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1. Sobre o evento

O II CONGRESSO INTERNACIONAL DE PREVENÇÃO DOS PRO-
BLEMAS RELACIONADOS AO USO DE DROGAS (PREVINE 2017) 
aconteceu na cidade de Florianópolis (SC) de  6 a 8 de agosto 
de 2017. Realizado em parceria com a Secretaria Nacional de Po-
líticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Cidadania (SENA-
D-MJC), ele visou reunir pesquisadores, acadêmicos, profissionais, 
gestores públicos e sociedade civil. Organizado pela Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC),  tem por temática, em sua sua 
segunda edição, “As várias faces da violência na relação com o uso 
de drogas”.

A proposta desse evento deve ser pensada em toda sua com-
plexidade, a fim de evitar a reprodução de simplificações, como a 
mera associação direta da violência decorrente  do uso da droga, 
sem necessariamente ter em vista os seus possíveis determinan-
tes. Assim, faz-se necessário, no âmbito dessa proposta, considerar 
o que se define por violência estrutural, a saber: um conjunto de 
processos socioculturais, econômicos e políticos, que reproduzem 
e perpetuam desigualdades, tais como as de gênero, sociais e ét-
nicas, as quais estão, em grande medida, na base de vulnerabili-
dades psicossociais relacionadas à questão do abuso de drogas. 
Nessa perspectiva, as interfaces com a violência são múltiplas.

Podendo variar desde suas instâncias mais macrodetermina-
das, os horizontes do tema em pauta são, verdadeiramente, am-
plos e compreendem a um  só tempo: a violência urbana – aqui 
relacionada ao tráfico de drogas e aos acidentes de trânsito, que 
atualmente ceifam mais vidas do que muitas guerras pelo mun-
do -; a violência comunitária – envolvendo grupos em conflito nos 
diversos territórios -; e como as facetas da violência doméstica e 
interpessoal, cujos impactos na vida intrafamiliar podem implicar 
inúmeras formas de hostilidades, seja contra a mulher, seja con-
tra crianças, adolescentes e mesmo idosos. Tal contexto estrutural 
traz consigo desdobramentos, como o encarceramento em massa, 
cujas ferramentas de seletividade penal se sustentam em clivagens 
de renda, classe social e cor, além de políticas de higienização dos 
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centros urbanos,que atingem populações expostas, por exemplo, 
à situação de rua.

Em uma perspectiva de integralidade e intersetorialidade, a 
prevenção dos  problemas relacionados ao uso de álcool e de ou-
tras drogas e a promoção da  saúde requerem  identificar e atuar 
sobre os determinantes sociais que tornam alguns grupos mais 
suscetíveis à violência. Gênero, orientação sexual, classe social e 
a questão étnica são condições relacionadas à maior vulnerabili-
dade e demandam a articulação de ações de proteção social, de 
educação, de cultura, de saúde e segurança, visando à  tessitura 
de redes de serviços, programas e políticas públicas que rompam 
com a lógica da reprodução da violência e manutenção da exclu-
são social ao trançar fios de amparo psicossocial sustentados em 
princípios de bioética e direitos humanos.

O PREVINE 2017 busca, por conseguinte, não só compartilhar 
conhecimentos e experiências práticas que abordem a temática 
em pauta, mas também propiciar um espaço para a reflexão acer-
ca de  vários outros aspectos das práticas no campo AD. Preten-
de-se, com esse evento,impulsionar debates, articular pesquisas e 
subsidiar políticas públicas que fortaleçam a cidadania, os laços 
sociais e as redes comunitárias e de serviços, bases para uma so-
ciedade com menos violência.
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4. Programação

Horário Domingo 06/08 Local

Horário Segunda-feira 07/08 Local

Salão Açores
Salão Açores
Praça de Exposição

Praça de Exposições
Salão Açores

Corvo I
Corvo II

Faial I

Faial II

Flores I
Flores II
Graciosa I
Graciosa II 
Santa Maria I
Santa Maria II
  

Corvo I
Corvo II

Faial II

Flores I
Flores II
Graciosa I
Santa Maria I
Santa Maria II

Corvo I
Corvo II

Faial I
Faial II

Flores I

Flores II

Graciosa I

Graciosa II

Santa Maria I

Santa Maria II
Salão Açores (Mód. São Miguel)
Salão Açores (Mód. Ilha Terceira)
Salão Açores (Mód. Pico)

19:00 - 19:30
19:30 - 21:00

21:00

Mesa de abertura (autoridades)
Conferência: As Várias Faces da Violência na Relação com o Uso de Drogas

Coquetel de abertura

08:10 - 19:30
08:30 - 10:00

10:00 - 11:30

14:00 - 15:30

15:45 - 16:00

16:00 - 17:30

17:30 - 19:30
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Programação

08:10 - 16:30

08:30 - 10:30

10:30 - 12:00

13:30 - 15:30

16:00 - 16:30
16:30 - 18:30

Horário Terça-feira 08/08 Local

Praça de Exposições

Salão Açores (Mód. Pico)
Salão Açores (Mód. Ilha Terceira)
Salão Açores (Mód. São Miguel)

Corvo I
Corvo II
Flores I
Flores II
Graciosa I
Graciosa II
Santa Maria I
Santa Maria II
Salão Açores (Módulo Pico)
Salão Açores (Mód. Ilha Terceira)
Salão Açores (Mód. São Miguel)
Salão Açores



CONFERÊNCIAS



 ANAIS PREVINE 2017 29

El Uso de Drogas y la Violencia es una diada compleja, cuan-
do no falsa, en el momento en que se la cruza con la Seguridad 
Publica. A muchos debates, políticos, académicos y sin duda los 
debates sobre el fenómeno de las drogas les falta explicitar desde 
donde cada uno mira, piensa y habla sobre el tema. En el debate 
sobre drogas se cruzan posiciones morales, filosóficas, académicas, 
políticas que no siempre se explicitan. Ningún lugar es neutro y 
por ello explicitarlo es sustancial para que lo que debatamos se 
de en un marco de franqueza, de transparencia, de honestidad 
intelectual. No basta decir voy a hablar desde el enfoque de salud, 
¿desde qué enfoque de salud? Para hablar desde la perspectiva de 
los Derechos Humanos entendiendo a estos en toda la amplitud 
que tienen los Derechos Políticos, Económicos, Sociales, Culturales 
y Ambientales que tienen como objeto primigenio la libertad, la 
privacidad y la autonomía de las personas. Desde la perspectiva de 
la salud, y particularmente desde la salud pública entendida como 
“un continuo”, “un sistema dinámico”; que varía en función de las 
condicionantes sociales que “operan” sobre él, que entiende que 
ni las personas, ni los grupos sociales están nunca ni totalmente 
sanos ni totalmente enfermos. Desde LA POLITICA, entendiendo 
por esta como aquel acuerdo de convivencia en el que se funda 
LA REPUBLICA y en cuyo marco se organizan la ética y la moral. La 
reflexión sobre Uso de Drogas, Violencia, Seguridad Publica, Salud, 
DDHH es indisoluble de la reflexión sobre Cultura y Sociedad. ¿En 

Conferências

1ª CONFERÊNCIA: AS VÁRIAS FACES DA VIOLÊNCIA NA RELAÇÃO COM 
O USO DE DROGAS

Padre Vilson Groh
Coordenador de projetos 

filantrópicos e sociais

2ª CONFERÊNCIA: IMPACTOS DO CONTEXTO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
NA PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS

Julio Calzada 
Director - Políticas Sociales

de Montevideo
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qué sociedad, de que cultura somos parte en este momento inau-
gural del siglo XXI en el que estamos inmersos? Podemos hablar 
de sociedad y no tomar cuenta el impacto que tiene en ella la cul-
tura de lo efímero, la cultura del espectáculo, el hedonismo ram-
pante, la mercantilización generalizada de todos los aspectos de la 
vida cotidiana en la que incluso se han mercantilizado los afectos.? 
Vivimos en una sociedad que propone “la búsqueda y obtención 
de placer” no solo como valor supremo y primigenio, sino como 
excluyente y fugaz. Hay momentos en los que cuando escuchamos 
reflexiones sobre estos temas, que parecería que se está hablando 
desde una sociedad que nunca fue, de una sociedad que se desea 
que sea, pero en ningún caso de la sociedad que hoy es. Las drogas 
han estado, están y estarán ahí y la humanidad las ha usado con 
fines religiosos, medicinales y recreativos a lo largo de la historia y 
las seguirá usando. Tengo la convicción que otras políticas de dro-
gas son necesarias, pero sobre todo que otras políticas de drogas 
son posibles. Las Políticas sobre Drogas tienen que necesariamen-
te ser parte de las políticas sociales, estas de las políticas públicas y 
por supuesto que todas refieren a las políticas desarrollo que den 
cuenta de un modelo de desarrollo.



MESAS 
REDONDAS
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1ª MESA REDONDA: VIOLÊNCIAS NO CONTEXTO DO USO DE DROGAS

Essa apresentação trouxe parte dos resultados de minha pes-
quisa de doutorado, sobre violência letal contra mulheres em 
Pernambuco. Conhecer as dinâmicas sociais que produzem a vio-
lência letal permite compreender os tipos de conflitos aos quais 
diferentes grupos sociais estão expostos e o modo como os con-
textos em que vivem facilitam ou colocam obstáculos à proteção 
contra diferentes tipos de violência. De forma mais específica, dis-
cuto as diferenças entre as dinâmicas sociais existentes em áre-
as de grande precariedade social - e onde são altas as taxas de 
homicídio - e aquelas presentes nos territórios onde habitam as 
classes médias e a elite, onde é baixíssima ou quase inexistente a 
violência letal. Nas áreas precárias há um conjunto de fatores que 
dificultam ou impedem a proteção contra a violência letal, sendo 
o mercado de drogas ilícitas e as cenas de uso de algumas drogas 
parte dos elementos que ampliam a vulnerabilidade à violência. 
Para compreender adequadamente as dinâmicas de produção da 
morte violenta feminina procedi à análise comparativa com a vi-
timização feminina, de modo a identificar as inflexões de gênero 
nesses processos. Foram analisados todos os casos de crime violen-
to letal intencional (homicídios, latrocínios e lesão corporal seguida 
de morte) ocorridos em Pernambuco no período de 2004 a 2012, 
por meio de análise de correspondência múltipla, análise log-line-
ar e regressão linear multivariada. Os resultados demonstram que 
as mulheres são vitimadas em situações de violência cometida por 
parceiro íntimo, de violência doméstica e familiar e em contex-
tos associados à criminalidade urbana. A vitimização masculina se 
dá por meio da violência interpessoal e da criminalidade urbana. 
Ações de prevenção, portanto, devem ser desenvolvidas no nível 
do território e para grupos populacionais específicos, procurando 
identificar em cada contexto quais as situações ou cenários que 
produzem as diferentes violências às quais as pessoas estão expos-
tas e atuando sobre os fatores que elevam os riscos e eliminando 
os obstáculos à proteção.

Ana Paula Portella Ferreira 
Gomes
Núcleo de Estudos e Pesquisas 

em Violência, Criminalidade e 

Políticas Públicas de Segurança 

da  UFPE 
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Rubens de Camargo 
Ferreira Adorno 
Associação Brasileira 

Multidisciplinar de Estudos 

sobre Drogas (ABRAMD)

Longe de serem pensadas dentro da história de substâncias e 
suas intrincadas relações com as sociedades humanas, o termo dro-
gas foi se constituindo como uma negatividade no contexto das 
interdições e moralidades, torna-se, portanto, um dispositivo no 
sentido foucaultiano. Nessa direção também foi construído o mito 
da droga como sinônimo de violência em uma perspectiva polissê-
mica. Afinal de que violência e de que “drogas” está se falando? Da 
violência contra os indivíduos acusados de usuários, das relações 
políticas econômicas, o tráfico, a ilegalidade e as relações com as 
polícias? A partir de registros etnográficos em territórios urbanos 
brasileiros pretende-se descrever e interpretar a manipulação des-
ses dispositivos em políticas locais de territórios urbanos brasileiros.

Giane Silvestre 
Doutora pelo Programa de Pós 

Graduação em Sociologia da 

UFSCar

A apresentação buscou consolidar diversos resultados de pes-
quisa sobre o funcionamento da justiça criminal no Brasil, com 
especial foco sobre as políticas de segurança e as instituições es-
tatais de controle do comércio da droga no Brasil. Buscou-se ex-
plorar como os agentes da segurança e justiça criminal, sobretudo 
os policiais, realizam o trabalho de controle do tráfico e como a 
política de “guerra às drogas” é compreendida por estes agentes. 
Os dados apresentados indicam que a prisão em flagrante é a 
resposta policial mais frequente para o controle dos crimes patri-
monial (50% da população carcerária) e de drogas (25% da popu-
lação carcerária), segundo os dados Departamento Penitenciário 
Nacional - DEPEN. Também é válido destacar que a população 
carcerária nacional é formada predominantemente por jovens ne-
gros, segundo os números do Mapa do Encarceramento (2015). 
Já o crime de homicídio parece não despertar a mesma reação 
das instituições policiais, dado o baixo número de pessoas presas 
respondendo por este delito (idem). Além disso, o homicídio é o 
tipo de crime em que os grupos negros, especialmente jovens, 
são as maiores vítimas. Os dados também permitem observar que 
no sistema de justiça criminal predominam os inquéritos resul-
tantes de prisão em flagrante, enquanto uma baixa porcentagem 
de inquéritos e processos penais como resultado de investigação 
é observada. Neste sentido, pode-se dizer que a Polícia Civil ad-
ministra a seleção realizada pela Polícia Militar, no policiamento 
ostensivo, ao mesmo tempo em que o Ministério Público e Judici-
ário têm pouca iniciativa de protagonismo na seleção de crimes e 
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tipos sociais que são objeto de controle (Lima e Sinhoretto, 2015; 
Silvestre, 2016). Desta forma, nota-se que o modelo do policiamen-
to ostensivo se relaciona de modo estreito com os processos de 
desigualdade racial ao focalizar os delitos patrimoniais cometidos 
por certo tipo racial (negro, jovem e pobre) ao mesmo tempo em 
que é pouco eficaz para os delitos de que este mesmo grupo é 
vítima preferencial, como o homicídio, inclusive cometido por po-
liciais (Silvestre, Schlittler e Sinhoretto, 2015). O protagonismo de 
uma política de segurança repressiva/proibicionaista de controle 
das drogas gera consequências e forte impacto sobre o aumento 
do encarceramento de públicos específicos, bem como sobre a 
(re)produção das históricas desigualdades sociais e raciais do país. 

2ª MESA REDONDA: GÊNERO & DROGAS

Marco José Duarte 
Professor Faculdade de Serviço 

Social da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro - 

UERJ

O debate sobre Gênero e Drogas amplia-se ao tomarmos o 
campo dos estudos de gênero e sexualidade, em particular, da di-
versidade sexual e de gênero, tomando como referência a popu-
lação LGBT e o uso de drogas. Nesse sentido, o que vem à tona é 
o peso moral como que essas sexualidades são tratadas social e 
culturalmente, onde a questão das drogas é mais um elemento 
moralizador sobre o dito “desvio de conduta” das diferenças sexu-
ais frente a cisheteronormatividade. Ao problematizar as questões 
teórico-conceituais do referido campo desse estudo, como as po-
líticas públicas e os direitos da população LGBT, bem como da re-
lação da comunidade LGBT e as drogas, registra-se o peso das dis-
criminações e preconceitos em relação a LGBT e a questão do uso 
prejudicial ou não de drogas, como resposta para os sofrimentos 
psicossociais, traduzidos como homo- lesbo-transfobia. No Brasil 
temos ausência de estudos e pesquisas que articulem esses dois 
campos, LGBT e drogas, mas a partir de uma investigação cartográ-
fica sobre a relação LGBT e drogas, tomou-se como referência os 
marcadores sociais de diferença e suas interseccionalidades, bem 
como as configurações dos cenários de uso e as drogas, as vulnera-
bilidades que estão mais localizadas na violência e discriminação 
do que no consumo problemático de drogas em si. Constata-se 
que os estudos sobre LGBT e drogas no Brasil são muito escassos. 
Encontramos cinco produções científicas sobre o tema, com uma 
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mesma autora que foca a questão pela dependência química, e 
um trabalho denso sobre a questão da homofobia internalizada 
em que um dos subcapítulos trata do assunto. Portanto, ambos 
autores debruçaram na literatura norte-americana. Na literatura 
internacional enfatiza-se que gays e lésbicas são os grupos mais 
estudados, com taxas muito elevadas de consumo de álcool e dro-
gas do que a população em geral, com a particularidade também 
de terem as taxas mais altas de transtornos de humor e ansiedade 
e geralmente respondem melhor aos tratamentos. Embora não 
tão bem estudadas, a população “trans” aparece, com taxas muito 
elevadas de uso de drogas. Estudos norte-americanos e ingleses 
afirmam que a população LGBT tem uma propensão maior de 
abuso de drogas ilícitas, com uma incidência de duas a três ve-
zes maior se comparada à população heterossexual de mesma 
idade e renda. Nesse processo de investigação, encontramos duas 
pesquisas, ambas na Inglaterra, realizadas por organizações LGBT. 
Em ambas pesquisas mostram evidências significativas desse uso, 
que são mais propensas do que na população em geral. Por fim, 
há barreiras significativas, para LGBT, seja no Brasil ou fora, sobre 
acesso às informações e cuidado.

Raquel Barros
Presidente fundadora da 

Associação de Formação e 

Reeducação Lua Nova

Uma das grandes contribuições da Lua Nova para o trabalho 
com mulheres e drogas é o fato que cada uma das meninas e 
mulheres que chegam lá são nossas parcerias , pessoas com quem 
queremos trocar, com quem queremos desenvolver uma relação 
horizontal, de colaboração. O fato de encontrar nelas recurso e 
não somente problemas fez a Lua Nova Crescer e desenvolver suas 
propostas de ação com base na capacidade das meninas, seus ta-
lentos, seus potenciais. Olhar para o que existe em cada uma delas 
e não para o que está faltando foi o segredo e ao mesmo tempo 
o grande desafio que a Lua Nova resolveu enfrentar. Ao longo dos 
últimos 17 anos foram mais de 1000 parceiras   meninas cheias de 
poder que até então ninguém nem elas mesmas queriam conhe-
cer, elas como a lua nova, lua que existe mas ninguém vê. Com o 
tempo a parceria gerou renda, construiu casas, vendeu bonecas, 
serviu cafés e somou relações  verdadeiras , relações que geraram 
segurança, segurança que permitiu mudar. A Lua Nova hoje cres-
ceu , as parcerias assumiram o controle e a gestão. O movimento 
Lua Nova -  continua.
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3ª MESA REDONDA: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS NO CAMPO AD NA AMÉRICA LATINA

Augusto Pérez Gómez
Corporación NUEVOS 

RUMBOS (Colombia)

La historia de la prevención del consumo de drogas y alcohol 
se inició en América Latina hace cerca de 40 años, siguiendo los 
pasos de lo que se hacía en los Estados Unidos. Esta es una historia 
que no se desarrolla en línea recta: en la mayor parte de los países 
se presenta una fuerte discontinuidad en las políticas y en las ac-
ciones, una notable dependencia de los gobiernos de turno, que a 
veces se interesan y otras no por este asunto; la fragilidad es tanto 
más grande en la medida en que la prevención no hace parte, casi 
en ningún país, de políticas de estado.

La prevención no funciona cuando se hace a través de acciones 
puntuales, de corta duración, no inscritas dentro de un plan cohe-
rente y a largo plazo que involucre a todos los actores (los padres 
de familia, el sistema escolar, la comunidad, los niños y jóvenes y 
las autoridades locales). En esta presentación se verá que son muy 
pocos los países en los que se cumplen estas comndiciones (aun 
cuando ha habido cambios recientes en muchos de ellos en esa 
dirección), pero cuando ocurre los resultados son manifiestamente 
positivos. Algunos ejemplos son México, Costa Rica y Brasil, en don-
de hay mediciones que muestran que es posible retardar la edad 
de inicio de consumo de alcohol (objetivo número uno de cual-
quier estrategia preventiva en este campo) e incluso disminuir la 
incidencia (casos nuevos); en Colombia hay una experiencia en el 
mismo sentido, aun cuando se trata de unas pocas comunidades. 
Desafortunadamente, en general existen muy pocas evaluaciones 
sistemáticas de las estrategias preventivas. En esta presentación 
presentamos información sobre nueve países, a saber Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Perú y Uru-
guay. Existe poca información sobre Venezuela, Bolivia y varios paí-
ses centroamericanos; pero en líneas generales creemos que estos 
nueve representan bastante bien la realidad del subcontinente.

