avaliação, as precárias condições de saúde da maioria da população dos países em 

desenvolvimento (BUSS, et al, 2014).  

Portanto, o setor saúde continua com destaque nos ODM e na Agenda do 

Desenvolvimento pós-2015 conforme o Relatório da Conferência das Nações Unidas sobre o 

Desenvolvimento Sustentável (Rio +20), “O Futuro que Queremos” (BUSS, et al, 2014), pois 

implica diretamente na qualidade de vida. No parágrafo 138 do referido relatório, inicia-se a 

abordagem da saúde destacando: 

 

Reconhecemos que a saúde é uma condição prévia para e um resultado e indicador de 

todas as três dimensões do desenvolvimento sustentável. Entendemos as metas de 

desenvolvimento sustentável só pode ser alcançado na ausência de uma alta 

prevalência de debilitantes doenças transmissíveis e não transmissíveis, e onde as 

populações podem chegar a um estado de bem-estar físico, mental e social. Estamos 

convencidos de que a ação sobre os determinantes sociais e ambientais da saúde, tanto 

para os pobres e os vulneráveis e para toda a população, é importante criar sociedades 

inclusivas, justas, economicamente produtivos e saudáveis. Apelamos para a plena 

realização do direito ao gozo do mais alto nível possível de saúde física e mental 

(UNITED NATIONS, 2012, p. 27).  

 

Buss et al (2014) faz alusão às três dimensões do desenvolvimento sustentável 

citadas no Relatório da Rio +20, compreendendo-as como a social, a econômica e ambiental. 

Camargo (2012) reconhece como prioridade da qualidade de vida a busca em 

satisfazer-se com as necessidades básicas de sobrevivência da população. Santos (2011) 

complementa ao criticar o comportamento humano alicerçado nos padrões de globalização com 

um estímulo ao consumo. Consequentemente, a maioria da humanidade sofrerá com a 

adversidade do crescente desemprego, aumento da pobreza, da fome, educação ineficaz, 

permanência da mortalidade infantil, a prevalência de doenças novas e das teoricamente 

eliminadas do contexto de saúde, além do egoísmo e corrupção. Estes são considerados pelo 

autor como males espirituais e morais da humanidade globalizada.   
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Apesar dos prejuízos do mundo globalizado e capitalista, ressalta-se também alguns 

benefícios obtidos como a aproximação de culturas distintas, de algumas melhorias de saúde, 

de menores distâncias, do prolongamento da vida e do uso de tecnologias favoráveis ao conforto 

humano como meios de transportes, de comunicação, entre outros (BOFF, 2012).  

Contudo, se há o desejo humano de manutenção da vida futura, é mister 

implementar medidas de transformação no modo de viver as quais incomodam os grandes 

empresários interessados em lucros extraordinários e, no entanto, minimizam o desejo de traçar 

novos rumos (BOFF, 2012).  

Santos (2011) aborda o consumo nos tempos atuais como um impulsionador da 

produção, mas também como um veículo de narcisismo. Este apresenta-se com estímulos 

estéticos, morais e sociais de amplo alcance e abrangência gerando a competitividade. 

Ainda sobre consumismo e competitividade, o mesmo autor acrescenta que esses 

direcionam para “o emagrecimento moral e intelectual da pessoa, à redução da personalidade e 

da visão de mundo, convidando, também, a esquecer a oposição fundamental entre figura do 

consumidor e a figura do cidadão” (SANTOS, 2011, p. 49).  

Gadotti (2008) destaca a incompatibilidade entre sustentabilidade e o consumo 

capitalismo. Portanto, para o desenvolvimento sustentável torna-se imprescindível adotar novos 

modos de viver correlacionados ao bem-estar, ao bem viver sem exclusão através da harmonia 

entre produção sustentável e um modo de vida justo. 

Como modelo-padrão de desenvolvimento sustentável idealizado disposto nos 

discursos oficiais, Boff (2012, p. 43) alerta para o  tripé da sustentabilidade: “Para ser 

sustentável o desenvolvimento deve ser economicamente viável, socialmente justo e 

ambientalmente correto”. Acrescenta-se ainda outros itens do alicerce na intenção de melhorar 

aquele modelo-padrão, resultante de reflexão de analistas e pensadores, tais como: a gestão da 

mente sustentável; a generosidade; a cultura; neuroplasticidade do cérebro e o cuidado 

essencial.   

Dessa maneira, a condição para o desenvolvimento sustentável consiste em uma 

implicação e corresponsabilização de pessoas, organizações e instituições para direcionar e 

manter um comportamento sustentável. (SIMÃO, et al, 2010). Buss et al (2014) acrescenta a 

necessidade de decisões compartilhadas entre vários setores de um governo e se referem a saúde 

como item a estar presente em todas as políticas.  

Nesse sentido, diversas variáveis se entrelaçam num sistema complexo de 

organização da sociedade através das diversas dimensões da sustentabilidade (SIMÃO, et al, 

2010). 
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3 USO/ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS: SUJEITOS, CONTEXTOS, 

PRÁTICAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS 

 

Esse capítulo versa sobre a caracterização da construção de conceitos e apreciações 

teóricas sobre o uso/abuso de álcool e outras drogas. Dividiu-se em três sub-itens no intuito de 

uma melhor clareza: Contexto do consumo e da prevenção de álcool e outras drogas; Políticas 

públicas sobre álcool e outras drogas: aspectos históricos e implicações; O paradigma do 

cuidado e redução de danos: abordagem ética no consumo de álcool e outras drogas. 

Diante da situação social, política e econômica do Brasil, abordou-se o contexto do 

consumo de substâncias psicoativas, incluindo também algumas questões mundiais e a 

importância de medidas preventivas pautadas na autonomia e no empoderamento dos sujeitos.  

Ao situar-se no contexto do consumo, oportunizou-se para realizar uma linha do 

tempo das políticas públicas voltadas para álcool e outras drogas, desde a criminalização do uso 

à estratégia de redução de danos. 

Destinou-se o último item para reflexão do paradigma do cuidado a partir da 

estratégia de redução de danos, com ênfase na abordagem ética aos usuários e dependentes do 

álcool e outras drogas. 

 

3.1 Contexto do consumo e da prevenção de álcool e outras drogas 

O consumo de substâncias psicoativas no Brasil tem seus primeiros relatos a partir 

da chegada dos portugueses. Ao desembarcarem perceberam que os índios já faziam uso de 

uma bebida chamada cauim, derivada da fermentação da mandioca. Àquela época os indígenas 

faziam uso dessa bebida, além do tabaco, em seus rituais festivos, religiosos dentro de uma 

lógica cultural. (CEARÁ, 2011b). 

Destaca-se historicamente o espaço sociocultural dado ao álcool pelo povo 

brasileiro, sendo esta a droga mais consumida e numa escala desproporcional às medidas de 

prevenção ao seu uso. Aprende-se cedo que do nascimento à morte temos motivos para o 

consumo da “branquinha”, “amarelinha”, e afinal essa seria a brasilidade dos tempos modernos 

(CEARÁ, 2011b).  

Pode-se ainda refletir sobre a introdução de outras drogas no Brasil como a 

maconha trazida pelos escravos africanos durante os séculos XVIII e XIX quando passa a ser 

difundida entre os índios. Assim, usada para fins medicinais e, no início do século XX, para 

momentos de descontração e busca de sensações diferentes (CEARÁ, 2011b; BORDIN et al, 

2010a). 
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Segundo Ceará (2011b) a cocaína ganha destaque a partir de apreensões já nos anos 

1980 no Brasil. Os dados epidemiológicos apontam para o aumento do uso dessa substância 

sendo a substituta de outras estimulantes como as anfetaminas. Uma forma da cocaína, o Crack, 

tem os primeiros relatos de uso no Brasil no início dos anos 1990. Essa substância é uma forma 

da cocaína para ser inalada e tem efeitos destruidores por oferecer sensações rápidas aos 

usuários e, por consequência, tornam-nos dependentes desse ágil resultado e os condicionam a 

buscar cada vez mais o prazer desejado.  

Em todo o mundo, o consumo de substâncias psicoativas tem sido crescente, com 

repercussão em vários setores da sociedade. São evidentes os prejuízos com agravos à saúde e 

na situação econômica decorrente de altos investimentos na atenção terciária de saúde no 

resgate de vidas e tratamentos por vítimas de violência urbana, além da reabilitação e reinserção 

social e o tratamento de co-morbidades como o HIV/AIDS.  

Outros prejuízos são manifestados na mudança comportamental que induzem ao 

risco de violência sexual, de envolvimento com gangues, baixo rendimento escolar, transtornos 

de aprendizagem e transtornos afetivos (SILVA et a,l 2010). 

O uso de drogas continua a produzir estatísticas expressivas na vida e produtividade 

humana. No último levantamento realizado pelo The World Drug Report (Relatório Mundial 

sobre drogas) 2014, estima-se que 183.000 (variação: 95,000-226,000) mortes relacionadas 

com a droga foram relatados em 2012, correspondendo a uma taxa de mortalidade de 40,0 

(variação: 20,8-49,3) mortes por milhão da população com idade entre 15-64 anos (UNODC, 

2014). 

Quanto à prevalência do uso de drogas ilícitas no mundo, percebe-se através dos 

dados do relatório supracitado, uma variação quanto ao tipo de drogas segundo as 

peculiaridades de cada região. Uma das preocupações apontadas no âmbito da saúde pública, 

bem como sobre a questão de controle das drogas, consiste no policonsumo, ou seja, o uso de 

mais de uma substância ao mesmo tempo ou por tempo consecutivo (UNODC, 2014).  

Constata-se através de pesquisas o contato crescente de adolescentes com as drogas. 

De acordo com o VI Levantamento Nacional sobre o Consumo de Drogas Psicotrópicas entre 

estudantes do Ensino Fundamental e Médio das Redes Pública e Privada de Ensino nas 27 

capitais brasileiras em 2010, 25,5% dos 50.890 estudantes referiram uso na vida de alguma 

droga (exceto álcool e tabaco), 10,6% referiu uso no último ano. Quanto a este tipo de uso, as 

drogas mais citadas pelos estudantes foram as bebidas alcóolicas (42,4%) e o tabaco (9,6%) 

(CEBRID, 2010). 
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Ainda no mesmo levantamento é evidenciada a idade média de início do consumo, 

sendo em torno de 13 anos para o uso do álcool, 14,8 anos para o crack e 14,9 anos para a 

cocaína. Numa comparação internacional sobre o uso de álcool na vida entre estudantes de 

países sul-americanos e europeus, com faixa etária de 15 e 16 anos, 78,4% são de estudantes 

brasileiros (CEBRID, 2010). 

No âmbito mundial, em 2012, estima-se que de 162 milhões a 324 milhões de 

pessoas, com idade entre 15 a 64 anos, tenham usado alguma droga ilícita, pelo menos uma vez 

no ano anterior. Esse valor corresponde entre 3,5 % e 7,0 % da população mundial (UNODC, 

2014). 

Quanto aos usuários de substâncias químicas e com transtornos mentais 

procedentes da droga, a estimativa mundial, em 2012, permaneceu entre 16-39 milhões de 

pessoas. Destacando-se defasagem no acesso aos serviços de tratamento para dependência 

química, observa-se que um em cada seis usuários apresenta transtornos mentais oriundos das 

drogas (UNODC, 2014). 

Bordin, et al (2010b, p. 5) diferencia a própria forma de contato da droga com o 

indivíduo e afirma: 

 

 

“não existe uma fronteira clara entre uso, abuso e dependência. Poderíamos definir 

uso como qualquer consumo de substâncias, seja para experimentar, seja esporádico 

ou episódico; abuso ou uso nocivo como o consumo de substâncias já associado a 

algum tipo de prejuízo (biológico, psicológico, ou social); e por fim, dependência 

como o consumo sem controle, geralmente associado a problemas sérios para o 

usuário (BORDIN et al, 2010b, p. 5).  

 

O acesso às drogas procede de questões sociais intimamente ligadas ao 

desequilíbrio econômico e, consequentemente de desigualdades, evidenciando uma maioria 

desprovida de condições de moradia, de emprego, de educação, de saúde, de lazer, ou seja, de 

condições de viver dignamente (CEARÁ, 2011a). 

Cavalcante; Alves; Barroso (2008) consideram o consumo das substâncias 

psicoativas oriundo de vários fatores em conjunto, sobretudo dos associados à urbanização, pois 

se vive numa época considerada a mais urbana da história. Os autores acrescentam ainda o 

difícil acesso do jovem mercado de trabalho e a consequente insatisfação de suas necessidades. 

Ao se sentirem insatisfeitos, os jovens buscam reverter essa situação procurando 

seu espaço social através do que, Bertoni; Adorni (2010) consideram ser a justificativa de 

preencher essa lacuna. Portanto, gera-se a necessidade de ter sempre mais, de ter acesso a tudo 
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o que é bonito e desejável, e o faz diferente de todos, repercutindo num comportamento 

individualista. 

Essa prática consumista individualista com o intuito de atender a uma 

autossatisfação tem como consequências imediatas o “bem estar”, entretanto, em seguida 

apresenta um efeito rebote de vazio, de angústia ou falta de sentido, pois não há conteúdo e não 

se satisfaz. Os prejuízos provenientes da busca de autorrealização refletem no coletivo de forma 

direta ou indireta. Para obter o que deseja, o indivíduo ignora o outro, podendo assumir práticas 

ilícitas como roubar, matar, entre outros (BERTONI; ADORNI; 2010; BAUMAN, 2008). 

Barroso; Vieira; Varela (2003) consideram o mercado de consumo como 

determinante do estilo globalização de vida. Portanto, resulta no aparecimento de novas 

patologias e a construção de um ambiente com características desfavorável à saúde e à vida do 

planeta.  

Para melhor explicitar sobre as condições de acesso ao consumo abusivo das 

drogas, considera-se que os indivíduos estejam vulneráveis a fatores de risco para contribuir 

e/ou acentuar a probabilidade desse evento. Esses indivíduos podem encontrar-se também na 

qualidade de grupos, ambiente ou convívio social com características de risco. Em 

contrapartida, há a possibilidade de não permitir, ou minimizar o envolvimento dos sujeitos 

com a prática do uso abusivo das drogas se os fatores de proteção estiverem presentes e 

fortalecidos (BRASIL, 2004). 

Em um estudo sobre adolescência, Cavalcante; Alves; Barroso (2008) reforçam o 

dever do profissional de saúde possibilitar fatores de proteção através do acompanhamento 

familiar. Este é um momento de estímulo para os laços familiares saudáveis, baseados na 

confiança, na presença e atuação dos pais no desenvolvimento dos adolescentes.  

Os fatores de risco e de proteção estão presentes em vários domínios da vida, como 

nos próprios indivíduos, na família que compõe, nos relacionamentos, nos ambientes 

frequentados como as escolas, a comunidade, entre outros. Aqueles se encontram intimamente 

ligados, portanto não se pode separá-los (BRASIL, 2004). Ainda quanto aos fatores de risco 

pode-se afirmar que:  

 

(...) a vulnerabilidade é maior em indivíduos que estão insatisfeitos com a sua 

qualidade de vida, possuem saúde deficiente, não detêm informações minimamente 

adequadas sobre a questão do álcool e drogas, possuem fácil acesso às substâncias e 

integração comunitária deficiente (BRASIL, 2004, p. 27). 
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Silva et al (2010, p. 607) corroboram com essa linha de pensamento ao afirmarem, 

a partir dos dados levantados pelo seu estudo que “o jovem experimenta a droga por 

desinformação; curiosidade; insatisfação com a vida; insegurança; despersonalização; frustação 

e fácil acesso”. 

As formas de consumo e o surgimento de novas drogas determinam a necessidade 

de enfrentamentos de aspecto social e, sobretudo de políticas públicas para nortear ações nos 

mais diversos segmentos. No entanto, observa-se a falta de políticas ao longo dos tempos e uma 

lentidão na tomada de decisões que não acompanham o ritmo exacerbado de surgimento de 

novas substâncias e ou de novos métodos de consumo (CEARÁ, 2011a).  

Os fatos históricos, invariavelmente, apontam para o uso “controlado” das drogas, 

porém com o advento das inúmeras tecnologias e da sociedade do consumo o que se vivencia 

atualmente é um completo descontrole capitaneado pelo uso abusivo e consumismo 

desenfreado imposto também culturalmente (CEARÁ, 2011a). Para Machado (2001, p. 14) 

“consumir é, em nosso tempo, algo que se apresenta como exigência; somos seduzidos e nos 

deixamos seduzir pelos objetos de um mercado sempre dinâmico e criativo”. 

A saúde e educação andam juntas especialmente no intuito de promoção da saúde. 

Tem sido muito debatido a promoção da saúde de adolescentes no meio escolar, com a 

finalidade de instigá-los a assumirem um estilo de vida saudável com a proposta de 

autocuidado, desenvolver a consciência crítica e despertar para que exerçam a sua cidadania 

(CAVALCANTE; ALVES; BARROSO, 2008; CATRIB et al, 2003b).  

Entende-se que a problemática das drogas influencia não só o indivíduo, mas a vida 

da coletividade, sendo um dever de todos intervir nessa realidade. Enquanto educador, Freire 

(1996), ao abordar a presença humana no mundo, faz um alerta para um comportamento 

sustentável explicando que “como presença consciente no mundo não posso escapar à 

responsabilidade ética no meu mover-se no mundo (...) significa reconhecer que somos seres 

condicionados mas não determinados” (FREIRE, 1996, p. 19), portanto é possível mudar essa 

realidade que tem prejudicado a sociedade como um todo. 

Assim, as ações de educação em saúde são medidas de promoção da saúde 

executadas na comunidade e devem ser implementadas não atreladas à visão reducionista da 

educação de transmissão de conhecimentos de saúde, mas sob o aspecto de uma educação 

crítica e transformadora. Esta, proporciona ao sujeito ser atuante no processo de aprendizagem, 

com o propósito de atender as demandas biopsicossociais, espirituais, pessoais e coletiva 

(BARROSO, VIEIRA, VARELA, 2003). 
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No processo de ensinar e aprender o sujeito é visto como ator de sua própria 

educação, pois educar não se resume a transmitir saberes, mas o saber se faz pela superação 

permanente de outro saber que se apresenta a partir do reconhecimento da ignorância (FREIRE, 

1979). 

No que se refere ao uso e abuso da droga, as ações de educação em saúde no âmbito 

escolar podem ser efetivas, sobretudo na questão da prevenção primária, visando diminuir os 

casos, evitando o início do uso. O direito à educação deve ser garantido, entendendo uma 

educação que considere o crescimento e o desenvolvimento humano, inclusive valorizando o 

indivíduo como um ser que tem necessidades de alimentos, de assistência à saúde, dos seus 

direitos humanos garantidos para viver bem (BERTONI; ADORNI, 2010).  

Para isso, é importante favorecer uma educação em saúde com qualidade que 

implique em resultados promissores através do entendimento que o adolescente está inserido 

num contexto socioeconômico e familiar influenciador na maneira de pensar e de agir (SILVA, 

et al, 2010). Consequentemente, tal conjuntura pode influenciar diretamente sobre os fatores de 

proteção e de risco, motivando-o para assumir uma conduta de valorização ou não a vida. 

Cavalcante; Alves; Barroso (2008) consideram a prevenção às drogas como uma 

das formas mais eficazes de enfrentamento. Contudo, alertam para a necessidade de não se 

restringir a ações isoladas ao adolescente, mas sim integradas, com a participação dos 

familiares. Neste caso, estimulando-os a serem atores da promoção da saúde, inclusive com 

ações de redução de danos, na reabilitação e socialização dos que já estão acometidos pela 

dependência, no intuito de resgatar/reconstruir os laços afetivos, sociais, de trabalho perdidos 

pelo uso e abuso das drogas.  

 

3.2 Políticas Públicas sobre Álcool e Drogas: aspectos históricos e implicações 

A atenção ao usuário de álcool e outras drogas cursou caminhos lentos e com alguns 

empecilhos, principalmente ligados às intervenções políticas e dos governantes brasileiros que 

restringiram as estratégias ligadas à justiça e à segurança pública, mantendo a exclusão social. 

O usuário de substância psicoativa era visto na sociedade como um criminoso, portanto, deveria 

ter privada a sua liberdade em prisões e sanatórios (MACHADO; MIRANDA, 2007). 

Entende-se por política pública uma área do conhecimento se propondo, 

concomitantemente, impulsionar o governo para agir de fato, analisar essas ações e, por sua 

vez, em um processo de avaliação, sugerir mudanças no percurso dessas (SOUZA, 2006). 

Segundo Garcia; Leal; Abreu (2008) o Estado brasileiro teve propostas de legislação para 

regulamentação sobre o problema das drogas desde 1938, através do Decreto-Lei de 
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Fiscalização de Entorpecentes no. 891/38. Este foi incorporado ao Código Penal de 1941 (artigo 

281) e sofreu transformações durante a gestão do presidente Getúlio Vargas.  

No Código Penal Brasileiro havia a concepção da criminalização do consumo das 

drogas, sendo necessário um controle para evitar envolvimento da classe trabalhista com ações 

ilícitas (GARCIA; LEAL; ABREU, 2008).  

As políticas públicas são planejadas com a influência do aspecto econômico de uma 

sociedade. Contudo esse não se caracteriza o único aspecto, uma vez que também são 

influenciadas pela natureza do regime social, da visão dos governantes quanto ao papel do 

Estado, além do nível de participação dos diferentes grupos sociais (VIANA; BAPTISTA, 

2008)  

As medidas assumidas pelo governo brasileiro quanto ao consumo de drogas foram 

traçadas partir dos paradigmas de    convenções internacionais, e se alteraram conforme a 

necessidade e contexto político. Pode-se citar: o controle de venda do ópio, morfina, heroína e 

cocaína pela adesão à Convenção de Haia (1911); as medidas repressivas à oferta e ao consumo 

de drogas nas reuniões da Organização das Nações Unidas (ONU) (1961; 1971; 1988) 

(MACHADO; MIRANDA, 2007).  

Vale destacar a influência da medicina nas ações do controle das drogas, em 1970-

1971. Nessa ocasião o sujeito deixa de ser considerado criminoso para assumir a condição de 

ser doente-criminoso. Dessa forma, a proposta da lei 5.726 de 1971, retira da justiça a 

exclusividade de atuação e passa a ter como objetivo salvar, tratar, recuperar e punir o usuário 

ao submetê-lo aos procedimentos médicos inicialmente em hospitais psiquiátricos, e em 

seguida em centros especializados públicos ou filantrópicos.  

Na década de 1970, foi criado o Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e 

Repressão, com vínculo ao Ministério da Justiça, para atender nas esferas federal, estadual e 

municipal. A partir de então, surgem os Conselhos Antidrogas (1980), chamados de Conselho 

de Entorpecentes que, no âmbito nacional, foi denominado de CONFEN (GARCIA; LEAL; 

ABREU, 2008). Este apesar de ter iniciado sua atuação de forma repressiva, modificou-se para 

uma abordagem enfatizada na prevenção, no tratamento e na pesquisa com a participação de 

profissionais de vários setores (MACHADO; MIRANDA, 2007). 

Cinco anos depois, houve nova mudança na lei 5.726/71 através da promulgação da 

lei 6.368/1976 em função do aumento do consumo de maconha, antes restrito às grandes cidades 

(MACHADO; MIRANDA, 2007).  

A lei 6.368/1976 considerava droga qualquer substância entorpecente ou que 

pudesse determinar dependência física ou psíquica. Os usuários e traficantes eram considerados 
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de forma igualitária, sem distinção. Assim, quem plantasse maconha para uso próprio teria a 

mesma pena dos traficantes de drogas (LOPES; MARASCHIN, 2008).   

Como proposta assistencial, a lei 6.368/1976, em contraposição à lei 5.726/71 

substituiu o termo ‘viciado’ por ‘dependente químico’ e deliberou atribuições para o Sistema 

de Saúde, já que ainda não existia o Sistema Único de Saúde, e para o Ministério da Previdência 

e Assistência Social na participação do tratamento, pois eram os responsáveis pela rede pública 

sanitária (MACHADO; MIRANDA, 2007). 

A lei 6.368/76 teve uma forte influência da concepção biomédica, principalmente 

psiquiátrica, pois na condição de ser chamado de doente, precisava de dispositivos privilegiados 

de assistência. Apesar dessa situação, os dispositivos inicialmente estavam sob a 

responsabilidade do Ministério da Justiça (SANTOS; OLIVEIRA, 2012) evidenciando uma 

fragilidade do reconhecimento das necessidades das pessoas quanto à assistência em saúde, e 

quanto aos aspectos dos direitos humanos.  

Avaliando o contexto de que o uso e tráfico de drogas eram considerados com 

inteira semelhança quanto a sua natureza e intervenções, destacasse o artigo 1º. da Lei 6.368/76 

“É dever de toda pessoa física ou jurídica colaborar na prevenção e repressão ao tráfico ilícito 

e uso indevido de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. 

(BRASIL, 1976, p. 1) Lopes; Maraschin (2008) chamam a atenção para o fato de que toda 

pessoa física ou jurídica deveria participar da prevenção às drogas, à repressão ao tráfico e uso 

indevido proposto na referida lei. Entretanto, na lei 6.368/76 não está bem definido como seria 

a prevenção, pois se limita a considerá-la apenas como o não-uso e a abstinência. As autoras 

ainda acrescentam que   

fica entendido que a prevenção ao tráfico e ao uso indevido de substâncias 

entorpecentes se dava ou pela repressão (prisão) daquele que já fazia uso ou pela 

transmissão de informação que deveria impedir o uso. Não havia prevenção para quem 

já fazia uso, estes já estavam fadados a prisão ou internação (LOPES; MARASCHIN, 

2008, p. 152).   

  

Garcia; Leal; Abreu (2008) afirmam que em 1987 a Divisão Nacional de Saúde 

Mental do Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de Controle dos Problemas 

Relacionados com o Consumo do Álcool (PRONAL). Desta forma nota-se somente um 

direcionamento para o consumo do álcool apesar de não ser exclusiva quanto ao consumo em 

larga escala no Brasil. Ainda segundo as mesmas autoras, esse Programa foi iniciado com 

treinamentos para equipe e foi encerrado por falta de recursos.  

