
Felipe Victor Fonseca Almeida¹ Graduando em Psicologia – Contato: felipeumbelino@yahoo.com 

Gabriella Gimenes da Silva Ferreira¹ Graduando em Psicologia – Contato: gabriella.gimenes@hotmail.com 
Maicon Zimmermann¹ Graduando em Psicologia – Contato: maicon.zds@gmail.com 

Dalnei Minuzzi Delevati² Mestre em Saúde Coletiva – contato: dmdelevati@hotmail.com 

 

REDUÇÃO DE DANOS X ABSTINÊNCIA: AVANÇO OU RETROCESSO NO 

CAMINHO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS? 

 

Felipe Victor Fonseca Almeida¹ 

Gabriella Gimenes da Silva Ferreira¹ 

Maicon Zimmermann¹ 

Dalnei Minuzzi Delevati ² 

 

RESUMO 

Os impactos das drogas na sociedade demandam a criação de políticas públicas 

voltadas para o cuidado de usuários. Atualmente as políticas públicas sobre drogas 

se estabelecem sob o programa da redução de danos, porém essas diretrizes podem 

mudar perante as novas propostas do Conselho Nacional sobre Drogas. Com isso, o 

presente estudo tem como objetivo discutir acerca da dependência química, no que 

se refere às mudanças e as possíveis implicações das novas propostas da política 

brasileira sobre drogas, tendo em vista que elas suscitam inúmeros questionamentos, 

constituindo a possibilidade de mudanças significativas nas estratégias para o 

tratamento dos dependentes de substâncias psicoativas. Para essa discussão 

partimos de uma revisão bibliográfica, através de informações obtidas em bases de 

dados, livros e dispositivos normativos. Conclui-se com o estudo que as estratégicas 

com foco em redução de danos e abstinência não são excludentes e sim se 

complementam. 

Palavras-chave: Dependência Química, Políticas Públicas, Redução de Danos, 

Abstinência. 

RESUMÉN 

Los impactos de las drogas em La sociedad demandan La creación de políticas 

públicas dirigidas al cuidado de usuarios de drogas. Actualmente las políticas públicas 

sobre drogas se establecen bajo el paradigma reducción de daños, pero esas 

directrices pueden cambiar ante lãs nuevas propuestas Del Consejo Nacional sobre 

Drogas. Conello, el presente estúdio tiene como objetivo discutir acerca de La 
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dependencia química, em lo que se refiere a loscambios y lãs posibles implicaciones 

de lãs nuevas propuestas de la política brasileña sobre drogas, teniendo en vista que 

tales propuestas suscitan innumerables cuestionamientos, constituyendo la 

posibilidad de cambios significativos em lãs estrategias para eltratamiento de los 

dependientes de sustâncias psicoactivas. Para esa discusión partimos de una revisión 

bibliográfica informacionesobtenidasen bases de datos, libros y dispositivos 

normativos. Se concluye com el estudio que las estratégicas con foco enreducción de 

daños y abstinencia no sonexcluyentes y sí se complementan. 

Palabras clave: Dependencia Química, Políticas Públicas, Reducción de Daños, 

Abstinencia. 

 

INTRODUÇÃO 

O uso de substâncias psicoativas está presente na vida do ser humano há 

milhares de anos e tem acompanhado as diversas transformações experimentadas 

pelas sociedades. A prática do uso de substâncias que modificam o comportamento 

humano é milenar, não configurando algo exclusivo da atualidade. Assim como as 

formas de organização das sociedades foram modificando, os padrões de consumo 

também mudaram acompanhando o homem, seu tempo, seus desejos, crenças e 

necessidades. A relação do homem com as substâncias psicoativas pode ocorrer de 

várias formas, com diferentes finalidades e sob as influências de distintos fatores. 

