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Política de saúde mental e drogas: tratamento e internação compulsória 

Juliana Desiderio Lobo Prudencio1 

RESUMO 

Este trabalho visa apresentar reflexões sobre a condução da política de saúde mental no 
tratamento dos usuários de droga, tendo como cerne do debate a análise da Política de 
Atenção aos Usuários de Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, da Portaria no 
1.028/2005 e da Portaria no 3.088/2011, partindo da compreensão de que tais documentos 
mostram avanços legais no tratamento a usuários de drogas, a partir destes realizará uma 
análise da internação compulsória. Utilizou-se como método a análise documental, somada 
a uma revisão bibliográfica sobre o tema.  
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ABSTRACT 
 

This paper aims to present reflections on the conduct of mental health policy in the treatment 
of drug users, focusing on the analysis of the Attention Policy for Users of Alcohol and Other 
Drugs of the Ministry of Health, Administrative Rule 1028/2005 and Of Ordinance No. 3,088 / 
2011, based on the understanding that these documents show legal advances in the 
treatment of drug users, from these will perform an analysis of compulsory hospitalization. 
Documentary analysis was used as method, along with a bibliographical review on the 
subject. 

Keywords: Politics; Drugs; Compulsory Internment. 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo se apresenta visa contribuir com a compreensão do tratamento em saúde 

mental a partir da lógica da política social como direito universal e dever do Estado, e sua 

intervenção junto aos usuários de drogas.  

Para tal apresenta como método, a análise documental de três documentos: a 

Política de Atenção aos Usuários de Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, a 

Portaria no 1.028/2005- que trata das ações de redução de danos; e a Portaria no 

3.088/2011 - que institui a Rede de Atenção Psicosocial. Aliado a revisão bibliográfica que 

subsidie a análise dos documentos citados, através da compreensão dos conceitos chaves 

para o debate.  

Sendo assim, traz a preocupação com o olhar sobre o atual modelo de tratamento da 

rede de atendimento aos usuários de drogas, atrelado ao foco da proposta de atendimento 

da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), através da ação estatal, a partir do princípio da 

intersetorialidade e integralidade do cuidado em saúde.  

Os documentos analisados apresentam uma prática contrária a internação 

compulsória junto aos usuários de crack, no qual a ordem do “tratamento” se coloca pela 
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opressão, imposição e confinamento. Configurando-se um terreno fértil para a legitimação 

da “guerra às drogas” e não do cuidado em saúde.  

Nesta direção, o artigo que ora se apresenta é fruto de indagações pertinentes à 

atuação estatal sobre a questão da droga, através da política de saúde mental na 

perspectiva da Política de Atenção aos Usuários de Álcool e Outras Drogas do Ministério da 

Saúde, da Portaria no 1.028/2005 e da Portaria no 3.088/2011. 

 

1.A compreensão do tratamento em saúde mental: com ênfase na atenção aos 
usuários de drogas. 

Aqui será apresentada uma análise sobre a Política do Ministério da Saúde para a 

Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras Drogas, a Portaria nº 1.028/2005, e a 

Portaria nº 3.088/2011, respectivamente.  

A Portaria nº 336/GM/2002, que define o tratamento através dos Centros de Atenção 

Psicossocial – CAPS, apresenta também a modalidade de atenção voltada para o 

atendimento aos usuários de álcool e outras drogas, os Centros de Atenção Psicossocial 

Álcool e Drogas – CAPSad. Com a III Conferência de Saúde Mental e o aprofundamento da  

compreensão da relevância dos CAPS ad percebeu-se a necessidade de uma melhor e 

maior estruturação da atenção aos usuários de álcool e outras drogas. Isto fez com que em 

2003 o Ministério da Saúde apresentasse a Política do Ministério da Saúde para a Atenção 

Integral a Usuários de Álcool e Outras Drogas, com o intuito de normatizar e tornar público o 

tratamento aos sujeitos acometidos pelo uso e abuso de substâncias psicoativas.  

Sendo assim, a referida política surge no cenário de luta por melhor qualidade no 

tratamento de usuário de drogas e traz uma excelente reflexão sobre o uso e abuso de 

substâncias psicoativas. A partir da constatação da proporção tomada pelo consumo e 

agravos sociais e de saúde decorrentes do uso de álcool e outras drogas e a estratégia de 

Redução de Danos.  