Em 1990, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, houve uma 

substituição do CONFEN pelo Sistema Nacional Antidrogas (SISNAD) e Conselho Nacional 



48 

Antidrogas (CONAD), alocados no Gabinete Militar da Presidência da República (hoje 

chamado de Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República). Além disso, 

criou-se a Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) em função do compromisso assumido na 

Organização das Nações Unidas (ONU), em 1998, que cada país tivesse sua própria política de 

ações nas áreas das drogas. (GARCIA; LEAL; ABREU, 2008; MACHADO; MIRANDA, 

2007). 

A primeira medida da SENAD foi a realização do 1º. Fórum Nacional Antidrogas, 

para acolher a demanda da sociedade na elaboração de uma política pública. Os 

encaminhamentos do fórum resultou na Política Nacional Antidrogas (PNAD), entretanto não 

apontava nenhuma articulação com o setor saúde e o problema das drogas (MACHADO; 

MIRANDA, 2007). Segundo Garcia; Leal; Abreu (2008) a SENAD tinha a função de articular 

e coordenar a PNAD, como estratégia política de visibilidade do governo brasileiro no âmbito 

internacional com a preocupação com as drogas. 

Em 1991, criou-se, pelo Ministério da Saúde o Serviço de Atenção ao alcoolismo e 

à Dependência Química. O trabalho desse era direcionado à prevenção, assistência e tratamento 

na área das drogas. Somente a partir de então as outras drogas são citadas em políticas 

específicas (GARCIA; LEAL; ABREU, 2008).  

Como ação do Ministério da Saúde, sobre a influência da Reforma Psiquiátrica e da 

Declaração de Caracas, o atendimento psiquiátrico passa a ter base comunitária e não 

hospitalocêntrica, surgindo em 2002 a criação dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 

através da Portaria 336/2002, incluindo oficialmente os serviços especializados no tratamento 

de Álcool e outras drogas que são os CAPSad (CEARÁ, 2011b).  

Ainda no de 2002 também criou-se a Portaria número 816/2002 que corrobora com 

a 336/2002 quanto a criação dos CAPSad, apontando principalmente para a necessidade de 

organização das ações de saúde dos usuários de álcool e outra drogas em rede. A primeira 

década desse século foi de uma complexidade ímpar na implementação das políticas em Saúde 

para o enfrentamento e, sobretudo para o acolhimento de familiares e usuários de álcool e outras 

drogas (CEARÁ, 2011b) 

O termo Política Nacional Antidrogas centralizava o problema na droga e não na 

pessoa humana. Por isso, em 2004, no governo Lula, após sanção da lei 10.409/2002 e inúmeras 

discussões, a SENAD mudou o termo para a Política Nacional Sobre Drogas, ampliando a 

atenção ao sujeito (GARCIA; LEAL; ABREU, 2008; LOPES; MANSCHARIN, 2008).  

Além disso, a lei 10.409/02 abordava a prevenção não atrelada à finalidade de 

impedir o contato com a droga, pois agora enfatiza a prevenção visando um estilo de vida e 
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saúde. Portanto, não se prendia à abstinência, abrindo a possibilidade de redução de danos 

sociais e de saúde. Assim o sujeito participaria dessas escolhas e não só receberia a informação 

de que não pode usar a droga (LOPES; MANSCHARIN, 2008). 

A estratégia de redução de danos visa evitar que as pessoas tenham um 

envolvimento com as substâncias causadoras da dependência. Contudo, se não houver 

possibilidade disso acontecer, o objetivo é disponibilizar uma melhor forma de cuidado para o 

usuário refletir sobre a sua relação com o uso daquela, bem como tenha menos prejuízos à sua 

saúde (CONTE et al,2004). 

Assim, a estratégia de redução de danos não tem como prioridade apenas o sujeito 

em abstinência, mas propõe pensar a saúde do sujeito livre de preconceitos pessoais ou de 

julgamentos pelo comportamento, pois há uma preocupação maior relacionada ao desejo, a 

demanda e da necessidade de cada um com a sua subjetividade (CONTE et al, 2004).  

Em 2006, a lei 10.409/02 foi revogada pela lei 11.343/2006. Entre várias 

prescrições, destaca-se a definição de crime e assume as drogas como uma questão de saúde 

pública, se afastando do aspecto policial (LOPES; MARASCHIN, 2008). Quanto à lei 

11.343/2006 pode-se afirmar que 

 

Entre os principais pontos a serem destacados está a distinção clara e definitiva entre 

usuários/dependentes de drogas e traficantes, colocados em capítulos diferentes. A 

nova lei não descriminaliza qualquer tipo de droga. Apesar do porte continuar 

caracterizado como crime, usuários e dependentes não estarão mais sujeitos à pena 

restritiva de liberdade mas, sim, à medidas socioeducativas aplicadas pelos juizados 

especiais criminais (BRASIL, 2011, p. 272). 

 

Quanto ao processo de criminalização da droga a lei 11.343/2006 aumentou o 

tempo de prisão para os traficantes, para três anos a quinze anos de detenção. Outra medida 

atribuída foi caracterizar o crime de financiador do tráfico, com pena de 8 a 20 anos de prisão 

(CEARÁ, 2011b). 

Observa-se, de forma concomitante a presença de Política Pública sobre Drogas 

(PPD) da SENAD já citada e outra política com origem no Ministério da Saúde, contudo 

atuando de formas contraditórias. Consequentemente, o planejamento e execução das ações 

ocorrem de formas separadas, ou seja, o Ministério da Justiça e da Saúde atuam sem 

intersetorialidade dificultando a concretização daquelas políticas (GARCIA; LEAL; ABREU 

(2008).  
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Segundo Machado; Miranda (2007) em 2001 aconteceram dois eventos paralelos: 

o II Fórum Nacional Antidrogas e a Conferência de Saúde Mental. Esse fato ilustra a citada 

contraposição no campo das ideias e, por que não afirmar, também dos interesses.  

O Ministério da Saúde no seu locus de ação começa a delinear uma Política mais 

acertada com o objetivo de oferecer saúde mental integral aos seus usuários a partir do 

movimento denominado Reforma Psiquiátrica. A partir dessa nova concepção de oferta de 

cuidado aos que sofrem com transtornos mentais, as ações passam a ser desenvolvidas de forma 

a prestigiar os sujeitos envolvidos: trabalhadores da saúde mental e usuários dos serviços 

(ANDRADE, 2011). É fundamental enfatizar o importante papel histórico dos trabalhadores da 

saúde que na década de 1970 se organizaram como movimento dos trabalhadores da saúde 

mental, já compartilhando com os princípios de uma reforma que se anunciava. 

Ao se refletir sobre o surgimento das velhas e novas drogas no Brasil desde o ano 

de 1500 e os alarmantes números relativos ao seu consumo conclui-se que houve e há lentidão 

no desenvolvimento das políticas (CEARÁ, 2011b). 

A seguir, mostra-se a Figura 1 (parte 1 e 2) com um modelo esquemático da Linha 

do Tempo sobre as Políticas Públicas sobre Álcool e Drogas no Brasil. 
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Figura 1 – Esquema da Linha do Tempo sobre as Políticas Públicas sobre Álcool e Drogas no Brasil de 1938-2006 (parte 1) 
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Figura 1 – Esquema da Linha do Tempo sobre as Políticas Públicas sobre Álcool e Drogas no Brasil de 1938-2006 (parte 2) 
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MIRANDA (2007). 
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3.2 O Paradigma do Cuidado e Redução de Danos: abordagem ética no consumo de álcool 

e outras drogas 

Retornando à prática de redução de danos citada no contexto histórico da política 

pública, torna-se fundamental avaliar outros motivos pelos quais uma pessoa faz uso, abuso do 

álcool e de outras drogas ou tornar-se dependente químico. 

A proposta da Política Nacional sobre Drogas de Atenção com a redução de danos 

amplia a visão do conceito de cuidado às pessoas usuárias ou dependentes químicas. O 

indivíduo passa a ser reconhecido como sujeito, tendo a cidadania como um direito. Siqueira 

(2013), considera a cidadania como um quarto olhar para as questões das drogas. Até então, 

viu-se o uso de drogas por três olhares: da saúde, sob a perspectiva da dependência química ser 

uma doença, portanto, a pessoa precisa ser internada em hospitais psiquiátricos como o novo 

louco da psiquiatria; da justiça, com a visão do delinquente indicado a punição; e da religião, 

como um pecador necessitando de conversão. 

Com a compreensão do novo olhar para as questões das drogas, pode-se afirmar 

uma mudança paradigmática também nas medidas de cuidado do sujeito. Passos, Souza (2011) 

chamam-na de paradigma da abstinência, pois o tratamento anterior tinha exclusivamente esse 

objetivo prescrito por instituições definidoras das políticas de drogas.  

Neste caso, a mudança de paradigma resulta em concepções contra-hegemônicas 

de cuidado nas relações afetivas, na abordagem profissional e nas políticas públicas 

constituindo-se um desafio (PETUCO, MEDEIROS, 2010).  

O novo paradigma propõe a Redução de Danos (RD) como uma alternativa de 

produção de saúde com múltiplas possibilidades de cuidados. Em 2003, a RD evidencia-se ao 

ser adotada como uma estratégia norteadora da Política do Ministério da Saúde para atenção 

integral a Usuários de Álcool e outras drogas e da política de Saúde Mental. Assim, deixa a 

exclusividade do Programa de DST/AIDS de onde surgiu para minimizar os casos dessas 

patologias obtidas por uso de drogas injetáveis com seringas compartilhadas (PASSOS, 

SOUZA, 2011).  

Conte et al (2004) explica uma característica importante da redução de danos 

através da flexibilidade no contrato do usuário oposto à rigidez da abstinência. Ao reconhecer 

as diferentes relações de uso de drogas, os profissionais podem, através da escuta, identificar a 

função do uso, qual o espaço de ocupação do uso da substância na vida do sujeito.  

Lancetti (2011) aborda várias formas de executar a RD. Um dos estudos aplicados 

pelo Programa de Orientação e Assistência ao Dependente (PROAD) da Universidade Federal 

de São Paulo (UNIFESP) teve uma evidência em torno de 68% de pessoas com o êxito de parar 
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de usar o crack trocando-o pela maconha. Um aspecto subjetivo referido por esses foi que “que 

mais contribuía para suportar a fissura era o ato de enrolar o baseado, mais que as propriedades 

ansiolíticas da cannabis. A maconha, como o crack, é fumada” (LANCETTI, 2011, p. 82). 

Sen (2011) convida a ampliar o olhar quanto as oportunidades de cada sujeito a 

partir das escolhas particulares em detrimento a manter-se com um olhar estreito, determinista, 

com uma única escolha a qual se pode ter. Dessa forma torna-se oportuno lembrar a reflexão 

de Petuco, Medeiros (2010, p. 2) “saúde rima com autonomia, e de que é preciso respeitar os 

desejos, os tempos e os limites de cada pessoa” [grifo do autor]. 

Portanto, o respeito às escolhas individuais aplicam-se ao universo da droga. 

Siqueira (2013) aborda a prevenção e tratamento das drogas, exemplificando ser um engano as 

pessoas adultas pensarem que os adolescentes não farão uso de bebida alcoólica porque foram 

orientados para não assumir tal prática, mesmo com os pais bebendo sem restrições. O autor 

complementa alertando: 

 

É possível usar drogas e cumprir com as suas responsabilidades, quem duvidar disso 

que eu estou falando, dá um passeio pela cidade e você verá quanta gente bonita, 

quanta gente rica, quanta gente boa, quanta gente que estuda e trabalha e vai beber, e 

depois volta para casa numa boa, não perde trabalho nem família, muito menos não 

rouba ninguém... Nós temos que parar com essa ideia ilusória de achar que o mundo 

é o mundo que a gente imagina. O mundo é diverso, a ausência do exercício da 

democracia, tão importante para nós, é que precisa ser restaurada para que a gente 

comece a lidar melhor com esses, assim chamados, grupos de alta vulnerabilidade 

(SIQUEIRA, 2013, p. 1). 

 

Torossian (2012) endossa comparando os hábitos existentes nas relações afetivas 

aos do uso das drogas, cada um muito específico do dia-a-dia como no lazer, trabalho, 

momentos de ansiedade e de solidão. Desse modo a autora não emite juízo de valor, mas 

considera o uso de drogas como algo pertencente à subjetividade: 

 

“Ficar” habitualmente com alguém em festas; consumir drogas para aproveitar a 

balada. Sair com alguém nos momentos de solidão; usar alguma substância que faça 

companhia. Sair rapidamente com o (a) colega de trabalho; dar uma “cheiradinha” 

para enfrentar uma árdua jornada. Compartilhar com alguém um casamento; casar 

com alguma droga (TOROSSIAN, 2012, p. 1). 

 

Ainda sobre o aspecto subjetivo do uso das drogas, Nunes et al (2010) lembram 

para não generalizar o problema, pois existem várias substâncias, com efeitos diferentes nas 

diversas pessoas. Além disso, nem todos terão problemas pela prática, considerando a 

existência de vários níveis de uso.  
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Assim, a opção de começar a usar de substâncias e de continuar não implica os 

serviços intersetoriais se eximirem da responsabilidade de oferecerem o suporte às pessoas. 

Continua sendo dever do Estado promover a qualidade de vida das pessoas e, a aproximação 

com os redutores de danos possibilita uma abordagem de acompanhamento (OLIVEIRA, 

SANTOS, 2010). 

A ênfase dada pela mídia, associando a droga à violência sem analisar as 

particularidades de cada caso, minimiza as possibilidades de tratamento aos que de fato 

necessitam destes, além de estigmatizá-los como marginais (NUNES et al, 2010). 

Portanto é preciso se aproximar da situação sem julgamentos para tratar quando 

necessário (PASSOS, 2010). Nunes et al (2010, p. 22) explora as ferramentas de cuidado ao 

afirmar: 

 

Urge colocar em debate a construção e disseminação de novas tecnologias de cuidado, 

inspiradas em outra gramática, na qual palavras como “vínculo” e “afeto” substituem 

eficiência e eficácia. Um jeito de fazer saúde no qual falamos de “cuidado” e de 

“atenção” sem cobrar abstinência de ninguém. Onde “acolhimento” substitui a noção 

de “controle”. Uma nova postura na construção de um “novo fazer” que tem como 

princípio o compromisso ético em defesa da vida, colocando a todos da REDE na 

condição de responsáveis pelo “acolhimento” e “cuidado” (NUNES et al, 2010, 22). 

 

Uma das medidas de cuidado às pessoas usuárias de drogas consiste na prática do 

respeito. Este se materializa com a escuta atenta do outro para entender e implementar políticas 

para as necessidades daqueles (PETUCO, MEDEIROS, 2010).  

Com a perspectiva de cuidado com base ética, urge dos profissionais despir-se de 

preconceitos existentes sobre os usuários de drogas para evitar condutas e políticas pautadas no 

medo e da desconfiança (PETUCO, MEDEIROS, 2010, p. 2). Os autores exemplificam 

possíveis condutas estigmatizantes e alertam para o cuidados:  

 

Para produzir melhores políticas públicas, há que se melhorar o olhar, a escuta... São 

dimensões inseparáveis: se vejo a pessoa que usa drogas como um manipulador 

incorrigível, como um menino mimado que jamais teve limite, como um malandro 

que não quer nada com nada, será desta perspectiva que vou pensar as políticas 

públicas (PETUCO, MEDEIROS, 2010, p. 5). 

 

Uma escuta qualificada conduz ao vínculo. Jorge et al (2011) referem-se à 

importância desse para horizontalizar e democratizar o cuidado permitindo a participação de 

todos sem desnivelamento entre profissionais e usuários do serviço da rede. Portanto, um meio 

para negociações.  
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Brasil (2009) aponta o vínculo como tecnologia relacional oportuna na 

implementação de redes de cuidados com olhar ampliado para o sujeito. Petuco, Medeiros 

(2010) complementam a noção de rede com a metáfora de “tecer cuidados a muitas mãos” 

(destaque nosso), de forma individual e particular, pois abre-se a conhecer o sofrimento do 

outro.  

Nesse contexto, Jorge et al (2011, p. 3056) referem-se aos diversos sentidos 

atribuídos ao vínculo como “(...) (confiança - respeito - amizade - dependência - antipatia), de 

acordo com os laços de afetividades construídos ao longo da terapêutica entre trabalhador de 

saúde mental e usuários)”. 

Nas redes de cuidados verifica-se a presença de interação, de troca de afetos, de 

hábitos e da compreensão do processo saúde-doença. Constitui-se de uma oportunidade de 

construir Projeto Terapêuticos Singulares para o cuidado, não se detendo apenas a visualizar o 

aspecto gerencial da rede (BRASIL, 2009).  

A tessitura de uma rede de cuidados com visão ampliada através da prática de RD 

proporciona novas oportunidades pelo contato com novos territórios coletivos. Lancetti (2011) 

exemplifica a seguir: 

 

Os crackeiros, ao fumarem maconha, não somente substituem uma prática que produz 

asma brônquica, infecções respiratórias e acidentes vasculares cerebrais, mas ligam 

os sujeitos a outros com outros parâmetros de cooperação, de solidariedade e de 

convivência. Muitos deles, (...) se conectaram a novos grupos de jovens ou adultos e 

alguns voltaram a trabalhar ou a estudar (LANCETTI, 2011, p.83)  

 

Campos, Campos (2012) advertem os cuidadores a escutarem e tecerem as redes de 

cuidados com os usuários de uma forma em geral. Torna-se possível avaliar o contexto dos 

usuários de drogas: 

 

Assim, quando enxergados e (não)escutados apenas como pobres carentes-que-nada-

possuem, transformam-se, por obra e graça de nossas percepções cristalizadas, em 

objetos de intervenção. Ou serão até chamados de sujeitos, porém serão sujeitos 

passivos que devem mudar em função de parâmetros estranhos, que têm de incorporar 

novos estilos de vida, mais civilizados e mais de acordo com o cientificamente correto 

(Campos, Campos, 2012, p. 735). 

 

Dessa forma, o aspecto de valorização da subjetividade é ofuscado pelo preconceito 

com o usuário e pela autossuficiência dos profissionais como manipuladores do cuidado. 

Assim, não se pode garantir a Defesa da Vida sem a autonomia do sujeito (CAMPOS, 

CAMPOS, 2012.) 
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Lancetti (2011) aborda a prática de cuidados em defesa da vida como conceito de 

ampliação da vida, para alcançar a complexidade da temática da redução de danos. O autor 

justifica a importância da prática de RD partindo da premissa como algo imprescindível aos 

terapeutas nos casos-limites ou quase sem tratamento. Além disso, proporciona aos mesmos, a 

fuga diante do sentimento de fracasso ou de impotência propagada pelas campanhas antidrogas 

e o fundamento da abstinência.  
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4 O CAMINHO PERCORRIDO: PASSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO 

ESTUDO 

 

Esse capítulo contextualiza o território escolhido para a o estudo através de suas 

particularidades, pois se parte da premissa dos aspectos econômico, geográfico e político, 

repercutindo na saúde e no desenvolvimento sustentável da região.  

Além disso, refere-se ao tipo de estudo e a abordagem escolhida, o período de 

delineamento, o processo de amostragem com a seleção dos participantes envolvidos para a 

pesquisa empírica, o método de análise apropriado para apresentar com as inferências no 

processo de discussão, bem como os aspectos éticos e legais assumidos. 

Em resumo, trata-se da descrição dos passos realizados para obtenção dos objetivos 

propostos.  

 

4.1 Território e período da pesquisa  

O período de realização do estudo ocorreu nos meses de abril e maio de 2014, sendo 

o local escolhido o município de Juazeiro do Norte, Ceará. Este, situa-se no sul do estado, na 

porção central da Região Metropolitana do Cariri Cearense (RMC) (FIGURA 1), distante a 528 

Km da capital Fortaleza (JUAZEIRO DO NORTE-CE, 2013).   

 

Figura 2: Mapa da Região Metropolitana do Cariri Cearense-Brasil. 

 

Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), 2007. 
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Institucionalizada em 2009, por meio da edição da Lei Estadual Nº 78, a RMC foi 

idealizada com o propósito de instigar o desenvolvimento socioeconômico e cultural a partir de 

investimentos públicos e privados de forma compartilhada com a capital do estado. Fazem parte 

da RMC os municípios de Juazeiro do Norte, Barbalha, Crato, Santana do Cariri, Nova Olinda, 

Farias Brito, Caririaçu, Missão Velha e Jardim, perfazendo uma área de 5.025,655 km², com 

556.260 habitantes (CHACON, BARRETO, NASCIMENTO, 2013). As autoras acrescentam: 

 

Hoje a região do Cariri é considerada interior do ponto de vista político-

administrativo, mas, cada vez mais ganha ares de “capital”, reunindo condições 

socioeconômicas que atraem pessoas de outras localidades. Obviamente que o 

crescimento econômico gerou vários desníveis e anomalias comuns a outras regiões 

metropolitanas do país, como o aumento da criminalidade e a especulação imobiliária, 

por exemplo (CHACON, BARRETO, NASCIMENTO, 2013, p. 179). 

 

Escolheu-se o contexto de estudo no município de Juazeiro do Norte, partindo s 

premissas que a prevenção das drogas é uma atividade inerente da promoção da saúde de que a 

Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) dispõe de serviços considerados importantes para 

atender a demanda de dependência química sob os vários níveis de complexidade, sobretudo o 

de atenção primária com as ESF e os NASF. 

A descrição do território de escolha para pesquisar em que medida as ações de 

educação em saúde sobre álcool e outras drogas podem contribuir para uma vida sustentável 

requer um olhar além dos aspectos geográficos, procurando, sobretudo, entender o território 

como um espaço onde ocorrem as relações sociais, econômicas e culturais.  

Barcellos; Rojas (2004) referem-se à necessidade de entender como se dá os 

acontecimentos da vida das populações, identificar quais os atores sociais e como se manifesta 

as relações com seus espaços, seus lugares. Dessa forma, pode-se compreender como os 

determinantes sociais podem colaborar no processo saúde-doença, destacando aqui o uso de 

drogas na sociedade.  

Considera-se também o fato de haver projetos em andamento para otimizar a RAPS. 

Além disso, recentemente houve uma iniciativa da secretaria de saúde de educação permanente 

com a abordagem da problemática de álcool e outras drogas, no contexto municipal, 

pressupondo um espaço de troca de saberes, de sensibilização, de construção de conhecimento 

dos profissionais dos diversos setores. 

Com uma população de 249.939 habitantes (IBGE, 2010), Juazeiro do Norte limita-

se ao norte com Caririaçu, ao sul com Barbalha, ao leste com Missão Velha e a oeste com Crato 

(JUAZEIRO DO NORTE-CE, 2013).  
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Em 2012, “Juazeiro comemorou a passagem de 100 anos da sua emancipação 

política como a terceira cidade do Ceará após deixar de ser um mero povoado pertencente ao 

Crato” (JUAZEIRO DO NORTE-CE, 2013; IBGE, 2013). 

A produção do espaço de Juazeiro do Norte, atualmente, dar-se por meio de 

iniciativas do poder público, das três esferas de governo, nas áreas de educação, saúde, ciência, 

tecnologia e comércio. Além disso, diversos setores participam, como a iniciativa privada 

nacional e internacional, Igrejas, movimentos sociais em busca dos direitos dos sem teto, 

camelôs, sem terra, moradores de rua, flanelinhas, turistas, romeiros e migrantes (PEREIRA, 

OLIVEIRA, 2010). 

O município de Juazeiro do Norte encontra-se entre as quatro cidades da RMC 

(Juazeiro do Norte, Barbalha, Crato e Nova Olinda) com crescimento populacional entre 2000 

e 2001 próximo de 18%. Chacon, Barreto, Nascimento (2013) analisam esse dado com a 

possibilidade de estar associado ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) daquelas, 

consequência da migração. Esta, justifica-se, pois muitas pessoas, de diversas regiões, 

visualizam a região do Cariri com um local conveniente de inserção em vários setores 

econômicos e adotam-na como um espaço promissor.  

Em termos econômicos, Juazeiro do Norte apresenta um Produto Interno Bruto 

(PIB) de dois bilhões de reais, destacando-se com atividade comercial, uma das maiores do 

interior nordestino, e de turismo religioso relacionado à influência do Padre Cícero Romão 

Batista. A figura do Padim Ciço representa um dos maiores expoentes de manifestação cultural 

do município e apresenta vários artistas relacionados ao artesanato com madeira, barro, palha, 

couro gesso, ferro, a também pela arte com xilogravuras e a literatura de cordel (JUAZEIRO 

DO NORTE-CE, 2013).  

Na explicação de Pereira (2012) sobre as particularidades do território ligadas à 

religião e à fé, o turismo religioso em Juazeiro do Norte destaca-se internacionalmente, com 

metas para bases do crescimento econômico local.  

 Ainda sobre o aspecto econômico, a cidade teve uma ampliação de mais de três mil 

leitos de empreendimentos na rede hoteleira, duzentos restaurantes de conforto e qualidade e, 

“nos últimos seis anos a cidade passou a receber grandes redes de empresas situadas dentre as 

dez maiores do Brasil em faturamento. Investimentos que atenderam às expectativas destes 

grupos econômicos” (JUAZEIRO DO NORTE-CE, 2013).   

Em contraposição, ocupa a 24ª. posição no ranking de Índice de Desenvolvimento 

Municipal (IDM) entre os municípios cearenses. Este índice “representa a consolidação de um 

conjunto de 30 indicadores subdivididos em quatro grupos: Fisiográficos, fundiários e 
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agrícolas; Demográficos e econômicos; Infraestrutura de apoio; e Sociais” (CEARÁ, 2013 b). 

Pereira e Oliveira (2010) explicam: 

 

“Atualmente, devido ao processo de urbanização acelerado, Juazeiro do Norte cresceu 

consideravelmente, e esse crescimento foi desordenado, fruto da industrialização 

tardia do Brasil. Devido a esse crescimento acelerado, a cidade acarretou problemas 

que são inerentes ao crescimento das cidades na contemporaneidade como a 

proliferação das favelas, o desemprego, a falta de infraestrutura em algumas áreas da 

cidade, a ausência de saneamento básico e a precariedade do transporte público urbano 

em bairros periféricos, como, por exemplo, no bairro Antônio Vieira, João Cabral e 

na Vila São Francisco (no bairro Aeroporto) (PEREIRA, OLIVEIRA, 2010, p. 186). 

 

Ainda em consequência do crescimento desordenado, pode-se referir a 

criminalidade observada em alguns desses bairros referidos na pesquisa de Pinheiro, Barbosa, 

Souza (2012).  