É inegável que a dependência e o uso nocivo de substâncias psicoativas têm 

uma presença muito marcante na atualidade, gerando impactos negativos em 

diferentes esferas da sociedade. Tais impactos estão relacionados a prejuízos em 

diversos sistemas, sejam eles familiares, educacionas, laborais, etc. (CAPISTRANO 

et al., 2013). O álcool e outras drogas estão relacionados ao surgimento de 

comportamentos de risco que podem culminar em consequências indesejáveis como 

complicações físicas e mentais, suicídio, acidentes de trânsito, agressão e violência 

(ABDALLA et al., 2018). 

Diante dessa problemática gerou-se a necessidade da implementação de 

políticas públicas voltados para os cuidados dos usuários de substâncias psicoativas 

(SPAs). No contexto brasileiro, as políticas públicas percorreram um caminho que 
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partiu de uma abordagem repressiva até uma abordagem mais compreensiva e 

inclusiva que são as políticas pautadas na redução de danos. 

Atualmente estão sendo discutidas propostas pelo Conselho Nacional de 

Políticas Sobre Drogas (CONAD) que visam modificar as políticas atuais dando maior 

ênfase às abordagens que têm por meta terapêutica a abstinência das SPAs. A partir 

disso a proposta do presente estudo é discutir as mudanças e as possíveis 

implicações das novas propostas da política nacional sobre drogas para o tratamento 

dos usuários. Para alcançar o objetivo proposto busca-se apresentar os principais 

aspectos das duas linhas de tratamento para dependência química mais utilizadas 

atualmente no Brasil: A redução de danos e a abstinência. 

 

METODOLOGIA 

Buscando analisar a temática proposta, este estudo consiste numa pesquisa 

de revisão bibliográfica, considerando que esse tipo pesquisa proporciona 

conhecimentos e análises das principais contribuições teóricas existentes sobre um 

determinado tema ou problema, tornando-se um instrumento indispensável para 

qualquer tipo de pesquisa (KÖCHE, 2011). A partir da revisão bibliográfica 

compreendemos a relação da sociedade com o consumo de drogas, o 

desenvolvimento histórico das estratégias de redução de danos e abstinência nas 

políticas do Brasil, como também as problemáticas envolvendo as políticas públicas 

sobre drogas no Brasil. 

Desta forma, para o levantamento bibliográfico foram selecionadas 

publicações sobre a temática no período de 2007 a 2018, nas bases de dados: Scielo, 

PePSIC, a partir das seguintes palavras-chave: drogas, dependência química, 

políticas públicas. A revisão bibliográfica se deu também através de livros e 

dispositivos normativos que norteiam o assunto, que atenderam aos critérios e 

conceitos necessários para o desenvolvimento e elaboração da pesquisa, levando em 

consideração o tema e os objetivos específicos, para que a construção dela alcance 

o objetivo geral esperado.  

  



4 
 

SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS: DOS IMPACTOS ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

O aumento significativo do consumo de drogas nas últimas décadas tem 

gerado impactos substanciais nos vínculos familiares, relacionamentos interpessoais, 

âmbito profissional e até quanto a saúde física e mental do próprio dependente. Os 

impactos causados pelo uso de drogas nos relacionamentos familiares repercutem 

em perda de confiança, desavenças familiares, separações e outras dificuldades que 

podem ser agravadas também por parte da família não compreender o processo de 

adoecimento do dependente e tentar, ingenuamente, apressar a resolução do 

problema (CAPISTRANO et al. 2013). 

O consumo de drogas também apresenta relações com o aumento da 

criminalidade, tendo em vista que segundo a pesquisa de Abdalla et al. (2018), o uso 

de álcool e cocaína (em pó e em forma de crack) possui relação com a violência 

urbana no Brasil. O estudo apresentou os seguintes resultados: 9,3% da população 

brasileira já foi vítima de alguma forma de violência urbana, essa proporção aumenta 

para 19,7% para pessoas que utilizaram cocaína no último ano e 18,1% para pessoas 

que apresentaram pelo menos dois critérios para transtornos relacionados ao uso de 

álcool no último ano.  

