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      Consultório na Rua 
    Política sobre Drogas 
 
 

O Foco não É o 
individuo 

e não a droga. 



PNAD - POLÍTICA NACIONAL SOBRE 
DROGAS  Decreto 4.345/2002 

1998,  inicio da construção de uma política 
nacional  

 
Redução da demanda - Ações referentes a 

prevenção do uso indevido de drogas lícitas e 
ilícitas que causem dependência, bem como 
aquelas relacionadas com o tratamento, a 
recuperação, redução de danos e a reinserção 
social de usuários e dependentes.  

Redução da oferta  - Atividades inerentes a 
repressão da produção não autorizada e do 
tráfico ilícito de drogas.  

 



  
 Integração das políticas publicas setoriais 

com a Política Nacional Antidrogas, visando 
ampliar o alcance das ações,  

 Descentralização das ações em nível 
municipal, permitindo a condução  local das 
atividades da redução da demanda, 
devidamente adaptadas a realidade de cada 
município,  

 Estreitamento das relações com a sociedade 
e com a comunidade cientifica.  

  

Que contemplasse três pontos 
principais:  



Com isso: 
 O então Conselho Federal de Entorpecentes 

(CONFEN)  passa a ser: 
Conselho Nacional Antidrogas (CONAD)  
Criada a Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) 

- Casa Militar da Presidência da Republica.  
 
Em 2002   instituída a PNAD - Política Nacional 

Antidrogas . Decreto 4.345 – 26/08/2002. 
Em 2003, o Presidente da Republica apontou a 

necessidade de construção de  uma nova 
Agenda Nacional para a redução da demanda e 
da oferta de drogas no pais . 



Tema Drogas – necessidade de 
aprofundamento 

Em 2004 -  processo de realinhamento e atualização da 
política com discussões internacionais  

 embasada em dados epidemiológicos atualizados  e 
cientificamente fundamentados. 

Em 2005 -  a política realinhada – Seminários e fóruns. 
Substituição do Prefixo “Anti” para  “Sobre” 

 Política Nacional sobre Drogas  
Em 2006,  aprovação da Lei no. 11.343/2006, que 

instituiu o Sistema Nacional de Políticas Publicas 
sobre Drogas  (SISNAD), suplantando uma 
legislação de trinta anos, a qual se mostrava 
obsoleta.  Avanços científicos na área e com 
transformações sociais. 

 



 SISNAD  - SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE  
DROGAS 2006 

Tem os seguintes objetivos:  
•  Contribuir para a inclusão social do cidadão, 

tornando-o menos vulnerável a assumir 
comportamentos de risco para o uso indevido de 
drogas, trafico e outros comportamentos 
relacionados,  

•  Promover a construção e a socialização do 
conhecimento sobre drogas no pais,  

•  Promover a integração entre as políticas de 
prevenção do uso indevido, atenção e reinserção 
social de usuários e dependentes de drogas,  

•  Reprimir a produção não autorizada e o trafico ilícito 
de drogas,  

•  Promover as políticas publicas setoriais dos órgãos 
do Poder Executivo da União, Distrito Federal, 
Estados e Municípios.  

 
  



 
A Lei no. 11.343/2006 – drogas- colocou o Brasil em destaque 

no cenário internacional . 
 
1 Lei no. 6.368/1976,  fala sobre medidas de prevenção e 

repressão ao trafico  ilícito e uso indevido de substancias 
entorpecentes ou que determinem dependência física ou 
psíquica..  

 
2 Lei no. 10.409/2002, dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a 

fiscalização, o controle e a repressão a produção, ao uso e 
ao trafico ilícito de produtos, substancias ou drogas ilícitas 
que causem dependência física ou psíquica.  

 
A partir de sua edição, foram revogados esses dois 

dispositivos legais, com o reconhecimento das diferenças 
entre a figura do traficante e a do usuário/dependente, os 
quais passaram a ser tratados de modo diferenciado e a 
ocupar capítulos diferentes da lei.  



O Brasil, seguindo a tendência mundial, 
entendeu que usuários e dependentes 
NÃO devem ser penalizados pela justiça 
com a privação de liberdade.  