 

Na construção de uma “cartografia da violência”, os processos analisados na 

Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, apontam que casos os mais variados: 

violência e drogas, tráfico de drogas, posse ilegal de armas. Essas ocorrências estão 

circunscritas em alguns bairros periféricos da cidade, tais como João Cabral, 

Tiradentes, Frei Damião, Pio XII, Jardim Gonzaga, Parque Antônio vieira. Verificou-

se que, nesses bairros, existem denúncias de que são áreas em que se encontram 

“bocas de fumo” (PINHEIRO, BARBOSA, SOUZA, 2012, p. 67) 

 

Portanto, ao contextualizar Juazeiro do Norte, como um dos município de destaque 

na RMC, junto de Crato e Barbalha (Triângulo CRAJUBAR), para o estudo em questão, torna-

se importante ainda citar Chacon, Barreto, Nascimento (2013, p. 181) 

 

Em linhas gerais pode-se dizer que a RMC passa por um período de forte expansão 

econômica, com crescimento na renda média da população e alguns importantes 

avanços quanto aos indicadores relacionados à saúde e educação. Contudo, há ainda 

sérios problemas a combater, como as desigualdades entre as cidades que compõem a 

RMC. Isto é notório ao lidarmos com os índices relacionados à extrema pobreza na 

região. A violência, especialmente entre os jovens, é outro grave problema a ser 

combatido. É um desafio melhorar a condição de vida das populações que ali habitam, 

levando em consideração todas as dimensões da sustentabilidade” (CHACON, 

BARRETO, NASCIMENTO, p. 181). 

 

Pereira, Oliveira (2010, p. 186) corroboram ao referir-se ao município de Juazeiro 

do Norte 

 “Hoje em dia, um dos grandes problemas discutidos a respeito das cidades e das 

políticas públicas são os centros urbanos, os quais apresentam problemas que são de imensa 

importância quando se quer construir uma sociedade mais justa e agradável de viver” 

(PEREIRA, OLIVEIRA, 2010, p. 186). 
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O município de Juazeiro do Norte conta com serviços do Sistema Único de Saúde 

(SUS) para a promoção da saúde dos munícipes, que segundo o Relatório Anual de Gestão 2011 

dispõe de 64 equipes da ESF de atendimento na atenção básica de saúde; 07 NASF para dar 

suporte a essas equipes de ESF; 01 Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 01 Hospital de 

Urgência, 01 Hospital Maternidade; 01 Hospital Infantil; 01 Centro de Atenção Psicossocial 

tipo III (CAPS III) particular, conveniado ao SUS, que atende 24 horas os que sofrem de 

transtornos mentais, realizando acolhimento noturno, evitando as internações em hospitais 

psiquiátricos; 01 CAPS para atendimento aos usuários de álcool e outras drogas (CAPSad)  

(JUAZEIRO DO NORTE, 2012).  

Salienta-se o fato de, em 2014, foi reinaugurado devido à reforma executada para 

mudança de modalidade com funcionamento às 24 horas como CAPSad III. Assim, poderá 

acolher os usuários em processo de abstinência e promover com qualidade a desintoxicação. 

Para complementar a atenção psicossocial, a cidade dispõe de outros serviços como: 

01 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), 09 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), 01 Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS) e o comitê do “Programa Crack é Possível Vencer”. Este vem 

tentando ativar o Conselho Municipal de álcool e drogas (COMAD) que já existe, porém ainda 

atua sem tanta articulação nas ações. 

No intuito de ampliar e otimizar a assistência à saúde na temática da dependência 

química, em 2012, a coordenação municipal da RAPS realizou a “Qualificação da Rede de 

Atenção Integral em Álcool e outras Drogas/Crack”. Obteve-se um recurso obtido por um 

projeto enviado ao Ministério da Saúde “e se realiza através do convênio nº 0611.01/2012 entre 

a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), Universidade Regional do Cariri (URCA) e 

Fundação de Desenvolvimento Tecnológico do Cariri (FUNDETEC)” (FUNDETEC, 2012). 

Segundo a coordenação da RAPS, participaram desse evento 350 profissionais de 

diversos setores, entendendo a necessidade de um trabalho intersetorial e interdisciplinar, tais 

como: Secretaria de Saúde representada pelos profissionais da ESF, NASF, CAPS III, CAPS 

ad, Hospitais, Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Coordenação da Atenção Básica, 

Coordenação da Alta Complexidade, Conselho de Saúde e Comunidades Terapêuticas; da 

Secretaria de Ação Social com os profissionais do Centro POP, CRAS, CREAS, Conselho 

Tutelar; Secretaria de Educação com os professores das escolas municipais; Secretaria da 

Habitação com assistentes sociais; Secretaria de Esporte com Educadores Físicos. Segundo 
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FUNDETEC (2012) também houve uma oficina especialmente para parentes dos usuários com 

a proposta de formar multiplicadores. 

No Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) encontra-se dados de 

Atividades em Grupo desenvolvidas por todos os serviços do município de Juazeiro do Norte. 

Elaborou-se, a partir daqueles, o Gráfico 1 para melhor visualização da quantidade de 

atendimentos no anos de 2014 (Janeiro a Dezembro) e 2015 (Janeiro da Março) e compreensão 

da realidade durante o período do estudo. 

 

Gráfico 1: Quantidade de Atividades em Grupo desenvolvidas no município de Juazeiro do 

Norte-CE, Janeiro de 2014 a Março de 2015. 

 
 

Fonte: Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB)/2014-2015 

 

Percebe-se através do Gráfico 1 um valor de 233 de atividades em grupo no mês de 

Abril de 2014 e de 426 no mês de Maio do mesmo ano, período do desenvolvimento do estudo. 

Após o mês de Junho/2014, com quantidade máxima de procedimentos daquela natureza, há 

um declínio considerável de atividades.  

Nesse cenário descrito desenvolveu-se o presente estudo sobre as ações de educação 

em saúde sobre álcool e outras drogas.  

 

4.2 Tipo de estudo e abordagem 
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O estudo tem um caráter descritivo, com abordagem qualitativa, pois entrou em 

contato com questões subjetivas de sujeitos trabalhadores na Atenção Básica de Saúde. Esta 

possui o dever de promover a saúde da comunidade com ações fundamentais, prioritariamente 

preventivas, incluindo o tema de álcool e outras drogas por ser considerado um problema de 

saúde pública.  

A pesquisa descritiva propõe-se a descrever as características, propriedades ou 

relações existentes na comunidade, grupo ou realidade pesquisada (CERVO; BERVIAN, 

2002). Assim, nos resultados obtidos, descreveu-se as características do processo de educação 

em saúde realizado pela Atenção Básica de Saúde no território onde acontece. 

No que diz respeito à natureza do estudo, optou-se pela abordagem qualitativa, por 

entender que se fez necessário para êxito do estudo, interpretar e a analisar os aspectos mais 

profundos e detalhados da complexidade da realidade do comportamento humano e do seu 

contexto histórico (MARCONI; LAKATOS, 2010; OLIVEIRA, 2010). 

Dessa maneira, oportunizou-se das questões norteadoras do estudo para adentrar ao 

território escolhido. E, com as respostas dos participantes, pôde-se compreender esses aspectos 

subjetivos referentes as ações de educação em saúde sobre álcool e outras drogas associado às 

dimensões da sustentabilidade. 

 

4.3 Participantes do estudo 

A população foi composta por profissionais atuantes no Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família (NASF). Este oferece suporte na ESF em áreas específicas para otimizar as ações da 

Atenção Básica de Saúde através da ampliação de oferta de serviços e sobretudo da 

resolutividade. Segundo BRASIL (2010, p. 10), o NASF  

 

tem ainda a possibilidade de articular ações intersetoriais, realizar identificação de 

casos, oferta de assistência, redução de danos e prevenção junto a escolas, igrejas, 

associação de bairros, conselho local de saúde e outros segmentos da comunidade 

local.   

 

A inclusão de profissionais de saúde mental nas equipes dos NASF deu-se em 2008, 

através da Portaria GM 154/08. Em 2010, dos 7.634 trabalhadores destas equipes, 2.349 são 

trabalhadores da saúde mental, perfazendo um total de 31% (BRASIL, 2011). 

Assim, para a saúde mental, o NASF destaca-se com propriedade para articular as 

ESF e as equipes de saúde mental dos municípios, promovendo um melhor acesso à população 
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que sofre de algum transtorno mental ou uso de álcool e outras drogas e consequentemente um 

cuidado aprimorado (BRASIL, 2011).  

No município de Juazeiro do Norte há sete núcleos para atender às sessenta e quatro 

equipes da ESF. Cada equipe do NASF é composta por um farmacêutico, um professor de 

educação física, dois fisioterapeutas, um psicólogo e um assistente social.  

Optou-se por escolher os psicólogos e assistentes sociais como participantes do 

estudo, por representarem os profissionais da saúde mental no NASF. Como critério de inclusão 

para amostra, os referidos profissionais deveriam ter, no mínimo, um ano trabalhando no NASF 

de Juazeiro do Norte; desejar participar da pesquisa e se encontrar trabalhando no período da 

coleta de dados. 

Dessa forma, a amostra consistiu em sete profissionais, sendo quatro psicólogos e 

três assistentes sociais.  Foram excluídos, através de critérios estabelecidos no projeto, os 

gestores da Atenção Básica, outros profissionais de nível superior do NASF, os da ESF, os de 

nível médio, de outros serviços. Além disso, não participaram psicólogos e assistentes sociais 

em período de férias ou licença para tratamento de saúde, bem como os que não demonstraram 

desejo de participar da pesquisa ou desistiram após ter iniciado.  

Atendendo aos critérios de inclusão e exclusão, três psicólogos não participaram: 

um por ter respondido o pré-teste para validação do instrumento de coleta de dados. Portanto 

os dados foram deletados e não participam da análise; uma de licença maternidade; um com 

menos de um ano de trabalho no território. Dos assistentes sociais, quatro não participaram: 

dois, não foram encontradas para realização da pesquisa, apesar de várias tentativas de contato 

por telefone durante os meses da coleta; e dois dispuseram-se a participar do estudo, marcaram 

a melhor data conveniente para entrevista a fim de evitar incômodo. Entretanto, no momento 

da coleta, não aceitaram gravar por não poderem esperar e solicitaram responder, por escrito, o 

roteiro de questionamentos e entregar.  

Todas as entrevistas foram agendadas por telefone e/ou e-mail fornecidos pela 

Coordenação do NASF. Combinou-se o melhor horário e local para atender a disponibilidade 

dos entrevistados. Duas entrevistas foram remarcadas, a pedido desses, contudo, sem prejuízo 

para a pesquisa. Dessa forma, viabilizou-se a participação no estudo. 

Exceto os dois assistentes sociais excluídos, devido instrumento de coleta de dados 

não se adequara suas condições, todos os participantes atenderam com muito respeito à 

pesquisadora, desde o contato telefônico (agendamento e remarcações), até o término da 

entrevista. Portanto, ressalta-se o compromisso daqueles com a proposta estudada e o desejo de 

poder auxiliar na discussão sobre álcool e outras drogas. 
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Apesar de entender que a interdisciplinaridade e a intersetorialidade são de suma 

importância na atenção à prevenção do álcool e das drogas e, por sua vez, contribuem para uma 

repercussão social e na sustentabilidade, a pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa, 

destacando a investigação pelos profissionais contemplados na área de saúde mental na equipe 

do NASF.  

 

4.4 Instrumento de coleta de dados 

Para a coleta de dados utilizou-se à técnica de entrevista semiestruturada. Para 

Minayo (2010), entrevista semiestruturada obedece a um roteiro apropriado fisicamente e 

utilizado pelo pesquisador.  Por ter um apoio claro na sequência das questões, a entrevista 

semiaberta, facilita a abordagem e assegura que suas hipóteses, e pressupostos sejam cobertos 

na conversa. 

Assim, o instrumento de coleta de dados (APÊNDICE A) escolhido norteou para 

um direcionamento das perguntas abordadas, bem como possibilitou a liberdade do entrevistado 

expor sobre seus posicionamentos quanto à educação em saúde como subsídio para a uma vida 

sustentável com redução do álcool e outras drogas.   

A entrevista foi realizada pela pesquisadora com o uso de um gravador portátil Sony 

de alta resolução. O tempo de gravação de cada entrevista variou entre 20 minutos a 1 hora.  

Posteriormente todas as falas foram transcritas na integra. Como forma de garantir 

o anonimato dos participantes atribuiu-se o nome da sua categoria profissional seguido de um 

numeral de acordo com a ordem das entrevistas. 

 

4.5 Análise e discussão dos dados 

Os dados foram analisados pela análise de conteúdo das respostas das entrevistas 

dos sujeitos da pesquisa, que, segundo Minayo (2010, p. 303) “diz respeito as técnicas de 

pesquisa que permitem tornar replicáveis e válidas inferências sobre dados de um determinado 

contexto, por meio de procedimentos especializados e científicos”.  

Nesse tipo de análise, há uma exploração das opiniões e representações sociais 

agrupadas sobre um determinado tema de investigação (GOMES, 2010), consideram-se 

semelhanças nos elementos num fragmento de mensagem previamente definido, assim como 

também divergências de crenças e opiniões num determinado segmento social. 

A análise de conteúdo tem uma natureza científica de “compreender melhor um 

discurso, de aprofundar suas características (gramaticais, cognitivas, ideológicas etc.) e extrair 

momentos mais importantes” (RICHARDSON et al, 2011, p. 224).  
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Franco (2008, p. 12) afirma que a “emissão das mensagens, sejam elas verbais, 

silenciosas ou simbólicas, está necessariamente vinculada às condições contextuais de seus 

produtores”. A mesma autora complementa que essas condições estão permeadas por 

historicidade, situações socioeconômicas e culturais dos emissores que implica em expressões 

verbais imbuídas de componentes afetivos, cognitivos, ideológicos, de representações sociais, 

concepção de mundo, expectativas, etc. 

Dessa maneira, tornou-se importante esse tipo de análise para o estudo, uma vez 

que as respostas dos psicólogos e assistentes sociais apresentaram aspectos mais subjetivos que 

interferiram, de forma positiva ou negativa, na atividade profissional, sobretudo nas 

intervenções executadas na área educação em saúde sobre o uso de álcool e outras drogas.   

Assim, o objetivo da análise de conteúdo é produzir inferências, ou seja, de 

comparar dados da mensagem emitida com um suporte teórico de várias concepções de mundo 

(RICHARDSON et al, 2011; FRANCO, 2008). 

Como técnica de análise para obter as inferências dos resultados, seguiu-se alguns 

procedimentos, para melhor organização do material analisado, dividindo-os em: pré-análise, 

exploração do material e tratamento dos resultados obtidos e interpretação (MINAYO, 2010). 

Vejamos as características de cada uma dessas fases: 

1- Pré-análise: Essa etapa caracteriza-se por ser a fase de organização com a escolha 

dos documentos, retomada dos objetivos e hipóteses. Nessa primeira etapa necessitou-se fazer 

a leitura flutuante das entrevistas transcritas para deixar-se invadir pelas impressões geradas 

inicialmente. Para Minayo (2010, p. 316) “a dinâmica entre as hipóteses iniciais, as hipóteses 

emergentes e as teorias relacionadas ao tema tornarão a leitura progressivamente mais sugestiva 

e capaz de ultrapassar a sensação de caos inicial”.  

Além disso, na pré-análise escolheu-se os documentos, que nesse estudo, foram as 

entrevistas dos profissionais do NASF, segundo os objetivos da pesquisa. Essa missão, Minayo 

(2010) se refere à constituição do corpus, ou seja, a definição dos documentos que foram 

submetidos à análise, mediantes as regras de validade qualitativa que são:  

exaustividade: que o material contemple todos os aspectos levantados no roteiro; 

representatividade: que ele contenha as características essenciais do universo 

pretendido; homogeneidade: que obedeça a critérios precisos de escolha quanto aos 

temas tratadas, às técnicas empregadas e aos atributos dos interlocutores; pertinência: 

que os documentos analisados sejam adequados para dar respostas aos objetivos do 

trabalho (MINAYO, p. 316-317). 

 

Ainda nessa fase, deve-se observar a formulação e reformulação de hipóteses e dos 

objetivos, que segundo a autora supra citada, trata-se de um momento de retomar a exploração 

com uma leitura aprofundada do material e das indagações iniciais.  
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Foram escolhidas as unidades de registro e as unidades de contexto para analisar o 

conteúdo da mensagem encontrada nas entrevistas dos profissionais. As primeiras são 

elementos encontrados ao fragmentar um conjunto de uma mensagem, que podem ser palavras, 

frases, oração ou um tema e as segundas o contexto em que essa mensagem é emitida (GOMES, 

2010). 

2-Exploração do material: nessa etapa fez-se uma classificação do texto através da 

codificação para compreender o núcleo da mensagem e separá-las por categorias temáticas, 

segundo a definição das regras de escolha para a contagem. Optou-se por uso de cores e 

símbolos na classificação e uso de palavras. 

Para Minayo (2010, p. 317) a categorização “consiste num processo de redução do 

texto às palavras e expressões significativas”. Assim, a opção pela categorização temática foi 

para atender ao que se propõe na pesquisa de analisar a contribuição da educação em saúde para 

a promoção de um estilo de vida sustentável com redução do álcool e outras drogas, sob a ótica 

do profissional da atenção básica de saúde, pois o tema “denota estruturas de relevância, valores 

de referência e modelos de comportamento presentes ou subjacentes no discurso” (MINAYO, 

2010, p. 316). 

3- Análise final dos dados, a inferência e a interpretação: nessa fase, validaram-se 

os dados, pois estes mostraram o significado da mensagem confrontado com o suporte teórico, 

ou seja, foi o momento de busca de inferências (MINAYO, 2010). Gomes (2010, p. 89) 

considera que “para que possamos fazer inferência, é importante partirmos de premissas já 

aceitas a partir de outros estudos acerca do assunto que estamos analisando”.  

A partir das inferências interpretou-se, ou seja, ultrapassou-se os limites da proposta 

do material das entrevistas concordando com Gomes (2010) que se trata de atribuir uma 

significação ampliada e aprofundada aos conteúdos que estão sendo analisados. Assim, 

entendeu-se ser possível sintetizar as questões norteadoras da pesquisa com as etapas seguintes 

de cada material obtido.  

 

4.6 Questões éticas e legais da pesquisa 

Por acreditar na importância de realizar uma pesquisa colaborativa com a atividade 

acadêmica e, enquanto pesquisador assumir uma postura profissional diante da sociedade, o 

estudo atendeu aos preceitos éticos e científicos regulamentados na Resolução No. 466, de 

Dezembro de 2012. Entende-se que os participantes envolvidos devam ser preservados com os 

“referenciais da bioética, tais como, autonomia, não maleficência, justiça e equidade, dentre 
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outros” (BRASIL, 2012a, p. 1-2). Esses princípios visam ao respeito a todos os envolvidos com 

a pesquisa, desde os pesquisadores, pesquisados e o Estado.  

Assim, submeteu-se o projeto ao Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos 

da Universidade Federal do Cariri-UFCA, em janeiro de 2014, para a apreciação do processo 

metodológico, validando se a proposta de estudo tinha relevância social, pois segundo Brasil 

(2012), esta garante que os interesses de realizá-la preservem o sentido sócio-humanitário. Em 

25/02/2014, o processo No. 545.744 (APÊNDICE E) foi deferido, com parecer aproado para 

pesquisar. 

Mediante aprovação do referido Comitê, enviou-se ofícios para a secretaria de 

saúde do município de Juazeiro do Norte-CE, solicitando autorização para a realização da 

pesquisa (APÊNDICE D). Em posse desses documentos, iniciou-se a coleta de dados, 

combinando com os profissionais a serem entrevistados, o melhor horário e local para a 

entrevista. 

Para isso, os participantes forma orientados quanto ao sigilo e confidencialidade 

dos dados fornecidos para o estudo, sendo estes apenas para fins acadêmicos; quanto à liberdade 

de participar ou de desistir em qualquer momento; quanto aos objetivos da pesquisa, pois 

tiveram acesso ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B) para 

aceitar ou não o estudo e assinarão o Termo de Consentimento Pós-Esclarecido (APÊNDICE 

C).  
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5 EDUCAÇÃO EM SAÚDE E VIDA SUSTENTÁVEL COM REDUÇÃO DO ÁLCOOL 

E OUTRAS DROGAS 

 

O capítulo em questão trata-se dos resultados obtidos com a pesquisa empírica. 

Apresenta-se com a caracterização dos participantes e em seguida com as categoria temáticas 

emergidas do conteúdo dos discursos obtidos com a entrevista.  

Em cada item explorou-se o processo simbólico do conteúdo com relação à 

inferência de teóricos. Assim, pôde-se fazer jus aos questionamentos impulsionadores da 

pesquisa e responder os objetivos propostos.  

 

5.1 Caracterização dos participantes do estudo 

Para a compreensão dos resultados obtidos, inicialmente apresenta-se uma 

caracterização dos participantes do estudo, embasando a descrição realizada e situando o leitor 

nessa perspectiva.  

A idade dos participantes variou entre 28 anos e 47 anos, com uma média de 36,8 

anos. Quanto ao tempo de graduação, os assistentes sociais apresentaram um tempo bem 

variável, portanto, 4 (quatro), 8 (oito) e 12 (doze) anos em contraposição aos psicólogos que 

tiveram um tempo mais homogêneo, variando entre 5 (cinco) a 8 (oito) anos de formação. 

Foram abordados quanto à pós-graduação e, por unanimidade, todos apresentam 

uma ou mais. Dois psicólogos possuem mestrado acadêmico e os demais participantes 

especializações em diversas áreas: Mestrado em Educação, Mestrado em História; 

Especializações: (1) Gerontologia social, (1) Direito de Família, (2) Saúde da Família, (1) com 

Saúde Mental e Psicologia Hospitalar. 

Quanto ao vínculo empregatício, apenas um participante possui contrato temporário 

com o município, sendo os demais concursados, com um tempo de trabalho no NASF variando 

entre 3 (três) e 5 (cinco) anos de idade.  

 

5.2 Categorias temáticas 

Os dados obtidos a partir das questões norteadoras do estudo, foram analisados, 

apresentados e discutidos sob a forma de categorias temáticas, opção escolhida e adequada ao 

percurso metodológico e ao tipo de pesquisa escolhida. Emergiram cinco categorias e três 

subcategorias com o conteúdo do discurso dos participantes.  

Introduzindo os participantes da pesquisa quanto as questões norteadoras escolhidas 

foi oportuno conhecer suas percepções sobre o uso de álcool e outras drogas e sobre educação 
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em saúde, apesar de não haver um objetivo específico contemplando-os. Entretanto, no objetivo 

geral, propôs-se analisar essas práticas voltadas para a promoção da vida operadas no cotidiano 

da Atenção Básica de Saúde com ênfase na sustentabilidade e uso/abuso de álcool e outras 

drogas. 

Verificaram-se vários pontos importantes para situar o tema na abordagem das 

ações de educação em saúde estudadas para a sustentabilidade, alguns contraditórios, outros 

complementares. Mas, todos com sua contribuição para o entendimento. O Quadro 1 apresenta 

a denominação das categorias. 

 

  



72 

QUADRO 1: Categorias e subcategorias emergidas através do conteúdo dos discursos dos 

participantes. 

Ordem Nome da Categoria Nome da Subcategoria 

Categoria 1 Concepção do uso de álcool e outras drogas; - 

Categoria 2 Concepção sobre educação Em Saúde; - 

Categoria 3 A interface do Núcleo de Atenção a Saúde da 

Família (NASF) e o Programa Saúde na 

Escola (PSE); 

- 

Categoria 4 Dificuldades / Facilidades dos profissionais 

da Atenção Básica de Saúde para a 

realização de ações de Educação em Saúde 

sobre Álcool e outras Drogas no cotidiano do 

Sistema Único de Saúde (SUS); 

- 

Categoria 5 Educação para a Sustentabilidade: 

autonomia no processo de escolhas para a 

redução do álcool e outras drogas; 

 

Subcategoria 1 – 

Metodologias ativas na 

educação em saúde sobre 

álcool e outras drogas e o 

processo de escolha para uma 

vida sustentável; 

Subcategoria 2 – 

Matriciamento com o Agente 

Comunitário de Saúde (ACS); 

Subcategoria 3 – Percepções 

individuais: a valorização do 

sujeito para uma vida 

sustentável. 

Fonte: Pesquisa direta 

 

Dessa maneira, as primeiras categorias apresentadas consistem em explicar um 

apanhado dos conceitos atribuídos sobre álcool e outras drogas e da educação em saúde para, 

concomitantemente, considerar o objeto de estudo. 

 

5.2.1 Categoria 1 -  Concepção do uso de álcool e outras drogas 
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Na categoria sobre a concepção do uso de álcool e outras drogas percebeu-se, 

inicialmente, o uso dessas substâncias como um problema justificado pelas políticas públicas 

no âmbito social e de saúde. Além disso, referem-se ao crescente valor nos dados 

epidemiológicos quanto ao uso e abuso, como concepção de alguns participantes, sobretudo 

entre os assistentes sociais, e apenas um psicólogo, como seguem os discursos: 

 

“Uso de drogas é uma problemática explicitamente social, que se enquadra dentro da 

saúde pública. É uma questão de saúde pública, mais que envolve questões políticas, 

questões educativas, de vulnerabilidade social, questões familiares, culturais enfim. É 

todo um contexto social que tá envolvido”. (Psicólogo 2)  

 

“É uma questão de saúde pública pra mim, e hoje é uma epidemia, é... Assim, eu 

trabalho no (nome de outro município) e trabalho no Juazeiro (...). A demanda tá assim 

crescendo em “galopes” vamos dizer, aceleradamente. Eu vejo o problema de saúde 

pública”. (Assistente Social 2) 

 

“Assim, é, é uma questão bem "gritante", né? Principalmente nesse local que a gente 

abrange, que a área dessas Estratégias é de muita vulnerabilidade e riscos também, 

né? Então é uma questão que a gente se depara toda hora e que é bem grave”. 

(Assistente Social 3) 

 

“No trabalho do assistente social a gente tem demandas diversas, mas uma das 

demandas principais do nosso trabalho é vinculado a essa questão do álcool e de outras 

drogas. Então eu vejo como índice elevado, porque as vezes não é só o homem hoje 

que é usuário do álcool e de outras drogas, mas a mulher também hoje ela está 

vinculada nesse histórico (...). Então hoje, também outro público alvo do assistente 

social que a gente vê uma demanda grande usando álcool e outras drogas é o idoso. 