É relevante salientar que nem todo uso, seja para substâncias lícitas ou ilícitas 

é patológico ou problemático. A porcentagem de usuários de drogas que 

desenvolvem dependência após um período de dez anos de uso é de 12 a 13% para 

o álcool, 15 a 16% para a cocaína e 8% para a maconha. Apesar da grande maioria 

dos usuários não se tornarem dependentes, não existe padrão de consumo isento de 

riscos. nem mesmo o uso de baixo risco garante a isenção de problemas para o 

usuário (SILVEIRA & DOERING-SILVEIRA, 2016). 

Atualmente a dependência de substâncias psicoativas é categorizada na 

esfera dos transtornos mentais tanto pela OMS (Organização Mundial da Saúde) 

como pela APA (Associação Americana de Psicologia) – tais entidades atualmente 

são responsáveis pelos códigos internacionais de classificação de transtornos 

mentais o CID-10 (OMS) e o DSM-V (APA). Os códigos descrevem e diferenciam os 

transtornos mentais através de categorias nosológicas buscando um consenso que 

possa contribuir com a universalização da comunicação sobre o assunto e do 

diagnóstico dos transtornos. 
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Para estabelecer os critérios diagnósticos para dependência de SPAs, o DSM-

5 e CID-10, tiveram grande influência do conceito de síndrome dependência de álcool 

desenvolvido por Edward & Gross na década de 1970. Desse modo, a essência do 

que as duas classificações utilizam como critérios para transtorno por uso de 

substâncias é a mesma dos critérios propostos no conceito de síndrome de 

dependência de álcool que compreendem: a compulsão pelo consumo, aumento da 

tolerância da substância, ocorrência de síndromes de abstinência, a alta importância 

do consumo da substância para o usuário e o empobrecimento de seu repertório 

comportamental (ARAÚJO & LARANJEIRA, 2016). 

O tratamento dos transtornos relacionados ao uso de substâncias químicas 

envolve profissionais de diferentes ramos na esfera da saúde, como enfermeiros, 

médicos, psiquiatras, psicólogos, educadores físicos e terapeutas ocupacionais. 

Desse modo, a classificação nosológica exerce uma importante função na 

uniformização da comunicação entre esses profissionais sendo fundamental para 

maior eficácia no diagnóstico e tratamento (ARAÚJO & LARANJEIRA, 2016). 

Pela complexidade do tema e ao aumento do consumo de substâncias 

psicoativas no Brasil e no mundo, políticas públicas para essa área começaram a ser 

pensadas e implantadas, embora de forma lenta e gradativa (COSTA, 2009).  No 

Brasil, a história do percurso de criação de políticas públicas direcionadas aos 

usuários de drogas, à repressão ao tráfico e à prevenção de maneira geral é 

relativamente recente. Até a década de 1920, não havia qualquer regulamentação 

oficial sobre as drogas ilícitas no País (MACHADO & BOARINI, 2013).  

Atualmente as políticas públicas sobre drogas no Brasil utilizam como base a 

estratégia de redução de danos. Desde o final da década de 1980, quando começou 

a ser utilizada, a estratégia de redução de danos passou por reformulações sendo 

também influenciada pela reforma psiquiátrica e sendo adotada oficialmente em 2003 

pelo Ministério da Saúde. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS: A ESTRATÉGIA DE REDUÇÃO DE DANOS 

(RD) 

 

Ao se tratar de políticas públicas voltadas para o tratamento de usuários de 

SPAs, os primeiros movimentos da estratégia de redução de danos ocorreram na 

Inglaterra na década de 1920. Diante do crescente contingente de usuários de 



6 
 

heroína, a redução de danos consistia em administrar doses de heroína aos usuários 

desta droga reduzindo as doses gradativamente. Essa medida objetivava auxiliar o 

controle das síndromes de abstinência e para garantir que o usuário pudesse deixar 

o uso da droga sem arriscar sua integridade física (ELIAS & BASTOS, 2010; 

MARQUES & ZALESKI, 2011). 