Marcelo Kimatti Dias
Universidade Potiguar

O cenário atual das políticas sobre drogas vem sendo constru-
ído a partir da polarização do campo teórico e político da abor-
dagem ao usuário de drogas. Um dos polos é caracterizado por 
projetos que priorizam as práticas de redução de danos, descri-
minalização do uso de drogas e cuidado em liberdade. No outro 
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La política pública básicamente es un instrumento de gobierno 
que señala qué hacer y cómo hacer para intervenir en una realidad 
concreta que quiere cambiar positivamente. La política pública en 
el campo de reducción de la demanda de psicoactivos usualmente 
tiene los ejes de promoción, prevención, tratamiento, rehabilita-
ción, y algunas la reinserción social. Ahora, las políticas tienen un 
ciclo de formulación, implementación, y evaluación, y los insumos 
centrales para las políticas públicas son el diagnóstico real de la 
realidad que se pretende cambiar, las intervenciones eficaces que 
se vayan a implementar, y la medición del cambio esperado. 

Ahora, ¿qué son las redes académicas? son grupos de inves-
tigadores y académicos que comparten intereses en desarrollar 
investigaciones, modelos de servicios, y de formación de recur-
sos humanos, que en nuestro caso tendría como foco el campo  
de psicoactivos.

¿Por qué debemos conformar una red? En la región, por un 
lado, tenemos algunos problemas y abordajes similares de diag-
nóstico, implementación de servicios, y evaluación, las cuales las 
podríamos abordar compartiendo conocimientos o montando in-
vestigaciones multi-céntricas sobre un problema común, o com-
partiendo procesos estandarizados. Asimismo, tenemos la nece-
sidad de profesionalizar a los coordinadores e implementadores 
de prevención y tratamiento, para lo cual podemos compartir la 
experiencia que se está ganado en algunos países en esta área, 
especialmente con el Currículo Universal de Prevención (UPC) y el 
Currículo Universal de Tratamiento (UPT).

polo, a política se caracteriza por projetos pautados na criminali-
zação do uso, predomínio de ações de repressão ao acesso e ao 
uso de drogas e ofertas terapêuticas pautadas na promoção de 
abstinência. O campo da gestão procura a identificação, antes do 
alinhamento na polarização, a identificação de demandas de cui-
dado da população, desenvolvimento e execução de projetos que 
contemplem estas demandas. Neste processo, o gestor utiliza de 
ferramentas de caráter pragmático no sentido de sistematizar suas 
ações. A apresentação aborda o planejamento e a construção do 
Plano de Governo como ferramentas para a execução de políticas 
em álcool e drogas. Tal formulação e execução envolvem ainda 
outros conceitos fundamentais: vulnerabilidade, governabilidade, 
capacidade de governo e alinhamento político de uma gestão.

Fernando Salazar Silva
Universidad Peruana Cayetano 

Heredia
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¿Qué pasos debemos dar? Identificar personas que representen 
instituciones interesados en conformar la red, organizar un comité 
directivo, establecer la visión, misión y priorizar los objetivos de la 
red, establecer roles, analizar la situación de la región en relación a 
los objetivos de la red, buscar aliados financieros para el inicio de 
la red hasta que sea auto sostenible.

¿Qué aliados potenciales, financieros o no, tenemos? La Socie-
dad Internacional de Prevención y Tratamiento del Uso de Sustan-
cias (The International Society of Substance Use Prevention and 
Treatment Professionals - ISSUP), la Sociedad Europea de Investi-
gación en Prevención (European Society for Prevention Research 
- EUSPR), el Programa de Cooperación en política de drogas entre 
América Latina y la Unión Europea (COPOLAD), entre otras.

La conformación de una red en prevención y tratamiento, en-
tonces puede ayudar a dotar de la evidencia y experiencia práctica 
necesaria para que las políticas públicas se basen en ellas y se ade-
cuen mejor a las condiciones locales de cada país o región, a su vez 
la red permitiría de nutrirnos de las experiencias de otras redes o 
sociedades científicas que trabajen en el campo de psicoactivos en 
otras partes del mundo.

Rita de Cassia Cavalcante 
Lima
Escola de Serviço Social da 

UFRJ

A proteção social está relacionada às lutas sociais para assegu-
rar bem-estar nos âmbitos do trabalho, da habitação, da saúde, da 
educação, da previdência social, dentre muitas outras provisões 
de direitos. Os seus modelos clássicos bismarckiano (acesso à ren-
da aos segurados) e beveridgiano (acesso aos direitos universais) 
se materializaram nas políticas sociais brasileiras pós-Constitui-
ção de 1988 numa combinação que vem sendo o solo das ações 
em defesa dos direitos sociais e dos direitos humanos. A Política 
Nacional da Assistência Social passou a compreender a proteção 
social por níveis de complexidade distribuídas por ações da rede 
socioassistencial. No entanto, o cenário atual vem aprofundando 
os desafios da proteção social face ao desfinanciamento das políti-
cas sociais públicas, ao ataque aos direitos do mundo do trabalho 

4ª MESA REDONDA: POLÍTICAS E AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL E 
DIREITOS HUMANOS
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Roberto Dutra Torres Junior 
Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro

e a agudização da crise política. As ações de proteção social e 
de direitos humanos serão discutidas a partir da apresentação de 
três experiências, duas nacionais e uma internacional. Essa esco-
lha se deve à complexa relação entre enfrentamento às diferentes 
expressões da violência sobre a população em situação de rua 
em contexto de mercado do crack e de investimentos urbanos 
prévios aos megaeventos e a articulação intersetorial entre entes 
da sociedade civil e das políticas públicas da saúde pública, da 
assistência social e da segurança pública. No plano nacional, serão 
exploradas as experiências nos territórios cariocas da Maré e da 
Sulacap. No primeiro, temos a criação de moradores de rua usu-
ários de crack dentro da favela Nova Holanda, na Maré, mediada 
por negociações complexas que envolvem atores das políticas pú-
blicas, associações comunitárias e as lideranças locais do mercado 
das drogas ilícitas. Na segunda, temos um bairro residencial do 
subúrbio do Rio de Janeiro, onde equipe de Consultório na Rua 
e instituição religiosa passam a se integrar a partir das demandas 
de cuidado da população em situação de rua sob baixa exigência 
e sem o proselitismo religioso. Em ambas, a redução de danos e 
o necessário pluralismo teórico têm orientado as ações de resis-
tência à contínua violação de direitos. Por fim, Portugal nos pro-
voca a pensar ações de proteção social em solo despenalizador 
do consumo de drogas ilícitas e em cenário longo de austeridade 
econômica, o que nos distancia e nos aproxima desse País. Eles 
já se encontram há dezesseis anos regulamentando o consumo 
tolerado de todas as drogas, portanto, afastando a força da justiça 
criminal e articulando políticas de saúde, como a da atenção bási-
ca, a assistência social e a do trabalho para sustentar um processo 
intersetorial e integral de cuidado no âmbito do Serviço Nacional 
de Saúde, forjado no período de redemocratização de Portugal. A 
recuperação dessas experiências vem indicar a importância dos 
cenários de redemocratização política e econômica ou o seu re-
crudescimento para sustentar ou dificultar as ações de proteção 
social às pessoas com usos prejudiciais de drogas.

A comunicação apresenta uma perspectiva teórico-metodoló-
gica que articula um conceito sociológico de exclusão social com 
a ideia de “uso problemático de drogas”. O conceito sociológico 
de exclusão, constatando a impossibilidade de uma exclusão ple-
na das relações sociais, estabelece como critério o acesso ou não 
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acesso a uma forma de vida caracterizada pela diferenciação das 
esferas sociais e pela pluralização da identidade social e pessoal. 
Excluído é aquele que, apesar de manter alguns vínculos sociais, 
não consegue ter acesso a uma variedade de esferas sociais (fa-
mília, economia, escola etc.) e assim desdobrar suas identidades 
sociais e pessoais de acordo com os papéis e formas de condu-
ta de cada esfera. O “uso problemático” de drogas consiste, nesta 
abordagem, em fenômeno qualificado a partir da perspectiva dos 
participantes com o traço fundamental de promover a redução 
(afunilamento) da identidade pessoal e social aos contextos e vín-
culos que gravitam em torno da obtenção e do consumo de subs-
tâncias. Entendemos exclusão como uma situação paradoxal: os 
indivíduos se envolvem nas relações e nas esferas sociais, mas não 
são reconhecidos como participantes legítimos destas esferas. São 
incluídos na sociedade, mas excluídos do status de pessoa social. A 
exclusão de que falamos é, portanto, a exclusão desse status, dessa 
condição mínima de ser reconhecido como pessoa, como gente e 
agente. Isso significa que ser ou não tratado como pessoa é algo 
que pode ocorrer em diferentes esferas da vida social (família, es-
cola, economia, política, direito etc.) e ao longo da trajetória de vida 
de forma cumulativa. 

A experiência contínua da exclusão tende a rebaixar ou destruir 
as próprias expectativas de inclusão que os indivíduos cultivam 
para si mesmos. Uma criança a quem é transmitida cotidianamen-
te a expectativa de que não terá sucesso na escola tende a adaptar 
suas próprias expectativas individuais a essa expectativa social e a 
não investir sua personalidade na busca de sucesso escolar. São as 
chamadas “profecias autorrealizadoras”, a força social que ancora 
a expectativa de fracasso e exclusão é antecipada pelo indivíduo, 
que adapta suas expectativas àquilo que foi vaticinado pelo outro. 
É por isso que transformar exclusão em inclusão, objetivo manifes-
to ou latente de políticas públicas e sociais, exige necessariamente 
a neutralização dessas “profecias autorrealizadoras”, de forma que 
os indivíduos possam também transformar aquilo que esperam de 
si mesmos e para si mesmos, ao mesmo tempo que são incluídos 
em esferas sociais das quais estavam até então excluídos.
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5ª MESA REDONDA: POLÍTICAS DE PREVENÇÃO E REGULAÇÃO DO 
ÁLCOOL

Gregor Burkahrt 
European Monitoring Centre 

for Drugs ans Drug Addiction

 

As ciências do comportamento abandonaram, há bastante 
tempo, a visão do ser humano como Homo Rationalis, tendo em 
consideração que na maioria das vezes atuamos de modo intuitivo 
ou automático, e “inventamos” a posteriori os motivos racionais para 
tais atuações. Ou seja: muitas vezes nem sequer estamos conscien-
tes dos motivos das nossas ações. Assim sendo, tudo indica que as 
decisões humanas poucas vezes são frutos da reflexão e pondera-
ção sobre os prós e contras de certas decisões (de consumir subs-
tâncias, por exemplo), mas sim o resultado da atuação intuitiva, 
racionalizada posteriormente. O auto-conceito ilusório de que o ser 
humano é Homo Rationalis deveria ser substituído mais realistica-
mente por Homo Automaticus. As ciências de prevenção têm ulti-
mamente conferido mais crédito as intervenções contextuais por 
serem mais significativas e com mais alcance populacional do que 
àquelas direcionadas aos indivíduos. Os respectivos determinantes 
ambientais mais relevantes para o nosso comportamento podem 
ser classificados em três categorias: normas descritivas, normas in-
juntivas e a cognição implícita. As normas descritivas são decor-
rentes da nossa percepção do que “todo mundo” faz. Por exemplo, 
ao visitar um outro país, rápida e espontaneamente aprendemos 
com que rigor é respeitado o código de trânsito pelos motoristas 
bem como o quanto seu cumprimento é fiscalizado pelos agen-
tes estatais. Segundo esta percepção, assimilaremos e ajustaremos 
a nossa própria conduta no trânsito naquele local. Estreitamente 
relacionadas com as normas descritivas são as normas injuntivas: 
percebemos (por observação) os comportamentos que aparente-
mente são aceitáveis ou tolerados pelos outros sem expressões de 
desgosto. As normas sociais definem boa parte das nossas decisões 
e ações sem que necessariamente estejamos cientes ou dispostos 
a admiti-lo. A presença de estímulos sensoriais no ambiente nos 
incentivam – ainda que muitas vezes sequer tenhamos consciên-
cia disto – ao consumo, por exemplo, de alimentos que não pre-
cisamos nem desejamos, de tabaco e até de cannabis pela mera 
presença de pontos de venda ou visibilidade do produto. Especial-
mente para o álcool, esta relação descrita acima está muito bem 
estabelecida. As intervenções ambientais e reguladoras afetariam 
as normas injuntivas, como as restrições de dias e horários para 
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comprar álcool em lojas e as limitações ao consumo em público. Os 
limites de idade para comprar álcool e a proibição da publicidade 
por sua vez mudariam as normas descritivas. Reduzir a densidade 
de pontos de venda (das licenças para vender e servir bebidas alco-
ólicas), a publicidade e a promoção indireta do álcool diminuiriam 
os estímulos inconscientes e com isso o viés de atenção para eles. 
O mesmo potencial efeito sobre os comportamentos de consumo 
teriam os regulamentos dos locais de diversão: sua organização es-
pacial, seus aspectos econômicos e logísticos.

Ana Regina Noto
Professora Adjunta da 

Disciplina de Medicina e 

Sociologia do Abuso de 

Drogas do Departamento de 

Psicobiologia da UNIFESP

Apesar da proibição da venda para menores de 18 anos, o con-
sumo de bebidas alcoólicas é um comportamento frequente e va-
lorizado na adolescência. Com o avanço da idade, o uso se amplia 
para contextos jovens, como festas universitárias e “pancadões”. 
Padrões de uso excessivo (“binge”) são acompanhados por uma 
série de riscos, como acidentes, brigas, abuso sexual, comporta-
mento sexual sem proteção e exposição em mídias sociais. Apesar 
das inúmeras pesquisas na área, as ações preventivas apresentam 
efetividade limitada e, em alguns contextos ou populações, com 
resultados adversos (aumento do consumo). As ações tradicionais 
de prevenção, em sua maioria, pré-estabelecem a meta de absti-
nência ou redução do consumo em si (por exemplo: “diga não”). 
São raras as ações que estimulam a habilidade reflexiva do coleti-
vo e abrem possibilidade da meta de redução de riscos ou danos 
para populações jovens. O uso da tecnologia digital, embora muito 
presente entre os jovens, ainda é pouco explorado na prevenção. A 
maioria das ações também desconsideram as bases multifatoriais, 
atribuindo exclusivamente ao jovem a responsabilidade da mu-
dança de comportamento. Dentro desse enfoque mais limitado, 
são raras as ações preventivas que abordam os fatores ambientais 
(vulnerabilidades e recursos do contexto) e articulam com dife-
rentes níveis dos sistemas sociais envolvidos (família, comunidade, 
grupos de amigos, cultura, locais de venda e de consumo, etc).Ten-
do em mente a valorização e inserção cultural do álcool, o marke-
ting da indústria de bebidas, assim como os limites das políticas, 
leis e ações preventivas até então adotadas, são necessárias ações 
mais abrangentes.

Estudos mostram que ações preventivas ambientais apresen-
tam resultados mais promissores quando comparadas aos modelos 



II Congresso Internacional de Prevenção dos Problemas Relacionados ao Uso de Drogas 43

Mesas Redondas

preventivos exclusivamente educacionais. Esse tipo de constatação 
apenas evidencia a lógica de que a prevenção frente a fenômenos 
complexos (vulnerabilidades pessoais, contextuais e processuais) 
deve considerada com o mesmo nível de complexidade, prefe-
rencialmente com ações integradas e norteadas por uma política 
abrangente. As iniciativas frente ao consumo do tabaco no Brasil (a 
proibição das propagandas, o controle ambiental, as ações na mí-
dia, etc) são exemplos de sucesso. Tornam-se necessárias iniciativas 
similares em relação ao álcool que articulem os diferentes sistemas 
envolvidos. Diante do valor cultural do álcool, também são essen-
ciais ações de redução de riscos e danos, que incluam as pessoas 
envolvidas (por exemplo, os jovens), valorizando sua autonomia, seu 
potencial reflexivo e crítico frente aos riscos.

6ª MESA REDONDA: VULNERABILIDADE E INTERSETORIALIDADE NAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS

Rafael West 
Projeto REDES

 O presente trabalho buscou promover uma discussão sobre 
redução de danos, vulnerabilidades e articulação intersetorial 
no cuidado com pessoas que usam drogas no Brasil. Para tanto, 
foram abordados algumas práticas de violações de direitos que 
ainda estão presentes em alguns espaços ditos ‘terapêuticos’, tais 
como: reforma de caráter LGBT conhecido como ‘cura gay’; meca-
nismos de trabalho escravo sendo denominados de laborterapia; 
‘salas de disciplina’ com a finalidade de práticas de tortura, entre 
outras. Também buscou-se explorar outros tipos de violações ad-
vindas da chamada ‘Guerra às Drogas’, desde o encarceramento 
em massa até as altas taxas de homicídios no Brasil e na América 
Latina. Diante disso, foram mencionados desafios atuais para pro-
moção de políticas públicas que desenvolvam conceitos de cunho 
antimanicomial e antiproibicionista no contexto da política sobre 
drogas, bem como os avanços conquistados com a reforma psi-
quiátrica e a construção dos sistemas únicos de saúde e assistên-
cia social no país. Buscou-se elucidar a importância do cuidado 
compartilhado na garantia de direitos, exemplificando o método/
tecnologia social desenvolvido pelo Projeto Redes da Fundação 
Oswaldo Cruz em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas 
sobre Drogas. Como experiência exitosa de prática de cuidado, foi 
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apresentado como surgiu e como funciona o Programa Atenção 
Integral aos Usuários de Drogas e seus Familiares (Atitude), desen-
volvido pelo governo do estado de Pernambuco, que atua com foco 
no atendimento às pessoas que usam crack e vivem em situação 
de vulnerabilidades com grande exposição à violência. Buscou-se 
explorar como se organizam os quatro serviços do Programa Atitu-
de: Atitude nas Ruas, Centros de Acolhimento e Apoio (24h), Cen-
tro de Acolhimento Intensivo (24h) e Aluguel Social/República. Fo-
ram trazidos os principais temas relacionados ao Programa, como 
conceitos sobre baixa exigência, tecnologia leve, flexibilidade no 
cuidado, bem como aspectos de prevenção a violência urbana e os 
contextos de mercado de drogas violentos. Além da descrição dos 
serviços, foi apresentada a pesquisa de avaliação do Programa Ati-
tude realizada pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 
publicado no relatório ‘Crack: Reduzir Danos. Lições brasileiras de 
saúde, segurança e cidadania’ da organização Open Society Fou-
dations. Também foi possível destacar as dificuldades encontradas 
na sustentabilidade do Programa, bem como a importância das 
manifestações organizadas pelas pessoas acolhidas, familiares e 
profissionais para manutenção dos serviços.