Então tem tanto homem idoso como a mulher idosa. Então eu acho que hoje o índice 

está muito elevado aqui dentro de Juazeiro e não depende mais de um só sexo. Todos 

os tipos de sexos estão também utilizando o álcool e outras drogas”. (Assistente Social 

1) 

 

A concepção de que o uso de álcool e drogas é uma questão de saúde pública foi 

verificado nos discursos, sendo que para o Psicólogo 2ª questão envolve problemas sociais, 

riscos, situações que merecem atenção fora do setor saúde e social.  

Carlini (2011), em seu estudo sobre mitos e dados epidemiológicos a respeito do 

uso de drogas, comenta sobre os 13,8% de uso na vida de drogas ilícitas entre brasileiros. 

Refere-se a esse dado como algo preocupante por chamar a atenção da mídia e da justiça. 

Aponta para o fato de que “o primeiro mito no qual todos embarcamos, imprensa, governo e 

sociedade, é aquele de que o problema da droga é o submundo, o tráfico, a questão das 

substâncias ilícitas. Temos de mostrar que isso não é verdade” (CARLINI, 2011, p. 1).  

O aspecto epidemiológico é ressaltado também no discurso como algo crescente no 

município. Apesar da ausência de citações sobre valores referentes ao seu território, os 
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profissionais entrevistados percebem, a partir de sua demanda, um aumento da incidência, 

relacionando como uma questão social independente de sexo ou idade.  

Ainda para Carlini (2011), o uso de drogas ou medicamentos ilícitos, exceto o 

álcool e tabaco, apresentaram um percentual de 13,8% com um número duplicado se comparado 

às ilícitas como a maconha, cocaína e outros com 24,3%.  Dentre os lícitos, os solventes estão 

liderando o uso, seguidos de benzodiazepínicos, orexígenos (usados para abrir apetite), codeína 

(usados para tosse), tilex (medicamento para dores).  

Em contrapartida, alguns participantes concebem com naturalidade essa prática na 

sociedade ou com indiferença, apenas se detendo a se referir como acontece na sua área de 

atuação. Pode-se conferir nos relatos a seguir: 

 

“(...) Assim eu vejo um, um alarmismo muito grande em relação ao uso, a associação 

entre isso e sei lá, violência, criminalidade e tudo mais. Eu acho uma coisa natural 

assim. Acho que a gente tem uma sociedade que bebe bastante, não mais do que outros 

grupos, outros lugares. E assim, o consumo de drogas também acaba sendo algo parte 

né? Assim da cultura, do entretenimento, da diversão e tudo mais. E que muitas vezes 

é associado de forma até, acho que equivocada, errônea e preconceituosa a crimes, à 

violência, ao comportamento imoral, e tudo mais. Eu acho isso assim, eu acho uma 

coisa natural do ser humano, faz parte da história da humanidade, enfim, eu acho que 

é por aí”. (Psicólogo 1) 

 

“(...) E, acho que o ponto central é assim (...). De quê álcool e droga ela tá presente na 

cultura (...). É uma questão que de forma geral que me vem essa. Desde que a... Do 

ponto de vista histórico, do ponto de vista até cultural assim, é como se toda cultura 

tivesse uma droga, né? É um termo assim muito polissêmico, né ? A palavra droga, 

significava até à idade moderna era café, era o chá, açúcar, chocolate e tudo (...) É...é 

que eu vejo, é assim (...). De que enquanto objetos da cultura, a cultura tem meios de 

uso. Ela tem, ela estabelece uma forma de consumo, por exemplo, a questão da bebida 

alcoólica (...). Toda cultura do ponto de vista assim geográfico, histórico (...) Há todo 

um ritual para beber (...), a bebida é uma prática social (...)”. (Psicólogo 4) 
 

Percebe-se que os entrevistados compreendem a prática de usar álcool ou drogas 

como algo inerente associado ao aspecto cultural de cada ser humano na sociedade.  

Ao reconhecer a prática consumista de substâncias psicoativas lícitas ou ilícitas, os 

psicólogos 1 e 4 abordam com tranquilidade o tema estudado, muitas vezes concebido como o 

“mal da humanidade”. Além disso, fazem uma crítica a essa ênfase como o mal da vida 

moderna, como causa de crimes e violência.  

O aspecto cultural torna-se pertinente para a explicação do uso de substâncias 

psicoativas na humanidade. Conte et al (2004) admite a presença de diversos tipos dessas, 

permitidas e proibidas, em vários momentos históricos. Porém, esclarece suas propriedades 

prazerosas e anestésicas aos males da vida contemporânea apesar dos efeitos deletérios à saúde. 

Outro autor acrescenta ainda: 
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“Talvez o mundo ideal fosse um mundo livre de drogas, porém esse mundo nunca 

existiu. A utilização de substâncias psicoativas faz parte da história da humanidade. 

Nessa perspectiva, e no contexto existente, é necessária a opção pelo pragmatismo 

empático versus o idealismo utópico (MOREIRA, 2009, p. 138). 

 

De certo, os psicólogos 1 e 4 assumem uma postura ética de valorização da 

subjetividade do indivíduo no seu processo de escolhas e não como algo condenativo e 

excludente. A partir de suas concepções, pode-se afirmar uma contribuição para a promoção da 

saúde, pois para Santos; Tenório; Kich (2011) a ausência do preconceito e da discriminação 

sugere um olhar despido de lentes culturais próprias. Assim, esse olhar acolhedor implica uma 

ação para integralidade do sujeito e equidade nas políticas públicas.   

Ainda ligado ao aspecto cultural, aponta-se a questão do uso das substâncias como 

prática de entretenimento, dos momentos festivos de cada sociedade, em diversas épocas citado 

pelo psicólogo 1 e complementado com o relato a seguir: 

 

“(...) É... Tem uma antropóloga britânica ela fez uma pesquisa. É assim, Mary Douglas 

o nome dela. Ela fez uma pesquisa na Inglaterra e a maioria das pessoas que 

consomem álcool, consomem o álcool de uma forma recreativa por lazer, social, 

então, dos que bebem são poucos que são alcoolistas.  Então o que me chama atenção 

é o seguinte, se pra quem tá na área de saúde ou na área psíquica a gente patologisa 

logo, rápido demais. Quando a gente fala assim álcool e drogas a gente já pensa em 

dependência química, já pensa o alcoolismo (...). (Psicólogo 4) 

 

Reconhece-se no discurso do presente estudo que os participantes encontram-se 

desprovidos de preconceitos quanto ao uso da droga como algo recreativo, integrante das ações 

culturais diversas. Portanto, há uma crítica à visão reducionista e biomédica, herança que alguns 

profissionais de saúde tendem a reproduzir e a atribuir doença em tudo.  

O estudo de Medeiros et al (2012) com 560 universitários de uma faculdade 

particular do sul do Brasil evidenciou a diversão e o prazer (10,2%) como principal situação 

motivadora do uso de álcool e outras drogas seguida de curiosidade (3,2%) e para aliviar as 

tesões psicológicas (1,1%). 

O aspecto cultural e histórico está inerente a atividade humana e o psicólogo 4 

acrescenta, em seu relato a seguir, que a ausência de algo ritual, ligado às crenças e a história 

do indivíduo, possa ser um problema quanto a dependência de substâncias psicoativas.  

 

“(...) Porque a grande questão eu acredito que sejam as drogas sintéticas. Certos 

momentos da história no século dezenove, você vai ter a produção de drogas de 

laboratório (...), e aí são novas drogas que não tem esse elemento cultural que faz 

entremeio o que dá sentido, que faz símbolos não tá dentro de um rito religioso, não 

tá dentro de um rito social (...). É uma substância que entra, mas entra sem. Como se 
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entrasse sem contexto assim presente (...), uma ilustração histórica (...). Éééé... No 

Brasil Colônia você tem um índio, no Brasil colônia ele tomava uma bebida 

fermentada o que é o Cauim que é dois, três dias para embriagar (...). E quando chega 

o Português e cria a aguardente de cana (...), é uma coisa tão nova pra essa cultura 

(...), que desestabiliza. Até hoje a gente tem gente alcoólatra assim com o efeito disso. 

É mais ou menos assim a questão do crack. O crack não tem história, não tem uma 

coisa assim, ele é uma coisa de laboratório pensada pra ser bruta mesmo, pensada para 

ser barata (...), foi pensado aquilo ali (...)”. (Psicólogo 4) 

 

Por não haver uma relação de ligação direta com a história do indivíduo, as novas 

drogas, aumentam o fator de dependência, uma vez que o usuário apenas entrará em um ciclo 

de uso e consumo cada vez mais de forma alheia ao seu contexto.  

Destaca-se também o fato de profissionais que demostraram habilidade quanto à 

situação do álcool e das drogas e já apresentam convivência com o tema durante a graduação. 

 

“(...) Bom, eu acho que, é um tema que eu venho assim que me interessa já, há um 

certo tempo já. Desde a minha graduação que eu leio coisas sobre isso, escuto coisas 

sobre isso”. (Psicólogo 1) 

 

“Como até pela minha formação acadêmica (...), ter essa formação na psicologia, mas 

também nas ciências humanas no curso de história (...). Inclusive a questão do álcool 

e drogas foi objeto de estudo desde a graduação até o mestrado (...)”. (Psicólogo 4) 

 

A curiosidade pela temática desde o início da formação profissional, associada às 

leituras realizadas, possibilitou uma compreensão de outros aspectos influenciadores do 

processo de consumo de substâncias psicoativas. Neste caso, sem uma associação direta quanto 

ao adoecimento, mas como um acontecimento do dia-a-dia das pessoas, do cotidiano, desde a 

antiguidade.  

Essa nova compreensão sobre o uso do álcool e das drogas ocorreu a partir de uma 

concepção pedagógica de reflexão da prática de estudo e trabalho, ou seja, houve um 

aprofundamento da curiosidade.  

Freire (1996) aborda sobre o aspecto pedagógico de reflexão: “Quanto mais me 

assumo como estou sendo e percebo a ou as razões de ser de porque estou sendo assim, mais 

me torno capaz de mudar, de promover-me, no caso, do estado de curiosidade ingênua para o 

de curiosidade epistemológica” (FREIRE, 1996, p. 39)  

Ainda sobre a percepção da questão das drogas de uma forma em geral, o psicólogo 

4, ressalta em seu discurso, algumas contribuições importantes, sendo necessário explorá-las. 

 

“(...) A questão do crack não seria o crack em si, mas que o contexto do crack, aquele 

contexto de pobreza. Aqueles pobres já estavam lá (...), a questão é que eles estavam 

usando droga (...). Então tem a questão do álcool e das drogas. A meu ver ela talvez 

seja o grande paradigma hoje político, jurídico, ponto de vista da saúde pública (...). 
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Porque a grande questão que envolve todas essas áreas (...). É...e  já que envolve todas 

essas áreas ela tem que ser debatida também então nessa perspectiva governamental, 

jurídica, de saúde, de cultura (...) .É... Então assim, acaba que o que a gente vê é um 

eixo desse que predomina. Agora mesmo essa semana passada o que a assembleia 

legislativa, os deputados tem a iniciativa de formar no Ceará um centro de estudos 

sobre drogas, mas o discurso é o do proibicionismo, é da abstinência (...). É tá um eixo 

só predominando. Então falta a meu ver, independente da gente tá na saúde, na 

política, é de formar esse espaço interdisciplinar de fato (...), para tratar da questão 

das drogas, do álcool e das drogas”. (Psicólogo 4) 

 

Neste caso, aponta-se a pobreza como algo determinante do uso das drogas e, 

portanto, como uma questão que deve ser abordada de forma intersetorial. Percebe-se também 

uma crítica às decisões políticas excludentes com prioridades ainda vinculadas à visão 

criminalista e proibitiva sem proporcionar o diálogo interdisciplinar e intersetorial em busca de 

possibilidades para ações interventivas e/ou preventivas.  

Gomes, Capponi (2012) referem-se à qualidade dos debates sobre as drogas 

ocorridos na mídia a partir de 2011. O conteúdo permeia-se com preconceitos, como se a droga 

nunca tivesse existido na sociedade. A discussão vem ocorrendo sem profundidade, mas com o 

desrespeito aos direitos humanos por considerar o usuário como um perigo à sociedade. Fazem 

alusão ao fato do desrespeito e violência vivenciada pelos usuários moradores de rua, no centro 

de São Paulo, ao serem conduzidos, compulsoriamente, por policiais, às comunidades 

terapêuticas para internação. Em 2012, “Na região conhecida como Cracolândia, assistimos à 

ação de um efetivo policial com mais de 250 homens agindo violentamente contra pessoas 

desarmadas, vulneráveis e com sérios problemas de saúde” (GOMES, CAPPONI, p. 10). 

Sobre o caráter proibitivo da droga, Sodelli (2012) refere-se à necessidade de uma 

nova postura preventiva do uso da droga, sem um aspecto amedrontador, mas através da 

redução das vulnerabilidades individuais e coletivas.  

 

(...) a abordagem da Redução de Danos é compreender que o melhor caminho para 

lidar com o uso de drogas não é o de decidir e definir pelos outros quais são os 

comportamentos mais adequados e corretos. Muito diferente disso, é construir, junto 

com o outro, possibilidades de escolhas mais autênticas e livres, diminuindo 

vulnerabilidades (SODELLI, 2012, p. 16).  

 

Na compreensão das condições de pobreza referidas no discurso do Psicólogo 4, 

corrobora-se a ideia de uma ligação do uso de álcool e outras drogas às questões geradoras de 

uma insustentabilidade em dimensões sociais e econômicas. Boff (2012, p. 19-20) considera 

que 
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a sustentabilidade de uma sociedade se mede por sua capacidade de incluir a todos e 

garantir-lhes os meios de uma vida suficiente e decente. Ocorre que as crises que 

assolam todas as sociedade esgarçou o tecido social e jogou milhões na marginalidade 

e na exclusão. Criou uma nova classe de gente: os desempregados estruturais e os 

precarizados, quer dizer, aqueles que se obrigam a executar trabalhos precários e com 

baixos salários.  

 

Portanto, a compreensão das concepções dos participantes, sobre álcool e outras 

drogas proporcionou uma avaliação sobre o conceito relacionado ao uso e abuso dessas, 

viabilizando a ligação do tema ao aspecto do desenvolvimento sustentável do município em 

estudo.  

 

5.2.2 Categoria 2 - Concepções sobre Educação em saúde  

Os profissionais de saúde entrevistados concebem a educação em saúde em diversos 

aspectos, como uma informação a um momento de reflexão de cuidados consigo e com os 

outros. 

 

“Educação e saúde na minha concepção é justamente uma possibilidade de digamos 

é... Primeiro, que ela tem uma proposta de romper com o modelo mais biomédico (...), 

de uma autoridade, de um saber. E digamos, essa autonomia, esse conhecimento, essa 

liberdade do próprio sujeito de dirigir sua saúde, digamos assim né? Cuidar da sua 

saúde, ser também responsável por ela e não entregar sempre nas mãos de um outro 

profissional, um saber superior ao dele que vai dizer o que ele deve ou não fazer. Mas, 

educação e saúde busca essa relação de diálogo e da informação, para que o indivíduo 

possa, digamos assim, direcionar sua própria vida, cuidando da sua saúde”. (Psicólogo 

1) 

 

“Primordialmente eu acho que é um trabalho de orientação, de prevenção, certo? É 

um trabalho que, eu vejo na educação em saúde ainda é muito pouco trabalhada dentro 

das unidades de saúde (...). As pessoas ainda tem muito (...) a visão curativa enquanto 

o processo da educação em saúde é um processo a mais. A gente considera um 

processo preventivo que provoque uma discussão, que provoque uma reflexão dentro 

das unidades sobre os mais variados assuntos que são discutidos através da educação 

em saúde. Só que ainda é muito pouco utilizado esses processos educativos dentro da 

área de saúde. Muitas vezes ainda se tem alguns trabalhos que se tem nessas áreas 

educativas ainda às vezes também tem um trabalho assim muito é... como é que eu 

posso dizer? Um viés muito clínico até nesse processo, entendeu? De trazer 

informações pra as pessoas como se a educação, educação de forma geral, fosse um 

processo (gagueja) daquela concepção bancária. Eu deposito a educação e eles se 

viram com aquilo, com aqueles conteúdos que eu estou dando. Não abre para uma 

discussão mais ampla de refletir não. Eu vejo muito isso assim, eu estou lá pra fazer 

educação, é fazer uma palestra para as pessoas e ponto. E o processo educativo é mais 

amplo do que isso. Mas sabe o que é a gente percebe nas unidades ainda é esse 

processo de fazer palestra juntar gente, fazer palestra e pronto”. (Psicólogo 3) 

 

“Eu entendo como um desafio porque se pensarmos, por muito tempo assim, quando 

se fala da saúde, né? É... É um termo novo em saúde. Eu lembro numa pesquisa de 

antigamente que eu fiz que o termo era profilaxia que é o termo que se usa para 

dengue. Eu fazia a profilaxia da dengue, né? Então era a perspectiva, o profissional 

de saúde deve ter o saber, ele vai ensinar aos ignorantes. Isso você vê. Como a minha 

pesquisa foi em história (...), eu via gravuras antigas assim: o médico iluminado 

levando uma palavra aos povos, aos ignorantes e tal, e tal, e tal. Então por muito tempo 
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na história de saúde pública do Brasil foi assim. Não existia uma perspectiva de 

educação. E eu entendo a educação em saúde, pelo menos no meu cotidiano, como a 

possibilidade de tratar diferente essa relação com o saber (...). Não é chegar com 

aquele detector do saber, mesmo inspirado assim nas pedagogias de Paulo Freire e 

outros vários, todos os grandes educadores vão concordar no ponto (...), saber tem que 

ser construído, né? Alguma coisa tem que ser construída. E a meu ver, assim, a riqueza 

de uma educação em saúde seria de valorizar o saber fazer do usuário (...)”. (Psicólogo 

4) 

 

Nesses três relatos, percebe-se a educação em saúde entendida como condições de 

provocar no indivíduo a responsabilidade de se cuidar, de fazer a opção de escolha de como 

queira se cuidar. Dessa forma, o saber encontra-se na perspectiva de diálogo, de valorização do 

sujeito, na autonomia e na construção do cuidado.  

A construção da autonomia consiste inicialmente no acesso do sujeito às 

informações para em seguida, utilizá-lo com criticidade ao seu favor e em favor da coletividade. 

Isso acontece à medida que o sujeito reflete sobre si mesmo e sobre o mundo e de interferência 

na sua redes de dependências (CAMPOS; CAMPOS, 2012). 

Outro ponto a ser ressaltado nas percepções dos Psicólogos 1, 3 e 4 é a crítica da 

concepção pedagógica estar vinculada ao modelo de produção da saúde. Atribuem as ações no 

momento resumidas a curar processos patológicos já existentes ou de prevenir doenças, sem 

contudo provocar o diálogo. Isso é resultante do conceito reduzido de saúde e doença, centrado 

nas queixas, sinais e sintomas, ou seja, no modelo biomédico.  

Ratifica-se a compreensão do modelo biomédico associado à concepção tradicional 

de educação. Nesta, o saber encontra-se centrado no professor como indivíduo detentor do 

poder de transmitir o entendimento, de repassar informações, de decidir sobre qual saúde deve-

se ter. Através dessa transmissão de conhecimento como algo pronto e determinado há um 

confronto com os ideais da promoção da saúde, pois compreende a saúde como algo a ser 

construída em função dos determinantes sociais e econômicos.  

Para Moreira (2009) a abordagem da promoção da saúde está pautada em facilitar 

o processo ensino-aprendizagem com o protagonismo dos sujeitos e uma intervenção 

participativa. Já a prevenção de agravos possui uma abordagem prescritiva e uma intervenção 

sem a participação dos sujeitos. 

Sen (2011) ao abordar a qualidade e a disseminação da educação escolar como 

perspectiva de uma melhoria na consciência ambiental, reforça a importância da comunicação, 

da informação e, sobretudo, da liberdade do indivíduo na gênese dessa consciência e, 

consequentemente, do desenvolvimento. Pode-se fazer um comparativo com os dados do 
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presente estudo, pois a liberdade das pessoas de opinarem como querem se cuidar conduz ao 

comprometimento com atividades para beneficiar o desenvolvimento humano. 

Apesar da crítica de que a educação em saúde vem acontecendo centrada em 

patologias, um participante tentou se referir a uma educação em saúde com o intuito de 

sensibilizar e conscientizar, entretanto com um ponto central de um conteúdo evidenciando a 

prevenção de agravos.  

 

“Bom, educação e saúde eu acho que a melhor forma de prevenir determinados 

agravos, seja na saúde, seja é...na questão social né? É trazer o usuário a uma 

consciência. (...) vejo como forma preventiva de agravos de situações graves, né? (...) 

e evitar determinadas situações que a gente é...que com educação a gente pode evitar 

que aconteça”. (Assistente Social 2) 

 

Carlini (2011) critica o modelo de educação em saúde sobre álcool e drogas citando 

um estudo realizado por uma professora do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas 

(CEBRID). A pesquisa teve o intuito de saber a qualidade da mensagem recebida, sobre aquela 

temática, por crianças, de três favelas de São Paulo. Além disso, queria saber o que motivou 

essas crianças a não aderirem ao uso de substâncias psicoativas. Justificou a realização do 

estudo nas referidas favelas devido à presença comum de tráfico de drogas e de programas 

educacionais desenvolvidos por professores universitários. Os resultados constataram a 

importância da mensagem transmitida pela mãe como fundamental para evitar a prática do uso, 

seguido dos amigos e da igreja.  

Dessa forma, percebe-se que o envolvimento e o afeto produzem maior efeito no 

processo ensino-aprendizagem em saúde comparando-se ao conhecimento propriamente dito. 

A influência da mãe, como figura de autoridade e afeto, sobretudo nas favelas por estarem mais 

presentes, sobressai sobre qualquer tipo de abordagem metodológica universitária não 

participante ou reconhecedora do território.  

Retornando aos dados dos profissionais participantes integrantes do NASF, alguns 

reportaram-se a uma concepção de educação em saúde com o dever de considerar todo o 

contexto de vida dos sujeitos e não apenas o aspecto de saúde. 

 

“Educação em saúde um acredito que vem desde quando a gente recebe a informação 

da gente em casa pela família da gente. Porque educação, só a gente fazer um encontro 

no mês num desses PSF, eu acredito que não vai surtir efeito porque o termo já está 

dizendo, é educação, é um processo histórico, social, cultural, político que precisa 

realmente de muito estudo, precisa mesmo de formação, precisa mesmo de apoio, 

suporte familiar. Mas assim, o que a gente pode repassar, o que a gente vê trabalhando 

com essa política, é que a gente vai mesmo sabendo que não é algo que se muda da 

noite para o dia, a gente vai tentando sensibilizar. É tanto que em cada PSF a gente 

tem públicos alvos e aí a gente tá trabalhando com os grupos socioeducativo visando 
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essa questão da educação em saúde, pra que? Pra que eles saiam daquela visão do 

senso comum de que a doença ela é curada com remédio e acabou, mas que a partir 

desse nosso trabalho de orientação sobre vários temas e voltados para a questão do 

álcool e das outras drogas, mostrar para essas pessoas que, vai mais além do que você 

só achar “não, não vou fumar cigarro, pronto”, mas você realmente saber o porquê, 

quais são os malefícios de fumar, quais são os malefícios de usar o álcool e outras 

drogas para sua saúde e ver também o contexto de vida do indivíduo (...)”. (Assistente 

Social 1) 

 

Nesse relato, compreende-se o aprendizado para cuidar da saúde acontecendo em 

vários aspectos e, por isso, a avaliação do sujeito ocorre em vários contextos considerando a 

cultura, as crenças, os valores, a história de vida de cada um para que, gradativamente, surja 

uma mudança na forma de se cuidar.  

Em linhas gerais, com a categoria sobre as concepções da educação em saúde pôde-

se avançar na compreensão das questões norteadoras. Estas, formam alicerces para as categorias 

seguintes no intuito de atender aos objetivos específicos do estudo. 

 

5.2.3 Categoria 3 - A interface do NASF e o Programa Saúde na Escola (PSE)  

Após compreender a concepção sobre álcool e outras drogas, bem como sobre a 

educação em saúde, os participantes foram abordados quanto ao seu cotidiano no NASF com 

ações de educação em saúde voltadas para álcool e outras drogas. Apenas um se referiu que no 

momento não está desempenhando essas ações, todavia já desempenhou essas atividades e que 

as suspendeu por alguns motivos.  

 

“Realizava, não estou realizando por enquanto, porque o NASF da gente está 

desfalcado. Eu cubro dez Estratégias de Saúde da Família em meio expediente. Então 

assim, ou eu atendo a população que está à minha espera pra orientação, ou eu faço 

educação em saúde (...)”. (Assistente Social 2) 

 

A justificativa para não estar mais desenvolvendo ações de educação em saúde de 

uma forma em geral está associada à questão gerencial e à de estabelecimento de prioridades 

de trabalho. Dessa forma, reconhece-se uma fragilidade na gestão do SUS, pois o cuidado se 

restringe a atendimentos individualizados, realizados sem planejamento de equipe, sem 

estratégias de abrangência territorial. 

Entretanto, os profissionais atuantes com essa atividade desenvolveram uma 

parceria com o Programa Saúde na Escola (PSE) trabalhando a temática álcool e drogas 

integrantes dos eixos de trabalho desse programa. A perspectiva de articular saberes, objetivos 

e práticas viabiliza a integralidade e evita a fragmentação dos programas. Assim, pode-se 

refletir a necessidade de uma gerência com visão de ações intersetoriais.  
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“Sim, essas ações estão muito vinculadas ao programa saúde na escola (PSE). Em 

geral são feitas assim, mais nas escolas com alunos, enfim, através de oficinas, 

palestras que a gente acaba indo pra escola e fazendo isso (...)”. (Psicólogo 1) 

 

“Sim, (...) nas estratégias a gente tá ainda assim, um pouco é, é, vamos dizer que 

"engatinhando" nessa parte. Mas assim, o NASF ele desenvolve um trabalho nas 

escolas. Que é o programa do PSE (Programa de Saúde na Escola), que tá atrelado 

agora à secretaria de saúde. E o NASF junto com a estratégia desenvolve esse trabalho 

nas escolas (...), que são destinados vários temas” (...). (Assistente Social 3) 

 
“Sim. O NASF da gente, ele tem trabalhado nessa perspectiva de educação em saúde, 

com essa problemática do álcool e de outras drogas também, principalmente nas 

escolas com crianças de nível fundamental 1 e 2 e adolescentes já de ensino médio 

por meio do Programa Saúde na Escola, que é o PSE, que visa essa articulação 

permanente da saúde e da educação. Então a gente tem levado essa problemática para 

as escolas através dessa abertura desse programa”. (Psicólogo 2) 
 

“Especificamente duas ações. Uma que é um acordo já da nossa política que é o Saúde 

e Prevenção na Escola, né? A gente tem essa possibilidade de trabalhar com jovens e 

adolescentes nessa perspectiva (...). (Psicólogo 4) 

 

Reconhece-se o PSE, para alguns, como um motivador, um integrador, um meio de 

proporcionar as ações de educação em saúde com a temática álcool e drogas realizadas na 

comunidade, mesmo que com a limitação de acontecer lentamente e apenas com o público 

escolar.  