Posteriormente, na década de 1940, a metadona - um narcótico do grupo dos 

opióides, mesma classe farmacológica da heroína - passou a ser utilizada como 

terapia de substituição para a heroína, pois apresentava um quadro de síndrome de 

abstinência mais leve. Na época essa estratégia foi largamente criticada pela 

comunidade médica, porém atualmente, estudos comprovam sua eficácia desde que 

realizada em ambiente ambulatorial e controlado (MARQUES & ZALESKI, 2011). 

 Nos anos subsequentes até a década de 1970 não houveram grandes 

alterações no modelo de redução de danos. Nessa década as doenças 

infectocontagiosas foram uma epidemia em diversas partes do mundo, a transmissão 

endovenosa dessas doenças por meio do compartilhamento de seringas contribuiu 

significativamente para o aumentando da mortalidade e morbidade entre os usuários. 

Esse fato passa a despertar o interesse de países da Europa para implementar 

programas com o objetivo de reduzir os riscos e a disseminação do Vírus da 

Imunodeficiência (HIV) e das hepatites virais (PACHECO, 2013). 

 Diante desse quadro, países na Europa que se dispuseram a utilizar novas 

estratégias para controle dessas doenças e, a partir da década de 1980, passaram a 

incluir a redução de danos como estratégia fundamental para o tratamento de 

usuários de drogas injetáveis (UDIs). Dentre as medidas utilizadas passou-se a 

realizar a troca de seringas, divulgação de informações sobre sexo seguro e 

distribuição de preservativos, testagem para SIDA acompanhadas de 

aconselhamento e encaminhamento para tratamentos (MARQUES & ZALESKI, 

2011). 

Através de programas e respostas sócio-sanitárias, países como Holanda, 

Portugal e Inglaterra apresentaram uma contribuição significativa para a diminuição 

das práticas e comportamentos de risco que possuem relação com o consumo de 

drogas. Dentre os programas e respostas sócio-sanitárias, encontram-se equipes de 

rua, gabinetes de apoio, centros de acolhimento, troca de seringa e programas de 

substituição opiácea, além do rastreio de doenças infecciosas. Durante o período de 

troca de seringas realizado entre 1993 e 2001, em Portugal, foram evitadas mais de 
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6.000 infecções por cada 10.000 usuários de drogas injetáveis, o que resultou em 

benefício financeiro aos cofres públicos com um valor acima de 400 milhões de euros. 

Na Holanda essa prática resultou na diminuição em mais de 80% das infecções por 

HIV no grupo de usuários (BARBOSA, 2009; PACHECO, 2013). 

No Brasil, o primeiro projeto de redução de danos foi feito na cidade de Santos 

com a implementação de um programa de distribuição de seringas, no ano de 1989. 

A cidade nessa época era conhecida como a “capital da AIDS”. Dados 

epidemiológicos indicavam que 51% da contaminação do vírus HIV em Santos se 

dava por meio do compartilhamento de seringas entre UDIs. Pelos gestores públicos, 

os pressupostos da redução de danos foram mais compreendidos como forma de 

incentivo ao consumo de substâncias do que como cuidados de saúde. Devido a isso 

e à influência das políticas proibicionistas o programa foi interrompido através de ação 

judicial (PASSOS & SOUZA, 2011; AMARAL, JUNIOR & OLIVEIRA, 2018) 

Durante a década de 1990, o Governo Brasileiro e o Banco Mundial 

formalizaram um acordo para o recebimento de recursos do UNODC (United Nations 

Office onDrugsand Crime), auxiliando na efetivação de diversos projetos de atenção 

aos UDIs no país. Entre 1995 e 2003 foram criados mais de 200 programas de RD 

em todo o país, entre eles, no estado da Bahia, foi efetivado o primeiro programa de 

troca de seringas do Brasil e da América Latina. Posteriormente, ao final desse 

período, a RD no Brasil de ser um programa com foco apenas nas doenças 

infectocontagiosas para tornar-se uma política do Ministério da Saúde para a atenção 

a usuários de álcool e outras drogas. Desde então suas ações e propostas têm se 

expandido conquistando maior espaço e reconhecimento (ANDRADE, 2011). 