Apesar do álcool e o tabaco apresentarem as substâncias que estam no ranking das 

estatísticas em consumo. O crack tem chamado mais atenção, possivelmente porque se 

tornou um fenômeno para uso político, em face aos efeitos sobre a população usuária, 

fragilizando a vida orgânica, mental e social do usuário. As cracolândias têm chocado a 

população de todas as grandes capitais brasileiras sem que chame atenção o nível de 

desigualdade social que esses territórios expressam. As cenas parecem apenas serem 

efeitos do uso do crack, dissociando-as da produção das expressões da questão social. 

(LIMA, 2015, p. 28) 

A política em estudo também apresenta a afirmação da necessidade de uma 

mudança no paradigma do cuidado em saúde mental aos usuários de drogas. Balizada na 
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redução do estigma, desmistificação da loucura, atenção psiquiátrica com o apoio na 

atenção básica de saúde e valorização dos serviços comunitários.  

Diante disso, a política traz como cerne do debate a relevância da transversalização, 

ou seja, da possibilidade do atravessamento de saberes no campo da saúde pública, o que 

direciona o olhar integral sobre o sujeito. Através de práticas individuais e coletivas 

permeadas pela lógica da intersetorialidade. 

Sendo assim, a referida política legitima o papel do Centro de Atenção Psicossocial 

Álcool e Drogas (CAPS ad), como o principal serviço de organização, estruturação e 

fortalecimento de uma rede de assistência aos usuários de álcool e outras drogas associada 

à rede de serviços de saúde e assistência social, respeitando a lógica de redução de danos 

(BRASIL, 2003)  

Diante disso, os princípios e as diretrizes norteadoras da Política do Ministério da 

Saúde para a Atenção Integral ao Usuário de Álcool e Outras Drogas  pregam que a 

atenção a esses sujeitos deve acontecer em seu território, respeitando a sua história, sua 

cultura e seus vínculos. Através de uma atenção adequada, com ações de prevenção e 

educação em saúde, profissionais qualificados e com a participação social, logo, o controle 

social. Desse modo, é possível pensar intervenções com base na transversalização e no 

respeito aos usuários, baseando-se na construção de um serviço que atenda as demandas 

dos mesmos.  

Logo, a política aponta a necessidade de uma intervenção que possibilite uma 

reflexão sobre o olhar atual para o usuário de drogas, mas que principalmente vislumbre 

uma mudança nesse olhar. É importante compreender a relação existente entre usuário e 

droga, mas também é preciso entender o estigma carregado por esse sujeito. Nesse sentido 

também é necessário que se ampliem os espaços de debate sobre o significado da droga na 

sociedade capitalista contemporânea, com o intuito de fortalecer o cuidado aos usuários de 

drogas, assim como possibilitar a conscientização sobre o que é a droga, a prevenção e o 

controle social.  

 Portanto, avançar no debate sobre a atenção integral é elevar a reflexão acerca da 

prevenção, promoção e proteção à saúde, os modelos de atenção e o controle de 

entorpecentes e substâncias psicoativas, através de uma intervenção em rede, entendendo 

rede como algo “(...) que cria acessos variados, acolhe, encaminha, previne, trata, reconstrói 

existências, cria efetiva alternativa de combate do que, no uso das drogas, destrói vidas” 

(BRASIL, 2002, p. 11). 

A construção de uma rede de atenção ao usuário de drogas, vem na compreensão 

da relevância de uma rede articulada na atenção à saúde, na perspectiva de um conjunto de 

elementos que precisam atuar no território e de forma articulada (BRASIL, 2011) 
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Já a Portaria N0 1.028/2005 surge a partir da proibição do comércio e consumo das 

drogas ilícitas apresentada na Lei nº 10.409 / 2002, que institui a fiscalização, a repressão e 

o controle da produção e uso de substâncias psicoativas, através de uma atuação de base 

totalmente autoritária e opressiva. Tal fato fez com que a referida lei fosse compreendida 

como um fracasso no trato da construção de um tratamento aos usuários de drogas. 