O Decreto de Lei No. 6.286, de 5 de dezembro de 2007 institui o Programa Saúde 

na Escola – PSE. Em seu Art. 2º. Define os objetivos como: 

I - promover a saúde e a cultura da paz, reforçando a prevenção de agravos à saúde, 

bem como fortalecer a relação entre as redes públicas de saúde e de educação; 

II - articular as ações do Sistema Único de Saúde - SUS às ações das redes de educação 

básica pública, de forma a ampliar o alcance e o impacto de suas ações relativas aos 

estudantes e suas famílias, otimizando a utilização dos espaços, equipamentos e 

recursos disponíveis; 

III - contribuir para a constituição de condições para a formação integral de 

educandos; 

IV - contribuir para a construção de sistema de atenção social, com foco na promoção 

da cidadania e direitos humanos; 

V - fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades, no campo da saúde, que possam 

comprometer o pleno desenvolvimento escolar; 

VI - promover a comunicação entre escolas e unidades de saúde, assegurando a troca 

de informações sobre as condições de saúde dos estudantes; e 

VII - fortalecer a participação comunitária nas políticas de educação básica e saúde, 

nos três níveis governo (BRASIL, 2007, p. 1). 
 

Em conformidade com os princípios do SUS, o referido Decreto possui uma 

abrangência de dezessete ações, sendo a “(...) X – Prevenção e redução do consumo de álcool; 

XI – Prevenção do uso de drogas; (...) XVII – Inclusão das temáticas de educação em saúde no 

projeto político pedagógico das escolas” (BRASIL, 2007, p. 2) 
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A Assistente Social 3 acrescenta sua percepção sobre o PSE como uma única 

possiblidade de poder executar educação em saúde na comunidade onde trabalha.  

 

“(...) Agora mesmo nessa (...) etapa do programa, do PSE, a gente vai tá em 

desenvolvimento essas palestras, essa atividade com adolescentes é, sobre álcool e 

drogas, e outras drogas. É assim, o modo que a gente viu de tá pegando essa 

população. Porque na estratégia é bem difícil a gente trazer à população pra tá tratando 

em grupo a respeito disso. Muitas vezes a gente pega casos de atendimento individual. 

O bom seria atividade coletiva. Mas na estratégia é difícil até por conta da carga 

horária dos profissionais. Também das atividades que é desenvolvida nos PSFs, no 

(...) posto. Porque cada dia é dia de: hipertensos, diabéticos, nutriz, é peso. Então, 

termina assim as atividades sobre álcool e drogas, (...) por grupo, se torna assim, bem 

mais difícil (...). (Assistente Social 3) 

 

O profissional reconhece que, por ter um eixo de trabalho sobre álcool e drogas, o 

PSE é uma forma de poder abranger a proposta na comunidade diante das dificuldades de 

burocratização das ESF. Apesar da descrença de abrangência das ações restritas ao ambiente 

escolar, é importante considerar os integrantes desse ambiente, formado por crianças e 

adolescentes estudantes, o corpo docente, funcionários e todas as famílias residentes do 

território. 

Reconhece-se a importância do PSE para abordar álcool e drogas. Algumas vezes, 

as ações de educação em saúde, são de fato negligenciadas. No estudo de Souza; Rozani (2012, 

p. 243) sobre capacitação profissional daquela temática, “cinco das sete entrevistadas se 

declararam despreparadas para abordar esse problema no cotidiano da assistência”. Referiram 

a dificuldade principalmente com relação a atitudes, crenças e sentimentos. Os autores sugerem 

a necessidade de repensar a prática de educação em saúde, valorizando esses itens e não se 

prendendo ao modelo curativo.  

Por outro lado, não desvalorizando o PSE, o Psicólogo 1 levanta um 

questionamento importante em seu discurso sobre ser induzido a ter que realizar ações voltadas 

para temática álcool e drogas, não sendo uma realidade do território de trabalho. Segue o relato: 

 

“(...) Agora em termos de outros públicos acaba sendo um pouco carente assim. 

Normalmente é mais por conta de uma política orientadora, que acaba gerando uma 

certa demanda, e certas obrigações assim, que a gente acaba indo por aí. Não que isso 

seja, pelo menos assim, uma coisa, pelo menos na minha área, na minha área do NASF 

que eu trabalho não é uma questão que esteja tão em evidência. Acho que, eu não sei 

se você conhece, mas é a região do (nome de três bairros de classe média). Então 

assim, a gente não pega, pelo menos não é algo que surge. Deve existir obviamente, 

mas não fica tão à mostra, tão em evidência”. (Psicólogo 1) 

 

O planejamento de cada equipe varia em função do reconhecimento da necessidade 

local, das particularidades identificadas. Para Santos; Rigotto (2011, p. 390) “tentar 
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compreender o território é, em princípio, assumir a atitude de percorrer diversas e distintas 

acepções elaboradas acerca dele ao longo dos anos”.  

No planejamento das atividades, a equipe deve traçar metas, pode convidar outros 

sujeitos a interagir com a proposta e a se responsabilizarem pela causa. O relato a seguir 

demonstra essa necessidade a partir do NASF e PSE.  

 

“(...) É tá capacitando, tá passando essas informações a professores e também para as 

mães. Porque são eles que estão direto com aqueles alunos. E eles podem tá 

trabalhando esta temática continuadamente, durante o ano todo. Se não, a gente chega 

lá um dia ou dois dias. Tá fazendo essa dinâmica, tá fazendo essas ações, que também 

tem efeito. Mas a gente acha assim que, durante o ano todo, a gente capacitando os 

professores, tá chamando os pais também na reunião de pais e mestres, aquela coisa. 

A gente tá fazendo essas orientações, eu acho assim, a gente acredita que surta até 

mais efeito. A família, escola, elas estão todo dia. Elas podem estar trabalhando 

qualquer que seja a atividade, a matéria, esse tema ao longo do tempo (...). E alguns 

casos que vê que já tá (gagueja) a criança e o adolescente já tá em uso, já tá, a família, 

já tá, bem, já tá encaminhando a rede social assistencial né?”. (Assistente Social 3) 

 

Portanto, o matriciamento do NASF realizado, mesmo junto as ações do PSE, tem 

a intenção de responsabilizar os sujeitos. À medida que cada um se implica na educação em 

saúde para álcool e outras drogas, há o processo de corresponsabilização e, como consequência, 

o empoderamento dos sujeitos.  

Moreira (2009) corrobora com o relato do Assistente Social 3 no aspecto que só 

com a educação em saúde realizada pelos profissionais das equipes de saúde não é possível ter 

um trabalho efetivo. É importante uma educação sobre álcool e drogas de forma permanente e 

não pontual. Afirma: 

 

A educação em saúde compõe-se de transversalidade, multidisciplinariedade e 

protagonismo, ou seja, tratar de substâncias psicoativas não apenas em disciplinas 

isoladas, como, por exemplo, ciências e biologia, mas em todas as disciplinas. É 

preciso inserir os temas referentes ao uso de drogas psicoativas (tabaco, cocaína, 

maconha, etc.) no currículo padrão da escola, através de projetos multidisciplinares, 

dos quais os alunos devem ser os protagonistas (MOREIRA, 2009, p. 139). 

 

Ainda como sugestão de empoderamento e planejamento, identificou-se a 

existência da possibilidade de, através da criatividade e desejo dos profissionais, oportunizar 

espaços de convivência para refletir sobre a saúde mental, sobre o uso e abuso do álcool e outras 

drogas e tantos outros temas que sejam emergidos do grupo. O relato a seguir confirma essa 

iniciativa de educação em saúde relacionada a riscos, vulnerabilidades e proteção sobre o álcool 

a outras drogas. 
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“(...) Mostrar que tem outros caminhos não necessariamente aquele. Pegar o educador 

físico dizer que tem aquilo ali, uma parcela de idosos, (...) onde a questão da depressão 

é muito presente junto com ela a questão dos psicofármacos. E pra muitos aquela 

atividade física, no PSF (diz o número da ESF) a gente tem lá o grupo de idosos e a 

gente leva um violão, vamos cantar uma música, alguma coisa assim. Pede pra cada 

um falar e se eu pedir pra cada um falar, vai ter um que vai falar que teve depressão, 

que tomou remédio né? E de que está em depressão ainda, ou deixou, passou assim. 

Então tem uma particularidade da terceira idade, à questão de perdas, muitas é... Mas 

assim (...), dentro desse campo aí da atenção, mostrar outras vias. É interessante 

quando tá lá a enfermeira, sempre é muito bom assim. Ao meu ver às vezes só dá certo 

se alguém tomar a iniciativa, se for esperar do geral não sai. Dentro do NASF tinha 

que ter algum profissional pra mexer com isso, pra botar coisa pra rodar, tipo 

matriciador, não sei se chama assim né, de ter esse profissional (...). (Psicólogo 4) 

 

Assim, vê-se a atividade matricial acontecendo de várias formas. Entretanto o 

profissional deverá ter um olhar diferenciado para a realidade existente no seu território de 

atuação. A qualificação desse olhar conduz a diversificação do cuidado e dessa forma, amplia-

se a concepção sobre o NASF, o matriciamento e a interação com a comunidade.  

Moreira (2009, p. 139) concorda que as ações de promoção da saúde e de redução 

de danos colaboram para a saúde mental e devem ser trabalhadas na comunidade, na atenção 

básica de saúde de forma interligadas. Nesse sentido, adverte a necessidade de “evitar o 

envolvimento com o uso de drogas; evitar o envolvimento precoce; evitar que o uso se torne 

abuso; ajudar a abandonar a dependência; e orientar para o uso menos prejudicial possível”. 

Portanto, atendeu-se a um dos objetivos específicos do estudo, pois reconhece-se a 

interface do NASF com o PSE como uma prática educativa. Assim, oportuniza os profissionais 

trabalharem sobre os fatores de risco e de proteção do uso e abuso de álcool e outras drogas 

com inciativas para a transformação e inovação das práticas e concepções.  

 

5.2.4 Categoria 4 -Dificuldades / Facilidades dos profissionais da Atenção Básica de Saúde 

para realização de ações de Educação em Saúde sobre álcool e outras drogas no cotidiano 

do Sistema Único de Saúde (SUS) 

Os participantes do estudo foram indagados quanto às dificuldades e facilidades 

para realizar ações de educação em saúde voltadas para álcool e outras drogas e demonstraram-

se à vontade para verbalizar suas queixas e avanços. Em nenhum momento evidenciaram 

desrespeito ao setor público ou autoridades, mas compartilharam a descrição de seus 

posicionamentos, na grande maioria, voltados para as dificuldades. Estas delinearam-se por 

vários aspectos como problemas de gestão, acomodação paradigmática, limite técnico e 

situações relacionais entre setores.  
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A gestão em saúde no NASF foi apontada como uma das dificuldades pelos 

profissionais participantes da pesquisa, vista sobre vários pontos a ser descrito e discutido, tais 

como: investimento financeiro do profissional para trabalhar; atendimento à demanda 

burocrática; dimensionamento de profissional para o número de ESF; espaço físico 

inapropriado e decisões verticais.  

O processo educativo requer recursos humanos preparados para instigar os sujeitos 

da aprendizagem, mas também de recursos materiais para elaboração e desempenho de 

atividades. Os materiais para as ações de educação em saúde sobre álcool e outras drogas foram 

citados nas queixas do profissionais como item inexistente, comprometendo a qualidade do 

serviço como pode-se notar nos relatos: 

 

“Assim, se eu for fazer alguma coisa AUDIT, DUSI eu tenho que tirar do bolso pra 

xerocar, tá entendendo. Porque você vai na secretaria não tem, não tem papel, aí 

quando tem papel, não tem tinta (...)” (Psicólogo 4) 

 

“É.... eu vou começar pelas dificuldades, que são as vezes as barreiras maiores da 

gente. São: a questão da falta de transporte pra a gente chegar até o espaço e aí vai 

demandar que a gente vá por nossa conta, que o profissional gaste mesmo do seu bolso 

pra realizar as atividades; a questão do lanche também é outra dificuldade porque 

como esses espaços, eles também não contam também com verbas para comprar 

lanche pra aquele encontro, também vai demandar do nosso orçamento, próprio. E 

cada profissional faz aquela cota, pra que a gente não perca o momento de realizar a 

ação. Então a gente não conta nem com transporte e nem com recurso financeiro. 

Então são os pontos principais que trazem as dificuldades. Também questão de 

material, outro ponto que, também o profissional leva o seu. Eu levo o meu 

computador, levo as minhas caixas de som, levo os meus papéis madeira, cartolina, 

pincel. Tudo é meu. Nada, geralmente, a instituição não disponibiliza pra gente esse 

material pra a gente expor o que a gente vai falar e vai trabalhar com esses jovens, 

crianças ou idosos. Então hoje eu vejo que as dificuldades, elas são muitas, mas as 

principais giram em torno do capital. Porque sem dinheiro a gente fica quase sem 

nada. Fora fotografar que outra coisa importante. Todo mundo leva sua câmera pra 

fotografar o momento, pra registrar as ações. Então tudo é nosso, pode-se dizer.  A 

instituição realmente existe, mas os instrumentais e material é do professor (...). 

(Assistente Social 1) 

 

“(...) Em um outro momento às vezes a gente carece de alguns materiais, que sejam 

as vezes pra dinamizar um pouco as atividades que são feitas nesses grupos, nesses 

trabalhos educativos assim, de uma forma geral (...). (Psicólogo 3) 

 

“(...) Mas a gente já pediu, por exemplo, pra secretaria, em uma época, que a gente 

fez campanha de qualidade de vida, falando sobre caminhada, sobre atividade física a 

gente fez uma caminhada nos bairros. Como era na rua a gente pediu ajuda do 

DEMUTRAN (Departamento Municipal de Trânsito [explicação nossa]) e do carro 

de som pra secretaria e não foi disponibilizado. Então a gente pede, por exemplo, 

panfletos, tem que sair do bolso da gente, a gente que tem que fazer, que tem que 

mandar a impressão e tudo isso. (...) A gente tá trabalhando muito a questão de 

alimentação saudável. Porque também um dos outros programas no PSE é obesidade, 

desnutrição esse tipo de coisa. E a gente começou só falando do quê que é saudável, 

do quê que não é levando assuntos interessante pra eles (...), sobre vários tipos de 

doenças e muita coisa não tava funcionando direito. Aí a gente percebeu, tentou levar 

o próprio alimento fazer com eles receitas novas, receitas saudáveis que não eram de 

costume levando os alimentos já prontos pra tá trabalhando isso, né? Falando sobre 
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os alimentos e levando pra que eles pudessem provar, pudessem degustar e fazer junto 

com a gente. E aí tudo realmente tem que vir do nosso bolso. A gente não tem o apoio 

da secretaria nesse sentido (...). (Psicólogo 2) 

 

Percebe-se a ausência dos diversos materiais citados, desde o mais simples como 

uma cartolina, ao notebook, máquina de registro fotográfico, falta de transporte para equipe se 

deslocar. A ausência desses itens desestimula os profissionais a realizarem as atividades 

educativas. Por conta disso, sentem-se obrigados a investirem com um incentivo financeiro 

próprio para não parar de trabalhar e atingir as metas propostas.  

Ressalta-se como condição logística e estrutural, do Ministério da Saúde, para 

implantação do NASF, a disposição de transporte para deslocar os profissionais nas ESF e no 

território, bem como materiais e equipamentos apropriados para as atividades pedagógicas e 

assistenciais (BRASIL, 2014). 

Se por um lado os profissionais referem-se à inexistência de materiais para executar 

ações de educação em saúde para álcool e drogas, por outro lado, a secretaria de saúde 

municipal exige metas atingidas e a produção entregue em um tempo reduzido.  

 

“(...) Também tem ausência de apoio da secretaria que a gente também não tem muito. 

Nesse programa do PSE a gente até que consegue esse apoio por que é um programa 

preconizado pelo Ministério da Saúde e Ministério da Educação. Então eles têm o 

sistema também a tá alimentando. Por isso também tanto interesse. (...). (Psicólogo 2) 

 

“E outra dificuldade, que assim a nível mais de organização, de gestão. Que muitas 

vezes a exigência que vem do PSE acontece de modo muito atropelado (...). Eu 

percebo uma preocupação muito forte como a mera coleta de dados para alimentar um 

sistema de saúde que vai ter que prestar contas ao Ministério. E aí acaba demandando 

um tipo de ação que você tem que abranger milhares de alunos. Assim, uma 

quantidade grande de alunos, mas sem ter a qualidade necessária de trabalho. Então 

fica só aquela coisa muito transmissora de algo. Quando surgi nessa perspectiva (...). 

Que acaba sendo na maioria do tempo dessa forma”. (Psicólogo 1) 

 

A exigência referida demonstra a necessidade de um planejamento das ações. Dessa 

forma, evita-se práticas pouco efetivas, sem um propósito maior de ressignificar o conceito do 

uso/abuso de álcool e outras drogas para os sujeito envolvidos.  

A atenção à saúde, por muito tempo centrada no modelo biomédico, tende aos 

atendimentos individualizados sob a perspectiva clínica. Brasil (2014) chama à atenção da 

equipe do NASF para equilibrar às pressões da comunidade, da ESF e da gestão municipal em 

busca de atendimento. Percebe-se esse desejo da forma natural em função da consulta 

individualizada, expectativa de resolutividade e produção elevada. Entretanto, a proposta do 

NASF é o matriciamento, sendo necessário investir nessa possibilidade.  
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Atender um valor determinado de procedimentos para a produção dos programas 

(PSE e NASF), em um tempo reduzido, inviabiliza ações aprimoradas, pois cada proposta 

metodológica e temática exige tempo diferente para ser trabalhado. Além disso, o NASF não 

consiste em um ambulatório para atender especialidades e em seguida se eximir da participação 

do prosseguimento de cada caso. Assim, inexiste o seguimento das ações propostas pela equipe, 

como refere o relato do Psicólogo 3 a seguir. Então há uma crítica que perpassa entre a 

qualidade versus quantidade.  

 

“(...) Nas ações do PSE é um dos pontos que ia ser discutido mais (se refere ao tema 

álcool e drogas). Assim é algo muito pontual e o que é que a gente vê? Que seria 

trabalhado com os adolescentes principalmente. É algo que não tem continuidade (...), 

as ações que acontecem educativas, elas são muito ainda pontuais, às vezes está 

delimitada a uma semana de controle de álcool e drogas naquele semestre, ele tem 

uma atividade daquelas. Eu não vejo ações contínuas entendeu e efetivas dentro de 

um processo por mais que a gente saiba que craque e álcool ele tá alastrado aí (...)”. 

(Psicólogo 3) 

 

Vale ressaltar que a educação em saúde é processual, pois todo e qualquer processo 

educativo demanda interação entre os sujeitos da aprendizagem, no caso aqui representados 

pelos profissionais de saúde e os usuários do SUS, durante o tempo necessário para a 

sensibilização, ou seja, para a conscientização das escolhas a serem tomadas. Sobre o processo 

educativo Pimenta; Anastasiou (2010) referem-se como um meio capaz de responder aos 

desafios políticos e sociais e de civilização humana. A educação não só apresenta a sociedade 

como se encontra como também projeta a sociedade desejada.  

Destaca-se também como uma queixa logística para o desempenho do trabalho o 

dimensionamento de profissionais para a quantidade de ESF distribuídas em cada equipe de 

NASF como cita o Psicólogo 2. 

 

“Bom. As dificuldades são inúmeras (risos). Vou começar a delinear algumas. Em 

primeiro lugar eu cito a demanda que existe na nossa área de trabalho, no NASF (...). 

Porque hoje o nosso NASF atende onze PSFs. Então é um número muito grande de 

família para serem assistidas não só com atividades de educação em saúde. Além 

dessas atividades eles precisam também ter assistência de atendimentos, de 

atendimentos muitas vezes individuais, atendimento psicológicos de grupo e de visitas 

domiciliares.  Então, a gente tem que se desdobrar mesmo, pra gente tá conseguindo 

dar conta tamanho de demanda. Então existe essa grande dificuldade que é um número 

muito grande de PSFs. Que com o tempo tende a ser diminuído. A gente tá esperando 

abrir novos NASFs, pra diminuir esses PSFs e a gente conseguir tá mais presente em 

tudo (...)”. (Psicólogo 2) 

 

A distribuição das famílias por NASF tem dificultado a organização das atividades 

e o profissional fica sem referência de prioridades para realizar suas atividades.  
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O Artigo 3º. da Portaria 3.124, de 28 de dezembro de 2012 dispõe sobre a 

organização dos NASF, nas diversas modalidades e acrescenta sobre o NASF 1 referente ao do 

estudo: “II - Cada NASF 1 deverá estar vinculado a no mínimo 5 (cinco) e a no máximo 9 

(nove) Equipes Saúde da Família e/ou equipes de Atenção Básica para populações específicas 

(consultórios na rua, equipes ribeirinhas e fluviais)” (BRASIL, 2012b, p. 2). 

Além do Psicólogo 2, outros três profissionais estão em uma equipe de NASF com 

10 ou 11 ESF, sendo um deles da mesma equipe (Assistente Social e Psicólogo). Portanto, dos 

NASF participantes do estudo, três possuem um quantitativo de equipes vinculadas superior ao 

recomendado pelo Ministério da Saúde. 

A dificuldade de distribuição das famílias reflete claramente no planejamento das 

atividades da equipe do NASF com as ESF vinculadas a ele. O relato a seguir se refere a essa 

problemática.  

 

“(...) acho que eu citei dez equipes de saúde. Isso, elas tem equipes que são 

extremamente distante, que parece que a gente não tem esse vínculo com a equipe. Já 

tem outras que promovem o trabalho muito mais próximo, muito mais aproximado. 

Então varia muito, varia muito assim. A gente sempre está presente naqueles lugares 

onde a equipe acolhe mais a equipe do NASF, consegue interagir melhor, o trabalho 

flui muito mais. Quando não, é aquela história de cada um fazendo o seu trabalho de 

maneira individualizada e ponto final. Sem ter nenhum tipo de proposta de 

pensamento coletivo assim, planejamento coletivo de ações e tal. Mas, é isso! Varia 

muito de como (...) essas equipes básicas entendem o NASF também, né? Eu acho 

que passa por isso”. (Psicólogo 1) 

 

Ressalta-se a importância do vínculo entre o NASF e a ESF para o bom desempenho 

de trabalho. A interação entre as equipes torna-se uma condição de acolhimento da proposta 

matricial evitando o individualismo e otimizando o cuidado integral. 

O espaço físico também é citado como uma dificuldade, uma vez que as Unidades 

Básicas de Saúde não possuem estruturas adequadas para realização de grupos, sala de espera, 

reuniões.  

 

“(...) uma das dificuldades também às vezes que a gente se defronta de espaço físico 

(...) às vezes. Às vezes tá numa unidade que não tem um espaço adequado, às vezes a 

gente tem que se deslocar para um espaço da comunidade, às vezes a comunidade não 

tem um espaço adequado que às vezes facilite processo certo? Às vezes a gente se 

defronta com essas dificuldades (...)”. (Psicólogo 3) 

 

“(...) Existe também dificuldade de espaço físico, por que quando a gente fala de 

educação em saúde, a gente pensa em grupo, a gente pensa num número maior de 

participantes, né? Em poucos PSFs a gente tem espaço como esse que é o único o 

nosso, por isso que eu marquei ela aqui (Se refere ao local que entrevista que foi 

realizada). E aí a gente tem que tá recorrendo mesmo às escolas, outras instituições. 

Tem PSFs que é que a gente trabalha em igrejas, em salões paroquiais de igrejas, 



90 

quadras poliesportivas próximas ao PSF, porque são muito pequenos não dá pra 

comportar. Então, tem essa dificuldade também de espaço físico (...)”. (Psicólogo 2) 

 

Entende-se a queixa dos profissionais quanto às poucas condições físicas do espaço 

de trabalho na UBS. Contudo, a intenção do NASF e ESF é a integração comunitária, nos 

diversos espaços e instituições do território e a interação entre profissionais e sujeitos da 

comunidade. A partir disso pode-se possibilitar aos sujeitos, individual ou coletivo, serem 

atores do processo e co-participantes.  

Para implementação dessa meta, necessita-se de criatividade do profissional no 

reconhecimento do território e dos fatores de proteção dos sujeitos em busca de otimizar as 

atividades e viabilizar ações objetivas. A possibilidade de interação comunitária progride 

quando existe um vínculo entre os profissionais e os residentes da localidade. 

Então, compreende-se a existência de possibilidades para ultrapassar as barreiras 

das dificuldades estreitando laços com a comunidade, deixando-os participarem das atividades 

e dos planejamentos junto as ESF.  

Um outro ponto citado como dificuldade ligado à gestão encontra-se na 

verticalidade das decisões. Os profissionais carecem de informações, de momentos de diálogo 

para compreender melhor a proposta do NASF no município de Juazeiro do Norte-CE.  

 

“(...) Grande problema talvez do NASF aqui, é porque simplesmente se colocou o 

profissional. Eu fiz o concurso da saúde (...), eu não fiz pro NASF. Colocam no NASF 

não teve capacitação, teve dois dias, né? A gente fica sabendo que em São Paulo (...) 

é seis meses para poder o NASF começar a funcionar, capacitando, apresentando o 

que é a estratégia (...). A sorte é que os colegas daqui procuram ler a portaria e tudo.  

E tem lá a questão (...) um ponto central, quem é o profissional de saúde mental porque 

o psicólogo tá lá com um profissional de saúde mental, poderia ser um psiquiatra, tem 

NASF que é T.O. (terapeuta ocupacional) (...)”. (Psicólogo 4) 

 

As decisões verticais referidas inviabilizam também a Educação Permanente dos 

profissionais envolvidos com o NASF, tornando-os insatisfeitos quanto ao seu papel de co-

participantes do cuidado e da gestão.  