 
Essa abordagem em relação ao porte de 

drogas para uso pessoal tem sido apoiada 
por especialistas .  

 
Deve ser voltada ao oferecimento de 

oportunidade de reflexão sobre o próprio 
consumo, em vez de encarceramento.  

 



.  

 
Assim, a justiça retributíva baseada no castigo  é 

substituída pela justiça restaurativa. 
Objetivo : Ressocialização por meio de penas 

alternativas,  
sendo essas:  
•  Advertência sobre os efeitos das drogas;  
•  Prestação de serviços a comunidade em 

locais/programas que se ocupem da 
prevenção/recuperação de usuários e 
dependentes de drogas;  

•  Medida educativa de comparecimento a 
programa ou curso educativo.  

• Traficante  - Pena em regime fechado 
 



Qual O NÓ na lei que dificulta nossa atuação? 

Ainda ha um cunho moralista na lei – continua a 
tratar o usuário como delinquente. 

Lei no. 11.343/2006 
 
Art. 20. Constituem atividades de atenção ao usuário e dependente de 

drogas e respectivos familiares, para efeito desta Lei, aquelas que 
visem à melhoria da qualidade de vida e à redução dos riscos e dos 
danos associados ao uso de drogas. 

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, 
oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a 
consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar. 

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 
1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 
 
Essa abordagem em relação ao porte de drogas para uso pessoal tem 

sido apoiada por especialistas .  
 
 





                                Portugal 

Metadona 

• Em julho de 2001, Portugal se tornou o 
primeiro país da Europa a 
descriminalizar o uso de drogas.  

• Elas continuam proibidas, mas seu 
consumo não é mais crime.  

• Por lei, o usuário agora é considerado 
doente crônico que precisa de 
tratamento, mas há sanções penais para 
traficantes e produtores de drogas. 

•  O usuário pego em Portugal com 
quantidade de drogas equivalente a, no 
máximo, dez dias de consumo (o que é 
detalhado na legislação), é encaminhado 
a uma comissão, composta por um 
assistente social, um psiquiatra e um 
advogado, que avalia se o caso se 
configura como tráfico, dependência ou 
simples consumo pessoal.  

• O usuário, então, pode ser multado, 
condenado a prestar serviço 
comunitário ou encaminhado para 
tratamento. 

 
 



ATITUDES Aceitas ou Desejáveis  

• Intervenções aceitas  



Atitudes Não Aceitas 

•
Dificuldade em abordar. •
Intervenções com Julgamento Moral. Intolerantes, 
Autoritárias e Preconceituosa. 



 Compreensão  das relações ontológicas da Existência 

Humana. 

 

• “ As  DROGAS têm relação intima com a 
humanidade” 

 
• Heidegger - “ Ser mortal e Ser livre “   
• são vivenciadas por meio do sentimento de 

angustia.  
 
• Freud - “ Que abandonamos nossos instintos e 

deixamos de lado nossos desejos para Uma 
vida mais protegida em sociedade” 

 
• Logo  “o ser humano vive então um inevitável mal-estar.” 
 



      Visão do Uso de Drogas  

 
 
• SAÚDE                 Doença / Clinica Psi 
• JUSTIÇA                Delito / Punição 
• RELIGIÃO               Pecado / Conversão 
• CIDADANIA              Direito - Deveres 
 



 Tripé 

 

PREVENÇÃO 
REPRESSÃO  
TRATAMENTO 



Prevenção primária 

 Evitar uso experimental 

 Retardar a experimentação  

 

Prevenção secundária 

Diminuir o uso regular 

Evitar o uso abusivo 

 

Prevenção terciária 

 Tratamento e reabilitação para abuso e 

dependência. 



No consumo de drogas deve-se 
levar em consideração:  

A PESSOA - Características e História de Vida 
A DROGA  -  Identifica a substância. 
                Características: Forma Como atua 
                Potencial e danos no organismo.                            
   CONTEXTO SÓCIO CULTURAL 
• Características Sociais, Culturais,  contexto 

histórico e Econômico. 
• Identificação da Sociedade e da Comunidade. 
• Determinam a oferta e a demanda para o uso de 

droga. 
 