Luciana de Toledo Temer 
Secretária de Assistência e 

Desenvolvimento Social do 

Município de São Paulo

Vulnerabilidade e Intersetorialidade nas Políticas Públicas

7ª MESA REDONDA: DESAFIOS PARA A PREVENÇÃO EM TEMPOS DE 
CRISE GLOBAL

Zila Van den Mer Sanchez 
Departamento de Medicina 

Preventiva, Disciplina de 

Epidemiologia, da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP)

A prevenção ao uso de drogas, quando eficaz, tem sido consi-
derada a ação de melhor custo-efetividade no enfrentamento da 
dependência de drogas em diversas comunidades. Sendo assim, é 
fundamental que haja uma integração clara entre o conhecimento 
produzido pela ciência da prevenção e as decisões tomadas por 
gestores públicos, para que ações baseadas em evidências sejam 
implantadas de maneira adequada, a fim de proteger a população. 
No entanto, num cenário de crise global, é fundamental que os 
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esforços sejam focados em ações comprovadamente eficazes, para 
evitar gastos desnecessários e exposição das pessoas a maiores ris-
cos do que aqueles já decorrentes das vulnerabilidades sociais. As 
ações eficazes de prevenção dependem de dois aspectos cruciais: 
1) o produto (a teoria e o método do programa escolhido); 2) o sis-
tema de distribuição do programa (o processo de implantação). É 
preciso, antes de tudo, que o programa se baseie em boas práticas 
de prevenção, já difundidas por diversos órgãos internacionais a 
fim de orientar quais são os componentes necessários a um pro-
grama de prevenção. No entanto, mesmo que um programa seja 
desenvolvido com o uso das teorias mais robustas da prevenção 
ao uso de drogas, pode não produzir o efeito esperado pelo fato 
de não contar com um sistema de distribuição adequado. Por este 
motivo, é fundamental que os programas sejam constantemente 
avaliados, já que, por mais adequados que possam parecer, sua 
distribuição pode ser feita de maneira distinta da prevista, ofer-
tando aos participantes um conteúdo que não condiz necessaria-
mente com as teorias propostas no método original. Neste senti-
do, apesar de a avaliação de programas parecer um gasto extra, 
ela na realidade é a garantia de que não estamos aumentando os 
gastos públicos futuros, ao ofertar um programa cujo efeito é opos-
to ao esperado e que a longo prazo poderá aumentar o número 
de pessoas que necessitarão de tratamento e posterior reinserção 
social. É preciso destacar que a prevenção mais segura e efetiva 
é a prevenção ambiental, ou seja, aquela decorrente das políticas 
públicas de controle de venda e consumo. Há comportamentos 
automáticos que decorrem de estímulos ambientais que, ao se-
rem reduzidos por prevenção ambiental decorrente de políticas 
públicas implantadas e, sobretudo, fiscalizadas, poderiam reduzir 
o impacto econômico do abuso de álcool. Medidas como controle 
de venda para menores de idade, proibição do beber e dirigir, con-
trole da densidade de pontos de venda de álcool, taxação até um 
limite que não estimule o tráfico de álcool, preço mínimo, controle 
de venda para pessoas já intoxicadas são propostas de prevenção 
ambiental que reduzem a intoxicação alcoólica e os danos pesso-
ais e sociais decorrentes dela.
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Eric C. Brown 
University of Miami Miller 

School of Medicine - 

Departament of Public Health 

Sciences

 

Much attention has been given to the international use of 
youth drug use, violence, and delinquency prevention programs 
that have been tested and found to be effective. Little attention, 
however, has been given to the universality of the well-known risk 
and protective factors (e.g., availability of drugs in the community, 
permissive attitudes toward youth antisocial behavior, friends’ use 
of drugs, family conflict) upon which these programs are based. 
To the extent that risk and protective factors for these adolescent 
antisocial behaviors exhibit common psychometric properties 
across different countries and different cultures, then their universal 
use as foci of preventive interventions is strengthened, and 
prevention programs that target these risk and protective factors 
would be appropriate for use internationally. Conversely, if risk and 
protective factors are not equivalent among different countries 
and cultures, then the effectiveness of prevention programs that 
were designed to target these factors would be of questionable 
external validity. Our fundamental research question is: Do risk 
and protective factors exhibit sufficiently similar measurement 
properties and relationships with youth antisocial behaviors to 
warrant their universal use? We examined comparable measures 
of risk and protective factors from several studies in Australia, 
Brazil, Chile, Colombia, Germany, and the United States to answer 
this question. Methods relied on multigroup confirmatory factor 
analysis to examine the factorial invariance of risk and protective 
factor measures with attention to differences in item thresholds 
(likelihood of endorsing one response option over another), factor 
loadings (relationship between an item and its underlying latent 
trait), and concurrent/predictive associations with antisocial behavior 
outcome measures. In lieu of traditional chi-square difference 
testing between nested models, which is highly sensitive to large 
sample sizes, we relied on the magnitude of effect sizes (risk ratios 
and standardized factor loadings/path coefficients) to determine 
meaningful differences in between-country parameter estimates. 
Results of our analyses to date suggest that measures of risk and 
protective factors for adolescent antisocial behavior generally hold 
very similar psychometric properties and relationships with youth 
behavior outcomes among the examined countries; however, some 
notable exceptions were evident. For example, items relating to licit 
drugs (e.g., alcohol and cigarettes) were found to have differential 
likelihoods of being endorsed by youth in some countries (the 
U.S.) than other countries (Germany and Colombia), suggesting 
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that norms regarding alcohol and cigarette use may differ across 
countries. Differences in item factor loadings were typically small, 
suggesting that conceptual meanings of adolescent risk and 
protection are generally universal. Nonetheless, we conclude 
that some differential scaling of risk and protective factors may 
be needed to make valid international comparisons (for example, 
in the use of cut-points in the distribution of the measures), 
and suggest that risk factors be specific to the type of drug-use 
outcome of interest (e.g., licit versus illicit drugs)

Francisco Cordeiro
Escritório das Nações Unidas 

para Drogas e Crime (UNODC)

 

A apresentação se centrará no processo de desenvolvimento 
das Normas Internacionais de Prevenção ao Uso de Drogas, or-
ganizada pelo Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime 
(UNODC) e em seu processo de construção. Apresentará interven-
ções cujos impactos avaliativos apontam para resultados positivos/
negativos/inexistente em várias faixas etárias e suas características 
associadas. Abordará também medidas relacionadas ao consumo 
de drogas lícitas como álcool e tabaco. Articula também o tema 
com outros compromissos globais assumidos pelos Países Mem-
bros, como UNGASS – Política de Drogas/2016 e Objetivos do De-
senvolvimento Sustentável (ODS)/2015.

8ª MESA REDONDA: INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA NO CONTEXTO AD

Flavia Fernando Lima Silva
Doutoranda do Programa de 

Pós Graduação em Psicologia 

Social - UFF

É praticamente unânime entre trabalhadores a afirmação de 
quão  difícil é atender crianças e adolescentes que usam drogas. 
Algumas narrativas são repetidas à exaustão: “os meninos não que-
rem tratamento, não aderem aos projetos terapêuticos, na verdade, 
do que eles precisam mesmo é de limite…” Estes discursos forjam 
nosso olhar e ajudam a produzir realidade, interferem nos modos 
de relação. No entanto, os lamentos neste campo dificilmente são 
acompanhados pelo questionamento de como nós, adultos, temos 
construído lógicas de cuidado “adultocêntricas” que não dialogam 
com a perspectiva da meninada. Projetos terapêuticos em geral 
que não dialogam com as singularidades, construídos para (e não 
com) que muitas vezes não fazem nenhum sentido para as crian-
ças/adolescentes. Apesar da nova discursividade presente no  ECA 



 ANAIS PREVINE 2017 48

Mesas Redondas

e avanços relevantes (mas não suficientes) em termos de políticas 
públicas, os meninos e meninas não são, na prática, reconhecidos 
enquanto sujeitos de direitos, enquanto sujeitos de desejo. A di-
mensão da autonomia e da participação acabam por ser eclipsa-
das ante o imperativo da proteção. Não é demais apontarmos que 
há distinções importantes entre os modos de olhar e intervir se 
recortamos classe, raça/etnia e gênero.

A condição de menoridade foi produzida historicamente não 
apenas a partir do recorte etário, mas operando na realidade, junto 
às classes populares, as mesmas para as quais os direitos básicos 
não são garantidos, são violados tantos todos os dias e perversa-
mente foram posicionadas como “classes perigosas”. Problemati-
zaremos a nossa posição frente às crianças e adolescentes, ofertan-
do outras possibilidades de estar junto com eles, nos aproximando 
das suas perspectivas. Quem são as crianças e adolescentes que 
desejamos tratar, em que territórios vivem, o que as faz sofrer, com 
que sonham? Para isto, traremos para roda um mosaico afinado 
com a Redução de Danos, feito com ferramentais conceituais da 
filosofia, do campo psi e da pedagogia freireana, para conversar 
com nossas práticas, na vida vivida. Como podemos construir com, 
considerando suas perspectivas, escutando-as radicalmente e dia-
logando de verdade com seus desejos e realidades? Compreen-
dendo inclusive que desejo e demanda são tecidos no calor do 
encontro, e que nós trabalhadores, contribuímos para construir 
condições de possibilidade para tais tessituras. O convite/desafio é: 
vamos chegar junto, de outros jeitos?

Miriam Schenker
Departamento de Estudos 

sobre Violência e Saúde Jorge 

Careli da Fundação Oswaldo 

Cruz (CLAVES/FIOCRUZ)

A pesquisa intitulada “O desafio da Rede no atendimento de 
crianças e adolescentes usuárias de crack e/ou acolhidas institucio-
nalmente pelo uso do crack dos pais/responsáveis: um estudo em 
sete cidades brasileiras”, efetuada entre 2011 e 2012 pelo CLAVES/
FIOCRUZ, fornecerá subsídios para o tema da minha fala. O estudo 
revela que o uso do crack e outras drogas pelos familiares, muitas 
vezes associada à negligência familiar, é um fator preponderante 
para a situação de acolhimento dessa população, bem como a tra-
jetória de vida na rua das crianças e adolescentes. O acolhimento 
de adolescentes em serviço de acolhimento institucional (SAI) cos-
tuma ser por uso próprio do crack, já o acolhimento das crianças 
se dá pelo uso da droga por seus pais ou responsáveis. A situação 
de pânico social pelo uso do crack propalado pela mídia não se 
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coaduna com os resultados obtidos na Pesquisa nacional sobre 
o uso do crack- um estudo efetuado nas capitais do país e no 
DF de 2014. Além de trazer um pouco do perfil dessa população 
acolhida em SAI por consumo próprio ou de seus pais/responsá-
veis, a rede de serviços necessária para atender a essa população 
também será privilegiada. Quando se foca no tratamento a esse 
público vê-se, como pano de fundo, duas ideologias de aborda-
gem da questão do uso de drogas: a do proibicionismo, que inclui 
no tratamento as comunidades terapêuticas que não possuem 
especificidades para acolher essa clientela; a da redução de da-
nos, com a busca de atenção integral às crianças e adolescentes 
e seus familiares. Entretanto, à fragilidade e vulnerabilidade social 
dos usuários se soma a fragilidade institucional que, de uma forma 
geral, expressa a necessidade de capacitação dos profissionais da 
Estratégia de Saúde da Família, que atuam na atenção básica à 
saúde, nos fatores que tangenciam o uso do crack e outras dro-
gas por essa população. Acrescenta-se, também, a necessidade de 
ampliação dos Consultórios na Rua para atender à população em 
situação de rua moradia.

Luciana Togni de Lima e 
Silva Surjus
Programa de Mestrado 

Profissional em Ensino em 

Ciências da Saúde - UNIFESP

Propõe-se a problematização da estruturação das ofertas de 
cuidado, a partir das principais representações sociais que histo-
ricamente permeiam os campos da infância e das drogas. Crian-
ças como: a) objetos dos adultos; b) como miniatura de adulto; c) 
como contradição materializada; d) como ser incompleto. Estas 
concepções em movimento convivem com inúmeras contradi-
ções, que ora preocupam-se em proteger e ofertar cuidados es-
pecíficos, ora submetem, excluem e mortificam, quase sempre 
tendo como ponto decisivo para o direcionamento dos esforços 
a desigualdade econômico-social, étnico-racial e de gênero. A 
concepção moderna de criança traz consigo consensos acerca da 
condenação do trabalho infantil; a escola como lugar privilegiado; 
a redução de morbimortalidade; tencionando com a submissão 
à exploração sexual, escravidão, abandono, e o acesso desigual a 
políticas públicas. A constituição do Sistema Único de Saúde, o Es-
tatuto da Criança e do Adolescente e a Política Nacional de Saúde 
Mental são os principais marcos legais que radicalizam a questão 
das crianças e adolescentes como sujeitos de direito e dá centra-
lidade aos direitos humanos e à liberdade na ética do cuidado 
em saúde mental, devendo servir de eixo estruturante aos serviços 
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da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). A RAPS infanto-juvenil 
tem como desafio a superação da atenção ambulatorial especia-
lizada que tende a materializar os problemas nos sujeitos que so-
frem, favorecendo processos de desresponsabilização de familia-
res/cuidadores/comunidades e equipes frente à multicausalidade 
dos processos de adoecimento, que exigem intervenções junto 
aos territórios existenciais. O desafio se vê amplificado, quando se 
acumulam as representações sociais em torno do uso de drogas, 
que transitam entre a perspectiva religiosa do pecado; jurídica da 
criminalidade; e sanitária da doença. Nenhuma delas abrindo ca-
minho para práticas promotoras de autonomia, nem reconhecem 
no encontro com os sujeitos crianças e adolescentes espaços para 
desempenhar seu protagonismo, enquanto o uso de substâncias 
psicoativas segue crescendo, tanto no que se refere ao aumento 
de consumo de medicamentos para controle de comportamen-
to e melhora do desempenho intelectual, quanto na antecipação 
do uso de substâncias proscritas. Somente o segundo caso parece 
tornar-se objeto de preocupação da opinião pública, associada lar-
gamente a expectativas de controle punitivo e unilateral de ações. 
As experiências exitosas em curso têm efetivamente se aberto às 
necessidades das crianças e adolescentes e têm um ar de deso-
bediência, de transgressão. Reconfiguram espaços democráticos, 
tornando a coletividade e a diversidade um lugar produtor de pra-
zer e experimentação - a validação dos dialetos, das danças e sons 
escolhidos, da oferta de recursos tecnológicos a serem usados para 
finalidades diversas e criativas, fazendo reduzir a distância que nos 
afasta temporal e moralmente desta metamorfose fugaz!
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9ª MESA REDONDA: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO 
CONTEXTO AD

André Schafer
Movimento de Pessoas em 

Situação de rua de Florianópolis

No Brasil, no campo das ciências sociais, ainda que recentes, 
são cada vez mais frequentes as pesquisas que articulam os usos 
de drogas e a vida na rua. Não por acaso, o discurso midiático 
alarmista de que vivemos uma epidemia de crack e que credita 
aos usuários de drogas a culpa por todas as violências consequen-
tes ao tráfico, tem como efeito o incentivo a políticas de repres-
são que, atravessadas pela extrema desigualdade social brasileira, 
atingem, principalmente, os usuários mais vulneráveis. Nesta pers-
pectiva, nossas reflexões tomam como sujeitos os trabalhadores 
e os usuários de drogas (e a relação entre os dois) que circulam 
ou vivem nas ruas de Salvador-Bahia, em especial na Praça das 
Mãos, cenário urbano que é palco das mais variadas espécies de 
manifestações sociais e culturais, não sendo incomum a presença 
de crianças, adolescentes, ou mesmo adultos, cuja vida privada 
se desenrola no espaço público, em condições insalubres e, por 
vezes, na mais absoluta indignidade. Mesmo assim, a rua – nesse 
caso a praça - espaço por excelência do transitório, de passagem, 
ainda que cada vez mais permanente para alguns, é consagra-
da por muitos como alternativa única de moradia e sobrevivên-
cia. Considerando os sofrimentos sociais advindos destas vivencias, 
discutimos as experiências de sofrimento social de trabalhadores 
e usuários de substâncias psicoativas frente às situações de violên-
cia e morte no contexto da rua, e as práticas de resistência, a partir 
das narrativas de situações vivenciadas no cotidiano da rua. No 
esquema analítico proposto, partimos do macrocontexto - global 
e local, para dialogarmos com o nível micro ou individual de um 
sujeito que é sempre autor de uma narrativa que o ultrapassa, mas 
não o determina. É neste diálogo entre macro e micro contexto 
e/ou na complexa inter- relação entre indivíduo e sociedade, que 
a temática do sofrimento social por violências e morte de jovens 
usuários de drogas em situação de rua é tratada.

Patrícia Von Flach
Professor da Universidade 

Federal da Bahia & Grupo 

Interdisciplinar de Estudos 

Sobre Substâncias Psicoativas

Pessoas em situação de rua no contexto AD
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A ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE 
ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS: O PROJETO REDES - FIOCRUZ

Coordenação:  
Tânia Maris Grigolo 
Projeto REDES – Fiocruz

Essa seção propõe uma apresentação e debate sobre os desa-
fios do Projeto Redes (SENAD/Fiocruz) na articulação das políticas 
de álcool e outras drogas no Brasil. A promoção de um cuidado 
articulado entre os diversos setores, da saúde, da assistência social, 
da segurança, da educação tem sido crucial para a criação de pos-
sibilidades de atenção qualificada e para a inserção social de usuá-
rios em situação de maior vulnerabilidade. A promoção da gestão 
compartilhada das políticas e do cuidado no campo AD tem de-
monstrado ser o caminho para a construção e efetividade de ações 
que promovam a saúde, reduzam danos, respeitem e promovam 
a qualidade de vida e a cidadania das pessoas através de políticas 
públicas que rompam com a fragmentação, os conflitos e as ações 
paralelas entre os setores. O diálogo intersetorial e o planejamen-
to conjunto das ações, de prevenção, promoção, cuidado e inser-
ção social são essenciais no atual momento do enfrentamento aos 
problemas envolvidos no uso problemático de drogas.  O Projeto 
REDES/SENAD-Fiocruz trará experiências de ações em todas as re-
giões do Brasil, para o debate de caminhos, possibilidades e de 
resultados obtidos.

A ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL NO CAMPO AD E OS DESAFIOS NO 
SUL DO BRASIL

Tania Maris Grigolo 
Interlocutoras Nordeste - 

Projeto REDES-Fiocruz

Christina de Salles Juchen 
Interlocutoras do Sul - Projeto 

REDES- Fiocruz

O Projeto Redes na região Sul vem sendo desenvolvido desde 
2014, com o objetivo de apoiar a articulação de redes intersetoriais 
para o cuidado em álcool e outras drogas. Os municípios envolvidos 
no projeto foram Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Canoas, Viamão e 
Porto Alegre, Curitiba e Foz do Iguaçu no Paraná e Joinville e Blume-
nau em SC. Os desafios são muitos e singulares em cada município. 
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Desde a articulação e fortalecimento da gestão dos vários setores 
das políticas públicas para incluir a questão das drogas como sua 
responsabilidade, até a organização do cuidado territorial com inte-
gração intersetorial. Neste sentido, foram realizadas diversas ações 
tendo o articulador local como o apoio mais próximo do município 
e ao mesmo tempo como um membro externo a todos os setores, 
que tem o papel de promover o encontro e o diálogo entre todos. 
O projeto tem tido o envolvimento mais direto dos setores da saú-
de, da assistência social, da segurança, da educação e de outros 
setores. Muitas são as repercussões dessa experiência como o for-
talecimento de comitês gestores intersetoriais, fóruns de discussão 
entre trabalhadores, debates e construção de diagnóstico de rede 
e de cuidado intersetorial, aproximação com conselhos municipais 
sobre drogas; projetos de inclusão social para pessoas  em situação 
de vulnerabilidade social; qualificação da rede intersetorial através 
de seminários, encontros, supervisões de rede intersetorial, através 
de diversos dispositivos de formação e parceria com universidades, 
associações de usuários, entre outros. Desta forma a articulação da 
política sobre drogas tem gerado muitos e singulares processos de 
avanço para a organização e qualificação das ações nos territórios.

O DESAFIO ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
SOBRE DROGAS NO SUDESTE

Helena Fonseca Rodrigues
Graziella Barbosa Barreiros
Jadir de Assis
Interlocutores Sudeste- 

Projeto REDES-Fiocruz

Na Região Sudeste, nosso projeto apoiou os municípios – Jun-
diaí (SP); São José do Rio Preto (SP); Ribeirão Preto (SP); Vitória (ES); 
Vila Velha (ES); Uberaba (MG); Juiz de Fora (MG); Betim (MG); Con-
tagem (MG); Ribeirão das Neves (MG); Governador Valadares (MG); 
Uberlândia (MG); São Paulo (SP); Consórcio Cia Norte (08 municí-
pios da Grande São Paulo); São Gonçalo (RJ) - com diferentes perfis 
sócio demográficos, para os quais foram oferecidas ações de apoio 
às gestões, para implantar/implementar seus Programas Municipais 
de Políticas para pessoas com demandas relacionadas ao consumo 
de drogas.