A portaria nº 1.028, de 1 de julho de 2005, passa a determinar as ações de 

redução da danos sociais e à saúde decorrentes do uso de drogas que devem ser 

concretizadas no país. A portaria define que as ações sejam direcionadas a usuários 

ou dependentes que não podem, não conseguem ou não querem interromper o uso 

das drogas, tendo assim como objetivo reduzir os riscos associados ao uso das 

substâncias sem necessariamente intervir na oferta ou no consumo (BRASIL, 2005). 

Além dos programas de distribuições de seringas, a portaria promulga ações 

de informação, educação e aconselhamento, as quais visam a adesão de 

comportamentos mais seguros no consumo de produtos e nas práticas sexuais dos 

usuários. Através dessas ações, é possível desestimular o usuário a compartilhar ou 

reutilizar instrumentos de consumo, orientá-los quanto a prática do sexo seguro, 
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prevenção de doenças e infecções e, quanto a seus direitos como cidadãos, através 

da divulgação dos princípios e garantias fundamentais assegurados na Constituição 

Federal e nas declarações universais de direitos humanos (BRASIL, 2005). 

As diretrizes propostas pela portaria nº 1.028 foram posteriormente, através da 

portaria nº 3.088 de 2011, inseridas como de responsabilidade dos dispositivos da 

Rede de Atenção Psicossoscial (RAPS). Pertencentes à RAPS, como dispositivos 

especializados em redução de danos destacam-se os Centros de Atenção 

Psicossocial para Alcoól e Drogas (CAPS AD) e os Consultórios de Rua (BRASIL, 

2005; BRASIL, 2011). 

Pertencentes a RAPS, os CAPS AD e os Consultórios de Rua são os 

dispositivos utilizados para promover a redução de danos, sendo o objetivo do 

primeiro o atendimento à população dentro de uma área de abrangência, que 

oferecem serviços em saúde, como também a inclusão social. Já o segundo agem 

estrategicamente como dispositivos móveis que possibilitam o acesso à saúde para 

as pessoas que não se adequam ou não tem acesso aos centros de saúde, 

oferecendo cuidados na própria rua tendo como princípios norteadores o respeito às 

diferenças, a promoção dos direitos humanos e à liberdade individual (BRASIL, 2004; 

BRASIL, 2010; PACHECO, 2013). 

Desde sua implementação a redução de danos esteve apoiada na concepção 

de que o consumo de drogas sempre esteve presente nos hábitos dos seres humanos 

ao longo do tempo e que, provavelmente, se manterá presente por muitos outros 

anos, as práticas voltadas à RD compreendem que no momento não há 

possibilidades de erradicar a prática do uso de drogas em uma sociedade e que deve 

ser respeitada a liberdade de escolha do usuário em permanecer com o uso. Desse 

modo, torna-se necessário formular ações que objetivem a diminuição das 

consequências nocivas do uso, seja para o usuário ou para a população como um 

todo, desprendendo-se do objetivo de fazer com que o usuário deixe o uso de 

substâncias e drogas (DUAILIBI & LARANJEIRA, 2007; FLACH, 2010). 
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TRATAMENTOS COM FOCO EM ABSTINÊNCIA 

Atualmente no Brasil a Redução de Danos é adotada como Política Nacional 

destinada ao tratamento de usuários de substâncias psicoativas. No entanto, por um 

longo período a legislação brasileira pautou suas políticas públicas para ações de 

caráter higienista, as quais preconizavam o encarceramento e o tratamento tendo 

como única meta a abstinência sob um modelo proibicionista (CONSELHO FEDERAL 

DE PSICOLOGIA, 2013; LOPES & GONÇALVES, 2018). 