  Três estratégias são tradicionalmente 

adotadas no controle do uso de drogas. 
  Redução da Oferta - erradicação, repressão  

tráfico. 
  Redução da Demanda - desestimular o uso. 

Tratamento 
  Redução de Danos – prevenção a HIV/Aids e as 

Hepatites e outra doenças.  
 



Programa de Redução de Danos 

 

É uma Política de Saúde Publica que 
visa diminuir o índice de HIV/AIDS e as Hepatites 

entre os usuários de drogas. 

Com ações PRAGMATICAS e COMPREENSÃO da 

DIVERSIDADE. 

Deve ser realizada de forma articulada inter e 

intra-setorial.  REDE. 

 



Programa de Redução de Danos 
•

A RD é prevista pela constituição federal. Art. 196 •
Como um dos direitos de cidadania. •
Trata-se da proteção e da recuperação da saúde de 
pessoas •
Que no caso da dependência química, encontra-se 
sob situação de risco, pela forma como se 
relacionam com as drogas. 



Art. 196 

•
A Saúde é um direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem a redução do risco de 
doenças e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para  
a  promoção, proteção e recuperação. 

 



•
As estratégias da RD tornam-se 
necessárias para proteger aqueles 
indivíduos que num PERÍODO da sua 
vida usam DROGAS de forma 
COMPULSIVA e ARISCADA.  



Importante salientar que: 

•
Nem todas as pessoas estão preparadas para o 
tratamento convencional que institui a 
abstinência TOTAL e IMEDIATA. •
Ex: Dietas – Amores – etc... 

 •
Processo de recaída.... 

 



O olhar    intervenção/Abordagem  

• Diagnóstico/Tratamento   Modelo  
médico   Unificado à todos. 

• Hegemonia/ Preponderância   
• Intervenção medicamentosa  
 
• Redução de Danos 
•  Amplia o olhar, o conhecimento, a 

compreensão sobre o comportamento 
daquele individuo. 

• Nem toda relação com uma substancia 
significa uma doença.  



Fundamental! 
 

Não podemos confundir o Sujeito com a 
droga! 

 
• Drogas Ilícitas - Ilegal 
• Drogas Lícitas – Legal 

 
• Tratamento – Legal 
• Prevenção – legal 
 
 



A vulnerabilidade individual 
pressupõe e  que: 

 
• Os meios que a pessoa dispõe para 

se proteger determinam sua 
vulnerabilidade; 

 
• Qto maior o amparo social e a 

assistência à saúde menor será sua 
vulnerabilidade. 

 



Qual é população mais 
vulnerável ao uso de drogas? 





Gabriel Pensador. 
Tem alguém ai? 




Questão de escolha consciente  


Conhecer os riscos e os benefícios 


Saber das diferenças entre USO, ABUSO E 

DEPENDÊNCIA 


Falsa ilusão de liberdade 



 

•
 Momentos de mudança (desenvolvimento, 

social, geográfica, relacionamentos). 

•
 Inicio da adolescência. 

•
 Dificuldades em lidar com as responsabilidades 

da idade adulta. 

•
 Dificuldades da idade adulta. 



 Concepção de tempo  da do 
adulto. 

 Forte ligação com o 
grupo de amigos 



 Onipotente 

 Busca da construção 
da identidade adulta 



 Afastamento da 
família 

 O que eu vou ser 
quando crescer 



• Inicio do uso em torno dos 12 anos.  

• Uso precoce de drogas aumenta as chances de 
desenvolver dependência 

• Uso de drogas legais e depois uso de drogas 
ilegais  

• É o aumento do risco e não a certeza do dano 



Busca de 

prazer 

Ser aceito 

no grupo 

Curiosidade 

Quebrar 

barreiras sociais 

Conseguir 

status 
Diminuir a 

timidez 

Pressão da mídia 

Exemplo dos pais 





•Era da medicalização= 
conforto químico 
(Neosaldina, anfetaminas, 
fluoxetina, Viagra, Prozac) 
busca da normalidade   

•Paraísos Artificiais: 
erradicar os males humanos 

•Fonte de prazer = aplaca o 
sofrimento, fim do mal 
estar 



Aumenta o risco de doenças 
Comportamento sexual de risco 
(inicio precoce, DSTs, HIV/Aids, 
Hepatites e prostituição) 

Acidentes de Transito  

 

Aumenta a violência 

 



Uso de drogas 

• TEMA  CONTROVERSO = rede de implicações 
 
• Quem é essa pessoa? 
        