Além disso, a escolha dos profissionais integrantes da equipe do NASF depende 

das necessidades obtidas no levantamento do território e da rede de serviços disposta por onde 

os sujeitos circulam (BRASIL, 2014). Podem participar da composição da equipe do NASF: 

 

Assistente social; profissional de Educação Física; farmacêutico; fisioterapeuta; 

fonoaudiólogo; profissional com formação em arte e educação (arte educador); 

nutricionista; psicólogo; terapeuta ocupacional; médico ginecologista/obstetra; 

médico homeopata; médico pediatra; médico veterinário; médico psiquiatra; médico 

geriatra; médico internista (clínica médica); médico do trabalho; médico 
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acupunturista; e profissional de saúde sanitarista, ou seja, profissional graduado na 

área de saúde com pós-graduação em saúde pública ou coletiva ou graduado 

diretamente em uma dessas áreas (BRASIL, 2014, p. 17).  

 

Vê-se, então, a ausência de conhecimento das diretrizes, dos objetivos do serviço, 

de entender qual a sua missão e a que se destina, elementos não oferecidos efetivamente pelo 

município, constituindo um fator desmotivante e visto como um problema. Os profissionais 

entrevistados ainda acrescentam: 

 

“(...) Outra dificuldade é a própria, essa coisa assim (...) de um projeto. Essas coisas 

eu compartilho com os colegas assim no começo. Aquele projeto unificado (...) de 

implantação do NASF. Cadê? Nunca a gente teve acesso. Se há NASF em Juazeiro é 

porque teve um projeto de implantação e aí vem o recurso federal e tal tal tal. Mas no 

começo a gente queria ver e não conseguia. Eles diziam pra gente assim: -“Não se 

preocupe com isso, trabalhem”. Então já houve até reuniões que eu lembro alguns 

anos atrás que diziam: - “Atendam e pronto! Não inventa muita coisa”, tá entendendo? 

Então assim, quando a gente quer fazer um trabalho como esse, é uma coisa que a 

gente sabe que vai desprender de energia de tempo (...)”. (Psicólogo 4) 

 

“(...) Quando a gente tentou desenvolver, é porque é muito difícil se trabalhar em 

equipe, desenvolver o trabalho do NASF. É, quando se deparam com a Estratégia de 

Saúde da Família, que não entende o que é NASF, ou que não não querem entender, 

o que não é conveniente pra eles, né? Quando o próprio NASF enquanto equipe, não 

sabe o que é o NASF, em quais ações a serem desenvolvidas (...). (Assistente Social 

2) 

 

Portanto, as ações de cuidado solicitadas aos profissionais do NASF apresentavam 

um caráter centrado na sintomatologia, nas queixa, na doença, sem espaço para o exercício da 

criatividade e do planejamento devido.  

Brasil (2014) corrobora com discursos dos profissionais participantes do estudo 

quando aponta a necessidade de analisar as condições da localidade onde o NASF será 

implantado. Considera as questões sociodemográficas, de saúde e de uma possível rede na 

região como implicação na escolha dos profissionais. Portanto, essas questões constituem 

condições importantes para um trabalho planejado a fim de atender à necessidade local. 

Além disso, o mesmo autor acrescenta a responsabilidade do gestor municipal 

promover a qualificação do profissional no início da implantação do NASF e posterior educação 

permanente como condição do Ministério da Saúde para a abertura do NASF. 

Ratifica-se a necessidade de diálogo na gestão para o debate e ajuste do projeto do 

NASF à realidade de Juazeiro do Norte, nos dias atuais, com a clientela e com os profissionais 

existentes, uma vez que estes não participaram da construção e nem sabem se os usuários 

participaram. Assim, o ajuste com a conhecimento de todos produz o compartilhamento de 

decisões, proporcionando autonomia aos sujeitos e, por sua vez, sendo ações sustentáveis.   
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Como um outro item de abordagem sobre as dificuldades para os profissionais do 

NASF realizarem ações de educação em saúde identifica-se a necessidade de compreender 

algumas questões paradigmáticas sobre o processo ensino-aprendizagem e sobre a atenção ao 

usuário/dependente de álcool e outras drogas. O relato do Psicólogo 3 introduz a descrição 

desses itens. 

 

“Primeira coisa assim, quebrar esse paradigma que existem dos processos educativos, 

certo? Porque se tem ainda muito essa visão do posto enquanto processo curativo, 

certo? Não é uma Estratégia (se refere a ESF), é um posto de saúde a gente tem que 

tá lá pra fazer trabalhos clínicos, fazer ações voltadas pra... Algumas ações pontuais. 

Essa é uma daquelas dificuldades (...)”. (Psicólogo 3) 

 

Assim, torna-se necessário questionar o que é e como se dá o processo de ensino-

aprendizagem na saúde, ressaltando o aspecto dinâmico desse processo que exige troca e se 

diferencia de acordo com cada público e temática. O saber hegemônico intervém na 

dinamicidade das ações, pois alguns ainda persistem com ideias que ações curativas são 

primordiais às ações educativas.  

Neste caso, na questão paradigmática deve ser levado em conta dois aspectos. 

Primeiro, a respeito do saber absoluto. Freire (1979) refere-se a sabedoria absoluta como 

qualidade exclusiva de Deus, pois essa não é um atributo humano porque o homem é um ser 

inacabado e precisa buscar constantemente superar a ignorância.  

O segundo aspecto faz alusão ao modelo de produção da saúde centrado na doença 

influenciado pelo método cartesiano e positivista da ciência. No século XVI e XVII propunha 

uma divisão mecânica do ser humano para identificar e solucionar os problemas de saúde. Dessa 

forma, os cuidados eram interventivos, curativos por partes do ser humano (CRUZ, 2009).  

Entretanto, o modelo biomédico já não atende ao modelo de produção da saúde no 

século atual, pois muito mais que uma assistência a uma determinada parte, o homem necessita 

de uma abordagem ampla a fim de atender às suas necessidades de um forma complexa através 

de uma rede de inter-relações e interdependências (CASTRO et al, 2010). 

Da mesma forma, torna-se fundamental a compreensão do paradigma do uso do 

álcool e outras drogas para o planejamento de cuidados. A questão das drogas têm girado em 

torno dela mesma, e, de certa maneira, a sociedade tem voltado os olhos para a substância como 

algo vivo a ser tratado. Segue um discurso de um participante: 

 

“(...) É... E acho que a dificuldade também é essa: há uma certa demonização das 

substâncias enquanto tem esse lado do sujeito que é deixado de lado, né? Eu acho que 

o profissional Psi, o lugar dele, na equipe, o papel dele é esse. É dizer que a coisa não 
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é uma droga em si, mas se é que ficou viciado. Se, então tem alguma coisa ali que é 

da subjetividade, o que é o lugar da droga na vida daquela pessoa, por exemplo, (...), 

não é qualquer momento que ele recai, por exemplo, (...) quando leva "um fora", 

homem que bebe é porque foi traído, e desemprego. Então é isso aí, essas 

particularidades (...), que é difícil assim, eu tô querendo dizer que as dificuldades do 

ponto Psi. De que às vezes tem uma certa, é reduzir a dependência à substância e não 

é! Você pode até depender de qualquer coisa, do ponto de vista Psi, várias pessoas 

são dependentes em outra, por exemplo, afetivamente (...). Não é à toa que existe os 

alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos (...), comedores compulsivos anônimos, 

mulheres que amam demais, dependentes de amor e sexo, devedores anônimos, 

neuróticos anônimos, tá entendendo? Então tem dependente de uma série de coisas. 

Esses grupos anônimos tá mostrando isso que você não depende só do álcool e da 

droga (...). O consumidor é o cara que compra demais, é uma mulher que ama demais, 

é alguém que se emociona demais. Enfim é uma questão bem mais geral (...)”. 

(Psicólogo 4) 

 

Com essa culpabilização em torno da droga a humanização tem sido deixado à 

parte, ignorando-se o fato que o indivíduo usuário da substância tem uma história de vida, seus 

desejos, anseios, uma posição social, econômica, política, cultural, espiritual, ou seja, o 

reconhecimento de sua subjetividade.  

Assim, as intervenções em qualquer nível de atenção ficam desviadas de foco, 

reduzindo o sujeito, enaltecendo a substância e continuando o mesmo ciclo ou piorando, pois à 

medida que as ações aumentam o valor da substância e diminuem o indivíduo, reduzem-se as 

possibilidades de uma vida, de promover a saúde de um bem viver. Para isso, é necessário a 

integralidade do cuidado, a valorização da vida do sujeito e de sua autonomia.  

Dessa forma, a estratégia de Redução de Danos representa uma política de saúde 

pública com a finalidade de reduzir os prejuízos na vida do sujeito em vários aspectos, como o 

de adoecimento físico, social e econômico, mas especialmente de respeitar o livre arbítrio do 

indivíduo consumir a substância (MOREIRA, 2009).   

Através do respeito ao sujeito é possível promover a integralidade do cuidado 

valorizando a equidade e justiça, uma vez que o cuidado alicerça-se nas relações com as pessoas 

para exercerem sua cidadania através do reconhecimento de sua opinião no processo de cuidado 

(CONTE, et al, 2004). 

Torossian (2012) em sua publicação sobre “Paixões e Químicas” provoca a reflexão 

sobre a culpabilização do sujeito quanto aos tipos de dependências ratificando o discurso do 

Psicólogo 4. A autora compara as paixões existentes por diversas pessoas, objetos, situações, 

mas enfatiza a paixão pelo ato de consumir como um modo vigente e ensinado nos dias atuais 

em busca da felicidade.  
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Diante das dificuldades apontadas pelos profissionais e descritas aqui, evidencia-se 

uma realidade de reconhecimento de necessidades individuais para melhorar o desempenho de 

cuidados na área educacional sobre álcool e drogas.  

 

“(...) Eu tenho uma dificuldade, acho que uma limitação mesmo, de... acho que de 

metodologia, de como abordar isso com determinadas faixas etárias, crianças ou pré-

adolescentes. Assim, são muitos “novinhos” às vezes. Como que (...) me sinto carente 

às vezes de recurso pedagógico, metodológico de como trabalhar isso. A gente vai 

tentando, mas é uma coisa que eu não tenho com muita segurança ou tanta firmeza. 

Algo que não me sinto à vontade pra fazer. Essa é uma dificuldade pessoal minha 

(...)”. (Psicólogo 1) 

 

“(...) E a grande dificuldade eu acho aí com álcool e drogas é justamente a sensação 

de impotência (...), o que os profissionais têm. Quando se depara com o dependente 

grave, que já tá num certo nível de dependência, que, por exemplo, associado à 

questão da violência, já tá batendo em todo mundo. Então a sensação que dá é de 

impotência. O que é que eu posso fazer? Você não pode competir com a droga, né? 

Alguém assim, um dependente é... O que há de fato um problema de saúde sabe é... 

Bom, mas acho que só isso é uma outra questão porque já entra na questão do que 

seria assim, a meu ver, você tem o usuário de álcool e drogas e tem o dependente de 

álcool e drogas. Então o dependente ele convoca a você pensar na sua atuação, eu 

acho que é por isso que é importante aí a assistente social, médico. A gente pensar um 

encaminhamento melhor dando atenção básica, pra onde que a gente pode encaminhar 

né, uma poio à família. Tem essa dificuldade assim de alguém que sofre, não é? E aí 

é que tá, da propriedade farmacom, no grego, remédio e veneno, que o dependente de 

droga no ponto de vista Psi, ele quer se curar de alguma coisa. O cara que bebe muito 

ele tá querendo se curar de alguma coisa. Então é isso que o Psi trabalha (...), é com 

essa outra coisa tá entendendo (...)”. (Psicólogo 4) 

 

Apesar do relato do Psicólogo 4 se referir ao usuário ou dependente de droga e não 

às ações de educação em saúde, faz-se necessário ressaltar o estigma das ações de cuidados 

voltadas para a temática álcool e drogas. Muitos profissionais da saúde evitam abordar essa 

temática, até mesmo nas ações educativas. Isso se dá por não se sentirem confortáveis em lidar 

com os seus próprios preconceitos, seus entraves de visão reduzida ou sua falta de 

conhecimento em relação ao assunto que não é o caso daquele profissional.  

Ainda quanto ao Psicólogo 4, percebe-se outra questão ligada ao limite técnico. 

Trata-se do reconhecimento da incompletude, da necessidade de saber mais para agir com 

segurança. Freire (1996) aborda, em Pedagogia da Autonomia, a consciência do inacabamento 

do homem como um fundamento vital.  

O Psicólogo 1 acrescenta ainda sobre a sua percepção de uma limitação da equipe 

como um todo e reconhece como uma dificuldade a ser superada. 

 

“(...) A dificuldade, limitação grande também, é trabalhar de forma interdisciplinar. 

Isso é uma coisa que a gente não sabe ainda. Muita gente”. (Psicólogo 1) 
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Contudo, a fragilidade profissional de conhecimento não constitui dificuldade única 

das ações educativas. Há também insegurança de transitar na área de atuação para abordar o 

tema álcool e drogas devido a ameaças dos traficantes. 

 

“(...) Algumas localidades específicas às vezes tem algumas dificuldades de trabalhar 

com esse tema. Por que vai de confronto aquele traficante que domina aquela área. Eu 

já escutei relatos assim, um tempo desses assim, de se trabalhar com esses temas (...). 

Em algumas localidades não se quer discutir isso... Às vezes por medo, certo? Eu já 

escutei histórias de enfermeiras que foram ameaçadas por traficantes quando se 

propõem a discutir esse tema em alguma localidade (...). (Psicólogo 3) 

 

“(...) Eu sei de muitos profissionais que têm medo de trabalhar com álcool e drogas, 

porque tem medo do traficante. ‘Eu vou fazer campanha na minha área ali da (nome 

do bairro), eu tenho medo, porque tem traficantes lá’ (...). E pensa que ‘O cara quer 

me matar’ (...)”. (Psicólogo 4) 

 

Lancetti (2011) propõe a prática de Redução de Danos (RD) como uma medida de 

segurança pessoal aos profissionais de saúde para trabalhar nas áreas vulneráveis. Ao realizar a 

RD, exige-se o estabelecimento de vínculo com os sujeitos, portanto, uma postura de 

reconhecimento da realidade local atrelado aos sentimentos despertados pela referida 

ferramenta de cuidado. O autor acrescenta um exemplo vivenciado: 

 

Conhecemos o caso de um roubo de automóvel, em que os ladrões, ao saberem que o 

proprietário era o médico de família da região, o devolveram lavado; outros de 

devolução de equipamentos roubados de unidades de saúde sem intervenção policial; 

de proteção de equipes de saúde para evitar o risco que significa estar na área quando 

há enfrentamento de polícia com traficantes (LANCETTI, 2011, p. 81). 

 

Dessa maneira, desperta-se para questionar como os profissionais de saúde 

participantes do estudo estão vivenciando as tecnologias leves de escuta, acolhimento, vínculo 

e corresponsabilização, bem como o reconhecimento do território vivo com todas as suas 

particularidades.  

Apontada como uma dificuldade apenas por um profissional, a relação intersetorial 

foi referida com relação a parceria exercida pelo PSE. O profissional do NASF reconhece uma 

falta de aceitação do setor educacional para a execução das ações educativas nas escolas. Segue 

o relato: 

 

“A dificuldade é até essa questão dá, dá interligação assim mesmo, (...) do 

compromisso, eu posso até dizer, de algumas partes (...). Por que também a escola ela 

tem em sua grade curricular, tem sua programação toda. E pra gente chegar agora (...), 

tá com dois anos pra cá, que tá com essa proposta do programa (...). Então ainda não 

tiveram muito essa questão (...) dá... não aceitação, mas daquela parceria mesmo, 

firmada. Tanto é que a proposta que a gente tá fazendo agora no PSE (...)”. (Assistente 

Social 3) 
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O discurso reforça a necessidade de uma sensibilização primeiro com os 

professores, para em seguida firmar parcerias e abranger um público maior da comunidade 

escolar, ou da localidade como um todo. Torna-se necessário aproximar as práticas do SUS 

com as práticas educativas, reconhecendo o devido valor da intersetorialidade. A intenção é a 

busca de multiplicadores, de sujeitos engajados com a causa, de sensibilizar os demais para 

uma vida saudável a partir do processo de escolhas de cada um.  

Apesar de serem apontadas tantas dificuldades para realização de educação em 

saúde voltada para álcool e drogas, o profissionais reconhecem algumas facilidades, sobretudo 

referentes ao acolhimento como se  podee identificar nos relatos a seguir: 

 

“(...) E as facilidades são assim: é a receptividade dos professores que nessas ações 

do Programa Saúde na Escola, eles acham muito importante. Então eles nos apoiam 

bastante, nos ajudam, organizam a sala (...)” (Assistente Social 1) 

 

“(...) Olha facilidade, pensando em termos da escola que a gente acaba atuando mais. 

A escola ela é sempre muito aberta pra isso. A escola sempre abre as portas, prepara 

o ambiente pra isso (...)”. (Psicólogo 1) 

 

O acolhimento dos profissionais da educação demonstra que a parceria pode ser 

continuada com as equipes dos NASF e das ESF para o bom andamento de ações de educação 

em saúde, não só para a temática do álcool e outras drogas, mas de uma forma em geral, dos 

eixos temáticos do PSE. 

A receptividade realizada de forma acolhedora estabelece vínculos entre os 

profissionais da Atenção Básica de Saúde. O respeito, o interesse e o planejamento das ações 

sugerem a efetividade do trabalho.  

 

“Eu acho assim quando a gente (...) tem com algumas unidades, tem um bom 

entrosamento como os agentes de saúde, a gente consegue montar melhor, discutir um 

pouco que são essas atividades. A gente tem algumas unidades assim que às vezes 

quem está na gestão que, normalmente é o enfermeiro, tem um ou outro enfermeiro 

que tem a visão maior o que facilita mais esse tipo de trabalho, esses trabalhos 

educativos, às vezes tem alguns, aí sempre vai ter aqueles profissionais que facilitam 

e aqueles que não facilitam assim esse processo”. (Psicólogo 3) 

 

Percebe-se a parceria, seja com a educação ou entre os próprios profissionais de 

saúde, como uma estratégia de cuidado alcançada através do vínculo.  

Através do reconhecimento do vínculo estabelecido intersetorialmente reconhece-

se a necessidade de um comportamento solidário em busca de relações saudáveis. Brandão 
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(2005, p. 143) reforça o compromisso de cada um para um comportamento sustentável a partir 

da corresponsabilização.  

 

Quando se trata de “fazer alguma coisa” pela nossa qualidade de Vida em nome de 

uma Vida de qualidade para nós e para toda a Vida na Terra, tudo conta. Embora 

possa haver tarefas maiores e menores, tarefas mais e menos abrangentes e mais ou 

menos importantes, na soma de todas elas, todas contam. Muitas vezes é porque 

achamos que o que podemos fazer é “muito pouco”, que acabamos “não fazendo 

nada”. (BRANDÃO, 2005, p. 143) 

 

Em linhas gerais, ao descrever e discutir as dificuldades e facilidades dos 

profissionais da Atenção Básica de Saúde para realização de ações de Educação em Saúde sobre 

álcool e outras drogas no cotidiano do Sistema Único de Saúde (SUS) verificam-se poliqueixas 

dos mesmos e uma necessidade de falar sobre a situação incomodante. Poucas facilidades foram 

citadas, porém também válidas para os objetivos do estudo.  

 

5.2.5 Categoria 5 - Educação para a sustentabilidade: autonomia no processo de escolhas 

para a redução do álcool e outras drogas. 

O trabalho de redução do uso do álcool e de outras drogas através da educação em 

saúde permeia ações horizontalizadas com a participação dos sujeitos envolvidos. O estímulo à 

busca da autonomia torna-se fundamental. Demo (2004) refere-se à construção dessa quando o 

educador, no caso aqui representado pelo profissional de saúde, possa demonstrar zelo em 

cuidar da aprendizagem do outro com compromisso ético e técnico, permitindo-se um 

envolvimento constante.  

A Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) propõe uma educação ao 

longo de toda a vida, não se detendo apenas a educação formal escolar. Além disso, em seu 

conceito, apresenta um caráter interativo e integrativo com a educação, saúde, trabalho, meio 

ambiente, pois necessita dialogar com assuntos de áreas diversas a fim de proporcionar a 

emancipação do sujeito (GADOTTI, 2008). 

Por isso, a relação entre desenvolvimento sustentável e redução do uso de álcool e 

outra drogas torna-se importante. Para Gadotti (2008, p. 39) “os riscos (vulnerabilidades) são 

globais, mas as soluções são locais e regionais. Nós podemos reduzir, mas não eliminar riscos. 

Aprender a viver com o risco é uma exigência da EDS”.  

Assim, a educação em saúde precisa ser trabalhada na perspectiva emancipatória, 

de provocação dos sujeitos a serem atuantes e não figurantes no seu processo de escolhas. 



98 

Através da análise das entrevistas dos participantes, na presente categoria 

emergiram três subcategorias, apresentadas a seguir: Metodologias ativas na educação em 

saúde sobre álcool e outras drogas e o processo de escolha para uma vida sustentável; 

Matriciamento com o Agente Comunitário de Saúde e Percepções individuais: a valorização 

do sujeito para uma vida sustentável 

 

5.2.5.1 Subcategoria 1 - Metodologias ativas na educação em saúde sobre álcool e outras 

drogas e o processo de escolha para uma vida sustentável 

Diante do referido pelos participantes sobre a realização de atividades de educação 

em saúde voltadas para a temática álcool e outras drogas no NASF, questionou-se também 

como cada profissional articula e aborda os sujeitos ou grupos em seu trabalho. Os que 

executam esse tipo de trabalho, optam por metodologias ativas adequadas a cada faixa etária 

como pode-se conferir nos seguintes relatos: 

 

“Assim, com os adolescentes éééé bem dinâmico. Assim, a gente procura trabalhar 

com dinâmicas, né? Porque pra trabalhar com adolescentes, principalmente em sala 

de aula é bem difícil. E principalmente esses temas assim, que eles têm bem de perto. 

Porque a maioria deles já tiveram contato com drogas mesmo que sejam aquelas 

“licitas" que é cigarros e álcool.  Mas, também outras drogas mais pesadas. Hoje já 

tem alguém da família. É (...) situação que eles vivenciam bem de perto. Então a gente 

tem que ter assim, certo critério para a gente tá abordando. Principalmente num grupo 

grande, que é de alunos nessa fase de adolescência. Então a gente vai com dinâmicas, 

com propostas, que eles possam estar trabalhando, que eles possam tá colocando pra 

fora. E não só a gente chegar lá e ficar falando, falando: “Isso não pode!”, “Isso é 

errado!”, “Se você entrar, você nunca mais sai!”, “Vai ser difícil!”. Mas, uma 

proposta que eles tem que reconhecer que aquilo ali não é bom. Sempre que a gente 

fala ééé, droga é bom! Ninguém vai dizer que droga é ruim, porque é bom. As 

consequências, é que são ruins, né? Então a gente tem que fazer com que eles 

reconheceram isso, que eles percebam isso e que eles comecem a desenvolver esse 

pensamento crítico (...). Não só chegar lá e tá passando, passando. Porque tem coisas 

que não vai surtir efeito”. (Assistente Social 3) 

 

“Bom, aí assim são várias metodologias depende da faixa etária como eu falei como 

é mais em escola. A gente tem como guia de referência muito forte os materiais 

produzidos pelo próprio Ministério da Saúde. Através de oficinas onde eles mesmos 

podem construir o significado sobre o quê representa a droga na vida dele. E assim, 

uma coisa que eu tento fugir ao máximo é a história do discurso do "NÃO" às drogas, 

simplesmente por isso. O sujeito diz, droga é ruim porque isso porque aquilo. Porque 

na verdade é uma mentira que a gente tá dizendo que o camarada que tá ali, pro 

adolescente. E eu tento sempre assim, trabalhar nessa perspectiva de problematizar o 

porquê do uso e o quanto aquilo trás benefícios ou malefícios pra vida da pessoa, do 

sujeito assim. Além (...) desse pressuposto básico como trabalhar isso é geralmente 

através da oficina. Oficinas em grupo”. (Psicólogo 1) 

 

A adolescência constitui um período do desenvolvimento humano de muitas 

descobertas e o indivíduo está em busca de sua identidade, de exercitar uma autonomia perante 
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os outros. A atividade educativa dinâmica integra os adolescentes e não os dispersa do objetivo 

da discussão.  

A sugestão de oficina proporciona a reflexão através dos questionamentos gerados 

pelo próprio público alvo, de situações que já vivenciaram e poderão ter mais propriedade para 

discutir.  

Além disso, a crítica ao discurso do “Não às drogas” relatado pelo Psicólogo 1, 

parte da premissa de uma resposta elaborada, pronta e vista como um conceito a ser propagado 

ao indivíduo. Dessa forma, ele não terá a possibilidade de pensar para agir, de refletir sobre 

suas escolhas, ou seja, a liberdade de escolha será tolhida.  

Sen (2011) pontua, no mínimo, duas razões importantes sobre a liberdade. Ressalta, 

primeiramente, a oportunidade da liberdade como impulso para alcançar os objetivos de cada 

um. Dessa forma, direciona o sujeito nas decisões quanto aos desejos, quanto ao valor atribuído 

da realização. A segunda razão constitui-se quanto ao processo de escolha, de ser consciente de 

sua liberdade, de não ser coagido diante das restrições impostas. 

Freire (1996) complementa sobre a importância do educador para promover a 

liberdade dos educandos e mantem íntima ligação nas ações de educação em saúde para a 

liberdade de escolhas: 

 

A grande tarefa do sujeito que pensa certo não é transferir, depositar, oferecer, doar 

(destaque do autor) ao outro, tomado como paciente de seu pensar, a intelegibilidade 

das coisas, dos fatos, dos conceitos. A tarefa coerente do educador que pensa certo é, 

exercendo como ser humano a irrecusável prática de inteligir, desafiar o educando 

com quem se comunica e a quem comunica, produzir sua compreensão do que vem 

sendo comunicado. (FREIRE, 1996, p. 38) 

 

Portanto, a reflexão a partir das oficinas do PSE consiste em oportunidade para 

impulsionar os educandos nas decisões quanto ao uso/abuso de álcool e outras drogas e no 

empoderamento na proporção de encontrarem-se conscientes das opções oferecidas. 