Todavia, seu art 12º apresentava o caminho para o tratamento perpassado pelo trabalho 

multiprofissional e a estratégia de redução de danos. Então, foi através deste artigo que se 

deixou clara a competência do Ministério da Saúde na criação de ações de redução de 

danos sociais e à saúde decorrente do uso de drogas. Diante disso, criou-se a Portaria N0 

1.028/2005, antes mesmo do veto da Lei nº 10.409 / 2002. 

A construção de ações e promoção de saúde através de uma política de saúde 

mental voltada para a atenção aos usuários de crack, álcool e outras drogas tem em seu 

marco o pensamento construído a partir da Política de Redução de Danos, a qual tem como 

objetivo “reduzir os danos e os riscos relacionados ao uso de drogas” (ANDRADE, 2011, p. 

4667). 

 A política foi uma estratégia adotada pelo Ministério da Saúde e não visa apenas a 

distribuição ou substituição de insumos, mas sim ampliar o olhar sobre o fenômeno da droga 

e pensar uma intervenção através da redução de riscos sociais e à saúde. 

A redução de danos surge na contramão da proposta repressiva de intervenção, com 

o olhar voltado para a DST/AIDS, onde iniciou-se intervenções através da troca de seringas 

entre usuários de drogas injetáveis, em 1989.  Nesse momento, diversos países, incluindo o 

Brasil, voltam-se para a política de saúde e retomam o debate sobre a questão da droga.  

A Portaria nº 1.028/ 2005, que instituiu as ações de redução de danos sociais e à 

saúde aos usuários de produtos, substâncias ou drogas, apresenta a determinação de 

ações para a redução de danos. Sendo assim, a portaria aponta a definição da lógica do 

tratamento pela Política de Redução de Danos destacando que a atenção deve ser pensada 

através de ações de saúde destinadas aos usuários de produtos, substâncias ou drogas, os 

quais não desejam ou não conseguem deixar o uso, tendo como foco de intervenção a 

redução dos danos sociais e à saúde produzidos pelo consumo. 

Para tal define-se as “ações de redução de danos” com o olhar sobre a importância 

de uma atenção integral à saúde, através do respeito as necessidades individuais e a 

relação do sujeito com a sua comunidade.  

Outro ponto importante a ser destacado na Portaria é que a mesma define que as 

ações devem ter o cunho informativo, educativo e de aconselhamento, os quais caminham 

para uma prática de incentivo a redução do dano causado pelo uso de produtos, 

substâncias ou drogas. Logo que se tenha um consumo seguro. 
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Para isso, destaca-se a importância de troca de informações sobre os ricos e danos 

causados; a compreensão do risco sobre o uso de instrumentos compartilhados; orientações 

sobre o caso de “overdoses”; prevenção de transmissão de doenças infectos contagiosas; e 

socialização de informações sobre os direitos constitucionais e das declarações universais.  

Entretanto, a Portaria nº 1.028/ 2005 nos apresenta caminhos para a ação que visam 

a redução de danos social e à saúde de usuários de produtos, substâncias ou drogas na 

perspectiva de apresentar uma intervenção educativa, informativa e de luta pela qualidade 

de vida dos usuários.    

Cabe destacar que a de Redução de Danos trouxe benefícios no cuidado e 

assistência aos usuários de crack, álcool e outras drogas, no que tange a uma prática em 

saúde que vá além da internação e abstinência total. Neste sentido, podemos afirmar que a 

Redução de Danos é uma mudança no olhar e, mais que isso, uma ampliação de práticas 

que rompam com a cultura proibicionista. 

Por fim, a apresentação e análise da Portaria nº 3.088/2011, que institui a RAPS para 

pessoas com transtornos psíquicos e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool 

e outras drogas, surge com o olhar voltado para a construção do tratamento em rede. 

A referida portaria apresenta a finalidade de “construção, ampliação e articulação de 

pontos de atenção à saúde”, como caminho para uma atenção integral em saúde aos 

sujeitos com transtorno psíquicos e/ou necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 

outras drogas. Tal iniciativa se apresenta e se efetiva no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS).  

As diretrizes de  funcionamento da RAPS mostram a importância de uma intervenção 

em rede pautada na compreensão e legitimação dos direitos humanos; garantia da equidade 

e qualidade nos serviços prestados; luta contra o estigma e preconceito disseminado sobre 

o usuário de drogas; atendimento humanizado, diversificado e centrado no sujeito através 

da integralidade do cuidado e da estratégia de redução de danos; e por fim direcionam a 

importância dos serviços e atividades serem desenvolvidos no território e com a participação 

dos usuários, familiares e comunidade. 