São indivíduos/sujeitos que tem dependência 
patológica,  

 uso abusivo ou recreativo  e que por um período 
Estabelecem vínculos/relação somente com o 

objeto. 
 
Ex: Drogas. 
Outras Dep: Compras/sexo/jogos/exercícios 



Relação do Usuário 

• Objeto  Drogas 
 
• A atenção do dependente se volta para o 

prazer imediato propiciado pelo uso da 
droga, fazendo com que percam significado 
todas as outras fontes de prazer. 

 
• A droga desestabiliza as conexões cerebrais 

e pode predispor/desencadear uma doença 
mental. 

• Ex: esquizofrenia 
 
 



Dificuldades pra quem esta fora 
da cena 

 
• Para quem está de fora fica difícil entender 

por que o usuário de  Álcool, cocaína ou de 
crack, com a saúde deteriorada, não 
abandona a droga.  

 
 
 

• Tal comportamento reflete 
uma disfunção do cérebro.  

 



“ Como Ajudar”  
 Processo constante – Ações de Redução de Danos 

1. Ajudá-lo a estabelecer vínculos. 
2. Possibilidades de inserção social. 
3. Relações de trocas saudáveis. 
4. Deixar de estabelecer relações objetais pra 

estabelecer relações subjetivas. 
5. Lidar com suas frustrações/medos 

inseguranças/dores/sofrimentos/complexos/ 
Abando-nos. 
6. Ser um elemento para ajudar o outro 



Fatores de riscos: Ambientais, familiares e individuais 

•  Grande disponibilidade:  
  Casa / Amigos 
 Comercio sem fiscalização 
 Filosofia de vida – “encarar como algo normal” 
 Características de personalidade:  
 Baixa auto-estima,  
 baixa confiança,  
 agressividade, busca de novidade, impulsividade. Rebeldia, dificuldade de 

aceitar ser contrariado. 
 Transtornos Psiquiátrico:  
 Transtorno de conduta, 
 Transtorno de hiperatividade,  
 Deficit de atenção (associado a transtorno de conduta); 
 Depressão, ansiedade e outros. 
• Características Genéticas 
 Historia familiar 
 Sexualidade precoce 
 Inicio precoce álcool e tabaco 
 Baixo desempenho na escola, 
 Sentir-se rejeitado 
 Abuso físico ou sexual 
 
 
 
 



Fatores de Proteção 

Bom relacionamento 
familiar 
Supervisão ou 

monitoramento 
Noções claras de limites 



 Qualquer substância 

capaz de alterar 

funções físicas e/ou 

psíquicas no organismo 



Filme efeitos das drogas 



Relatório Europeu sobre drogas 2015 
Tendências e evoluções – 20 anos 

 
• União Européia 
• Declínio da Heroína 
• Melhora nos tratamentos de HIV Hepatites 
• Diminuição de casos de HIV relacionados a UDI 
• Elevada Prevalência de Maconha 
• Elevada prevalência de drogas sintéticas ( 

substitutas de canabinoides e anfetaminas) 
• Monitoradas 450 novas drogas – 101 em 2014 
• Diminuição de apreensão  Heroína 
• Tratamento de substituição – Metadona. 
• Portugal  tem  baixos índices de consumo e trafico 

de drogas em relação a media da EUA. 





Revista Galileu Galilei 



ABORDAGENS 

• A abordagem é o primeiro 
passo a ser dado para que 
se possa fazer um 
diagnóstico  (situação de 
risco), porém não se esgota 
mesmo depois deste ser 
estabelecido . 