Trabalhamos com coletivos intersetoriais, a partir da problema-
tização de situações presentes no cotidiano do trabalho das redes, 
por meio da atuação de Interlocutores regionais, articuladores e 
supervisores locais. Em São Paulo (SP), o Redes teve um formato 
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diferente, onde seus articuladores desenvolveram seu trabalho a 
partir do acompanhamento de pessoas egressas das audiências de 
custódia, em seus percursos sociais e institucionais, numa parceria 
com o poder judiciário.

A ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL DE POLÍTICAS E PRÁTICAS NO 
CAMPO AD NO NORDESTE DO BRASIL

Melissa Azevedo 
Interlocutoras Nordeste - 

Projeto REDES- Fiocruz

Marcela Lucena 
Interlocutoras Nordeste - 

Projeto REDES-Fiocruz)

Projeto Redes Região Nordeste: O Projeto Redes tem como ob-
jetivo apoiar a rede intersetorial de diferentes territórios no que se 
refere a organização da atenção à pessoas que fazem uso prejudi-
cial de álcool e outras drogas. Vem sendo desenvolvido desde o ano 
2014, imprimido ações regionalizadas, seja com atuação no âmbito 
municipal ou estadual. Atualmente os municípios envolvidos no pro-
jeto são: Fortaleza e Maracanaú (CE), João Pessoa e Campina Grande 
(PB), Arapiraca (AL), Recife, Jaboatão, Petrolina e Caruaru (PE), Tere-
zina (PI), Aracaju (SE) e o estado do RN que além de uma interven-
ção regional, também é realizado nos municípios de Natal, Mossoró e 
Parnamirim. Cada lugar apresenta contextos políticos e assistenciais 
próprios,  ações e processos singulares que tem, ao longo do tempo, 
produzido repercussões no sentido de fortalecer o compartilhamen-
to de responsabilidades do cuidado entre os diferentes atores, assim 
como, mobilizando a construção cotidiana da rede nos   territórios. 
Nesta empreitada, a depender de cada realidade, atores como ges-
tores, trabalhadores, usuários, universidades, operadores dos direitos, 
do controle social e movimentos sociais têm desenvolvido o prota-
gonismo neste processo. Destaca-se como repercussões importantes 
dessa experiência: instituição de fóruns  permanentes de discussão 
e construção  da linha de cuidado intersetorial; aproximação entre 
conselhos municipais e estaduais sobre drogas; desenvolvimento de 
projetos de inclusão social para pessoas  em situação de vulnerabi-
lidade social; qualificação da rede intersetorial através de processos 
formativos,  seja através de oficinas temáticas ou cursos de especia-
lização; realização de parcerias com universidades implementando 
ações de extensão e fortalecendo os núcleos de estudo e pesquisa no 
campo AD; articulação dos operadores de direito na articulação com 
os municípios para organização da política sobre drogas; articulação 
prevenção e cuidado no território.
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O DESAFIO DA INTERSETORIALIDADE NA GESTÃO E NO CUIDADO NO 
CAMPO AD NO CENTRO-OESTE DO PAÍS

Marcia Totugui 
Interlocutores no Centro-Oeste- 

Projeto REDES-Fiocruz

Décio Castro Alves 
Interlocutores no Centro-Oeste- 

Projeto REDES-Fiocruz

 Projeto Redes Região Centro-Oeste - O Projeto Redes objetiva 
fortalecer a articulação da rede intersetorial envolvida no cuidado 
de pessoas com sofrimento pelo uso prejudicial de substâncias 
psicoativas. Nesta região, desde 2014, aderiram ao Projeto Redes o 
Distrito Federal e os municípios de Várzea Grande (MT), Rondonó-
polis (MT) e Aparecida de Goiânia (GO). A horizontalidade define 
as articulações e mobilização da rede intersetorial, com ênfase no 
compartilhamento de responsabilidade na construção das ações. 
Considera-se o contexto e a demanda de cada território, com a par-
ticipação do coletivo intersetorial composto por diferentes atores 
como gestores, equipes de trabalhadores, usuários, universidades, 
operadores do direito e organizações da sociedade civil. O cotidia-
no e processos de trabalho da rede de cuidado em cada território 
são pauta fundamental nas articulações e desenvolvimento das 
ações, expressas no contexto de processos formativos como fóruns 
permanentes de discussão e construção da linha de cuidado in-
tersetorial, reuniões ampliadas e supervisionadas de discussão de 
casos compartilhados, oficinas temáticas, processo formativo vol-
tado para o tema do trabalho e geração de renda, articulação de 
alinhamento dos CRRs com as demandas dos territórios, forma-
ção intersetorial sobre prevenção na modalidade semipresencial, 
desenvolvimento de projetos de inclusão social para pessoas  em 
situação de vulnerabilidade social. 

Projeto Redes Região Norte- O Projeto Redes tem como obje-
tivo apoiar a rede intersetorial de diferentes territórios no que se re-
fere a organização da atenção à pessoas que fazem uso prejudicial 
de álcool e outras drogas. Vem sendo desenvolvido desde o ano 
2014, imprimido ações regionalizadas, seja com atuação no âmbi-
to municipal ou estadual. Atualmente os municípios envolvidos no 
projeto na região norte são: Rio Branco (Acre), Palmas (Tocantins), 
Boa Vista (Roraima), Altamira e Itaituba (Pará). São realizadas dife-
rentes atividades a partir da inserção de um articulador de redes 
no município, acompanhado por um interlocutor regional. A rela-
ção dialógica se dá de maneira a disparar processos de articulação 
intersetorial nos territórios, tais como rodas de conversa, processos 
formativos e de educação  permanente de trabalhadores, usuários 
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e gestores. A singularidade dos processos cotidianos do trabalho 
na construção do cuidado às pessoas que tem problemas com 
drogas é o disparador das diversas ações executadas em cada ter-
ritório. Como ponto comum transversal, as potências e desafios do 
empoderamento dos coletivos e movimentos sociais na perspec-
tiva da redução de danos, garantia de direitos humanos na multi-
culturalidade da região amazônica.

ARTICULAÇÃO, INTERSETORIALIDADE E INTEGRALIDADE NA 
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE PREVENÇÃO DE USO/ABUSO 
DE DROGAS NO RN

Edileuza de Medeiros 
Monteiro Roque
João Paulo dos Santos 
Diogo 
Lilian Patrícia da Silva 
Souza
Sandra Cristina Fernandes 
de França
Secretaria Nacional de Políticas 

Sobre Drogas/Fundação 

Oswaldo Cruz

A presente proposta para a sessão coordenada intitulada Ar-

ticulação, intersetorialidade e integralidade na implementação 

de programas de prevenção de uso/abuso de drogas no RN tem 
foco em descrever a implementação dos três programas ofertados 
pela SENAD/FIOCRUZ: Elos, #TamoJunto e Programa Famílias For-
tes, em três municípios do estado do Rio Grande do Norte – Mos-
soró, Natal e Parnamirim. Trata-se do relato de uma experiência de 
implementação intersetorial. 

A ESCOLA COMO PROMOTORA DE PREVENÇÃO: UMA INTERVENÇÃO 
COM AÇÕES INTEGRADAS E INTERSETORIAIS

Edileuza de Medeiros 
Monteiro Roque
Secretaria Nacional de Política 

Sobre Drogas /Fundação 

Oswaldo Cruz

Este estudo consiste num relato de experiências sobre o Pro-

grama Elos: construindo coletivos, programa implementado pela 
Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (SENAD) em par-
ceria com a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), como estratégia 
de prevenção ao uso/abuso de drogas no Brasil. Delimita-se este 
estudo ao âmbito da aplicação do Programa Elos em três muni-
cípios do estado do Rio Grande do Norte, tendo como objetivo 
apresentar o desenho de intervenção integrada e intersetorial no 
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contexto escolar como alternativa de prevenção. O componente 
escolar Jogo Elos destina-se a crianças de 6 a 10 anos, focando 
suas ações na formação integral, a fim de desenvolver condições 
para uma formação psicopedagógica, humana e sociopolítica. A 
instituição escolar é destacada como um espaço potente para ide-
alizar e realizar a prevenção, pois as crianças têm a oportunidade 
de aprender e fortalecer as habilidades de vida nas interações que 
integram seu espaço de aprendizagem. É uma estratégia de me-
diação que promove relações cooperativas entre os educandos e o 
educador e desenvolve condições para que a aprendizagem ocor-
ra num ambiente lúdico, potencializando a escola como espaço 
para fortalecer fatores de proteção. Com essa visão, o Jogo Elos foi 
aplicado em 18 escolas das redes municipal e estadual nos muni-
cípios de Natal, Mossoró e Parnamirim (RN), durante um ano leti-
vo, pelo professor regente de sala de aula. A experiência do Jogo 
Elos no Rio Grande do Norte envolveu inicialmente 2.562 crianças 
e 92 educadores(as), que participaram de formação com carga 
horária de 16 h. Para além do professor, que garante a execução 
das etapas de implementação curricular do programa, a equipe 
imprescinde de outros atores, como o articulador, responsável por 
articular os recursos humanos, logísticos e materiais para a imple-
mentação do programa no seu território; e o multiplicador/apoia-
dor da Saúde e da Educação, que apoia o professor e monitora a 
implementação. O programa é executado em três etapas: familia-
rização, consolidação e criação, que compõem o fluxo de imple-
mentação. Acerca da implementação, neste estudo destacaram-
-se as ações integradas com os outros programas de prevenção e a 
intersetorialidade, o que fortaleceu a intervenção e permitiu maior 
diálogo entre seus pares. A ação de acompanhamento e monito-
ramento da implementação deu-se pelos profissionais da saúde e 
da educação, a partir de ações compartilhadas que possibilitaram 
maior fluidez nas demandas que surgiram ao longo do processo. 
Nesse contexto, e considerando que resultados de prevenção se 
dão a médio e longo prazos, revela-se imperioso reconhecer que 
as ações integradas e intersetoriais foram importantes para um 
desfecho positivo na aplicação do Jogo Elos, dado o papel de pro-
motora de prevenção que a escola exerce.

Palavras-chave: escola; promotora; integradas; intersetorialidade.
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PREVENÇÃO, INTERSETORIALIDADE E TERRITÓRIO: A EXPERIÊNCIA 
DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA #TAMOJUNTO NAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DA CIDADE DE NATAL

João Paulo dos Santos Diogo 
Secretaria Nacional de Políticas 

Sobre Drogas/ Fundação 

Oswaldo Cruz

O Programa #Tamojunto vem sendo implementado na rede pú-
blica de ensino de Natal (RN) desde 2016, envolvendo adolescentes 
de 13 e 14 anos, estudantes do Ensino Fundamental. O objetivo 
deste trabalho foi descrever o arranjo institucional intersetorial de 
prevenção e cuidado desenvolvido pelos multiplicadores e articula-
dores do Programa das secretarias municipais e estaduais de edu-
cação e saúde para ofertar suporte à sua realização em oito escolas 
da cidade. O trabalho é sistematizado a partir de observação, relatos 
e análise documental. Destaca-se, entre as potencialidades e desa-
fios vivenciais do #TamoJunto, a construção de fluxos de apoio às 
famílias envolvendo as escolas e os equipamentos do seu território.

PREVENÇÃO, COMUNIDADE E POLÍTICAS SOCIAIS: IMPLEMENTAÇÃO 
DO PROGRAMA FAMÍLIAS FORTES NO RN

Lílian Patrícia Silva de Souza 
Secretaria Nacional de Políticas 

Sobre Drogas/ Fundação 

Oswaldo Cruz

A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), em par-
ceria com a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), vem implementan-
do, desde o ano de 2015, uma estratégia de prevenção ao uso/abuso 
de drogas no Brasil chamada Programa Famílias Fortes (PFF). Trata-
-se de um programa preventivo para crianças e adolescentes ainda 
não envolvidos em problemas severos decorrentes do uso de drogas. 
É destinado à prevenção universal e seletiva de problemas de saú-
de do adolescente, como o abuso de drogas e comportamento an-
tissocial, além de problemas familiares como violência intrafamiliar 
e maus tratos. Como prevenção universal, o PFF pode ser aplicado 
a qualquer família ainda sem rompimento de vínculos e abuso de 
drogas instalado. Como prevenção seletiva, o PFF pode ser aplicado 
a famílias selecionadas por estarem expostas a fatores de risco, como 
famílias em situação de pobreza ou que usam estratégias de sociali-
zação dos filhos baseadas em violência física, dentre outras. Seu pú-
blico-alvo são crianças e adolescentes com idade entre 10 e 14 anos 
e seus responsáveis (mãe, pai, avó ou outro). Considerado como uma 
ferramenta preventiva ao consumo de álcool e outras drogas, o PFF 
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é a adaptação do Strengthening Families Programme (SFP-UK), que 
está sendo adequado culturalmente ao Brasil, e vem com respaldo 
de resultados cientificamente comprovados. Cabe ressaltar aqui que 
ele está sendo acompanhado por pesquisa científica desenvolvida 
pela Universidade de Brasília (UnB). Tendo em vista que programas 
de prevenção baseados exclusivamente na transmissão de conheci-
mentos por meio de palestras mostraram-se ineficientes, o PFF bus-
ca trabalhar de maneira interativa o desenvolvimento de habilidade 
de vida, os fatores de proteção e o fortalecimento de vínculos fami-
liares, objetivando instrumentalizar as famílias (crianças de 10 a 14 
anos e seus responsáveis) para que a prevenção ao consumo de dro-
gas e outros comportamentos de risco possa ter efetividade. No Es-
tado do Rio Grande do Norte, nos municípios de Natal, Parnamirim, 
Mossoró, Macau e Parelhas foram realizadas sete formações para 
Facilitadores/Multiplicadores do PFF, voltadas para os profissionais 
da Assistência Social, Saúde e Educação do estado do RN. As forma-
ções, com carga horária de 16 horas, tinham como objetivo formar 
profissionais com a metodologia interativa e inovadora do programa 
para serem facilitadores e multiplicadores do PFF. Com os multi-
plicadores, houve um momento adicional, completando, assim, 20 
horas de formação. Entre os profissionais que participaram 100% da 
formação estão: 63 profissionais em Mossoró, 68 em Parnamirim e 
66 em Natal, totalizando 197 profissionais aptos executarem o PFF 
no RN. No ano de 2016 foram implementados 17 grupos do PFF no 
Estado, abrangendo um total de 154 famílias.
 
Palavras-chave: Intersetorialidade, prevenção, drogas, famílias fortes.

ARTICULAÇÃO MUNICIPAL DOS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO EM 
NATAL/RN

Sandra Cristina Fernandes 
de França 
Prefeitura Municipal de Natal

A Prefeitura Municipal de Natal, em parceria com o Ministério 
Público do RN, através do Projeto Transformando Destinos, vem 
desde o ano de 2015 implementando programas de prevenção 
ofertados pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SE-
NAD), em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). Os 
programas Famílias Fortes (PFF), Jogos Elos e #TamoJunto são 
programas voltados para crianças e adolescentes que ainda não 
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se envolveram de forma austera no uso abusivo de álcool e outras 
drogas, e suas atividades são desenvolvidas de forma intersetorial. 
No caso do Programa Famílias Fortes (PFF), são atendidos crianças 
e/ou adolescentes entre 10 e 14 anos, com seus responsáveis. Os 
encontros acontecem no âmbito dos CRAS ou das Escolas, sendo 
um encontro de apresentação e adesão, sete encontros semanais 
e quatro de acompanhamento, em que cada grupo pode conter 
até 15 famílias. Neste programa contamos com a participação das 
secretarias de Educação, Assistência, Saúde e, para 2017, também 
a Segurança, com uma excelente participação da Guarda Munici-
pal. O Programa Jogo Elos, por sua vez, acontece nas escolas mu-
nicipais, em turmas de 1º ao 5º ano, e dura o ano inteiro. Já o 
#TamoJunto ocorre nas escolas municipais e em turmas de 8º e 9º 
anos, com duração em média de quatro meses. Os três programas 
são compostos por articuladores de cada secretaria, cujo papel 
é mediar, junto às outras secretarias, a execução do Programa e, 
junto ao multiplicador, a execução efetiva na ponta, com os facili-
tadores. Em abril de 2016 foi criada a Lei 6.604, que cria o SISMUD 
(Sistema Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas), com a fi-
nalidade de articular, integrar, organizar e coordenar as atividades 
relacionadas à prevenção de uso abusivo de substâncias entorpe-
centes, à atenção e reinserção social de usuários e dependentes, 
bem como à repressão ao tráfico de drogas no âmbito de Natal. 
E todas as ações e projetos são vinculados ao SISMUD numa ação 
intersetorial. Assim, percebeu-se a necessidade de um ator que 
pudesse transitar entre as secretarias, articulando os processos de 
execução dos programas. Então, foi indicado por gestores, mem-
bros do Ministério Público e da SENAD/FIOCRUZ, o articulador 
municipal, que tem como função articular os recursos humanos, 
logísticos e materiais para a implementação dos programas no 
território, apoiando as equipes nas pactuações dos programas nos 
serviços. Além disso, o articulador monitora na esfera da gestão 
local os programas de prevenção e medeia as redes da Assistência 
Social, Educação e Saúde entre os setores, além de ser a ponte 
entre os profissionais que executam os programas e as gestões 
municipal, estadual e federal. Fortalece, ainda, as redes entre os 
setores, garantindo os recursos necessários para a implementação 
dos programas pactuados.

Palavras-chave: Intersetorialidade. Prevenção a drogas. Famílias 

Fortes. Jogo Elos. #TamoJunto.
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BOAS PRÁTICAS EM PROMOÇÃO DE SAÚDE E CIDADANIA: 
EXPERIÊNCIAS DE BOA VISTA, CEARÁ E RIO GRANDE DO NORTE

Coordenação: 
Roberta Peixoto Ataides 
Coordenadora Geral do 

Projeto Prevenção e Pesquisa

Lidiane Nogueira Rebouças 
UFC

Fortalecer fatores de proteção por meio da promoção de habi-
lidades sociais e para vida e promover a inserção social de pessoas 
em situação de vulnerabilidade social são estratégias eficazes para 
diminuir o uso problemático de drogas. Nesse sentido são os pro-
jetos Família Que Acolhe e Crescer em Boa Vista - RR, o Projeto 
Juventude do Futuro, no Ceará, e o Projeto Transformando Desti-
nos do Ministério Público do Rio Grande do Norte - MPRN. O ob-
jetivo dessa sessão coordenada é apresentar a experiência desses 
projetos implementados considerando o contexto local, desafios 
e potencialidades.

BOA VISTA: PROJETOS CRESCER E FAMÍLIA QUE ACOLHE

Maria Teresa Saenz Surita 
Guimarães

 

Dois projetos da Prefeitura de Boa Vista têm sido referência 
por trabalhar o fortalecimento de fatores de proteção como os 
vínculos familiares, a educação para a parentalidade, os cuidados 
na primeira infância e a prevenção de várias questões, como o uso 
severo de drogas, violências e desvios de conduta.

Na primeira infância o Programa Família Que Acolhe (Rede 
FQA) tem merecido destaque e apoio de fundações e entidades 
internacionais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), Academia de Ciências de Nova Iorque, a Fundação Maria Ce-
cília Cecília Souto Vidigal e a Bernard Van Leer Foundation.

A Rede FQA tem como foco principal o desenvolvimento inte-
grado da primeira infância, através da atenção e proteção à crian-
ça e à gestante, bem como a seus familiares. Objetiva, portanto, 
a promoção do desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e 
social da criança, de forma integral, desde a gestação. O Programa 
Família que Acolhe foi idealizado pela Prefeita Teresa Surita em 
2012, após participar do Curso Liderança Executiva em Desenvol-
vimento da Primeira Infância na Universidade de Harvard (Esta-
dos Unidos). Nesse curso ficou claro ser a primeira infância a fase 
em que as crianças precisam de condições e estímulos para que 
possam desenvolver cada uma de suas aptidões. Essa etapa da 
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vida e da formação humana são base para aprendizagens futuras 
e estabelecimento de comportamentos, já que o desenvolvimento 
cerebral e as experiências de interação com o ambiente vão ser 
influenciáveis na vida. Desse modo, intervenções na primeira infân-
cia possibilitam melhora na aprendizagem, no desenvolvimento 
de habilidades sociais, emocionais, cognitivas, senso perceptivas 
e motoras. Toda essa base se for construída de modo positivo, irá 
acarretar bons resultados, formando pessoas mais conscientes, 
mais saudáveis, mais produtivas e menos violentas.