Diante disso, a RAPS apresenta como objetivo geral das ações: ampliar e promover 

o acesso a atenção psicossocial conforme apresentado a cima. Assim como, garantir uma 

articulação entre os serviços de saúde no território.  

Para tal, o caminho apresentado na portaria é a promoção do tratamento em saúde 

através do desenvolvimento de ações intersetoriais de cunho preventivo e baseadas na 

política de redução de danos, no que tange o uso de drogas, a promoção da reabilitação e 

reinserção dos usuários de drogas. Outro ponto que ganha destaque é a qualificação 

profissional; socialização de informações sobre direitos, prevenção e serviços da rede; e 

acompanhamento da atuação prestada a partir das diretrizes da RAPS. 
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A efetivação do serviço orientado pela RAPS se dá, através de 7 níveis de atenção:  

atenção básica de saúde, atenção psicossocial, atenção de urgência e emergência, atenção 

residencial de caráter transitório, atenção hospitalar, estratégia de desinstitucionalização e 

reabilitação psicossocial. 

A atuação através desses sete níveis de atenção vem da luta pela legitimação de 

uma atenção integral do cuidado, entendendo a importância da atenção em rede para o 

usuário de drogas também. Na garantia de uma articulação contínuda e estratégica da 

atenção através de dois princípios: a intersetorialidade e a integralidade. 

Podemos dizer que, através da intersetorialidade, é possível olhar o sujeito em sua 

totalidade, não deixando de considerar suas particularidades, ou seja, é possível uma 

atenção às necessidades individuais e coletivas. Logo, “para a obtenção de resultados mais 

efetivos, uma articulação intersetorial é imprescindível para incidir sobre os determinantes 

sociais do uso de drogas e promover a saúde” (COSTA, 2015, p. 56). E o princípio da 

integralidade mostra a importância de ações conjuntas, articuladas e contínuas, sofrendo 

mudanças de acordo com as características do território e serviços prestados. Cabe pontuar 

que tais princípios aqui destacados estão em consonância com os pressupostos e diretrizes 

do SUS e das políticas decorrentes do Movimento de Reforma Psiquiátrica.  

Entretanto, é notório que os avanços mostram a importância do CAPS ad para a 

legitimação dos princípios da intersetorialidade e da integralidade, bem como sua 

responsabilidade no desenvolvimento das ações em rede, no que tange ao suporte técnico 

para a qualificação das ações e direcionamentos da atenção através do fortalecimento de 

redes formais e informais2 de base territorial. Porém, a observação do andamento da ação 

em rede e os autores aqui apresentados mostram uma total desassistência aos usuários de 

crack, álcool e outras drogas, pois as ações previstas não existem, não chegam e/ou não 

atendem aos princípios da RAPS. Logo, observa-se uma cobertura frágil do CAPS ad, se 

“reduzindo ao próprio serviço”, pois não está apto a acessar as demandas dos usuários de 

drogas (ANDRADE, 2011) 

Diante disso, apresentam-se práticas fragmentadas, que sustentam intervenções não 

integrais e intersetorias, assim como a ausência de diálogo entre os diferentes atores, 

serviços e setores que compõem as redes. Com uma cobertura inexistente ou pequena, 

com fortes problemas estruturais e de qualificação das equipes, reforçando práticas 

estigmatizadoras, criminalizadoras e opressoras. 

Pode-se afirmar que tais enfrentamentos estão articulados a alguns pontos que 

precisam ser repensados, como a prioridade no empenho da formação e formatação da 

                                                 
2 Entende-se rede formal a composta por política sociais, instituições privadas, ONGs e etc que atuam na lógica 

da legitimação do direito. E rede informal aquela que se apresenta no território como potencializadoras de 

cuidado: familiares, amigos, vizinhos, comércio, espaços de lazer e cultura, e etc. 
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RAPS, a qualificação das equipes, o fortalecimento da organização em rede, a ampliação da 

formação em redução de danos e o protagonismo dos usuário, familiares e da sociedade na 

construção do cuidado em saúde mental. Apenas com tal empenho será possível uma 

atuação que vá além da repressão ao tráfico de drogas e ao usuário de drogas. Ou seja, 

serão fortalecidas ações de atenção ao uso e abuso de drogas como questão de saúde 

pública e não apenas de segurança pública. 