O relato do Assistente Social 3 contém frases também que devem ser evitadas, se 

há um desejo realmente de possibilitar a reflexão e não a reprodução de conceitos como por 

exemplo, “Isso não pode!”, “Isso é errado!”, “Se você entrar, você nunca mais sai!”. 

Entretanto, o mesmo profissional utiliza uma afirmação indicativa de uma ação “depositária”: 

“Mas, uma proposta que eles tem que reconhecer que aquilo ali não é bom”.  

Além disso, identificam-se situações de risco, como citado pelo Assistente Social 3 

como o contato com a droga de perto no território através da família ou mesmo pelo convívio 

comunitário. 
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Outras propostas metodológicas são realizadas nas atividades com os adolescentes. 

Os profissionais entrevistados optam por materiais que eles possam assistir, manusear, 

construir. Pode-se conferir a seguir: 

 

“Assim, a nossa experiência voltada para essa temática e o nosso tipo de articulação, 

a gente vai na escola com antecedência para falar com professores e diretores e pedir 

também o apoio deles e suporte para a gente verificar qual seria uma forma melhor de 

trabalhar com esse público alvo, porque cada público alvo, no caso, criança ou 

adolescente, vai demandar um tipo de instrumental. (...) Então pra crianças e 

adolescentes o que a gente tá verificando é essa conversa com professores e diretores 

da escola inicial e junto com eles a gente tenta ver uma forma de trazer um tema pra 

dentro da escola que na nossa experiência no final do ano passado, a gente viu que 

seria interessante trabalhar com vídeos em forma de desenhos animados para as 

crianças e vídeos mais trabalhados com os adolescente, mas dentro da linguagem deles 

porque em cada escola que a gente foi, a gente resolveu usar como instrumental o 

Datashow. E aí além, de trabalhar a letra de música voltada pro tema, fazer debates 

em cima daquele vídeo que eles vão assistir durante o encontro e aí a gente fez dessa 

forma, né, pra tentar chegar até esse público alvo e colocando também perguntas e 

questões pra eles interagirem com os profissionais. A gente fez dessa forma”. 

(Assistente Social 1) 

 

“A gente planeja essas ações de acordo com a faixa etária dos grupos, leva estratégias 

que possibilitem um bom desenvolvimento dos sujeitos. Trabalhamos com oficinas 

pra construção de campanhas publicitárias sobre o uso de álcool e outras drogas onde 

a gente leva o material pra eles construírem. Então a gente já aconteceu de levar 

cartolinas, ofício, massinhas de modelar, canetinhas, giz de cera pra que eles 

construíssem uma campanha publicitária ao invés da gente levar campanha que já 

existem no nosso cotidiano prontas. E aí surgem uma infinidade de discussões, debate 

em cima disso. Em outros casos também a gente leva debates após uma explanação 

que a gente faz acerca da problemática, acerca do, levando um pouco de imagens das 

coisas que existem na nossa realidade. E a partir daí envolve com eles, com esses 

sujeitos, debates para que eles também possam tá conversando, tirando dúvidas 

colocando as experiências que tem nas suas famílias, com seus vizinhos nas suas 

comunidade. E a gente tenta envolve-los no máximo que for possível”. (Psicólogo 2) 

 

A abordagem dos sujeitos pelo profissional inicia-se com um planejamento das 

ações a partir de uma avaliação diagnóstica com os parceiros da educação. O uso dos vídeos, 

músicas como elemento disparador do debate conduz a interação sobre o tema álcool e drogas. 

Freire (2005) assegura a prática libertadora iniciando-se a partir da inquietação do 

educador sobre o planejamento a ser discutido. Assim, afirma a importância do educador se 

programar a partir da inquietação do conteúdo do diálogo a ser estabelecido e não simplesmente 

com os aspectos burocráticos para dissertar sobre o assunto.   

O Psicólogo 2 também considera a faixa etária como fator importante para a escolha 

da metodologia de trabalho. O exemplo dos próprios adolescentes, público abordado atualmente 

no PSE, é uma oportunidade de trabalharem suas campanhas o tema com liberdade de 

expressão, com o estímulo ao empoderamento dos sujeitos. À medida que os adolescentes 
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refletem sobre o tema, podem também atrair outras pessoas a refletir com eles através da 

campanha, sem a reprodução de conceitos.  

Freire (2005) discorre sobre o poder criador dos educandos resultante da inserção 

crítica na realidade em contraste com a educação bancária anestesiante da autenticidade de cada 

um. O autor acrescenta ainda a importância de uma educação propulsora ao diálogo e a 

integralidade. Portanto, esses ensinamentos pedagógicos poderão ser alicerces para a educação 

em saúde sobre álcool e outras drogas.  

Além disso, o referido autor enfatiza aspectos da educação aplicáveis nas ações de 

educação em saúde de uma forma em geral, mas aqui, com o destaque para redução do álcool 

e outras drogas:  

 

Quanto mais se problematizam os educandos, como seres no mundo e com o mundo, 

tanto mais se sentirão desafiados. Tão mais desafiados, quanto mais obrigados a 

responder ao desafio. Desafiados, compreendem o desafio na própria ação de captá-

lo. Mas, precisamente porque captam o desafio como um problema em suas conexões 

com outros, num plano de totalidade e não como algo crescentemente crítica, por isto, 

cada vez mais desalienada. (FREIRE, 2005, p. 80) 

 

O uso de materiais escolares e artísticos citados no uso das campanhas é também 

referido para a dinamicidade da problematização de casos, uma outra atividade realizada com 

os adolescentes no PSE com o Psicólogo 4 no discurso a seguir: 

 

“(...) A atividade que eu faço assim, vamos fazer um cartaz sobre drogas, mas sem 

falar de drogas por exemplo. Um cartaz que fale de riscos, reflexivo mas, mas que não 

diga essas coisas: “Diga não às drogas!”, enfim. Então assim, o Programa Saúde na 

Escola é uma grande oportunidade de desenvolver essa temática com jovens, na 

perspectiva de redução de danos. Eu coloco pra eles situações, né? De um jovem que 

vai pra festa, bebe, mas tem que voltar pra casa dirigindo porque tem uma namorada. 

Aí há uma grande discussão sobre isso (...). Então é um caminho mais difícil de 

produzir uma reflexão (...) e até é questionado assim, até muito porque é demandado 

da gente de que sejam ações de uma semana. Não, na verdade, a gente vê que pra ter 

efeitos esse trabalho tem que durar, uma coisa permanente (...)”. (Psicólogo 4) 

 

A problematização constitui uma forma de propor um momento dialógico. Para 

Freire (2005) essa proposta provoca o sujeito não apenas a pensar, mas sobretudo de agir. Além 

disso, a atividade pedagógica não deve contemplar a visão de mundo do educador e sim o 

diálogo entre as visões de mundo constituindo-se a situação de cada um no mundo. 

A abordagem dialógica para debater sobre álcool e drogas referida pelo Psicólogo 

4 condiz com uma perspectiva de educação em saúde como meio de produção a partir da 

reflexão. Reconhece-se a necessidade de um planejamento do profissional para uso daquelas 

metodologias para instigar os sujeitos, e também, de aguardar um tempo necessário para a 
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conscientização. Entretanto, no curto tempo proposto pelo PSE para alimentar o sistema com 

as informações de quantas medidas educativas foram realizadas, não é possível ter resultados 

positivos.  

Pelo exposto, as propostas dialógicas favorecem a incorporação uma postura ativa 

pelos indivíduos e o reconhecimento desse papel de ator e de construtor da sua história para 

uma vida sustentável com redução do uso de álcool e outras drogas. 

 

5.2.5.2 Subcategoria 2 - Matriciamento com o Agente Comunitário de Saúde 

Ainda se referindo à metodologia de trabalho selecionada pelos profissionais na 

abordagem dos sujeitos para o processo de escolha de uma vida sustentável, destaca-se a 

iniciativa do matriciamento com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Essa consiste em 

uma segunda subcategoria a ser apresentada e discutida a seguir. 

Para iniciar a abordagem sobre o matriciamento com os ACS, apresenta-se uma 

definição desse instrumento de uma forma geral. Para Chiaverini et al (2011, p. 15) “o 

matriciamento constitui-se numa ferramenta de transformação, não só do processo de saúde e 

doença, mas de toda a realidade dessas equipes e comunidades”. 

Portanto, o NASF pode, através do matriciamento, trabalhar várias temáticas com 

o propósito de transformação a partir da necessidade local, inclusive sobre o álcool e outras 

drogas. Chiaverini et al (2011) abordam duas vertentes de trabalho no matriciamento. Além do 

aspecto clínico com o estímulo e realização de vínculo interpessoal e suporte no projeto 

terapêutico singular, deve-se direcionar ações com caráter apoio-pedagógico às unidade básicas 

ou ESF.  

Considera-se um empreendimento o matriciamento com os ACS, pois de fato, o 

NASF tem essa função, de estar junto às necessidades da ESF, que em alguns momentos, são 

deturpadas para uma atendimento especializado de atenção secundária à saúde.  

 

“(...) E uma outra coisa que eu procurei criar nas minhas áreas de PSF é trabalhar essa 

questão com os Agentes Comunitários de Saúde. Porque no meu cotidiano há um 

grande consumo de psicofármacos (...), assim, desenfreado. É alguma coisa que já o 

médico perdeu o controle do PSF. Alguém que vai buscar receita e dentro de quinze 

dias volta pra buscar de novo, sendo que era alguma coisa pra dois, três meses (...). 

Então o médico achou estranho e começou a controlar, solicitou que cada ACS 

registrasse na sua área quem são aqueles usuários do serviço, que estão consumindo 

uma substância psicoativa, no casos dos psicofármacos (...). O que é um número muito 

grande, né? Tem gente que toma diazepam há dez anos, coisas assim do tipo (...). 

Então o que eu procurei fazer foi primeiro tratar desse assunto, até porque eu percebi 

de que havia uma certa medicalização excessiva onde os acessos estavam promovendo 

isso até de forma, talvez assim, por achar que só há esse caminho de um acesso e 

receitar, eu me deparar com a situação do vizinho e passar para outro, né? - “Ah, o 

filho da "fulana" tá tomando, eu vou dar pro meu também”. Ouvir dizer que tem uma 
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farmácia aqui em Juazeiro, que você chega, diz o que tem, o cara vende o remédio pra 

você, né? Rivotril ou alguma coisa do tipo. É... então, falar um pouco de 

psicofármacos, nem é tanto a minha "praia", não tive formação nisso, eu tive que 

estudar, falava sobre antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos, estabilizador de 

humor (...). Porque eles mesmos, eles queriam entender o que era isso. Eu fui ver no 

manual deles, do ACS, só tem duas páginas de saúde mental (...), coisas falando de 

ansiedade, depressão e pronto. Então, ele mesmo queria entender o que é isso aí, pra 

quê que serve isso, não é? Então, foi uma oportunidade interessante assim, foi um 

trabalho que eu fiz em vários postos. Isso como é que é? Eu levo e vou convidando os 

profissionais do NASF. Então eu chamei a farmacêutica pra falar da parte de 

bioquímica (...), assistente social pra falar mais a parte ligada ao jurídico é... 

Envolvendo os outros profissionais também com questão, né? E daí, na verdade assim, 

falar do psicofármacos pra eles... é pra falar de outras questões, ansiedade, enfim (...) 

O que é que acontece? O que é que tá acontecendo que aparece tanto essa questão? E 

o que me chama atenção é que não é algo só de classe média, tá generalizado (...). E 

no meu ponto de vista, de trabalho assim, não há constrangimento. A pessoa diz que, 

“Eu tenho transtorno, eu tomo remédio”, como se fosse até uma questão de status 

assim, né? Mas tem vergonha de ter uma consulta com psicólogo, por exemplo. Então, 

é uma questão interessante (...). E do ponto de vista de valor, o medicamento é bem 

mais barato do que uma consulta particular, por exemplo, com psicólogo. Também 

tem isso! (...). (Psicólogo 4) 

 

A ação com os ACS foi idealizada a partir da observação de uma demanda territorial 

do uso de substância com a finalidade de intervir em um processo patológico, usados através 

de uma regulamentação sanitária e aceitável na sociedade. Contudo, com um grande prejuízo 

pela falta de uma orientação, ou melhor, de sensibilização para olhar outras realidades 

subjetivas, reconhecer as necessidades locais, potencializar o que já existe no território, ou seja, 

identificar situações de encontro consigo sobre as questões subjetivas e encontro com os demais 

no seu lócus.  

Quanto à iniciativa da atividade com os ACS, considera-se fundamental o processo 

de territorialização, pois o NASF é acesso e equidade. Para alguns autores, este se apresenta 

como:  

 

Um potente caminho para planejar ações de promoção e de atenção integral à saúde, 

porque oferece a elas um chão muito concreto como base: os projetos de saúde da 

comunidade, e não de programas verticais que vêm do ‘nível central’ para a ‘ponta’. 

E porque, de per si, é já uma forma de produzir e difundir conhecimento, mobilizar, 

educar, criar ou fortalecer redes, empoderar sujeitos coletivos e projetos de equidade 

e sustentabilidade, ou seja, de construir saúde (SANTOS; RIGOTTO, 2011, p. 404) 

 

Emerge também no discurso do Psicólogo 4 a integração do profissionais na 

atividade de matriciamento configurando-se a singularidade de cada profissional a partir de suas 

habilidades. “(...) é preciso ter clareza de que o objeto comum de intervenção é o (apoio ao) 

cuidado à saúde da população, mas as singularidades/especificidades de saberes também devem 

ser identificadas e potencializadas” (BRASIL, 2014, p. 21). 
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Ainda sobre o discurso do Psicólogo 4 reconhece-se uma particularidade, pois a 

partir da necessidade local, houve uma mobilização dos profissionais para se articularem na 

perspectiva de um matriciamento com abrangência nos diversos conhecimentos. Assim, a 

estratégia escolhida sugere ações interdisciplinares enriquecendo o processo de ensinagem e a 

participação de todos. 

PNUD (2013) corrobora com os resultados do estudo referindo-se a aspectos de um 

desenvolvimento humano sustentável ao afirmar: 

 

Uma sociedade integrada depende de instituições sociais eficazes que possibilitem 

que os indivíduos ajam coletivamente, reforçando a confiança e a solidariedade entre 

os grupos. Entre essas instituições incluem-se as organizações não-governamentais 

formais, as associações e cooperativas informais, e ainda as normas e regras de 

comportamento. Influenciam os resultados individuais em matéria de 

desenvolvimento humano, a coesão social e a estabilidade social. (PNUD, 2013, p. 

37-38) 

 

Portanto, a mobilização dos profissionais enquanto representantes do NASF 

auxiliam para o desenvolvimento regional sustentável, pois contribuíram para atos de 

participação de outros profissionais da atenção básica e, consequentemente, influencia a 

comunidade local. 

Deste modo, a capacidade de participação configura-se uma das condições para o 

Desenvolvimento Local. Complementando essas, Akerman (2005) considera também o 

desenvolvimento da cidadania, o desenvolvimento e consolidação de uma cultura de vida e 

saúde.  

Quanto ao processo de ensinagem referido como atributo dos profissionais para 

promover a interdisciplinaridade, Pimenta; Anastasiou (2010) consideram uma palavra com o 

significado de incorporação dos aspectos éticos, políticos e sociais como condições essenciais 

na aprendizagem como prática social de transformação. 

Portanto, a partir do matriciamento da equipe do NASF como metodologia 

escolhida para a interdisciplinaridade, reconhece-se uma oportunidade de proporcionar a 

construção individual e/ou coletiva de uma vida sustentável com redução do álcool e outras 

drogas, objetivo do referido estudo.  

 

5.2.5.3 Subcategoria 3 - Percepções individuais: a valorização do sujeito para uma vida 

sustentável. 

Avaliando as percepções dos profissionais sobre suas contribuições na construção 

individual e coletiva para uma vida sustentável com redução do álcool e outras drogas, observa-
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se uma auto avaliação de acordo com o conceito atribuído a educação em saúde. Diante de 

outros feitos já citados nas duas últimas categorias, ratifica o seu compromisso com a vida do 

sujeito em vários aspectos, seja com ações ou no reconhecimento de suas limitações.  

As ações de educação em saúde sobre o álcool e outras drogas devem abranger 

todos os tipos de público. Todos são seres humanos, inseridos em uma sociedade consumista 

de alguma substância em seu cotidiano de todos de alguma forma. Assim, o relato a seguir 

consta um método criativo de trabalhar a temática. 

 

“Eu hoje no (nome do bairro), tenho um grupo que é de geração de renda. Não voltado 

para usuário de drogas, mas pra mulheres que têm a autoestima baixa, que não tem 

dependência financeira e que tem uma relação conjugal com marido muito difícil “e 

tal”. E a gente montou esse grupo. Nesse grupo a gente trabalha todos esses temas: 

família, drogas, geração de renda, autoestima, sabe? Em cada semana a gente tem um 

tema, vinte minutos. Após os vinte minutos, elas aprendem uma arte, tipo pintura da 

própria comunidade. A gente pegou pessoas da comunidade que sabia e iniciamos, 

está com dois anos esse grupo. A gente não tem incentivo nenhum do município (...). 

Quando a gente iniciou foi feito doação pelos (...) empresários. A gente saiu pedindo 

pra conseguir verba pra gente comprar tinta, tecido. Aí o quê que a gente faz todo ano, 

eles fazem: (...) quando termina o curso, tudo que ele fez, pano de prato, crochê, 

pintura...Tudo que eles fazem, no final (...), quando aprendem, (...) vende-se pra 

comprar o material pra próxima turma. Tem diminuído, sabe? (risos) Porque se perde 

muita coisa. A gente tinha muito mais verba, hoje tá com pouquíssima. Mas ainda tá 

dando pra levar (...), porque a gente não tem parceria nenhuma com o município. Aí 

por exemplo, elas vêm porque querem, a gente faz o convite pra ensinar outras pessoas 

elas vêm ensina. Aí por exemplo, quando termina o curso a que aprendeu já ensina 

outro curso. (...) mas, hoje, por exemplo, da primeira turma tem muita gente que se 

sustenta pelo menos pra comprar as coisas dela, porque o marido não dá. Elas já 

conseguem comprar com esse dinheiro. No final do (...) projeto a gente faz uma 

avaliação, por exemplo, quando elas entram e quando elas saem. A autoestima delas 

está mais elevada, tão mais seguras, se posicionam melhor em casa também, sabe? 

Então assim, foi muito interessante. Foi eu e (nome da psicóloga) que começamos 

mas eu estou tentando manter e esperando ela voltar. Foi o único que a gente 

conseguiu, porque gera alguma renda. (Assistente Social 2) 

 

Esse grupo de geração de renda teve inicialmente como proposta trabalhar a 

autoestima, mas oportunizou o exercício da autonomia das mulheres através da expressão 

artística, do aprendizado de uma arte, da solidariedade. Akerman (2005, p. 31) corrobora com 

os resultados citando um dos atributos necessários para o Desenvolvimento Local. Refere que 

“é preciso que as inciativas locais reconheçam a existência de interesses distintos e conflitos 

latentes ou potenciais como pressupostos para uma articulação inovadora de atores sociais”. 

As iniciativas locais direcionam para o Desenvolvimento Local sem 

necessariamente se deter a uma ação de educação em saúde de forma específica. Sobre as 

funções de atividades grupais no NASF pode-se acrescentar:  
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Assim sendo, podemos dizer que as práticas grupais de educação em saúde na Atenção 

Básica são excelentes espaços e oportunidades de promoção à saúde. O vínculo, o 

acolhimento, a escuta, o apoio, o suporte e o espaço de reflexão que existem nesses 

grupos promovem saúde, fortalecendo os sujeitos e prevenindo o adoecimento. Mas 

podemos ousar ir além. Existem hoje, na Estratégia Saúde da Família, diversos 

exemplos de grupos que começam a ser feitos nessa lógica de empoderamento e de 

participação, mas não apenas dentro de uma perspectiva de educação em saúde. São 

grupos de suporte e de apoio, promovendo novos hábitos, atividades, modificando 

estilos de vida e relações interpessoais. Além disso, esses grupos representam 

intervenções especialmente eficazes em termos de promoção e de prevenção 

(BRASIL, 2014, p. 68). 

 

Reconhece-se, então, o valor de momentos de atividades grupais surgidas a partir 

da necessidade local, por intermédio do NASF. A característica emancipatória encontra-se 

presente nas diretrizes do NASF de autonomia dos sujeitos no território e do trabalho em equipe. 

A valorização do sujeito também é referida pelos participantes do estudo como 

precedência no entendimento do uso e dependência com o álcool e outras drogas. Para isso, o 

profissional confia na conduta de valorizar o respeito ao usuário quanto a sua auto percepção, 

ou seja, como ele se enxerga diante da droga o espaço a qual ocupa na sua vida, como cita o 

discurso a seguir. 

 

“Então eu também inclui a questão dos psicofármacos excessivos né? É... O ponto, 

nas minhas intervenções, em tudo assim um ponto em comum, é justamente assim o 

que tá acontecendo com ele (...) Eu acho que é ele que tem que dizer isso, se ele é 

dependente ou não. Eu tenho estagiários que até se espantam assim que o cara usa 

maconha, mas que diz que não depende. Mas existem aqueles que dizem, eu não 

consigo parar de beber, eu não consigo, eu estou preso nisso aqui e tal. Primeiro é ele 

falar, é colocar ele numa situação que ele possa falar de si, falar da vida. Se for em 

grupo, refletir em grupo, de que ele apareça. Dependente é como se a substância fica 

mais do que ele. Então, o trabalho é inverso. Até a gente pára um pouquinho de falar 

da substância para falar dele. –“Não, eu tô aqui porque o médico me encaminhou aqui 

porque eu bebo, eu sou alcoolista”. Sim mas o que é que você quer? Além disso, você 

é o quê? Eu sou pai, sou artesão, então é pegar por aí. E quando a pessoa fala de si 

numa consulta, num atendimento, quando ela reflete isso em grupo. Seja adolescentes, 

seja idosos, isso acaba meio que incentivando, suscitando a eles, voltar a fazer o que 

fazia, ou a concretizar alguma coisa que pretende, que deseja tá entendendo, a gente 

mexe com o desejo, com o que deseja. E cada um se produzir enquanto sujeito, se vai 

ser como artesão, se vai ser como o trabalho, se gosta de trabalhar com aquilo né, ou 

no seu lazer em qualquer coisa (...)”. (Psicólogo 4) 

 

O momento de conduzir o sujeito a refletir sobre suas preferências torna-se uma 

conduta para a liberdade de escolha. Portanto, pode-se inicialmente refletir com os sujeitos 

sobre as vantagens do uso de álcool e outras drogas no momento atual, bem como no futuro. 

Em seguida, instiga-se o sujeito a pensar sobre as desvantagens também nos mesmos períodos.  

A ampliação da autonomia dos sujeitos e a capacidade de governar a própria vida 

apresentam-se como um dos valorosos resultados esperados a partir dos cuidados da Atenção 

Básica de Saúde. Confere-se o bom êxito a partir de “ações técnicas quanto da produção de 
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relações de acolhimento, vínculo e responsabilização (com um cuidado: não se dá autonomia a 

alguém, mas é possível “interferir” sobre a capacidade e o modo de conduzir a vida)” (BRASIL, 

2014, p. 19). 

Consequentemente, a atitude de liberdade favorecida pelo profissional colabora no 

processo de escolhas para um bem viver. Sen (2011) ao abordar sobre a vida, liberdade e 

capacidades dos sujeitos corrobora nesse sentido afirmando: 

 

Ao avaliarmos nossas vidas, temos razões para estarmos interessados não apenas no 

tipo de vida que conseguimos levar, mas também na liberdade que realmente temos 

para escolher entre diferentes estilos e modos de vida. Na verdade, a liberdade para 

determinar a natureza de nossas vidas é um dos aspectos valiosos da experiência de 

viver que temos razão para estimar. O reconhecimento de que a liberdade é importante 

também pode ampliar as preocupações e os compromissos que temos. Poderíamos 

optar por usar nossa liberdade para melhorar muitos objetivos que não são parte de 

nossas próprias vidas em um sentido restrito (...) (SEN, 2011, p. 261). 

  

Campos; Campos (2012, p. 720) enfatizam a questão da autonomia: “não tomamos 

autonomia como contrário de dependência, ou como liberdade absoluta. Ao contrário, 

entendemos autonomia como a capacidade do sujeito de lidar com sua rede de dependência”. 

Essa afirmação endossa o pensamento de Sen (2011) quando aborda a ‘escolha entre diferentes 

estilos e modos de vida’. Assim, para escolher, faz-se necessário ter as opções de escolha. 

Complementando a valorização do sujeito citado anteriormente, o Assistente Social 

1 reforça a contribuição da educação em saúde para uma vida com redução do álcool e outras 

drogas através do acolhimento e valorização da autoestima dos sujeitos. 

 

“(...) Ai eu fico até conseguir chegar num diálogo onde eu perceba que o ser humano 

ele já tá com a autoestima melhor. Então eu gosto de mexer com a autoestima da 

pessoa, dos meus usuários, por quê? Porque eu percebo que quando a gente trabalha 

com essa questão da acolhida, de ouvir, de pegar na mão, de sentir o que ele tá 

passando, e também de mostrar experiências que a gente vivencia boas, eu percebo 

que existi uma mudança, na vida deles (...)”. (Assistente Social 1) 

 

Vê-se a necessidade da realização do acolhimento de forma empática. A afetividade 

é ressaltada como fundamental para esse momento como medida para cativar o sujeito e 

estabelecer vínculo. Assim, adota-se como base o respeito entre ambos com a possibilidade de 

se colocar no lugar do outro.  