Já o Projeto Crescer, premiado pela FGV, Fundação Ford e Prê-
mio Petrobras Social - Geração da Paz, recebe apoio do Ministério 
da Justiça e traz uma prática importante de reinserção social pela 
educação e pelo trabalho de adolescentes e jovens em situação 
de vulnerabilidade.

Problema antigo nas grandes cidades brasileiras, a violência ju-
venil também é motivo de preocupação em Boa Vista. Intenso na 
década de 90 e início dos anos 2000, o problema foi reduzido dras-
ticamente nos últimos anos, como mostram os dados do Mapa da 
Violência Conforme o Mapa, houve redução nas taxas de homicídio 
na faixa etária compreendida entre 15 e 24 anos e uma redução 
de 72% no índice de violência juvenil. O trabalho desenvolvido em 
Boa Vista também foi o responsável por reduzir o número gangues 
de bairros, de 35 para apenas 05.

A política pública de atendimento a jovens em situação de 
vulnerabilidade social, denominada “Crescer”, acontece a partir 
dos seguintes passos: contato, mapeamento, diagnóstico, cadas-
tramento, convivência, oficinas laborais, parceria com o Sistema 
S, cooper crescer e mercado de trabalho. Atuam no Crescer uma 
equipe multidisciplinar formada por psicólogos, assistentes sociais, 
educadores sociais, recreadores, pedagogos, advogados e profes-
sores de educação física, música e artes. A inclusão de práticas es-
portivas, as recreações e os jogos sociais são usados também como 
elementos para trabalhar comportamentos.
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JUVENTUDE DO FUTURO: EXPERIÊNCIA DE UM PROGRAMA NO 
ESTADO DO CEARÁ

Natália Alexandre Ferreira
Lidiane Nogueira Rebouças
Aline Bezerra de Oliveira 
Lima
Géssyka Vieira Alves
Leidiane Moreira de Oliveira
Ercilia Holanda Olinda 
Dantas
Fabiane do Amaral Gubert
Thábyta Silva de Araújo.

Programas fundamentados na prevenção ao uso de drogas e 
no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais podem reve-
lar resultados significativos na otimização do potencial produtivo 
das populações, além de serem menos onerosos do que os trata-
mentos para recuperação das doenças relacionadas ao consumo 
de álcool e outras drogas. A Secretaria Especial de Políticas sobre 
Drogas do Governo do Estado do Ceará (SPD), através do Sistema 
Integrado de Prevenção (SIP), possui cinco programas, dentre eles, 
o Programa Juventude do Futuro (PJF), voltado a alunos do ensino 
fundamental da rede pública municipal e famílias de jovens assis-
tidos pela assistência social municipal.

O PJF busca viabilizar a chegada dos programas de preven-
ção ao uso ou abuso de álcool e outras drogas Jogo Elos - Cons-
truindo Coletivos, #TamoJunto e Famílias Fortes, nos municípios 
cearenses. O jogo Elos é dedicado aos estudantes de 6 a 10 anos 
de idade e estimula a cooperação entre alunos e professores, favo-
recendo o aprender e o desenvolvimento das habilidades sociais. 
O #Tamojunto está voltado para alunos de 13 e 14 anos de idade, 
oferece recursos e informações para que os adolescentes possam 
lidar com as influências sociais sobre drogas, com consciência e li-
berdade de escolha, além de contemplar oficinas dedicadas a pais 
e responsáveis. O Famílias Fortes é voltado a famílias de jovens de 
10 a 14 anos por meio de reuniões voltadas ao fortalecimento dos 
vínculos afetivos e de cooperação entre pais, responsáveis e filhos, 
buscando reduzir os fatores de risco ao uso e abuso de drogas.

Tais programas são executados no território nacional em par-
ceria com o Ministério da Justiça através da Secretaria Nacional de 
Políticas sobre Drogas (SENAD). No território cearense a parceria 
firmada com a SENAD buscou ampliar a área de atuação dos três 
programas de prevenção no estado do Ceará e o desenvolvimento 
seguro e saudável de crianças e jovens de forma que percebam 
seus talentos e potenciais, tornando-se membros que contribuirão 
para o bem-estar da sociedade. Os programas estimulam o desen-
volvimento de habilidades sociais, fortalecem e ampliam estraté-
gias de diálogo respeitoso no ambiente escolar, familiar e comu-
nitário onde todos são valorizados e suas diferenças reconhecidas 
incentivando a interação cooperativa. Nos anos de atuação (2015 
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e 2016) o PJF alcançou 30 municípios cearenses; 112 escolas; for-
mou 726 profissionais da saúde, educação e assistência social; be-
neficiou 6.490 alunos, 1.197 famílias e atingindo 18.099 pessoas.

Diante da boa aceitação dos programas nos municípios, a SPD 
pretende dar continuidade às ações de prevenção acreditando se-
rem estratégias mais eficientes e menos danosas para proteger as 
pessoas do uso problemático de drogas lícitas e ilícitas. O fortale-
cimento dos jovens na capacidade de fazer escolhas, voltadas à 
valorização da vida, possibilita a participação de forma positiva na 
dinâmica familiar, escolar e comunitária.

PROJETO TRANSFORMANDO DESTINOS – EXPERIÊNCIA NA INDUÇÃO 
DA POLÍTICA PÚBLICA SOBRE DROGAS NO RIO GRANDE DO NORTE

Iara Maria Pinheiro 
Albuquerque
Iveluska Alves Xavier da 
Costa Lemos
Luciana Andrade 
D’Assunção
Sandra Angélica Pereira 
Santiago 
Ministério Público do Estado 

do Rio Grande do Norte

O grave contexto de consumo prejudicial de drogas lícitas e 
ilícitas nos municípios do Rio Grande do Norte e a ausência de 
políticas públicas e de articulação entre os atores públicos institu-
cionais que lidam com a problemática, aliados à importância do 
tema e à consciência de sua responsabilidade social, foram moti-
vos determinantes para que o Ministério Público do Rio Grande do 
Norte lançasse o projeto Transformando Destinos, com o objetivo 
de apresentar estratégias concretas para o enfrentamento dos da-
nos e consequências produzidas pelas drogas, com base no que 
preconiza a política nacional de drogas (Lei nº 11.343/2006).

Trata-se de inovador papel proativo do Ministério Público execu-
tado através de ação articulada, transversal e trabalhada simultane-
amente para a indução da política pública sobre drogas em todos 
os seus eixos (prevenção, cuidado e repressão), a partir da identifi-
cação das fragilidades tanto das redes de atenção (sociossanitária e 
educacional) aos usuários e/ou dependentes químicos, como tam-
bém das ações repressivas executadas, promovendo, internamen-
te, a sensibilização e o engajamento dos promotores de justiça de 
diversas áreas de atuação, como meio de assegurar uma integração 
correspondente ao que preconiza a legislação vigente, em toda sua 
amplitude, primando ainda pela qualificação dos debates em tor-
no do tema. Além disso, fomenta e auxilia os executivos estadual 
e municipais, na condição de atores fundamentais, na implanta-
ção da intersetorialidade no enfrentamento à problemática, com 
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a criação dos marcos jurídico-legais respectivos, a construção de 
planos de políticas sobre drogas atualizados e factíveis, a institui-
ção dos respectivos Conselhos com a garantia do controle social, 
a instalação de comitês gestores com o propósito de coordenar e 
integrar as ações das diversas secretarias municipais e estaduais 
que lidam com a temática das drogas, harmonizando-as com os 
projetos desenvolvidos pela Secretaria Nacional de Políticas sobre 
Drogas, notadamente os do Programas de Prevenção (Jogo Elos, 
#tamojunto e Famílias Fortes) e o Projeto Redes (este implantado 
de forma pioneira na rede estadual), e primando por induzir ações 
repressivas qualificadas e de inteligência que reduzam a circula-
ção de drogas no território.

Com efeito, o projeto tem o propósito de trazer para a agen-
da de prioridades dos governantes a temática do uso prejudicial 
de drogas lícitas e ilícitas e suas nefastas consequências no meio 
social; tendo por objetivo disparar processos visando dotar de au-
tonomia os atores fundamentais para que desenvolvam ações 
sustentáveis e eficazes em políticas sobre drogas, dando-se por 
encerrado quando os entes públicos institucionalizarem medidas 
qualificadas em suas redes de atendimento. O monitoramento 
dos serviços essenciais e das ações promovidas recairá no âmbito 
de atuação natural das promotorias de justiça das áreas promo-
cionais de direitos fundamentais.
 
O projeto tem apoio financeiro da Associação do Ministério Públi-
co do Estado do Rio Grande do Norte –AMPERN; Companhia de 
Energética do Rio Grande do Norte – Cosern.
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A Coordenação de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas do 
Ministério da Saúde, em parceria com o UNODC e a SENAD vem 
implementando, desde 2013, um projeto que traz um pioneirismo 
para a área de álcool e outras drogas no Brasil, na medida em que 
planeja a implantação de uma política pública com foco na pre-
venção em larga escala, mas baseada em evidências, na medida 
em que se sustenta em estudos que acompanham seu processo 
de implementação e adaptação cultural e avalia o processo e a 
efetividade das ações desenvolvidas, num processo colaborativo 
entre os órgãos executivos, responsáveis pela implementação dos 
programas e as universidades, responsáveis pela avaliação destes. 
Esta mesa pretende discutir os desafios da avaliação de programas 
no Brasil a partir da experiência de três programas em estudo: Elos, 
#Tamojunto e Fortalecendo Famílias. 

DESAFIOS DA AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS NO 
BRASIL: A IMPLANTAÇÃO DE UM POLÍTICA PÚBLICA BASEADA EM 
EVIDÊNCIAS

Coordenação: 
Daniela Ribeiro Schneider 
Universidade Federal de 

Santa Catarina

Roberto Tykanori 
Universidade Federal de São 

Paulo

Zila Sanchez 
Professora de Epidemiologia 

na Escola Paulista de 

Medicina

Sheila Murta 
Universidade de Brasília

CONSTRUÇÃO DE UMA PROPOSTA DE POLÍTICA DE PREVENÇÃO DE 
DROGAS BASEADA EM EVIDÊNCIA NO BRASIL

Roberto Tykanori Kinoshita 
Universidade Federal de São 

Paulo

As ações de prevenção ao consumo de drogas é talvez um dos 
pontos em que há maior consenso entre profissionais de saúde, 
gestores e público em geral.  O dito popular “melhor prevenir que 
remediar” é campeão de aceitação e praticamente incontestável. 
No entanto o campo de debate propriamente teórico sobre os fun-
damentos para estas ações de prevenção e os processos de ava-
liação dos efeitos destas ações é, ao contrário, extremamente ra-
refeito. Foi neste contexto que, em 2013, fomos introduzidos pela 
UNODC a um campo de investigação e de formulação teórica que 
se formou a partir no início dos anos 1990 nos EUA e na Europa 
buscando cobrir esta lacuna. A apresentação de alguns dos resul-
tados deste tipo de investigação trazia duas perspectivas opostas: 
de um lado, os estudos indicavam que a maior parte das ações de 
prevenção que se considerava “óbvias” não tinham nenhuma efeti-
vidade. Por outro lado, surgiram evidências de que algumas ações 
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de fato podem gerar efeitos de impacto significativo. Este novo 
quadro trouxe duas vertentes para a elaboração da política sobre 
drogas. Se a magnitude dos efeitos positivos, quando fundamen-
tados em investigação, torna quase mandatório a implementação 
de ações de prevenção, ao mesmo tempo, implica na proscrição 
de ações de prevenção que não trazem efeitos, pois geram des-
perdício de recursos ou em alguns casos gerar efeitos iatrogênicos. 
O Brasil não difere da maioria dos locais em que a produção de 
teoria e pesquisas de efetividade no campo da prevenção segue 
escasso. As universidades têm um papel estratégico para a pro-
dução de evidências para a realidade brasileira de forma a gerar 
subsídios para a elaboração de políticas de prevenção de drogas, 
mas acrescido de um desafio: quais os caminhos para a imple-
mentação de ações de prevenção efetivas em larga escala. Isto 
envolve questões de adequação para o contexto brasileiro que se 
apresenta extremamente variado em termos culturais, para além 
da vulnerabilidades sociais, exclusão e iniquidade social histórica.

AVALIAÇÃO DE UM PROGRAMA PREVENTIVO FOCADO NAS 
VULNERABILIDADES PSICOSSOCIAIS DE CRIANÇAS EM  
ESCOLAS PÚBLICAS

Daniela Ribeiro Schneider
Departamento de Psicologia 

da Universidade Federal de 

Santa Catarina

O Programa Elos é resultado da adaptação cultural do Progra-
ma preventivo norte-americano baseado em evidências chamado 
Good Behavior Game, dirigido a crianças de 6 a 10 anos, aplica-
do no Brasil em turmas de ensino fundamental I, do 1º até o 5º 
ano, de escolas públicas, concretiza-se como um método para a 
gestão da sala de aula, ao instrumentalizar o professor com es-
tratégias pedagógicas participativas. A partir de certas regras de 
convivência acordadas coletivamente entre a turma e o professor, 
objetiva-se criar oportunidades de construção de um ambiente 
adequado para a aprendizagem. O programa incide sobre vulne-
rabilidades psicossociais das crianças, tais como isolamento social, 
dificuldade de engajamento nas tarefas acadêmicas, no auto-
controle, presença de comportamentos agressivos e disruptivos, 
aspectos estes compreendidos como fatores de risco para futu-
ros comportamentos antissociais.  As crianças são estimuladas a 
trabalharem em conjunto com seus pares, a partir do estímulo 
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à colaboração e aceitação mútua entre as crianças, o que leva a 
redução de ocorrências de conflitos em sala de aula e desfechos 
negativos em saúde mental na adolescência e idade adulta, entre 
eles os problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas. 
Na busca da implementação do mesmo como política pública ba-
seada em evidência, o Ministério da Saúde fez um convênio com 
algumas universidades para sua avaliação. Os estudos avaliativos 
do Elos foram desenvolvidos pelo Núcleo de Pesquisas em Clíni-
ca da Atenção Psicossocial (PSICLIN) da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e pela Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP). A pesquisa avaliativa em 2013 focou no processo de 
aceitabilidade, fidelidade e viabilidade do Programa nas escolas 
brasileiras e foram utilizadas metodologias mistas, de caracterís-
ticas qualitativas e quantitativas, por meio do uso de grupos fo-
cais, entrevistas e aplicação de questionários de fidelidade e de 
satisfação, envolvendo três escolas no estado de São Paulo e três 
escolas no estado de Santa Catarina, em um total de 25 atores, 
sendo 12 professores, sete membros das equipes pedagógicas e 
seis multiplicadoras nacionais. O estudo avaliativo desenvolvido 
em 2014 realizou a avaliação de processo e de resultados, a partir 
de métodos mistos e da análise a partir da triangulação de da-
dos. Abarcou os vários atores envolvidos no processo: professores, 
multiplicadores, gestores.  A avaliação de resultados foi um estudo 
quasi-experimental de grupo único (sem controle). Já em 2016 foi 
desenvolvido um estudo de avaliação de processo como os atores 
envolvidos, assim como de resultados, com desenho quasi-experi-
mental, incluindo grupo controle. Todos os estudos envolveram a 
triangulação de dados em suas análises. Nesta apresentação serão 
discutidos os resultados obtidos e as facilidade e dificuldades en-
contradas na realização da avaliação.

Palavras-chave: Prevenção, Avaliação de Programas, Escola, Crianças, 

Saúde Mental Infantil.



II Congresso Internacional de Prevenção dos Problemas Relacionados ao Uso de Drogas 70

Sessões Coordenadas

Com base nas diretrizes internacionais de prevenção, a Coorde-
nação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério 
da Saúde, em parceira com o Escritório das Nações Unidas so-
bre Drogas e Crime (UNODC), decidiu investir na adaptação trans-
cultural de programas de efetividade comprovada, para ampliar 
a gama de recursos para prevenção do uso prejudicial de álcool 
e outras drogas por meio de fortalecimento de fatores de prote-
ção e redução de fatores de risco para a realidade brasileira. No 
campo da prevenção escolar para adolescentes, foi selecionado o 
programa europeu Unplugged para ser adaptado e implantado 
em escolas públicas brasileiras, sob o nome de “#Tamojunto”. Este 
estudo avaliou o efeito do programa escolar de prevenção #Tamo-
junto nas trajetórias de consumo de drogas de adolescentes em 
21 meses de seguimento. Um ensaio controlado randomizado foi 
conduzido entre 6391 estudantes de 7º e 8º anos do ensino funda-
mental de 72 escolas públicas de 6 cidades brasileiras. Os partici-
pantes foram avaliados em três tempos (0, 9 e 21 meses após), nos 
anos de 2014 e 2105. O grupo intervenção recebeu 12 aulas se-
manais do programa #Tamojunto. O grupo controle não recebeu 
nenhum programa de prevenção. Análise de transição latente foi 
utilizada para estimar a probabilidade de mudança nos padrões 
de uso de drogas dos adolescentes. Considerando-se o consumo 
de álcool, tabaco, maconha, inalantes e no “binge drinking”, três 
distintos padrões de uso de drogas foram identificados: usuários 
leves, binge drinkers e poliusuários. Nenhuma diferença foi encon-
trada na probabilidade de transição nos padrões de uso de drogas 
entre o grupo intervenção e o controle. A mais provável transição 
foi não transitar entre os padrões de uso, independente do grupo 
de alocação no estudo. A intervenção não teve sucesso em mudar 
o padrão de uso de drogas dos adolescentes no tempo, sugerindo 
que os componentes da adaptação do programa de prevenção 
“Unplugged” precisam ser reavaliados.  Este estudo é o primeiro 
ensaio controlado randomizado que se tem registro realizado em 
6 cidades brasileiras para avaliar a efetividade de um programa 
escolar de prevenção ao uso de drogas, implantado pelo Ministé-
rio da Saúde. O estudo inova ao utilizar uma análise de transição 

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DO PROGRAMA #TAMOJUNTO NA 
PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS ENTRE ESCOLARES

Zila Sanchez 
Professora de Epidemiologia 

na Escola Paulista de Medicina 



 ANAIS PREVINE 2017 71

Sessões Coordenadas

latente para avaliar perfis de consumo e não o consumo individual 
de cada substância avaliada. Nesta apresentação serão discutidos 
os possíveis motivos do não sucesso da primeira versão do progra-
ma #Tamojunto aplicado no Brasil. Financiamento: Ministério da 
Saúde. TED 89-2014.

Palavras-chave: prevenção, drogas, adolescentes, escola, avaliação 

de programas.

AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE, QUALIDADE DA IMPLEMENTAÇÃO E 
VALIDADE SOCIAL DO PROGRAMA FAMÍLIAS FORTES: DESAFIOS E 
LIÇÕES APRENDIDAS

Sheila Giardini Murta O Programa Famílias Fortes (PFF) visa à prevenção do abuso 
de álcool e drogas em crianças e adolescentes. Foi adotado em 
2013 pelo Ministério da Saúde (MS) e, nos últimos anos, vem sen-
do difundido para diversas regiões do Brasil, sob a gestão do MS 
e da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Este trabalho 
tem um duplo objetivo. Primeiro, será descrito o plano de avaliação 
do estudo, cujo objetivo geral é avaliar a efetividade do PFF, des-
crever a qualidade de sua implementação e avaliar sua validade 
social.  Segundo, os desafios na implementação do estudo serão 
discutidos. O estudo terá a duração de 3 anos e conta com um 
delineamento quase-experimental, com follow-up de seis e 12 me-
ses. Participarão 2.335 crianças/adolescentes, dos quais 1.813 par-
ticiparão de sete sessões do PFF (Condição Experimental) e 522 
não receberão a intervenção (Condição Controle). Pais/ responsá-
veis, facilitadores, multiplicadores, formadores federais e supervi-
sores serão convidados a participar de estratégias qualitativas de 
coleta de dados, incluindo entrevistas e grupos focais. O PFF será 
conduzido de modo intersetorial em equipamentos de proteção 
social básica, saúde, educação e outros afins, em sete encontros 
grupais, de duas horas de duração, sendo a primeira hora dedicada 
a grupos separados de crianças e pais ou responsáveis e a segunda 
hora, a encontros conjuntos para a família. Escalas aplicadas antes, 
imediatamente após, aos seis e aos doze meses após, avaliarão o 
padrão de consumo de drogas, comportamentos antissociais, gra-
videz precoce, abandono escolar, desempenho escolar (desfechos 
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primários), vínculos familiares, práticas parentais, autoeficácia para 
aprendizagem, perspectiva de tempo futuro e engajamento esco-
lar (desfechos secundários). Elementos do contexto influentes na 
implementação e o engajamento dos participantes serão avaliados 
por observadores externos durante a execução dos encontros. En-
trevistas com pais desistentes serão feitas no decorrer do PFF. Após 
o último encontro, serão aplicadas entrevistas por telefone e uma 
escala junto aos facilitadores para avaliação da validade social do 
programa, fidelidade na implementação, bem como adaptações 
realizadas. Aos três meses pós-intervenção, entrevistas individuais 
com supervisores e grupos focais com facilitadores, multiplicado-
res, articuladores, formadores federais, gestores dos serviços locais 
e pais participantes serão realizados para se avaliar a validade so-
cial dos objetivos, atividades e efeitos do PFF. Entrevistas domici-
liares com famílias da Condição Experimental e Condição Controle 
serão feitas antes, aos seis e aos doze meses pós-intervenção para 
se avaliar efeitos da intervenção sobre o fortalecimento de vínculos 
familiares. Por fim, serão discutidos os desafios na implementação 
do estudo, organizados em quatro eixos: Eixo 1. Recursos políti-
cos, econômicos e capacidade institucional.  Eixo 2. Método: teoria 
da ação do programa e integração de abordagens metodológicas. 
Eixo 3. Processos de trabalho e gestão da pesquisa. Eixo 4. Aspectos 
relacionais e éticos. Notas conclusivas acerca das implicações para 
o planejamento de estudos em larga escala serão discutidas.

Palavras-chave: avaliação de programas, efetividade, planejamento 

de pesquisa

O DESAFIO DA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA A PREVENÇÃO 
DOS PROBLEMAS ASSOCIADOS AO USO DE ÁLCOOL E DROGAS

Coordenação: 
Jane Moraes Lopes

Essa sessão propõe um debate sobre  desafios vivenciados na 
formação de profissionais para a realização de ações preventivas 
dos problemas associados ao uso de álcool e drogas: alinhamen-
to  quanto aos paradigmas relacionados ao uso de substâncias,  
prevenção,  educação e promoção de saúde; aproximação entre  
prática dos profissionais da rede intersetorial e  políticas públi-
cas; relevância do apoio institucional às iniciativas de formação; 
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DESAFIOS EM RELAÇÃO AOS PARADIGMAS QUE FUNDAMENTAM 
ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO

Marina Ramos da Rocha 
Paes
Rebeca Chabar Kapitansky
Nathan Luz de Beltrand
Emerson Suriani Silva

 

O tema da Prevenção do uso de álcool e outras drogas vem 
sendo largamente evocado como estratégia urgente, a ser adota-
da em diversos segmentos das políticas públicas brasileiras, diante 
do crescente consumo e notificação de danos dele decorrentes, 
em especial nas faixas etárias que abrangem a infância e a juven-
tude. Lidar com a complexidade deste cenário, e com o alarde 
acirrado pela mídia e pelas estatísticas, faz com que a Prevenção 
seja confundida com solução, reparação ou modelo curativo. Um 
dos pontos de partida assumido pela Coordenação Nacional de 
Saúde Mental Álcool e outras Drogas é o de que a Prevenção não 
se dá em si mesma, ou seja, não se constitui como prática úni-
ca que levaria a cabo quaisquer possibilidades de experimenta-
ção ou uso de drogas. A equipe técnica do Ministério da Saúde, 
a frente de programas preventivos em difusão pelo território na-
cional, admite que há estratégias preventivas complexas, exten-
sivas e disseminadas em diferentes contextos e que podem ser 
corroboradas por outros funcionamentos sociais e institucionais. 
Não raro, profissionais das áreas da Educação, Saúde e Assistência 
Social consideram-se despreparados para desempenhar a Preven-
ção, enxergando-se sem meios para executá-la. Diante da atuali-
dade da problemática surge uma vastidão de métodos formativos, 
cuja oferta consiste em subsidiar o aprendizado de profissionais 
que mediarão ações preventivas nos territórios, à luz de variados 
paradigmas: proibicionistas, caritativos, arrojados, liberais. Divisar 
os paradigmas fundantes de algumas estratégias nem sempre se 
constitui como tarefa fácil, uma vez que lançados os métodos no 
mercado, eles serão ofertados sob a perspectiva de maior acei-
tação ou politicamente mais correta, “maquiando” muitas vezes 
seus reais objetivos e finalidades, mesmo que contrários a todas 

proposição de modelos baseados em evidência; utilização de es-
tratégias e recursos didático-pedagógicos eficazes para formação. 
Espera-se que a problematização da formação de profissionais 
desponte como alternativa para a necessidade de integração  en-
tre políticas públicas, conhecimento e prática profissional.  
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as evidências encontradas neste campo e absorvidos por conflitos 
de interesses. Assim, não cair numa “vala” comum dependerá de 
constante avaliação e sedimentação das práticas implementadas. 
O desafio de produzir formações com foco na Prevenção, que vão 
ao encontro da saúde como fenômeno cuja determinação social 
é estruturante, e nas quais o objeto “droga” não se sobreponha às 
relações entre os sujeitos e à cultura na qual estes se desenvolvem, 
se dá porque a sociedade está crivada de preconceitos e susten-
tada em crenças normativas e moralizadoras que dificultam com 
que os sujeitos permitam-se repensar suas convicções e formações 
de base. As universidades e institutos de ensino pouco abordam a 
Prevenção, o que dificulta o desenvolvimento de estratégias mais 
críticas, inovadoras e eficazes, restringindo o debate aos poucos 
grupos que têm acesso, por outras vias, às estratégias preventivas 
em curso em âmbito nacional e internacional. Este trabalho se 
propõe a discutir as facetas sob as quais o desafio da formação de 
profissionais, no que tange aos diferentes paradigmas, se apresen-
ta e seus efeitos no processo de trabalho dos profissionais envolvi-
dos e público-alvo. 

O DESAFIO DO ALINHAMENTO ENTRE A PRÁTICA PROFISSIONAL E AS 
POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Tânia Maris Grigolo 
Redes Intersetoriais/SENAD-

Ministério da Justiça

 

O debate sobre as políticas de álcool e outras drogas no Brasil 
passam pela promoção de um cuidado articulado entre os diver-
sos setores, da saúde, da assistência social, da segurança, da edu-
cação tem sido crucial para a criação de possibilidades de atenção 
qualificada e para a inserção social de usuários em situação de 
maior vulnerabilidade. A formação dos profissionais e a educação 
permanente neste sentido é fundamental. No contexto do Projeto 
REDES SENAD/Fiocruz a formação tem sido um dispositivo para 
a promoção da articulação entre os trabalhadores dos diferentes 
setores para o cuidado no campo AD.  O diálogo e a formação con-
junta entre os profissionais para a articulação intersetorial e o pla-
nejamento conjunto das ações, de prevenção, promoção, cuidado 
e inserção social são cruciais para o enfrentamento aos problemas 
envolvidos no uso problemático de drogas e para a construção de 
políticas públicas nesta área.
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O DESAFIO DA PROPOSIÇÃO DE PRÁTICAS BASEADAS EM EVIDÊNCIA

Marcos Antonio Lopes Esta exposição objetiva apresentar os principais conceitos propostos 
para orientar a prática de cuidados em saúde amparados em evidência 
científica e discutir alguns modelos de intervenção na área de álcool e 
outras drogas à luz deste arcabouço teórico.  A estruturação de níveis de 
evidência em torno do conhecimento existente sobre os  principais fatores 
associados aos problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas na 
população e  as propostas de ações para o seu enfrentamento surge como 
uma ferramenta extremamente útil para a sistematização das informações 
e a tomada de decisões sustentada.  

O DESAFIO DA UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS EFICAZES PARA 
FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS ATUANTES NA PREVENÇÃO

Jane Moraes Lopes 
CGMAD/Ministério da Saúde

 Uma vez reconhecida a formação como alternativa para a inte-
gração  entre políticas públicas, conhecimento e prática profissional, 
coloca-se o desafio de como conduzir os processos formativos com 
eficiência. Este trabalho discute esse desafio à luz da experiência 
de formação de profissionais para implementação de programas 
prevenção dos problemas relacionados ao uso de álcool e drogas. 
A sensibilização dos profissionais em relação à sua possibilidade 
de atuar na prevenção é um primeiro objetivo a ser alcançado nas 
formações. No campo de álcool e outras drogas, apesar de cientes 
da urgência por intervenções preventivas, os profissionais tendem 
a atribuir a responsabilidade pela realização das intervenções a es-
pecialistas, ou esperam que o setor da saúde se responsabilize pelo 
trabalho. Abordagens que conduzem ao entendimento da influên-
cia dos fatores de risco e de proteção podem contribuir para que 
os profissionais de diferentes setores visualizem possibilidade da 
inserção da prevenção em sua rotina de trabalho, e potencialização 
de seus resultados pela integração intersetorial das  ações. Conside-
rando que a temática do uso de álcool e drogas se associa a fortes 
crenças, nem sempre com referência no conhecimento científico, 
atividades  que possam estimular o questionamento de posturas 
e práticas podem resultar na reconsideração sobre posicionamen-
tos arraigados, podendo resultar em  mudanças significativas em 
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diferentes serviços. Embora recomendados como estratégia prefe-
rencial, observa-se que os cursos teóricos vivenciais parecem sur-
preender os participantes das formações devido ao fato de não 
terem a transmissão de informação como principal objetivo. For-
mados por meio de métodos tradicionais de ensino, profissionais 
podem esperar que formações complementares aconteçam nos 
mesmos moldes vivenciados durante sua vida acadêmica. Quan-
to ao conteúdo das formações, a expectativa recorrente é de que  
abordem tipos de drogas e seus efeitos, expectativa essa coerente 
com as práticas preventivas passadas que propunham a informa-
ção como estratégia preventiva. Consequentemente, muitas vezes 
assumem postura passiva diante das oportunidades de aprimo-
ramento profissional, esperando receber novos conhecimentos e 
pouco se dispondo ao exercício de reconstrução de suas práticas 
à luz de novos aprendizados. Apontado como um caminho para 
formação de qualidade, a utilização de recursos interativos entre 
participantes de formações favorece o desenvolvimento de novas 
habilidades a partir das próprias experiências,  no contato com o 
outro e seus diferentes saberes. Adicionalmente, a experimentação 
das técnicas preconizadas para a prática da prevenção oportuniza 
a aproximação do profissional em relação à realidade do seu pú-
blico alvo, favorecendo uma melhor condução das intervenções. 
Além das situações presenciais, as  modalidades  à distância tem 
sido frequentes como alternativa para a viabilização da formação, 
podendo-se agregar  estratégias interativas à essa modalidade que 
não necessariamente é conteudista. Assim como a prevenção, a 
formação de profissionais pode ser baseada em evidências, reco-
mendando-se a avaliação dos processos formativos pelos atores e 
seguimentos envolvidos, cujos resultados  certamente podem tra-
zer contribuições para o direcionamento de recursos e esforços.
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Descrever a gestão do processo de trabalho interfederativo na 
implementação de programas de prevenção ao uso/abuso de dro-
gas, partindo das experiências nos territórios do CE com a imple-
mentação dos programas de Prevenção do governo federal. Refle-
tir sobre o modelo de gestão intersetorial e a implementação de 
Programas de Prevenção no CE. Evidenciar os desafios vivenciados 
no processo de implementação dos Programas de Prevenção nos 
territórios do CE; Ampliar espaços de debate entre os atores corres-
ponsáveis pela implementação dos Programas sobre gestão inter-
setorial e interfederativa. Explicitar os alcances dos programas de 
prevenção no tocante às experiências de intersetorialidade

EXPERIÊNCIAS DE INTERSETORIALIDADE NA GESTÃO E NO 
TERRITÓRIO A PARTIR DA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE 
PREVENÇÃO NO CEARÁ

Coordenação: 
Violeta Heisecke
Flávia Lacerda Moreira 
Nunes

O MODELO DE GESTÃO INTERSETORIAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE 
PROGRAMAS DE PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS - PROJETO 
PREVENÇÃO E PESQUISA

Silvana Rossi e Violeta 
Heiscke

O modelo de gestão intersetorial do Projeto de Prevenção e Pes-
quisa SENAD/FIOCRUZ/ICICT para a implementação de Programas 
de Prevenção do uso de drogas do governo federal, busca favorecer 
a tomada de decisão dos gestores sobre as estratégias adequadas 
para a consolidação, com qualidade e sustentabilidade, de ações 
de promoção da saúde e prevenção às drogas nos territórios. Os 
desafios vivenciados no processo de implementação dos Progra-
mas de Prevenção ampliam espaços de debate entre os atores cor-
responsáveis pela implementação, adotando modelos de gestão 
colegiada e intersetorial. Tais modelos não pretendem mudar as 
estruturas vigentes, mas transformar sujeitos e os modos de fazer 
gestão. Este estudo realizou revisão bibliográfica, relatos de expe-
riências de implementação no CE e análise de documentos insti-
tucionais. A intersetorialidade é compreendida como a articulação 
política orientada à integração entre setores governamentais para 
solucionar problemas complexos. O processo de construção da in-
tersetorialidade implica a troca coletiva de saberes, linguagens e 
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práticas entre os atores envolvidos. Os Programas de Prevenção ao 
longo do processo de adaptação cultural no Brasil, incorporaram a 
intersetorialidade e adotaram como princípio a solidariedade en-
tre os entes federativos, ampliando sua complexidade de imple-
mentação, partindo da articulação entre gestores e técnicos dos 
diversos setores para a pactuação da implantação nos territórios, 
oportunizando a atenção integral e inclusão social no nível local. A 
inclusão da comunidade local mobilizada funciona como fator de 
proteção na prevenção e favorece a sustentabilidade, extrapolando 
limites da escola/serviço, abrangendo todo o território. Segundo 
documento institucional do Projeto, a gestão intersetorial dos Pro-
gramas de Prevenção se dá nos colegiados federais ampliados de 
Prevenção do Ministério da Saúde e SENAD MJSP / FIOCRUZ, e nas 
instâncias de gestão estaduais, municipais e das escolas/ serviços 
nos territórios, de formas variadas, evidenciando a perspectiva de 
articulação em rede, buscando somar esforços na organização de 
novos modos de produzir hábitos de vida saudáveis e coesão so-
cial. Contudo, as influências políticas em todos os níveis de gestão/
governo tem provocado maior fragmentação do que integração, 
principalmente no nível federal. No CE, a gestão das ações de pre-
venção é coordenada pelas instâncias governamentais sobre dro-
gas do estado e da capital, cuja missão de articulação intersetorial 
semelhante à SENAD, enfrenta desafios na pactuação, gestão e 
integração interfederativa. Ampliar o debate sobre desafios da in-
tersetorialidade; a definição coletiva dos papeis e atribuições dos 
atores corresponsáveis pelas ações de prevenção e implementação 
dos Programas de Prevenção, nas perspectivas intersetoriais e in-
terfederativa são recomendações viáveis. 

 
Palavras-chave: Intersetorialidade, prevenção do uso de drogas, 

gestão de políticas públicas,
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O programa #Tamojunto, no formato atual, é resultado da ade-
quação à realidade brasileira do Programa Unplugged, criado pelo 
grupo Experiência de Prevenção do Uso de Drogas na Europa (EU-
-DAP). Foi traduzido e adaptado inicialmente pelo Ministério da 
Saúde do Brasil, em parceria com Escritório das Nações Unidas 
sobre Drogas e Crimes (UNODC), devido a sua efetividade em al-
guns países europeus. Tem como base três eixos: desenvolvimento 
das habilidades de vida, conhecimento sobre drogas e pensamen-
to crítico frente às crenças normativas. O programa é destinado a 
educandos do 8º ano do ensino fundamental II, com idade de 13 e 
14 anos sendo estruturado em doze aulas facilitadas pelo professor 
e três oficinas comunitárias para familiares e/ou responsáveis, que 
são conduzidas, preferencialmente, por profissionais de saúde de 
referência do território. Sua principal estratégia é potencializar os 
fatores de proteção e minimizar os fatores de risco relacionado ao 
uso/abuso de álcool e outras drogas. O fortalecimento dos víncu-
los familiares e comunitários são fatores de proteção essenciais à 
prevenção do uso de drogas entre adolescentes. O programa #Ta-
mojunto realiza as Oficinas de Pais e/ou Responsáveis para fomen-
tar o diálogo entre a família, o adolescente, a rede intersetorial e 
a comunidade. O objetivo desse trabalho é relatar a experiência 
da realização das oficinas de pais e/ou responsáveis como ferra-
menta promotora da intersetorialidade. A experiência foi organi-
zada da seguinte forma: os apoiadores locais da saúde e educação 
visitam as escolas para planejar, juntamente com os facilitadores 
e coordenador pedagógico, a realização das oficinas. Outras de-
mandas surgem a partir desses encontros de planejamento, com 
encaminhamento para a rede de apoio no território. As oficinas são 
realizadas em três encontros com duração média de duas horas 
cada, podendo acontecer na escola ou em algum outro espaço 
comunitário. Profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Famí-
lia (NASF), Programa de Saúde na Escola (PSE) ou dos Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS) são atores potenciais para a execução 
das oficinas.  Observa-se como resultados desses encontros men-
sais, entre os apoiadores da saúde e da educação com os facilita-
dores/professores, uma maior integração entre a equipe escolar e 
os técnicos da saúde do território, tendo como desdobramento o 

PROGRAMA #TAMOJUNTO: OFICINAS DE PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 
COMO FERRAMENTA PROMOTORA DE INTERSETORIALIDADE

Glaina Maria Santos Costa 
Secretaria de Políticas sobre 

Drogas, Ministério da Justiça e 

Segurança Pública / Instituto 

de Comunicação e Informação 

Científica e Tecnológica em 

Saúde, Fundação Oswaldo Cruz
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fortalecimento da rede intersetorial no encaminhamento de si-
tuações relacionadas à violência e ao uso abusivo de substâncias 
psicoativas. Constatou-se, também, que o programa #Tamojunto 
sensibiliza a escola à realização das ações do Programa Saúde na 
Escola. Por fim, confere-se uma melhor compreensão da família 
e da comunidade sobre a rede de apoio que lhe assiste. Os resul-
tados apontam sobre a relevância da realização das oficinas com 
familiares e responsáveis por promoverem visitas sistemáticas da 
equipe de saúde às escolas, fortalecendo o dialogo entre a rede 
intersetorial, sendo essa uma condição importante para que as 
políticas de prevenção ao uso/abuso de álcool e outras drogas se 
efetivem.

Palavras-chaves: Programa #Tamojunto; Intersetorialidade; Prevenção.