Diante do que foi exposto, fica clara a preocupação de que o problema da droga 

precisa ser pauta constante na arena política e dos fóruns de debate, na perspectiva de se 

romper com a lógica reducionista e criminal da relação sujeito e substancia, devendo 

avançar na leitura da droga a partir de suas implicações sociais, psicológicas, econômicas e 

políticas. 

Cabe pontuar que os 3 documentos aqui apresentados e analisados mostram uma 

inovação na concepção de atendimento aos usuários de crack, álcool e outras drogas. Na 

perspectiva da reabilitação, reinserção social, redução de danos sociais e à saúde, bem 

como um tratamento prestado através da individualização dos atendimentos e da 

compreensão da relação sujeito e o uso de substancias psicoativas. Pautado na lógica da 

humanização, respeito e integralidade do tratamento.  

Outro ponto importante é que os materiais analisados afirmam uma preocupação do 

Ministério da Saúde no tratamento aos usuários de crack, álcool e outras drogas como uma 

questão de saúde pública. E a necessidade da legitimidade desse tratamento perpassar não 

apenas as ações de saúde mental, mas também a importância da atenção  através da 

política de assistência social, saúde, educação e etc. 

Entretanto, é notório as análises mostram a importância do CAPS ad, como 

responsável pelo ordenamento do desenvolvimento das ações de redução de danos e das 

ações em rede, no que tange o suporte técnico para a qualificação das ações e 

direcionamentos da atenção através do fortalecimento da rede de base territorial.  

 

2. O TRATAMENTO DO USUÁRIO DE CRACK EM DEBATE: A INTERNAÇÃO 
COMPULSÓRIA. 

A literatura mostra o passado de confinamento vivenciado pelo louco, miserável e 

deficiente, ou seja, a medida de reclusão dos “desajustados” sociais. Por outro lado o 

avançar dos anos 2000 aponta saídas de tratamento que avançam na lógica da liberdade e 

legitimação dos direitos humanos, conforme apresentada anteriormente. No entanto, apesar 

da organização da atenção aos usuários de drogas pós anos 2000, a internação psiquiátrica 

compulsória se apresenta como “tratamento” aos usuários de crack.  
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No entanto, cabe sinalizar que a internação compulsória como tratamento nos sugere 

a reflexão sobre o final dos anos 30, através do Decreto-Lei 891/38. Tal decreto pontuava 

que para os “dependentes químicos” doentes, o tratamento domiciliar não seria o caminho 

da cura, logo se indica a internação como intervenção. 

Com a Lei 10.216/01 observam-se avanços no olhar aos usuários de drogas e 

medidas de atenção diferenciada das colocadas pelo Decreto-Lei 891/38. A referida lei traz 

mudanças na atenção aos sujeitos com transtornos mentais e também para os usuários de 

drogas. No entanto, o caso do usuário de drogas se atende para os que desenvolverem 

quadros patológicos em decorrência do uso da droga. Outro ponto a ser destacado é que a 

lógica de atenção apresentada pela Lei 10.216/01 é entendida pelo reconhecimento dos 

sujeitos, usuários de drogas ou não, como sujeitos de direitos e dignos de respeito e 

cuidado em saúde, independente da patologia e/ou relação com a droga.  

A lei, em seu artigo 6º, também compreende e desmistifica a lógica asilar como o 

único caminho de tratamento e apresenta outra via de cuidado, reforçando a lógica da 

desinstitucionalização, caracterizando a internação psiquiátrica, através de três 

modalidades3, como algo excepcional e, no caso dos usuários de drogas, como a última 

alternativa de tratamento.  

Ao pensar na internação psiquiátrica compulsória dos usuários de crack, é notório 

que ela não se apresenta como uma intervenção adequada de tratamento segundo os 

documentos analisados na sessão anterior: a Política do Ministério da Saúde de Atenção 

aos Usuários de Álcool e outras drogas, a Portaria no 1.028/2005 e a Portaria no 

3.088/2011. Ao contrário, observa-se que tal internação apenas se insere na lógica da 

privação de liberdade e da repressão. Logo, não pode ser entendida como tratamento e 

cuidado em saúde mental. Uma vez que a concepção atual perpassa a compreensão da 

liberdade, escolha, redução de danos e tratamento no território / comunidade.  