Entretanto, alguns profissionais demonstram-se confusos quanto a sua contribuição 

para uma vida sustentável com redução de danos. 
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“Eu acho que aí é. Eu acho que isso se dá mais, por exemplo, (gagueja) através das 

promoções de saúde. É uma possibilidade, mais como eu falei, é algo que é muito 

confuso pra mim, que não parece ter muita eficácia essa coisa do (gagueja) passar uma 

verdade, algo pronto já. Isso acaba não funcionando. Acho que, a minha contribuição 

acaba sendo mais efetiva quando tem situações de acompanhamento mais 

individualizado. Determinados pacientes que buscam. Eu já tive um caso de um 

agente de saúde numa situação muito complicada. Teve afastamento de trabalho, 

porque ele foi viciado em crack. E largou o crack, mas estava viciado em algum 

psicotrópico, eu não lembro qual era o medicamento, mas ele tomava. Assim eram 

muitos por dia e ele misturava com cerveja. Então assim, eu fiquei um tempo 

acompanhando ele. Ele conseguiu (gagueja) acabou se afastando do trabalho e aí ele 

também abandonou. Mas depois de um tempo ele voltou um pouco melhor né. Mas 

eu acho que é um processo de cuidado. A gente tem que tá assim, acho que não dá pra 

pensar num (gagueja). Eu entrava logo com a questão da redução de danos. Assim, 

não somente pensando que o cara vai ficar bom se ele deixar de consumir aquilo. Mas 

é mostrar as consequências assim, no dia a dia dele, no funcionamento social dele, nas 

funções que ele precisa executar dia a dia. Se ele consegue dar de conta, ótimo. Mas 

se começa a prejudicar, a gente precisa buscar estratégias. Aí realmente é na escuta 

clínica que eu tento fazer isso de alguma forma. (Psicólogo 1) 

 

“Essa é difícil viu. Qual a contribuição que a gente tem dado. Olha só, eu sinceramente 

não sei. O que eu sei, é o que a gente tem tentado fazer. Como que a gente vem 

conversando né sobre essas atividades. Além dessas atividades em educação e saúde 

no meu caso tenho a escuta psicológica, tem a conscientização dos tratamentos. A 

gente faz uns apoios, e aí a gente encaminha pras instituições de responsabilidade mais 

efetiva. Como por exemplo, os CAPS AD quando necessário, aqui no juazeiro agente 

tem. Mas a gente ainda não tem muito retorno. Não consegui fazer uma avaliação do 

que tem sido bem feito e o que tem dado certo. Quem que continuou, quem que voltou 

enfim. Contribuição não sei como é que tem sido. Sei o que é que eu tenho feito agora 

se tem dado certo infelizmente eu ainda não tenho esse retorno (risos)”. (Psicólogo 2) 

 

Os profissionais demonstram acreditar na promoção da saúde como um meio de 

vida sustentável. Contudo, são críticos e autocríticos quanto à didática executada nas ações de 

educação em saúde. Questionam a eficácia de métodos adotados na condução dos sujeitos 

quanto às escolhas e à autonomia, pois reconhecem o uso de uma concepção pedagógica 

tradicional.  

Campos; Campos (2012) referem-se a um conjunto de fatores individuais e 

coletivos influenciadores da autonomia do sujeitos e o define como uma co-constituição de 

autonomia para uma co-constituição de capacidades ou co-produção do processo de saúde-

doença. Quanto aos aspectos individuais, destacam o sujeito como ator co-responsável no 

mundo. Para os coletivos, é categórico ao afirmar da forte influência das condições externas, 

apesar da possibilidade do sujeito ter sido também autor dessas.  

Ainda sobre os relatos dos Psicólogos 1 e 2, reconhece-se a escuta individual vista 

como uma estratégia de direcionamento para escolhas do indivíduo. Assim questiona-se se os 

grupos utilizados por alguns, já relatados nas categorias anteriores, são realmente efetivos, pois 

sentem-se inseguros quanto ao exercício de sua ação de educação em saúde.  
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Sobre a dúvida dos participantes quanto à eficácia das atividades de educação em 

saúde nos grupos do PSE, Brasil (2014) refere que o modelo biomédico interfere na efetividade 

dessas ações. A influência daquele tipo de modelo permeia a formação dos profissionais da 

saúde, como um todo, conduzindo-os a ações direcionadas para as questões individuais. 

Consequentemente, o rompimento do profissional com o modelo biomédico centrado na 

doença, favorecerá ações de cuidado em grupo com o propósito de valorizações subjetivas, do 

empoderamento, do estímulo à autonomia, à participação e da corresponsabilização.    

Nesse sentido, a reflexão dos profissionais de saúde duvidosos sobre suas ações 

com caráter reducionista do modelo de saúde configura-se como um primeiro passo de mudança 

de atitudes de como educar na saúde. Assim, a participação dos sujeitos de forma interativa 

favorece a liberdade de escolhas. Sen (2011) explora o conceito de liberdade como 

oportunidade das pessoas colaborando nessa discussão: 

 

A liberdade é valiosa por pelo menos duas razões diferentes. Em primeiro lugar, mais 

liberdade nos dá mais oportunidade de buscar nossos objetivos – tudo aquilo que 

valorizamos. Ela ajuda, por exemplo, em nossa aptidão para decidir viver como 

gostaríamos e para promover os fins que quisermos fazer avançar. Esse aspecto da 

liberdade está relacionado com nossa destreza para realizar o que valorizamos, não 

importando qual é o processo através do qual essa realização acontece. Em segundo 

lugar, podemos atribuir importância ao próprio processo de escolha. Podemos, por 

exemplo, ter certeza de que não estamos sendo forçados a algo por causa de restrições 

impostas por outros (SEN, 2011, p. 262).  

 

Portanto, quanto mais os profissionais aplicarem metodologias educativas de 

reprodução de um conteúdo prescritivo, mais os sujeitos da comunidade assumirão um 

comportamento de inércia, de passividade por desvalorização de suas escolhas. Quanto mais 

uma metodologia ativa, problematizadora da realidade, mais os sujeitos participantes poderão 

se empoderar a partir da liberdade de escolher sem se sentirem coagidos a algo imposto.  

Berbel (2011) considera produtivo o uso de metodologias ativas no processo 

educativo, pois o contato do educando com fatos advindos de simulações ou de experiências 

reais, instiga-o a solucionar as situações vividas na prática social. Consequentemente, a escolha 

e o interesse pela aprendizagem faz-se presente na liberdade e na autonomia do educando para 

a tomada de decisões.  

Referindo-se às metodologias ativas no âmbito educacional, Berbel (2011) 

acrescenta uma condição do alcance pedagógico. 

  

Para que as Metodologias Ativas possam causar um efeito na direção da 

intencionalidade pela qual são definidas ou eleitas, será necessário que os 

participantes do processo as assimilem, no sentido de compreendê-las, acreditem em 
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seu potencial pedagógico e incluam uma boa dose de disponibilidade intelectual e 

afetiva (valorização) para trabalharem conforme a proposta, já que são muitas as 

condições do próprio professor, dos alunos e do cotidiano escolar que podem dificultar 

ou mesmo impedir esse intento (BERBEL, 2011, p. 37). 

 

Assim, trazendo a orientação do autor supra citado ao processo de educação em 

saúde sobre álcool e outras drogas, torna-se necessário também que os profissionais de saúde 

acreditarem em bons resultados com as metodologias ativas. Dessa forma, possibilitarão 

momentos emancipatórios aos sujeitos na comunidade e romperão com a educação em saúde 

doutrinária do “Não as drogas”.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar do desafio em estudar a promoção da vida através da educação em saúde 

com ênfase na sustentabilidade, álcool e outras drogas, reconhece-se a contribuição desse 

estudo no Desenvolvimento Regional Sustentável do município de Juazeiro do Norte.  

O contato com os participantes do estudo beneficiou a obtenção de dados para a 

pesquisa, mas também foi oportuno para o aprendizado da pesquisadora com a vivência de cada 

um. De fato, conduziu-se a pesquisa com pequenos enfrentamentos quanto à adesão dos 

participantes em colaborar com a coleta de dados. Ratifica-se aqui a disponibilidade, o 

envolvimento em se configurarem atores da construção do trabalho.  

Nesse contexto, vale destacar o maior enfrentamento: desfazer-se dos preconceitos, 

dos estigmas e do descaso com o tema álcool e drogas. As leituras e o encontro com os 

profissionais em cada entrevista favoreceram a autopercepção da temática.  Foi um momento 

da pesquisadora repensar a prática profissional nas ações de educação em saúde, de refletir, 

ainda mais, sobre a associação do tema à sustentabilidade e se implicar para promovê-la 

diariamente em favor de todos e do planeta Terra. Com isso, pôde-se continuar a caminhada, 

sempre com o zelo de assumir uma postura ética, desmistificando a questão ao decorrer do 

trabalho. 

Não há como se eximir de registrar o início do processo de mudanças ocorridas na 

vida da pesquisadora. Apesar de, historicamente, ter uma formação profissional com um 

direcionamento para pesquisa com aspecto positivista, de distanciamento do objeto de estudo, 

inúmeras mudanças ocorreram na forma de conceber a educação em saúde e, esta, voltada para 

o álcool e outras drogas, favorecendo um pouco de aproximação.  

Vários acontecimentos proporcionaram as mudanças aqui referidas. O primeiro, foi 

o fato de querer abordar a questão do álcool e outras drogas, apesar da complexidade. O 

segundo, atribui-se a interseção da temática à sustentabilidade. Reconhece-se íntima relação, 

pois a sustentabilidade possui diversas dimensões, não se restringindo aos aspectos ecológico e 

ambiental, mas contemplando as dimensões social, econômica e cultura.  

O terceiro fator de mudanças na vida da pesquisadora deu-se por uma formação de 

tutora do Curso Caminhos do Cuidado promovido pela Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ), 

o Grupo Hospitalar Conceição do Rio Grande do Sul e o Ministério da Saúde. O desempenho 

como tutora com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do município de Juazeiro do Norte, 

permitiu olhar por outro ângulo o cuidado oferecido às pessoas usuárias ou dependentes de 
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álcool e outras drogas. Bem, mais que isso, a proposta do curso baseia-se em metodologias 

ativas instigadoras a repensar a prática pedagógica de educação em saúde.  

Essa experiência de vida, ocorrida concomitante à coleta de dados do presente 

estudo, colaborou no reconhecimento das realidades do território de Juazeiro do Norte. O termo 

realidades no plural concebe a ideia de diversidade, uma vez que se percebeu, através das falas 

dos ACS, inúmeras diferenças entre os bairros, a respeito do uso de álcool e outras drogas, 

porém com a semelhança da presença do consumo em todos os lugares, sejam lícitas ou ilícitas. 

Além do exposto, reconhece-se como principal fator de mudança na vida da 

pesquisadora as discussões sobre Sustentabilidade nas disciplinas do Mestrado Acadêmico de 

Desenvolvimento Regional Sustentável, sobretudo, de Educação para a Sustentabilidade.  

Os momentos de vivências com a Educação para Sustentabilidade configuraram-se 

impulsionadores do estudo. Referem-se às vivências, pois o estudo não se limitou a teorizar. A 

Educação para a Sustentabilidade, de uma forma sutil e ao mesmo tempo firme, é convidativa 

a mudança de atitudes. Então, torna-se imperativo a aplicação da teoria na prática. 

De acordo com os objetivos propostos no estudo apontam-se práticas de educação 

em saúde relacionadas com riscos, vulnerabilidades e proteção no uso/abuso de álcool e outras 

drogas, em Juazeiro do Norte, a partir da interface do NASF e o Programa Saúde na Escola. A 

compreensão do profissional em articular os dois serviços explica, de maneira simples, a 

necessidade de abordar o tema álcool e drogas, por se tratar de alvo e público em comum de 

seus objetivos.  

Entretanto, identifica-se também, a execução de práticas educativas meramente 

formais para cumprir números estimados, de metas a serem cumpridas os quais alimentarão um 

software de um sistema nacional. 

Inúmeras dificuldades ecoaram dos participantes reverberando questões diversas. 

Sentiram-se poliqueixosos, porém desejosos de verbalizar questões gerenciais da gestão 

municipal, de sobrecarga dos profissionais do NASF responsáveis por várias ESF, decisões 

verticais, ausência de subsídios materiais de uso diário para execução das atividades, de uma 

concepção pedagógica centrada na doença, limites técnicos dos profissionais e relacionamento 

intersetoriais, entre outros.  

Poucas facilidades surgiram dos discursos dos participantes. O acolhimento dos 

parceiros da educação resume o bom entrosamento de trabalho. O respeito, o vínculo e o desejo 

de uma atividade necessária aos jovens estudantes, favorecem os laços estabelecidos. 

Do conteúdo desses discursos emergiram as contribuições das práticas de promoção 

da saúde na construção individual e coletiva para uma vida sustentável com redução do álcool 
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e outras drogas. Destaca-se a apropriação de alguns participantes de metodologias ativas em 

sua prática de educação em saúde voltada para álcool e outras drogas favorecendo o 

empoderamento dos sujeitos.  

O matriciamento com os ACS’s veio corroborar com ações para possibilitar o 

processo de escolhas dos sujeitos. Os profissionais demonstraram autonomia ao aplicarem o 

princípio do NASF de matriciamento diante de uma realidade do território com os sujeitos de 

cuidados. Essa atitude, demonstrou o zelo de favorecer a inserção dos ACS na atividade, 

assumindo a condição de ator do processo de pensar outras possibilidades de cuidado e 

promoção da saúde.   

Logo, entende-se a necessidade de expandir a prática matricial como ferramenta da 

gestão do cuidado do NASF, assim como evitar o agendamento burocrático de atendimentos 

individuais como se fosse um ambulatório especializado.  

Outra contribuição percebida para o processo de escolha dos sujeitos se explica na 

auto-avaliação dos participantes quanto ao seu papel de colaborador de uma vida sustentável 

com a redução do álcool e outras drogas. Suas percepções individuais revelam-se atreladas a 

incerteza da eficácia de suas ações. Porém, ao questionar-se sobre a metodologia adotada, 

compreendem, de fato, a necessidade de uma abordagem centrada na liberdade de escolhas em 

detrimento a imposição de conceitos a serem decorados e repetidos.  

Dessa maneira, verifica-se um impasse paradigmático de concepções pedagógicas 

e do conceito de saúde-doença. Os que adotaram uma postura de trabalho com metodologias 

ativas perceberam a implicância dos determinantes sociais no processo saúde-doença. 

Entretanto, os que assumiram uma prática pedagógica tradicional centrada no profissional, em 

palestras com conceitos prontos, visualizam a concepção de cuidado da saúde centrado na 

doença, simplesmente prevenindo-as, sem favorecer um diálogo-reflexivo com os sujeitos.  

Portanto, a prática pedagógica tradicional fortalece o modelo biomédico através da 

centralização do cuidado de forma individual, ambulatorial, sem perspectiva de uma integração 

da equipe. Dessa forma, fragmenta-se a visão do todo, pois cada profissional olha apenas por 

um ângulo. Por outro lado, o diálogo em equipe favorece a compreensão de outras dimensões 

do cuidado com os olhares de cada profissão, bem como auxilia no planejamento das atividades. 

Percebe-se a ausência de discussões das equipes com a gestão como algo 

influenciador de um atendimento mais burocrático. Reconhece-se a necessidade de momentos 

de escuta dos profissionais pela gestão no intuito de alinhar as ações de cuidado através de um 

planejamento participativo e consensual.  
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Alguns avanços na prática profissional quanto às ações de educação em saúde sobre 

álcool e outras drogas voltadas para sustentabilidade e promoção da vida são pontuados. 

Entretanto, por se tratar de um assunto complexo, percebe-se também algumas resistências, 

sobretudo voltadas ao preconceito, a estigmatização do sujeito usuário de álcool e drogas e ao 

longo percurso histórico da política sobre drogas até chegar na redução de danos e na 

descriminalização.  

Dessa maneira, sugere-se uma educação permanente dos profissionais do NASF, 

estendendo-se a toda Atenção Básica de Saúde, com conteúdo que versam, entre outros tópicos, 

sobre o cuidado, a humanização e a territorialização. Acrescenta-se também os pontos 

defendidos pela Carta da Terra de responsabilidade compartilhada, liberdade, igualdade, 

solidariedade, tolerância, respeito à natureza, pois entende-se como fundamentais para a gestão 

do cuidado sobre o uso de álcool e outras drogas, bem como para quaisquer situações 

vivenciadas no território.  

Todos os valores defendidos pela Carta da Terra aplicam-se ao processo de escolha 

individual ou coletiva para uma vida sustentável com redução do uso do álcool e outras drogas. 

A Responsabilidade Compartilhada, quando profissionais da equipe, usuários, familiares e toda 

a comunidade exercem sua parcela de contribuição sem excluir-se do objetivo comum de um 

bem viver em sociedade com redução do álcool e outras drogas. A Liberdade, reconhecida ao 

se deparar com pessoas usuárias de substâncias psicoativas sem o desejo de abster-se. A 

Solidariedade e a Tolerância de oferecer uma escuta qualificada, ética e sem preconceitos para 

orientar quanto a redução de danos. E, o respeito à natureza, pois ao assumirem essas condutas, 

estarão colaborando para um bem viver e consequentemente, um zelo pelo planeta Terra.     

Compreende-se a necessidade da equipe, como um todo, de aplicar metodologias 

educativas ativas, problematizadoras, nas ações de educação em saúde na perspectiva do 

empoderamento. Assim, este poderá acontecer a partir da liberdade de escolher, sem sentirem-

se coagidos a adotar uma postura imposta de dizer não às drogas. 

Portanto, o estudo pode ser um embasamento teórico para as políticas públicas 

sobre álcool e outras drogas em Juazeiro do Norte. Deseja-se influenciar os profissionais a 

assumirem uma educação em saúde embasada nas dimensões da sustentabilidade, 

proporcionando a liberdade de escolhas do sujeito e direcionando para o Desenvolvimento 

Sustentável local.  
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APÊNDICE A – Instrumento de Coleta de Dados 

 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

DADOS DE CARACTERIZAÇÃO 

Iniciais do Nome: Código numérico: 

Idade: Sexo: (   ) Masculino        (    )Feminino 

Profissão: (   ) Assistente Social (   ) Psicólogo 

Tempo de graduação  

Formação Profissional:   

(    ) Graduação             (    ) Mestrado (    ) Especialização          (    ) Doutorado 

(    ) Outros, qual? 

Área de Pós-graduação: 

Número ou nome do NASF que atua:  

Estratégias de Saúde da Família (ESF) que está vinculado o NASF 

 

 

 

Tempo de trabalho no NASF:  

Vínculo empregatício no NASF:  

 

QUESTÕES NORTEADORAS: 

1. Como você percebe a questão do uso de álcool e outras drogas?  

2. O que você entende por educação em saúde? Comente sobre isso. 

3. Você realiza ações de educação em saúde sobre álcool e outras drogas?  

4. Caso você realize essas ações, explique como você articula e aborda os sujeitos ou o 

grupo sobre essa temática. 
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5. Quais as facilidades/ dificuldades para executar ações de promoção da saúde no seu 

território? 

6. Quais os sujeitos podem se envolver ações de educação em saúde sobre o álcool e outras 

drogas? 

7. Enquanto profissional de saúde que atua no NASF, como se organiza a execução de 

ações de educação em saúde sobre álcool e outras drogas? Comente. 

8. Como você percebe a relação entre ações de educação em saúde e os fatores de risco e 

proteção no uso/abuso do álcool e outras drogas? 

9. Você já participou de momentos de formação para atuar na temática da dependência 

química? Fale sobre isso. 

10. Quais as contribuições que você, enquanto profissional, proporciona à comunidade no 

processo de escolhas do indivíduo para uma vida sustentável com redução do álcool e 

outras drogas?  
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APÊNDICE B-  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Prezado Sr.(a). 

Ariadne Gomes Patrício Sampaio, CPF: 626.087.893-15, aluna regularmente 

matriculada no Curso de Mestrado em Desenvolvimento Regional Sustentável da Universidade 

Federal do Cariri – UFCA, sob a orientação da Prof. Dra. Verônica Salgueiro do Nascimento, 

está realizando a pesquisa intitulada DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

SUSTENTÁVEL E AS DROGAS: ANÁLISE DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM 

SAUDE, que tem como objetivos: Analisar as práticas de educação em saúde voltadas para a 

promoção da vida operadas no cotidiano da Atenção Básica de Saúde com ênfase na 

sustentabilidade e uso/abuso de álcool e outras drogas no município de Juazeiro do Norte-CE; 

Identificar as práticas de educação em saúde relacionadas com riscos, vulnerabilidade e 

proteção no uso/abuso do álcool e outras drogas; Descrever as dificuldades/facilidades do 

profissional da Atenção Básica para realizar a educação em saúde sobre álcool e outras drogas 

no cotidiano do Sistema Único de Saúde (SUS); Discutir as contribuições das práticas de 

promoção da saúde na construção individual e coletiva para uma vida sustentável sem o álcool 

e outras drogas. 

Para isso, estou desenvolvendo um estudo que consta das seguintes etapas: 

definição do tema e objetivos; levantamento de referencial teórico para fundamentação 

científica; escolha do local de estudo; elaboração de um roteiro de entrevista como instrumento 

de coleta de dados; cadastramento no Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do 

Cariri - UFCA; contato com a Secretaria de Saúde do município de Juazeiro do Norte-CE para 

autorização da pesquisa; após deferimento, contato com os profissionais do Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF) para abordagem da participação da pesquisa; agendamento do horário 

e local para realização da entrevista; transcrição, na íntegra, das respostas; leitura exaustiva das 

respostas para categorizá-las; análise e discussão dos dados com referencial da literatura; 

elaboração da dissertação e apresentação em banca dos dados obtidos à professores Doutores 

da Instituição do Programa de Pós-Graduação e de Professores Doutores convidados de outras 

Instituições de Ensino Superior.  

Por essa razão, o (a) convidamos a participar da pesquisa. Sua participação 

consistirá ler o termo de consentimento livre e esclarecido e assinar termo de consentimento 

pós-esclarecido concordando participar da pesquisa; responder a um roteiro de entrevista, que 

será gravada, sobre a temática de ações de educação em saúde sobre o álcool e outras drogas. 

Os procedimentos utilizados ao responder às respostas da entrevista poderão trazer 

um risco mínimo, como por exemplo, de constrangimento ao responder sobre sua prática no 
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cotidiano do NASF, receio em falar sobre ações que podem não estar sendo desenvolvidas no 

cotidiano de seu trabalho, além de dispender um pouco do seu tempo para responder aos 

questionamentos na entrevista. Nos casos em que os procedimentos utilizados no estudo tragam 

algum desconforto, ou sejam detectadas alterações que necessitem de assistência imediata ou 

tardia, eu ARIADNE GOMES PATRÍCIO SAMPAIO serei o responsável pelo 

encaminhamento à Coordenação do Curso de Mestrado em Desenvolvimento Regional 

Sustentável da Universidade Federal do Cariri (UFCA). 

Os benefícios esperados com este estudo são no sentido de possibilitar a reflexão 

sobre a importância da educação em saúde sobre o álcool e outras drogas como medida de 

promover um estilo de vida sustentável  

Toda informação que o (a) Sr.(a) nos fornecer será utilizada somente para esta 

pesquisa. As respostas de dados pessoais e dos questionamentos levantados sobre a temática 

em estudo serão confidenciais e seu nome não aparecerá no roteiro de entrevista ou quaisquer 

registro da pesquisa, inclusive quando os resultados forem apresentados. 

A sua participação em qualquer tipo de pesquisa é voluntária. Caso aceite participar, 

não receberá nenhuma compensação financeira. Também não sofrerá qualquer prejuízo se não 

aceitar ou se desistir após ter iniciado a entrevista.  

Se tiver alguma dúvida a respeito dos objetivos da pesquisa e/ou dos métodos 

utilizados na mesma, pode procurar ARIADNE GOMES PATRÍCIO SAMPAIO na Av. 

Tenente Raimundo Rocha, S/N, CEP 63040-360, Juazeiro do Norte-CE, por e-mail 

adnesampaio@gmail.com ou por telefone (88) 8823-5940 e (88) 9645-4582, nos seguintes 

horários de 8:00 às 12:00 h e 14:00 às 18:00 h. 

Se desejar obter informações sobre os seus direitos e os aspectos éticos envolvidos 

na pesquisa poderá consultar o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP da Universidade Federal 

do Cariri- UFCA localizado à Rua Divino Salvador, 284, centro, Campus Saúde, na cidade de 

Barbalha-CE, telefone (88) 3312-5006 e e-mail: cep.cariri@ufc.br 

Caso esteja de acordo em participar da pesquisa, deve preencher e assinar o Termo 

de Consentimento Pós-Esclarecido que se segue, recebendo uma cópia do mesmo. 

 

Juazeiro do Norte-CE, _______ de ________________ de _______. 

___________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

  

mailto:adnesampaio@gmail.com
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Pós-Esclarecido 

 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, eu ___________________ 

___________________________________________, portador (a) do Cadastro de Pessoa 

Física (CPF) número _____________________________, declaro que, após leitura minuciosa 

do TCLE, tive oportunidade de fazer perguntas e esclarecer dúvidas que foram devidamente 

explicadas pelos pesquisadores. 

Ciente dos serviços e procedimentos aos quais serei submetido e não restando quaisquer 

dúvidas a respeito do lido e explicado, firmo meu CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO em participar voluntariamente da pesquisa DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL SUSTENTÁVEL E AS DROGAS: ANÁLISE DAS AÇÕES DE 

EDUCAÇÃO EM SAUDE, assinando o presente documento em duas vias de igual teor e valor. 

 

Juazeiro do Norte-CE, _______ de ________________ de _______. 

 

___________________________________________ 

Assinatura do participante  

 

_________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE D – Pedido de Autorização para Realização da Pesquisa  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

À Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte – Ceará. 

 

Senhor (a) Secretário de Saúde, 

Venho por meio deste, solicitar a V. Sa. autorização para realizar uma pesquisa 

intitulada Desenvolvimento Regional Sustentável e as drogas: análise das ações de 

educação em saúde, e que tem por objetivo geral: Analisar as contribuições da educação em 

saúde para a promoção de um estilo de vida sustentável sem o álcool e outras drogas, sob a 

ótica dos profissionais da Atenção Básica de Saúde de Juazeiro do Norte-CE. Os dados obtidos 

serão utilizados na elaboração da dissertação do Curso de Mestrado em Desenvolvimento 

Regional Sustentável da Universidade Federal do Cariri (UFCA) e divulgado junto à 

comunidade científica, visando contribuir para a promoção da saúde. Entendemos ainda, que 

trará contribuições ao desenvolvimento da Região do Cariri cearense, fomentando a pesquisa 

para o crescimento sociocultural. 

Certa de contar com vossa atenção e com seu valioso apoio, agradeço 

antecipadamente. 

Atenciosamente. 

 

_____________________________________________________________ 

Ariadne Gomes Patrício Sampaio 

(Mestranda em Desenvolvimento Regional Sustentável-UFCA) 

 

____________________________________________________________ 

Profª. Dra. Verônica Salgueiro do Nascimento 

(Orientadora)  
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ANEXO 1 – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética e Pesquisa com Seres 

Humanos 
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