 



O profissional 
• Quem trabalha com sujeitos em situação 

de risco precisa compreender e respeitar 
a cultura, as regras e os valores de cada, 
se deparando muitas vezes com padrões  
diferentes dos seus. 

• Qual minha atuação?  
• Qual minha limitação: 
• Emocional - Encontrar uma saída dentro 

das possibilidades 
• Pessoal -  Reavaliar ou redirecionar  = 

Perfil 
 



Sua função é: 

•auxiliá-lo a desenvolver 
autonomia encorajá-la; 

•Mediador; 
•Apontar a situação, 
evitando transformar-
se em Juiz; 

 



 
 
Abordagem de Campo/ Abordagem  - RD 

 
Reduzir as conseqüências do uso “inadequado” 
 
Abertura para reconfigurar a relação do individuo com 

a droga. 
Possibilidades para “tratamento”. 
 
NÃO pode haver  um empoderamento sobre a vida do 

outro. 
 
 



Consultório na Rua 

 
 
 

consultorionarua@hotmail.com.br 



OBJETIVO 
 
• Oferecer ao usuário em situação de maior vulnerabilidade 

a disponibilização de recursos para o cuidado básico de 
saúde. Atuando como ponte para a população que esta á 
margem do sistema de saúde e possibilitar sua inserção 
na rede. 

 
• Articular intervenções integradas com a rede de serviço e 

esta população específica. 
 
•  Realizar consultas, orientações, oficinas, teste rápido 

para HIV, vacinas. Ações de prevenção de doenças 
infectocontagiosas como as doenças sexualmente 
transmissíveis, tuberculose, entre outras.  

 
• Encaminhamentos das demandas mais complexas para a 

rede de saúde 



Princípios Norteadores  

• Respeito a diferenças, Promoção de direitos 
humanos e da inclusão social, enfrentamento do 
estigma, as ações de redução de danos e a 
intersetorialidade. 

• Ampliar o acesso e as ações dirigidas a uma 
população historicamente desassistida de 
contato com o sistema de saúde. 



• Direito ao acesso ao tratamento, 
• A redução da lacuna assistencial, ao 

enfrentamento do estigma, 
• Da adoção da estratégia de redução de danos  
• Do reconhecimento de determinantes de 

vulnerabilidade, risco e padrões de consumo. 



Deve estar alinhado: 
  

 
 
• As diretrizes da Política para Atenção Integral a Pessoas 

que usam Álcool e Outras drogas, 
 
• Do Plano Emergencial de Ampliação do Acesso ao 

Tratamento de Prevenção em Álcool e outra Drogas, 
 
• Do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack, 
 
• Da Política Nacional de DST/AIDS,  da Política Nacional de 

Saúde Mental,  
 
• Da Política de Atenção Básica do Ministério da Saúde. 



Característica e CR 

• Oferecer cuidados primários no próprio espaço da rua, 
preservando o respeito ao contexto sócio-cultural da 
população com demanda espontânea. 

 
• A eCR tem uma estrutura viva, flexível que deve adaptar-

se a todo instante às condições que se apresentam. É 
um trabalho que segue o contexto mutante da rua, 
sempre dinâmico, que leva a equipe a incorporar uma 
forma de atuação também dinâmica. Por ser uma 
estrutura viva, ela é constituída cotidianamente, 
adequando-se às condições dos lugares e do momento. 

•                                                            (MINISTÉRIO DA SAUDE). 

















Comentários são pertinentes à  definição RD. 

• Primeiro: A RD  NÃO INCENTIVA  e NÃO FECHA 
os olhos para o uso de drogas = pois 
RECONHECE que existem  danos e 
conseqüências envolvidas. 

 
• Segundo:  A RD   NÃO REJEITA a ABSTINENCIA. 
 
• De fato,  a maneira mais eficiente de reduzir os 

danos é, em primeiro lugar, NÃO USAR 
DROGAS. 



      

VULNERABILIDADE 

 A vulnerabilidade não é uma condição 

permanente, tem caráter dinâmico;  

circunstâncias podem ser minimizadas ou 

revertidas 

Rubin – Senad. 



Filme Drogas 
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