Sendo assim, a compreensão a partir dos documentos analisado sobre a lógica do 

tratamento aos usuários de drogas em contraposição as medida dos atuais governos, 

especialmente em São Paulo e Rio de Janeiro, no que tange a internação compulsória, 

mostra total retrocesso ou desconhecimento da Política do Ministério da Saúde de Atenção 

aos Usuários de Álcool e outras drogas, a Portaria no 1.028/2005 e a Portaria no 

3.088/2011, assim como da construção histórica e política realizada pela “luta 

                                                 
3 Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que 

caracterize os seus motivos. 

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: 

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; 

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - 

internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. 
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antimanicomial”. Ou se é possível ousar em dizer, afirmam o caminho como sendo o de 

“guerra às drogas”. 

Entendendo internação compulsória por: “modo de eliminação dos indesejados, 

constituindo-se em prática higienista violadora de direitos humanos” (COELHO; OLIVEIRA, 

2014, p. 359), observa-se que avanços aconteceram, no entanto, as atuais intervenções 

reafirmam práticas do passado.  

Cabe destacar que a medida de internação compulsória reforça e não resolve o 

problema do uso de drogas, reafirma o estigma do usuário de droga como um doente 

mental, potencializa a violação do direito à saúde e delega ao juíz, através de um laudo 

médico, a responsabilidade por julgar uma intervenção na área da saúde mental. Diante 

disso, a internação compulsória sinaliza: a ausência de uma prática emancipatória, de 

compreensão do fenômeno droga e de sua relação com o usuário de drogas. Assim como 

coloca o usuário de drogas na situação de “marginal/criminoso”, portanto, em conflito com a 

lei.  

A saída para a atenção aos usuários de crack apresentada na internação apoia-se 

na lógica do confinamento, do proibicionismo e afirma um Estado ausente de medidas 

permanentes de atenção ao tema crack, e para além disso, reforça um Estado atuante 

através de medidas ineficazes e paliativas diante de uma profunda desigualdade e acertiva 

injustiça social. Logo, a internação compulsória é apresentada como a salvação para a 

questão das crackolândias, quando, na verdade, se faz necessária ações de valorização e 

proteção à pessoa humana.  

A disseminação do “cuidado” pela lógica da internação compulsória toma proporções 

nacionais, inicialmente na cidade de São Paulo, em 2010; após no Rio de Janeiro, em 2012 

e posteriormente no Espírito Santo, também em 2012. Porém, cabe sinalizar que em todos 

os estados citados a internação compulsória aparece como medida de atenção em saúde 

mental aos usuários de crack, porém, tal prática é disseminada a partir da lógica higienista 

para a limpeza urbana, como o exemplo da Copa do Mundo na cidade do Rio de Janeiro.  

 Sendo assim, como afirma Lima (2012, p. 21) “não nos parece estar em curso um 

retorno à cultura manicomial, mas um fenômeno anterior a própria modernidade”. Observa-

se que o Estado inviabiliza a possibilidade de tratamento, seja através da RAPS, seja 

através da liberdade de escolha pelo uso, redução ou não uso da droga, no momento em 

que legitima a internação psiquiátrica compulsória como única saída de tratamento. 

A Política do Ministério da Saúde de Atenção aos Usuários de Álcool e outras 

drogas, a Portaria no 1.028/2005 e a Portaria no 3.088/2011 que ganharam destaque neste 

trabalho através da análise documental, mostram o caminho para o atual tratamento dos 

usuários de drogas. Entretanto, cabe destacar que os documentos aqui citados não 

mostram a internação compulsória como tratamento.  
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Ao tratar da palavra internação nos documentos analisados, a mesma apenas 

encontra-se na Portaria no 3.088/2011, que institui a RAPS, no art 5º situada no elemento 

III, que trata da atenção de urgência e emergência cabendo internação nos casos de 

abstinência, intoxicação severa e comorbidades clínicas e /ou psíquicas, todas de curta 

permanência. No entanto, a internação se apresenta como última saída de tratamento, 

diante de uma análise clínica que apresente agravação do caso clínico e/ou psíquico, 

atrelada a construção do projeto terapêutico individual4 de “responsabilidade” do CAPSad. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A política de atenção aos usuários de álcool e outras drogas nos apresenta a 

profunda dificuldade na compreensão de intervenção em saúde mental através de práticas 

emancipatórias e inclusivas.  