PROGRAMA ELOS - CONSTRUINDO COLETIVOS: A INTERSETORIALIDADE 
NA PREVENÇÃO AO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

Núbia dias Costa Caetano 
Secretaria de Políticas sobre 

Drogas, Ministério da Justiça 

e Segurança Pública /Instituto 

de Comunicação e Informação 

Científica e Tecnológica em 

Saúde, Fundação Oswaldo Cruz

Flávia Lacerda Moreira 
Nunes 
Secretaria de Políticas sobre 

Drogas, Ministério da Justiça 

e Segurança Pública /Instituto 

de Comunicação e Informação 

Científica e Tecnológica em 

Saúde, Fundação Oswaldo Cruz

Os Programas de Prevenção do governo federal estão alicer-
çados na intersetorialidade entre saúde, educação e assistência 
social, para o enfrentamento do uso problemático de álcool, ta-
baco e outras drogas entre crianças, jovens, adultos, famílias e co-
munidades, dentre os programas, apresentamos o Programa Elos 
– Construindo Coletivos, é dirigido às crianças entre seis e dez anos 
matriculadas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I, tem como 
objetivo contribuir para novos modos de convivência social. O Pro-
grama conta com implementadores nas três esferas de gestão: 
coordenadores nacionais, supervisores e formadores federais do 
Ministério da Saúde e Fundação Oswaldo Cruz/Secretaria Nacional 
de Políticas sobre Drogas (Ministério da Justiça) e gerentes esta-
duais (Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas); articuladores, 
apoiadores, educadores e multiplicadores locais da saúde e edu-
cação dos estados e municípios, configurando sua relação interse-
torial e interfederativa. Este estudo é um relato da experiência da 
formação para educadores e multiplicadores de vinte e um (21) 
municípios do Ceará (CE) e três (3) do Rio Grande do Norte (RN) 
com recorte na análise da produção da atividade com os multi-
plicadores sobre o papel da saúde e da educação no Programa 
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Elos.o O objetivo desse trabalho é relatar a experiência da forma-
ção de multiplicadores da saúde e da educação a partir de uma 
atividade grupal reflexiva sobre o papel da educação e saúde no 
Programa Elos, por meio da análise dos registros dessa atividade 
em painéis de construção coletiva. O Método é o Relato de experi-
ência vivenciado por supervisores, formadores federais e estaduais, 
integrantes do Programa Elos, na formação inicial dos educadores 
e multiplicadores do CE e RN ocorridas em Março, Abril e Maio de 
2016, com carga horária de vinte (20) horas onde uma atividade 
de construção coletiva dos papéis dos multiplicadores da saúde e 
educação no Programa é aplicada na formação. A atividade consis-
te em agrupar os multiplicadores da saúde e educação em grupos 
heterogêneos, fomentar o debate e o registro de ideias a partir da 
pergunta disparadora: qual o papel dos multiplicadores da saú-
de e da educação no Programa Elos? Os registros são em cartelas 
contendo apenas uma ideia completa em cada cartela, visualiza-
ção em painel em colunas distintas: saúde e educação, moderação 
coletiva das idéias em plenária construindo a coluna comum aos 
dois setores.Sistematizando os resultados obtidos nessa atividade 
(Holliday, 1996), evidenciamos que a percepção dos multiplicado-
res da saúde e educação sobre seus papéis é congruente e com-
plementar, a maioria das ideias construídas se referem ao que é 
comum aos setores. As ideias específicas da saúde são as práticas 
de assistência e informação e da educação é a aplicação técnica do 
Programa em sala de aula.Os resultados demonstram a percepção 
dos implementadores da importância da intersetorialidade para a 
sustentabilidade do Programa Elos nos territórios, alcançada ape-
sar da carga horária reduzida da formação inicial. Os papéis de 
cada setor na implementação é percebido como singular e apro-
priado. O fortalecimento da intersetorialidade é percebido como 
fundamental para a integralidade das ações de saúde e educação 
na prevenção para escolares, famílias e comunidade.

Palavras – chave: Intersetorialidade. Prevenção. Drogas.
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PROGRAMAS FAMÍLIAS FORTES: A INTERSETORIALIDADE COMO 
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AO 
USO/ABUSO DE DROGAS

Luana Carla Bandeira 
Sobrinho 
Secretaria de Políticas sobre 

Drogas, Ministério da Justiça 

e Segurança Pública /Instituto 

de Comunicação e Informação 

Científica e Tecnológica em 

Saúde, Fundação Oswaldo Cruz

Meline Varela Lima Saraiva 
Secretaria de Políticas sobre 

Drogas, Ministério da Justiça 

e Segurança Pública /Instituto 

de Comunicação e Informação 

Científica e Tecnológica em 

Saúde, Fundação Oswaldo Cruz

A prevenção ao uso/abuso de drogas no Brasil ganhou mais 
atenção a partir da promulgação da Lei nº 11.343/2006 que esta-
belece como estratégia a redução dos fatores de vulnerabilidades 
e risco e o fortalecimento dos fatores de proteção. Em seus princí-
pios, destaca-se a adoção de conceitos objetivos e evidências cien-
tíficas como orientador das ações nos serviços públicos e privados 
a fim de evitar qualquer preconceito ou estigmatização. Nesse 
contexto, o governo brasileiro através de uma ação integrada entre 
Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas - UNODC, Ministério da 
Saúde e Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas - SENAD, 
investiram na adaptação, implantação e avaliação de programas 
de prevenção ao uso/abuso de álcool e outras drogas entre edu-
cadores, profissionais da saúde e assistência social e comunidade 
brasileira. São três programas de prevenção ao uso/abuso de ál-
cool, tabaco e outras drogas, o Elos, o #Tamojunto e o Famílias 
Fortes. O Programa Famílias Fortes - PFF é uma metodologia de 
prevenção ao uso/abuso de álcool, tabaco e outras drogas para fa-
mílias com crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em situação de 
vulnerabilidade. O PFF visa o bem-estar dos membros da família 
a partir do fortalecimento dos vínculos familiares e do desenvolvi-
mento de habilidades sociais. O Famílias Fortes é uma adaptação 
ao contexto brasileiro do Strengthening Families Programme, 
elaborado no Reino Unido pela Oxford Brookes University. Este 
trabalho pretende relatar uma experiência de implementação do 
PFF sob a ótica da intersetorialidade como uma estratégia de sus-
tentabilidade das ações no âmbito da prevenção ao uso/abuso de 
álcool.  A implementação possui etapas importantes: pactuação 
política, formação dos profissionais, execução do programa e mo-
nitoramento. Será relatado a experiência do município de Barba-
lha,interior do Ceará. Foram formados 45 trabalhadores da rede 
municipal (agentes comunitários de saúde, professores e equipe 
técnica da assistência social). Foram escolhidos 5 territórios para 
execução do programa. Espaços escolares, entidades religiosas e 
serviços da assistência social foram palco dos encontros com as 
famílias. Foram monitoramentos  para prestar apoio aos profissio-
nais implementadores com intuito de levantar informações sobre 
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o processo.  Ao sistematizar as vivências com o PFF, pode-se cons-
tatar que o programa oportunizou ações de prevenção no campo 
das políticas sobre drogas nestes territórios. Apontou-se que atra-
vés de casos surgidos no PFF, foi prestado acompanhamentos in-
tegrais às famílias. Segundo os profissionais, as famílias se apropria-
ram melhor das responsabilidades dos diferentes setores da rede. 
A partir destes resultados, constata-se que a articulação entre os 
serviços e organizações que atuam em atividades de prevenção no 
campo álcool e outras drogas, se faz necessário para a elaboração 
de planos estratégicos e contínuos. Assim pode-se concluir que a 
intersetorialidade é base para uma implementação bem sucedida, 
porque a complexidade da vida dos sujeitos, seus contextos e o 
uso que fazem das substâncias, exige um olhar amplo, que não se 
esgota no âmbito de uma só política, o que corrobora com a ideia 
de que a prevenção é fruto da responsabilidade compartilhada.

Palavras-chave: Programa Famílias Fortes; Prevenção e; Interseto-

rialidade

PROGRAMA UNPLUGGED DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS NAS 
ESCOLAS: APRENDIZADOS PARA ACEITABILIDADE, VIABILIDADE E 
SUSTENTABILIDADE

Raquel Turci Pedroso
Jane Moraes Lopes
João Fillipe Horr
Pollyanna Fausta Pimentel 
Medeiros

A elaboração de hipóteses indutivas e dedutivas a partir de evi-
dências de implementação do programa Unplugged favorecem a 
construção de políticas públicas no campo da prevenção e promo-
ção em saúde. O programa é organizado em 12 aulas conduzidas 
por professores do Ensino Fundamental e 3 Oficinas para Pais e 
Comunidade realizadas por profissionais de saúde e da educação. 
Os estudos analisaram aspectos das fases de adoção e implemen-
tação piloto do Programa, para a construção de recomendações 
de adequação, com a identificação de procedimentos pertinen-
tes e adequados, contribuindo com a percepção da aceitabilidade, 
viabilidade e perspectivas da sustentabilidade do projeto.
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FORMAÇÃO PRÉVIA DOS PROFISSIONAIS X NOVOS APRENDIZADOS: 
O LUGAR DA EDUCAÇÃO NA PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO

Jane Moraes Lopes Novos saberes e práticas se constroem a partir de experiências 
e conhecimento prévios. A inclusão de tecnologias preventivas 
como novas práticas no cotidiano escolar  deve levar em conta  
as concepções dos profissionais participantes sobre drogas e  o 
significado de seu envolvimento com a prevenção. Investigou-se 
relações entre pensares, fazeres e desejos de educadores diante 
da proposta de realização de programa de prevenção do uso de 
álcool e drogas por adolescentes, o Unplugged, como um ato de 
promoção de saúde na escola. Dados sócio-demográficos foram 
obtidos em questionário auto preenchido pelos participantes; uti-
lizou-se registros em diário de campo do processo de implemen-
tação;  informações complementares foram obtidas das transcri-
ções de grupos focais realizados ao final da implementação para 
avaliação do processo. Os dados qualitativos foram organizados 
em eixos temáticos e analisados conforme teoria fundamentada 
nos dados.  Pequena parte dos educadores participaram de cur-
sos na área anteriormente; constatou-se falta de experiências pré-
vias dos professores com intervenções de prevenção em saúde e 
do uso abusivo de álcool e drogas, pouca familiaridade com as  
metodologias pedagógicas interativas, o reduzido conhecimento 
a respeito de uso de álcool e outras drogas. A maioria  se ma-
nifestou sensível à necessidade de realização de ações preventi-
vas, muitas vezes confundindo usuário/dependente, prevenção/
cuidado/repressão ao uso de drogas, mostrando-se favoráveis às 
abordagens proibicionistas.  Tendendo a considerar que a tarefa 
preventiva como responsabilidade de especialistas e profissionais 
de saúde, educadores não se reconheceram como responsáveis 
pela promoção de saúde na escola.  As práticas docentes, seu mé-
todo de trabalho e qualidade relacional entre professor-aluno pa-
receram interferir na motivação do educador para se engajar nas 
ações promotoras da vida junto aos adolescentes. O engajamento 
e motivação dos professores para se envolver com ações preven-
tivas é fundamental para o sucesso das intervenções. Discute-se 
que a formação profissional do professor, para a prevenção e pro-
moção de saúde deva ser contextualizada em relação à sua forma-
ção do como um todo, tradicionalmente voltada para a aplicação 
dos conhecimentos teóricos adquiridos nas disciplinas e apoiada 
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nas concepções tradicionais que tem por objetivo a transmissão de 
conteúdo. O papel do professor pode ser associado à emancipação 
social e política dos educandos, colocando novas perspectivas para 
a formação e prática docente, comprometida com a promoção da 
educação voltada para o desenvolvimento da criticidade e auto-
nomia. A proposição de novos modelos preventivos exigem nego-
ciações e adaptações, envolvendo mudanças de paradigmas que 
ocorrem  de forma processual e participativa. Concluindo, conside-
ra-se que a formação continuada de profissionais pode ser utiliza-
da como recurso para habilitá-los para a realização da prevenção, 
de forma coerente com as necessidades e desafios que seu papel 
lhes coloca,  desenvolvendo conhecimentos e práticas que auxi-
liem no desenvolvimento de habilidades, competências, atitudes e 
valores presentes em seu processo de construção e transformação 
de saberes e fazeres.

Palavras-chave: formação continuada; programas preventivos; prá-

ticas docentes 

AVALIAÇÃO DA ACEITABILIDADE DOS EDUCANDOS NA IMPLEMENTAÇÃO 
DO PROGRAMA UNPLUGGED PARA ADAPTAÇÃO CULTURAL DO 
PROGRAMA #TAMOJUNTO

João Fillipe Horr 
Daniela Ribeiro Schneider

O contexto brasileiro tem sido cada vez mais convocado a re-
pensar as práticas em saúde, tanto clínicas quanto preventivas, no 
campo dos problemas decorrentes do uso de drogas. Neste senti-
do, a produção científica tem se esforçado em alinhar a prevenção 
dentro dos parâmetros internacionais, através da implementação 
de programas preventivos baseados em evidências. No entanto, 
a implementação de programas preventivos, ainda que validados 
internacionalmente, exige uma avaliação sistemática, com rigor 
teórico-metodológico e envolvimento de todos os atores sociais 
envolvidos, para fins de adaptação cultural. Este trabalho tem o 
objetivo de descrever e refletir sobre uma pesquisa avaliativa do 
processo de implementação do programa europeu Unplugged, 
na aceitabilidade dos educandos participantes, e os impactos na 
sua adaptação cultural para o formato brasileiro #tamojunto. Uti-
lizou-se delineamentos mistos, a partir de dados quantitativos e 
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qualitativos, e a estratégia de triangulação de métodos para in-
vestigar a satisfação dos educandos, com objetivo de fornecer 
subsídios para a tomada de decisão em relação a aceitabilidade 
do programa Unplugged dentro do desenho avaliativo do proces-
so de implementação. Esta chave-analítica foi utilizada, para fins 
de adaptação cultural, em dois eixos: 1) a satisfação dos educan-
dos em relação à metodologia em sala de aula e o vínculo com 
o professor desenvolvedor do programa; 2) a percepção dos edu-
candos, para fins de análise semântica, do questionário da etapa 
pré e pós-teste, utilizados para avaliar a efetividade do programa 
Unplugged. Os resultados dos diferentes delineamentos, frente a 
satisfação dos educandos, identificaram potencialidades na me-
todologia de dinâmicas de grupo e energizadores do programa, 
mas com adequação dos materiais didáticos, e a inserção de te-
mas como violência e bullying na implementação o #tamojunto. 
Possíveis fragilidades das expectativas e atitudes dos educandos 
em relação aos professores, facilitaram a adequação de formação 
e habilidades de professores implementadores, como a empatia 
para a etapa da adolescência e a adequação de limites no desen-
volvimento das tarefas em sala de aula. Os dados qualitativos de 
grupos focais na análise semântica do questionário pré e pós-teste 
facilitou a reconstrução do questionário da pesquisa de efetivida-
de do #tamojunto, a partir a compreensão das potencialidades 
e fragilidades conceituais dos educandos, junto às análises esta-
tísticas. Argumenta-se que há uma lacuna de estudos existentes 
a respeito das expectativas ou de satisfação de adolescentes em 
relação às intervenções em saúde, apesar de evidências significa-
tivas da relação entre a satisfação do cuidado e o impacto das in-
tervenções em saúde de acordo com o público-alvo adulto. Neste 
sentido, reflete-se sobre a visão centrada na perspectiva do adulto 
de diversas políticas em saúde, o que deve indicar uma investiga-
ção das políticas de atenção à crianças e adolescentes no contexto 
brasileiro, para verificar a adequabilidade das práticas em relação 
ao público-alvo.

Palavras-chave: aceitabilidade; adolescentes; programas preventi-

vos; adaptação cultural.
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 
UNPLUGGED DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS EM AMBIENTE 
ESCOLAR

Pollyanna Fausta Pimentel 
Medeiros

O programa Unplugged foi aplicado em 8 escolas públicas de 3 
cidades brasileiras e participaram 62 turmas, 36 professores e 1833 
estudantes do 6º a 9º ano, no ano de 2013. Na fase quantitativa, os 
professores preencheram os formulários de fidelidade (aula a aula) e 
os alunos e professores responderam aos questionários de satisfação 
global após aplicação do programa em sala de aula. Os dados qualita-
tivos foram coletados através dos grupos focais com roteiro semiestru-
turado, categorizados em 5 eixos:  Experiência anterior com prevenção; 
Articulações; Implantação; Resultados imediatos e Futuro do Projeto, 
considerando-se os aspectos de fidelidade, aceitabilidade e viabilidade 
do programa. Os grupos focais foram realizados ao final do processo 
de implantação. Foram realizados 14 grupos focais com 100 sujeitos 
entre professores, gestores políticos, gestores escolares, multiplicado-
ras e estudantes. Esta fase do resultado da pesquisa refere-se a fase 
pré-piloto do processo de adaptação a realidade brasileira. O progra-
ma foi implantado em proporções adequadas nas escolas, tendo sido 
completado -12 aulas dadas- em 94% das turmas. Os professores ava-
liaram seu enriquecimento das habilidades de ensino com a aplicação 
do Unplugged. Identificou-se uma boa interação e relação entre estu-
dantes e professores. A maior parte das dificuldades encontradas no 
processo de implantação do programa foi descrita pelos professores. 
Houve grande destaque para a falta de tempo para se dedicar ao pro-
grama, desde a preparação das aulas, como a aplicação das mesmas. 
Os professores e gestores apontaram a importância de incluir o progra-
ma no projeto-político pedagógico na escola. A maioria (77,9%) dos es-
tudantes ficou satisfeita ou muito satisfeita com o programa e sugeriu 
continuidade (76,5%) no ano letivo seguinte. A formação dos professo-
res para trabalhar com a metodologia em sala de aula e a interlocução 
entre as multiplicadoras, gestão local e a escola apareceu como um 
aspecto importante na implantação do Programa.  O Unplugged é um 
programa viável para expansão de implantação nas escolas brasileiras 
de acordo com os resultados. O resultado da pesquisa contribuiu para 
identificar aspectos operacionais críticos, bem como as potencialida-
des, dificuldades e facilidades para a sustentação do programa de pre-
venção ao uso de drogas como uma política pública.

Palavras-chave: viabilidade; programas preventivos; adaptação cultural



II Congresso Internacional de Prevenção dos Problemas Relacionados ao Uso de Drogas 88

Sessões Coordenadas

ADEQUAÇÃO DE ASPECTOS DA INTERSETORIALIDADE DO PILOTO DO 
PROGRAMA UNPLUGGED PARA PROMOÇÃO À SAÚDE E PREVENÇÃO 
DE DROGAS EM ESCOLAS BRASILEIRAS

Raquel Turci Pedroso e 
Edgar Merchan Hamann

A prevenção ao uso de álcool e outras drogas no Brasil é mar-
cada pela descontinuidade e pelo predomínio de um modelo não 
baseado em evidência. No ano de 2013, a Coordenação Geral de 
Saúde Mental, álcool e outras drogas, do Ministério da Saúde, im-
plementou o programa escolar europeu Unplugged, nos municí-
pios de São Paulo/SP, São Bernardo do Campo/SP e Florianópolis/
SC, envolvendo 1833 educandos da rede pública. O objetivo da 
pesquisa foi a elaboração de recomendações de adequação do 
programa ao contexto brasileiro. O estudo qualitativo, baseado 
na Teoria Fundamentada Construtivista, analisou os documentos 
institucionais: “Diários Cartográficos”, “Matriz lógica de adaptação 
cultural” e relatório de pesquisa titulado “Resultados da Avaliação 
da Implantação Piloto do Programa Unplugged em São Paulo e 
Santa Catarina” (UFSC e UNIFESP). As formulações teóricas, orga-
nizadas a partir da Teoria de Difusão de Inovações, revelaram que 
é necessário: mudança paradigmática da abordagem de drogas 
pelos profissionais, maior adesão a metodologias interativas, ade-
quação no tempo da hora-aula, compromisso da gestão escolar, 
fomento da intersetorialidade entre saúde e educação, consolida-
ção de um monitoramento de processo e um alinhamento ético 
com os princípios da promoção da saúde. Quanto aos desafios 
intersetoriais e condução da gestão local, o estudo indica que os 
multiplicadores atuaram no fomento da intersetorialidade entre 
saúde e educação, o que revela desafios para sustentabilidade; as 
relações entre os campos da saúde e educação se revelaram como 
aspectos essenciais para concretização do envolvimento da comu-
nidade; e as Oficinas de Pais podem ser estratégias bem-sucedi-
das de fomento e ampliação das ações intersetoriais.