O modelo proibicionista surge através de diversos fatores, ainda no século XX, 

tais como a radicalização política do puritanismo estadunidense, o interesse da 

indústria farmacêutica, conflitos geopolíticos e o incômodo das elites. Esse modelo 

fundamenta o entendimento contemporâneo no que tange substâncias e drogas 

psicoativas, assim como também estabelece os limites arbitrários para a utilização e 

fomenta a divisão entre drogas legais e ilegais. É através desse modelo que 

determinados posicionamentos políticos encontram fundamentação para a execução 

de tarefas visando a redução de demanda e oferta de drogas e substâncias 

psicoativas, atuando com repressão e discriminação aos usuários (ALVES, 2009; 

FIORE, 2012). 

O interesse por parte do estado sobre a abstinência dos usuários era mais 

ligado à segurança pública e às práticas higienistas do que a fins terapêuticos. Isso 

gerou uma lacuna por muitos anos - até o final da década de 1980, quando iniciaram 

as primeiras ações em RD - nos quais não houveram ações de assistência aos 

usuários de SPAs por parte do estado. Essa lacuna permitiu a expansão de formas 

de tratamento não subsidiadas pelo governo e que perduram até a atualidade, como 

as comunidades terapêuticas que possuem características fortemente religiosas e os 

grupos de mútua ajuda. Tais mecanismos de tratamento têm a abstinência como meta 

terapêutica, partindo da crença de que a dependência química é uma doença 

incurável e que seus efeitos podem ser tratados por meio da abstenção do uso de 

substâncias (MACHADO & BOARINI, 2013; NETO et. al. 2016). 

Os Alcoólicos Anônimos (AA) e os Narcóticos Anônimos (NA) são os grupos 

de mútua ajuda mais conhecidos mundialmente, são formados por homens e 

mulheres que através da partilha de experiências de vida relacionadas ao uso de 

álcool e outras drogas buscam alcançar e/ou manter-se em abstinência. Os grupos 

são fundamentados pela filosofia dos 12 passos que surgiu concomitantemente com 
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a criação dos AA em 1935 por Willian Wilson e Robert Smith (DIEHL & CORDEIRO, 

2018). Os 12 passos consistem em uma sequência de posturas e ações que devem 

ser assumidas pelos membros do grupo para alcançar e manter a sobriedade. São 

eles:  

1º Admitimos que éramos impotentes perante o álcool – que tínhamos 
perdido o domínio sobre nossas vidas.  
2º Viemos a acreditar que um Poder Superior a nós mesmos poderia 
devolver-nos à sanidade.  
3º Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus, 
na forma em que O concebíamos.  
4º Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos.  
5º Admitimos, perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser 
humano, a natureza exata de nossas falhas.  
6º Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses 
defeitos de caráter.  
7º Humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de nossas imperfeições. 
8º Fizemos uma relação de todas as pessoas a quem tínhamos prejudicado 
e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. 
9º Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, sempre 
que possível, salvo quando fazê-las significasse prejudicá-las ou a outrem. 
10º Continuamos fazendo o inventário pessoal e, quando estávamos 
errados, nós o admitíamos prontamente.  
11º Procuramos, através da prece e da meditação, melhorar nosso contato 
consciente com Deus, na forma em que O concebíamos, rogando apenas o 
conhecimento de Sua vontade em relação a nós, e forças para realizar essa 
vontade.  
12º Tendo experimentado um despertar espiritual, graças a estes Passos, 
procuramos transmitir esta mensagem aos alcoólicos e praticar estes 
princípios em todas as nossas atividades (DIEHL & CORDEIRO, 2018, p. 
308). 
 

Os passos apresentados ocorrem em uma sequência na qual para que o passo 

seguinte seja atingido o passo anterior precisa ser alcançado. Para tanto, primeiro 

existe a necessidade de aceitar que está doente e a impotência em relação à 

substância, para então desenvolver a crença em um poder superior que pode oferecer 

a ajuda para alcançar e manter a sobriedade. As demais etapas possuem também 

diferentes objetivos a serem alcançados ao longo o tratamento que servem de 

ferramentas para a manutenção da abstinência (DIEHL & CORDEIRO, 2018). 