Nota-se um avanço significativo no trato ao usuário de álcool, crack e outras drogas 

que tem como marco os avanços da estratégia de redução de danos e sua entrada na 

questão dos usuários de drogas injetáveis, até a legitimação de uma atenção através de 

uma rede de atenção psicossocial, como tentei apresentar nos documentos aqui analisado. 

O cenário epidêmico colabora para a entrada da estratégia de redução de danos na 

agenda pública, pois se torna favorável diante do número elevado de pessoas sendo 

contaminadas por HIV/AIDS devido ao uso de drogas injetáveis. Atrelado ao movimento feito 

pela “luta antimanicomial” pelo fim do confinamento e a favor do tratamento ambulatorial.  

A Política de Atenção aos Usuários de Álcool e Outras Drogas, afirma o espaço do 

CAPS e no CAPS ad como o caminho para o tratamento aos sujeitos com transtorno 

psíquicos e/ou usuário de drogas, com base na lógica educativa e preventiva permeada pelo 

olhar da saúde coletiva 

A Política de Redução de Danos - Portaria no 1.028/2005, possibilitou um novo olhar 

sobre o trato do tema droga, avançando no caminho da igualdade de atendimento e inclusão 

social, balizados pelos princípios do SUS e fortalecidos na Política de Saúde Mental. Com 

isso, observam-se ações de cunho normativo e diretivo na condução da atenção norteadas 

pelos princípios da intersetorialidade e integralidade do cuidado em saúde.  

E Rede de Atenção Pisocissocial – RAPS, Portaria no 3.088/2011, que apresenta 

caminhos para uma atenção em rede de cuidado, em que os sujeitos deverão ter seu 

cuidado feito pelo olhar integral e com a construção de um atendimento atrelado à sua 

relação com a droga, no caminho da compreensão do uso da droga e não na repressão à 

droga. 

                                                 
4 O Projeto Terapêutico Singular trata da organização do tratamento individual para o usuário de drogas na 

perspectiva de intersetorialidade e integralidade, reforçando uma ação com foco no sujeito e sua compreensão 

sobre o uso da droga e ações de redução de danos. 
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No entanto, o estudo apresentou que, mesmo diante de marcos “legais” importantes 

para um novo caminho de tratamento aos usuários de drogas, ainda é notório na sociedade 

brasileira o viés do confinamento, o qual se reafirma e se reapresenta através da internação 

psiquiátrica compulsória aos usuários de crack.  

A internação compulsória marca o caminho da opressão, repressão e asilamento no 

trato do crack e se mostra saída cruel para o “tratamento”.  Também se posiciona como 

medida governamental e afirma uma postura de governo diante do trato do crack, a partir da 

lógica da intervenção pontual, focalista e segregadora.  

No caso dos usuários de crack, tal iniciativa se legitima na Resolução SMAS n0 205 

da Secretaria de Assistência Social do Estado do Rio de Janeiro, a qual afirma a internação 

compulsória à crianças e adolescentes que no ato da “abordagem social”6 estiverem 

nitidamente sobre o efeito de substâncias psicoativas. Tal internação se justifica na garantia 

da integridade física desses sujeitos.  

A “abordagem social” ganha espaço nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, em 

especial nos anos de 2011 e 2012, na mesma medida em que é retornado o debate sobre a 

necessidade de ampliação dos serviços ofertados pelos CAPSad. No entanto, diante dos 

eventos, como a copa do mundo, o movimento de higienização e / ou limpeza das cidades 

propagado pela “abordagem social” ganha mais espaço nos anos apresentados. (BRASIL, 

2010) 

Contudo, pensar a questão da droga no Brasil é pensar um espaço de avanços e 

retrocessos, em que já é possível observar avanços no que tange à: ampliação na oferta de 

serviços públicos de cuidado, qualificação profissional e pesquisas sobre o tema. E como 

retrocesso, a internação compulsória e a lógica proibicionista, que ainda paira sobre os 

serviços de cuidado em saúde mental de atenção aos usuários de álcool e outras drogas, 

em especial aos usuários de crack.  
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