Em sua maioria, os grupos são mantidos por seus próprios membros, em 

unidades autônomas, sem que possa haver disputa por poder. Independente da 

crença em um poder superior proposta na filosofia do grupo nenhuma religião é 

excluída e inclusive participantes ateus podem tomar a própria filosofia dos 12 passos 

como seu poder superior. Ou seja, não importa qual é a crença do participante, mais 

sim que ele tenha fé em algo que possa lhe ajudar. Para fazer parte dos AA, basta 

perceber que sua vida está com problemas ligados ao consumo de bebidas alcoólicas 
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e declarar interesse em participar da irmandade durante uma reunião (DIEHL & 

CORDEIRO, 2018). 

Dentre os mecanismos com foco na abstinência dos usuários, destacam-se os 

grupos de mútua ajuda, sendo estes, alguns dos movimentos sociais com grande 

significância ligados às questões associadas ao usuário de drogas e substâncias 

psicoativas. Diferentemente de outras ações e movimentos, a participação do usuário 

em uma organização comunitária, onde podem beneficiar-se da transformação de sua 

própria imagem, representada anteriormente como vítima e posteriormente 

simbolizada face a um cidadão capaz de superar as adversidades, passam a tornar 

possível o processo de desenvolvimento pessoal, aumentando o envolvimento do 

indivíduo na comunidade cooperativa e manifestando o ativismo comunitário 

(BAPTISTA, 2008). 

O mesmo modelo de 12 passos proposto pelos Alcoólicos Anônimos é seguido 

por muitas comunidades terapêuticas (CTs) para o tratamento de usuários de SPAs. 

Essas comunidades geralmente são ambientes isolados geograficamente nos quais 

os usuários residem para alcançar a reabilitação. São regidas sob normas estritas e 

dirigidas normalmente por pessoas “reabilitadas” que tem se mantido em abstinência. 

Os tratamentos podem durar entre 6 e 9 meses, com a pretensão de auxiliar na 

modificação do comportamentos dos indivíduos visando sua reinserção social 

(BRASÍLIA, 2010; FOSSI & GUARESCHI, 2015). 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS: DIÁLOGOS E CONTRAPONTOS ENTRE ABSTINÊNCIA 

E A REDUÇÃO DE DANOS  

Ao tratar de temas que envolvem a complexidade do fenômeno das drogas é 

pertinente levar em consideração a heterogeneidade que o compõe, visto que afeta 

as pessoas de formas, motivos e razões diferentes. Portanto, discutir e questionar 

sobre as políticas públicas vigentes assume grande importância para superar 

paradigmas e garantir a eficácia de modos de tratamento dos usuários de SPAs. 

A partir da necessidade de modelos voltados ao cuidado e à saúde dos 

usuários surgem as políticas de RD. No entanto, foram encontrados em seu percurso 

muitos obstáculos e empecilhos, advindos de preconceitos e incompreensões 

referentes à validade de suas ações. Estudos realizados em CAPs demonstram que 

existe a incompreensão da RD por parte dos profissionais que ainda são adeptos aos 
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discursos e ações inerentes à psiquiatria tradicional sob uma lógica manicomial, 

pautada em concepções moralistas e proibicionistas (SOUZA et al., 2017; MALVEZZI 

& NASCIMENTO, 2018). 

Apesar das dificuldades enfrentadas, a Redução de Danos, diferente de outras 

práticas clínicas que visam a abstinência como unica meta terapêutica, encontra a 

sua potencialidade na conscientização do usuário, pretendendo informá-lo e instruí-

lo quanto atitudes e comportamentos saudáveis, diminuindo os danos por 

consequência de atitudes negativas decorrente do uso de drogas (FONSÊCA, 2012) 

 Quanto aos métodos que objetivam a abstinência, os grupos de mútua ajuda, 

apesar de não serem considerados como grupos de psicoterapia, assemelham-se em 

sua dinâmica com elementos gerais da psicoterapia os quais se referem ao foco em 

um problema, catarse, crença e expectativa de melhora. Como elementos 

relacionados ao bem-estar psicológico dos participantes destacam-se auto-aceitação, 

crescimento pessoal, propósito na vida, propósito positivo das relação com os outros, 

autonomia e domínio ambiental (DIEHL & CORDEIRO, 2018). 

 Outras formas de tratamento voltadas para a abstinência, quase sempre, como 

por exemplo, nas CTs, existe a exigência de que o indivíduo deve primeiro abster-se 

primeiro do uso para depois receber o tratamento para manter-se abstinente. A 

dificuldade de atingir esse objetivo pode ser um obstáculo para aqueles que procuram 

ajuda (ALVES, 2009). Segundo o Conselho Federal de Psicologia (2013), a lógica da 

abstinência e da medicalização, por vezes, necessita de maior embasamento teórico 

quanto ao conhecimento de práticas clínicas, éticas e políticas desenvolvidas pela 

Psicologia. 

 Estudo conduzido com pessoas tratadas em ambos locais, no CAPS Ad e em 

um grupo de mútua ajuda (AA) demonstram a relevância de ambos os métodos de 

tratamentos como suporte na recuperação. Mesmo com grandes diferenças em seus 

conceitos, os usuários desses dispositivos que participaram do estudo apresentaram 

melhoras na qualidade de vida e nas relações familiares e sociais. Desse modo, 

percebe-se que não existe uma forma de tratamento mais eficaz que a outra, existem 

sim, distintas formas de tratamento. São as diferenças individuais e as necessidades 

especificas de cada pessoa que irão favorecer a adesão a um determinado método 

ou outro (DIEHL & CORDEIRO, 2018). 

 As políticas públicas sobre drogas, atualmente, estão sujeitas às mudanças 

em suas concepções teóricas e metodológicas através de uma recente proposta do 
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Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD), que tem poder deliberativo 

sobre a Política Nacional sobre Drogas (PNAD). Em sua proposta o CONAD pretende 

realinhar as políticas públicas dando maior ênfase na abstinência como estratégia de 

tratamento de usuários de substâncias psicoativas, porém sem abandonar as ações 

de redução de danos (Brasil, 2018).Desta forma, para que haja eficiência e coerência 

numa política pública, é importante considerar que as distintas estratégias podem se 

complementar e não concorrem entre si. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Reconhecendo as potencialidades e desafios das duas abordagens de 

tratamento de dependentes de substâncias psicoativas, faz-se necessário 

compreender a existência da possibilidade de diálogo entre elas. Ambas abordagens 

mantém posturas relevantes para a melhoria da qualidade de vida dos usuários, cada 

qual com suas características específicas e bem definidas. Dessa forma, torna-se 

importante a conjunção entre essas, enfatizando o fato de que não só as teorias 

podem ter formas divergentes de atuação, mas que cada pessoa pode ter formas 

distintas de agir diante de determinadas situações, entre essas, a relação do usuário 

com o consumo de SPAs. 

 As medidas propostas pelo CONAD podem gerar consequências frente aos 

modelos de tratamento afetando diretamente os beneficiários dessas políticas, assim 

sendo imprescindível que essas medidas - tanto em seu planejamento como 

execução - sejam embasadas cientificamente, seus resultados sejam verificados e 

estejam em consonância com o respeito à humanidade e singularidade de cada 

sujeito.  

Durante a formulação do presente artigo percebeu-se que os estudos sobre o 

assunto no Brasil ainda são escassos, existem poucas pesquisas que demonstrem 

os resultados de ambos os modelos de tratamento e os últimos dados epdemiológicos 

do consumo de drogas no país estão defazados, sendo eles do ano de 2012. Destarte, 

o intuíto desse artigo não é esgotar o tema, mas propor reflexões, instigar discussões 

e incentivar novas pesquisas. 
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