Palavras-chave: programas preventivos; difusão de inovações, inte-

resetorialidade
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PROJETOS DE INTERVENÇÃO: EXPERIÊNCIAS NO CAMPO DA 
PREVENÇÃO

Coordenação: 
Deidvid de Abreu
Alexandre de Melo Dias
Elisabeth de Paula Dias
André Luiz Dantas da 
Cunha
Rosane de Assis dos 
Santos 
Adimilson Rafael

Esta sessão coordenada tem como objetivo apresentar referên-
cias sobre a construção de projetos de intervenção no campo de 
álcool e outras drogas, bem como relatos de experiências de pro-
jetos executados em três diferentes cidades do Brasil. Os projetos 
são frutos do Curso de Prevenção dos problemas relacionados ao 
uso de drogas: capacitação para conselheiros e lideranças comuni-
tárias - 6ª edição, desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologias Educa-
cionais (NUTE) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas 
(SENAD) do Ministério da Justiça do Brasil.

PROJETOS DE INTERVENÇÃO: ALTERNATIVAS DE PREVENÇÃO EM 
ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

Deidvid de Abreu 
Universidade Federal de Santa 
Catarina

Diferentes estratégias têm sido desenvolvidas como forma de 
capacitação de atores no campo da prevenção do uso de álcool e 
outras drogas no Brasil. Neste contexto, incluímos o Curso de Pre-
venção dos problemas relacionados ao uso de drogas: capacitação 
para conselheiros e lideranças comunitárias - 6ª edição, sendo este 
uma iniciativa desenvolvida pelo Núcleo de Tecnologias Educacio-
nais (NUTE) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em 
parceria com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SE-
NAD) do Ministério da Justiça do Brasil. O Curso foi desenvolvido 
no ano de 2014, por meio do uso de diferentes tecnologias de edu-
cação à distância, no qual a atividade final do Curso foi a constru-
ção de um projeto de intervenção na área de prevenção em álcool 
e outras drogas. Projetos de intervenção têm sido utilizados como 
estratégias para o desenvolvimento de diferentes atividades e em 
muitos contextos, pois aliam o reconhecimento de problemas lo-
cais e cotidianos com a possibilidade da execução de ações que 
propiciem a melhoria dessas realidades. Um projeto de prevenção 
aos problemas relacionados ao uso de álcool e de outras drogas 
pode ser definido como um conjunto de atividades preventivas, 
elaboradas com base em objetivos definidos e implementadas em 
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um determinado tempo e contexto, com fundamentação teórica 
e metodológica bem definida, dirigida a enfrentar a problemática 
do uso de drogas num território específico. Visa, ainda, ao acom-
panhamento e à avaliação que possibilite a construção de conhe-
cimentos e a produção de novas tecnologias/intervenções sobre 
a temática. Este trabalho tem como objetivo apresentar e refletir 
sobre pontos chaves para elaboração de projetos de intervenção 
no campo dos problemas relacionados ao uso de drogas. Nesse 
sentido, considera-se como itens fundamentais de um projeto de 
intervenção: a descrição da realidade local ou análise da situação, 
definição do tema e problema de intervenção, justificativa, obje-
tivos, referencial teórico, metodologia e cronograma do projeto. 
Além desses itens é importante descrever sobre os recursos dispo-
níveis, a rede de parcerias, o orçamento, bem como a realização 
das etapas de monitoramento e avaliação do projeto. Antes de 
finalizar o projeto escrito é fundamental incluir as referências utili-
zadas para a fundamentação e construção do mesmo. A constru-
ção de projetos de intervenção pode ser considerada um exercício 
interessante no reconhecimento dos problemas das comunida-
des, a partir do momento que diferentes sujeitos se unem para 
pensar sobre sua realidade, e como resposta propõe ações para o 
enfrentamento dos problemas locais. Este exercício pode contri-
buir para um maior envolvimento dos moradores da comunidade/
bairro com as questões locais, bem como estimular a participação 
social e o engajamento em ações comunitárias. Portanto, reco-
nhece-se o curso desenvolvido pelo NUTE/UFSC contribuiu para a 
formação de atores sociais, incluindo conselheiros, líderes comu-
nitários, profissionais de saúde, educadores, dentre outros sujeitos 
interessados na temática e na produção de ações que auxiliem no 
cuidado e prevenção de problemas relacionados ao uso de drogas 
nas diferentes comunidades.

Palavras-chave: Projeto; Intervenção; Prevenção; Drogas; Educação 

à distância.
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DROGAS: O DIÁLOGO FAZ A PREVENÇÃO

Alexandre de Melo Dias
(Pedagogia/UEMG), 
Barbacena, MG

Elisabeth de Paula Dias
(Pedagogia/UEMG), 

Barbacena, MG

 

No ano de 2015, durante o Curso de Pedagogia da UEMG/Bar-
bacena, formamos um grupo com quarenta alunos, funcionários e 
professores para participarmos do Curso de Prevenção dos proble-
mas relacionados ao uso de drogas – capacitação para conselhei-
ros e lideranças comunitárias – 6ª edição, promovido pela Secreta-
ria Nacional de Políticas sobre Drogas - SENAD, em parceria com 
o Núcleo Multiprojetos de Tecnologia Educacional - NUTE/UFSC. 
Com encontros semanais, debatemos e realizamos as atividades 
propostas no curso. Desenvolvemos o projeto de intervenção: Dro-
gas – O diálogo faz a prevenção. Este projeto tem como objetivo: 
sensibilizar crianças, jovens e adultos dos problemas relacionados 
ao uso/abuso de drogas lícitas e ilícitas por meio da educação, 
socialização de informações e capacitação de pessoas de todos os 
segmentos. Os conteúdos utilizados buscaram construir ações efi-
cazes de prevenção, fundamentadas em conhecimentos teóricos 
e científicos validados, respeitando as habilidades e especificida-
des dos envolvidos, bem como o compartilhamento de experiên-
cias bem sucedidas. Tal proposta tem como público-alvo, crianças, 
jovens, adultos, professores, funcionários, pais e responsáveis.  Bus-
camos o apoio e parceria da rede de atenção primária e órgãos de 
saúde municipal, estadual e federal. Durante a realização dos pro-
jetos criamos várias atividades, sendo divididas conforme o públi-
co a quem se destinava, sendo estas: Metodologias para Educação 
Infantil e séries iniciais, contando com o apoio e experiência de 
educadoras participantes do curso, que nos auxiliaram na aplica-
ção de atividades lúdicas e prazerosas, voltadas para a prevenção 
e respeito ao patrimônio cultural e histórico, preservação do meio 
ambiente, higiene e saúde; Atividades lúdicas para a prevenção 
primária direcionadas ao ensino fundamental I e II, com participa-
ção ativa dos alunos, incluindo conceitos básicos e desenvolvendo 
peças de teatro, paródias, cartazes, vídeos, textos voltados para a 
valorização da qualidade de vida; Atuamos com jovens do ensino 
médio e adultos a partir do tema: Drogas - Consequências para a 
vida, direcionado para prevenção secundária, no intuito de auxiliar 
a compreensão dos riscos no envolvimento com drogas lícitas e 
ilícitas. Pesquisas comprovam que muitos jovens experimentam 
e fazem uso recreativo e/ou constante de substâncias lícitas e ilí-
citas, por diversos motivos. Para os pais, professores, responsáveis, 
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trabalhadores e comunidade criamos a atividade: Drogas - Pre-
venção em casa e no ambiente de trabalho, destacando o uso 
abusivo de drogas lícitas e suas consequências nas atividades co-
tidianas, buscando orientar e intervir para melhora do ambiente 
trabalho. Muitas propostas e atividades foram surgindo e criamos 
o grupo “Educadores do Bem”, em que agrupamos todos os pro-
jetos de prevenção e intervenção desenvolvidos, sendo que estes 
ainda são executados nas escolas de Barbacena, Carandaí, Barro-
so, e distritos da região, no estado de Minas Gerais, Brasil. Apro-
ximadamente 3.000 (três) mil pessoas foram beneficiadas pelos 
projetos, possibilitando a todos uma visão crítica, facilitando o en-
tendimento e a tomada de decisões futuras, contribuindo para 
uma vivência participativa e menos violenta, e melhoria da quali-
dade de vida, principalmente.

Palavras-chaves: Prevenção, Escola, Comunidade.

CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL EM DEPENDENTES DE CRACK

André Luiz Dantas da 
Cunha 
Polícia Militar da Bahia / 
Secretaria de Segurança 
Pública do Estado da Bahia

 

O projeto de intervenção “Condições de Saúde Bucal em De-
pendentes de Crack”, busca analisar o mecanismo de ação, os 
efeitos tóxicos sistêmicos e as manifestações bucais específicas do 
crack e outras drogas, a fim de reduzir possíveis riscos oriundos 
até de um tratamento rotineiro. Os principais achados bucais re-
lacionados ao uso de crack foram xerostomia (boca seca), índice 
CPOD (Dentes Cariados, Perdidos e Obturados) elevado, redução 
da capacidade tampão da saliva, queilite angular (popularmente 
conhecida como boqueira), bruxismo (ranger ou apertar dos den-
tes durante o sono), doença periodontal, halitose (mau hálito) e 
estomatites (processo inflamatório que acomete a cavidade oral e 
orofaringe). Sendo assim, é salutar que ações preventivas sejam to-
madas no intuito de dar melhor qualidade de saúde bucal, efetu-
ando um tratamento odontológico em conjunto com uma equipe 
multiprofissional, diminuindo os efeitos do crack na cavidade oral e 
os efeitos deletérios na saúde periodontal, contribuindo para uma 
melhor saúde integral dos usuários. Objetivos: identificar e analisar 
a relação do uso do crack com o nível de saúde bucal entre os usu-
ários; fornecer dados sobre o número de dentes perdidos, cariados 



 ANAIS PREVINE 2017 93

Sessões Coordenadas

e obturados, condições periodontais, e o uso e necessidade de pró-
teses; orientar as ações preventivas e curativas, diante das deman-
das desse grupo social. Método: O estudo foi autorizado através do 
Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), sob 
o nº 405.926, com data de relatoria de 25/09/2013, sendo realizado 
um estudo epidemiológico transversal, de caráter analítico e des-
critivo, segundo as características sociodemográficas, saúde bucal 
e assistência odontológica. A amostra foi de 23 usuários de crack, 
com idade média de 32,5 anos, assistidos pelo Centro de Atenção 
Psicossocial em Álcool e Drogas (CAPS-AD) e por uma Organização 
Não Governamental de nome Ser Livre, ambos no município de 
Jequié – Bahia. Resultados: Os usuários apresentaram baixo nível 
sociodemográfico caracterizado pela baixa escolaridade. A associa-
ção concomitante com tabaco e álcool foi evidente; revelou-se alto 
consumo de açúcar e refrigerantes. O índice CPOD foi em média de 
11,78, sendo que 65,22% dos indivíduos examinados apresentaram 
cálculo dental e 21,74% dos examinados apresentaram perda de 
inserção gengival de 4 a 5 mm, revelando uma doença periodon-
tal de moderada a severa. Conclusões: Os dados obtidos indicaram 
que não apenas o uso do crack, mas a associação com outros indi-
cadores avaliados são determinantes para a precária condição de 
saúde bucal dos usuários de crack em tratamento no Ser Livre e 
no CAPS-AD, necessitando que ações preventivas, através de polí-
ticas públicas, com treinamento dos profissionais, para que de fato 
atuem como uma equipe multiprofissional, conduzindo assim, um 
tratamento mais humanizado, com o intuito de oferecer melhor 
qualidade de vida, elevando-se a autoestima e trazendo dignidade 
para todos os envolvidos no processo. 

Palavras-Chave: Cocaína; Crack; Saúde Bucal; Índice CPOD
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GRUPO DE APOIO À CRIANÇA E A FAMÍLIA: LOCAL DE ENCONTRO, 
PREVENÇÃO E APRENDIZAGEM

Rosane de Assis dos Santos
Adimilson Rafael 
Grupo de Apoio a Dependentes 
Químicos e Familiares – 
GADEFA

Nas últimas décadas o município de Florianópolis, Santa Ca-
tarina, apresentou um crescimento populacional bastante desor-
denado. Em virtude disso, vários problemas sociais foram surgin-
do em consequência desse processo. Entre essas problemáticas, 
temos o aumento do uso e abuso de drogas, que aparece como 
fator transversal a intensificação dos problemas sociais da popula-
ção em geral. Nesse contexto de redução dos direitos e abandono 
pelo poder público surge a iniciativa do Grupo de Apoio a Depen-
dentes Químicos e Familiares - GADEFA, filiado à Cruz Azul, que 
surgiu no bairro da Costeira, sul da ilha de Florianópolis. Esse Gru-
po visa fortalecer a comunidade para lidar com SUS problemas so-
ciais, por meio da criação e fortalecimento de uma rede de apoio 
social. Este trabalho tem como objetivo apresentar as atividades 
realizadas pelo GADEFA. Atualmente, esse Grupo está organiza-
do na comunidade da Costeira, teve as suas atividades iniciadas 
em cinco de maio de 2009 por meio da necessidade sentida por 
pessoas da própria comunidade da criação de um grupo de apoio 
às pessoas que faziam uso abusivo de drogas e que estavam reali-
zando algum tipo de tratamento, bem como um espaço para suas 
famílias. Nesse sentido, foi criado o grupo que tem como objetivo 
oferecer apoio psicossocial para as famílias por meio de encontros 
semanais onde a troca de experiências e as conversas em rodas 
se constituem como as ferramentas principais desta iniciativa. Im-
portante observar a preocupação advinda da presença de crianças 
nas famílias, no qual a prevenção é fator importante a ser consi-
derado, pois sabemos que o uso/abuso de drogas é um fenômeno 
social e cultural, portanto construído e fortalecido por meio das re-
lações sociais. Nas reuniões e encontros semanais que ocorrem no 
salão da Igreja Presbiteriana Independente da Costeira, são discu-
tidos temas diversos relacionados a vida cotidiana das famílias, são 
utilizadas brincadeiras educativas, teatros com fantoches, passeios 
no parque da comunidade, rodas de conversa e atividades espor-
tivas com profissional da área. Como estratégias principais são re-
alizados diálogos francos entre os participantes dos grupos, como 
forma de troca e compartilhamento de experiências. A partir das 
atividades realizadas percebemos alguns resultados entre os parti-
cipantes: em geral as crianças participantes têm se mostrado mais 
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TRAUMA NA INFÂNCIA, VIOLÊNCIA E COMPORTAMENTO AGRESSIVO 
NO CONTEXTO DAS ADIÇÕES

Rodrigo Grassi-Oliveira Essa sessão coordenada visa discutir aspectos como o histórico 
de traumas na infância e/ou a exposição a violência atual podem 
ser relacionados com características clínicas específicas relaciona-
dos com o uso de drogas, em especial com a dependência ao cra-
ck. A primeira apresentação irá mostrar os primeiros dados frutos 
de um consórcio de pesquisadores na área da dependência ao 
crack, particularmente mostrando diferenças de gênero e de expo-
sição a trauma e violência em uma amostra de mais de 1000 usu-
ários de crack. A segunda apresentação irá mostrar como, através 
de uma importante  meta-análise, como se dá a associação entre 
as dimensões da raiva e uso de diferentes substâncias. A terceira 
apresentação traz os dados referentes às respostas sobre traumas 
na infância coletadas durante o primeiro e segundo Levantamento 
Nacional de Álcool e Drogas (LENAD). Por fim, a quarta apresen-
tação traz dados inéditos sobre o papel da exposição a eventos 
traumáticos na fisiopatologia e expressão clínica da dependência 
de crack de mulheres, a partir de uma ampla avaliação cognitiva, 
comportamental, neurofuncional e hormonal de homens e mu-
lheres usuários de crack.

alegres, disponíveis na relação com os pais, o pais percebem seus 
filhos mais esforçados e inteligentes, bem como filhos mais obser-
vadores da dinâmica familiar ou de alguém da família que faz uso/
abuso de alguma droga. As crianças têm se apresentado de forma 
mais compreensiva, reduzindo as faltas escolares, e medo/receio 
de ir ao dentista. Com relação aos adultos, percebe-se que o grupo 
contribuiu como apoio no tratamento para abuso/dependência de 
drogas, as famílias têm exercitado comportamentos mais saudá-
veis, cuidando de si e dos que fazem parte de seu ambiente, tem 
participado mais dos trabalhos voluntários na comunidade. Desde 
o inicio das atividades participaram do grupo cerca de 200 adultos 
e 40 crianças da comunidade, sendo que atualmente participam 
cerca de 25 adultos e 10 crianças.
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DIFERENÇAS DE GÊNERO NO IMPACTO PSICOSSOCIAL, 
COMORBIDADES PSIQUIÁTRICAS E HISTÓRIA DE TRAUMA NA 
INFÂNCIA EM USUÁRIOS DE CRACK
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Programa de Pós-Graduação 
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Felipe Ornell 
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Felix Henrique Paim Kessler 
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Anne Sordi 
Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre, Centro de Pesquisa em 
Álcool e Drogas, Porto Alegre, RS

Diego Rovaris 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Programa de 
Ciências Biomédicas, Porto 
Alegre, RS

Rodrigo Grassi-Oliveira 
Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul, 
Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia, Porto Alegre, RS

Os efeitos de substâncias psicoativas são diferentes para ho-
mens e mulheres. Distintas manifestações clínicas são observadas, 
com diferenças no padrão de uso e respostas ao uso das subs-
tâncias. No caso da cocaína-crack, sabe-se que a prevalência de 
homens usuários é maior. Entretanto, chama atenção que indícios 
apontam que mulheres usuárias possuem maiores taxas de HIV 
e são mais recorrentemente vítimas de crimes violentos, as duas 
principais causas de mortalidade entre usuários. Adicionalmente, 
imagina-se que a conjuntura psicossocial que precede e acompa-
nha o início do uso da droga também deve ser diferente, sendo as 
experiências precoces de estresse uma destas influências. As di-
ferenças de gênero são atualmente uma das prioridades em pes-
quisas com usuários de drogas, pois imagina-se que os tratamen-
tos possuem poucos resultados, entre outros motivos, em função 
do não direcionamento às manifestações específicas da doença. 
Neste estudo investigamos diferenças psicossociais em homens 
e mulheres portadores de transtornos por uso de cocaína-crack. 
1068 participantes (563 homens e 505 mulheres) internados entre 
os anos de 2010-2017 para desintoxicação do uso do crack foram 
avaliados. A  Addiction Severity Index-6 (ASI-6), que avalia o im-
pacto do uso de drogas em 9 diferentes domínios biopsicossociais 
foi utilizada para identificar as consequências associadas ao uso da 
droga. Para investigação de comorbidades psiquiátricas, a SCID-IV 
foi utilizada. Já o histórico de traumas foi investigado com o do 
Childhood Trauma Questionnaire (CTQ). As análises comparativas 
dos principais escores foram realizadas com o teste-t ou qui-qua-
drado. Quando relevante, ANCOVAs foram utilizadas para observar 
sobrevivência dos efeitos mesmo controlados. Robustas e gene-
ralizadas diferenças emergiram das análises. Quanto a questões 
relacionadas a ASI-6, constatou-se que entre os usuários de crack, 
homens possuem mais problemas relacionados ao uso de álco-
ol, sintomas psiquiátricos, judiciais e de trabalho, além de terem 
um pior suporte social. Entretanto, mulheres possuem maiores 
prejuízos quanto ao uso de drogas, usando maiores quantidades, 
mais tempo e tendo cursos de tratamento com maiores fracassos. 
Apesar de não terem sido observadas diferenças na parte médica, 
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mulheres apresentam significativamente mais HIV (15%), em com-
paração aos homens (7%). Diferenças na prevalência de transtor-
nos psiquiátricos também corroboram que a doença se apresenta 
de maneira distinta em função do gênero.  Homens apresentam 
maior prevalência de transtorno depressivo maior e transtorno bi-
polar. É destacada a alta prevalência de outros transtornos por uso 
de substâncias entre mulheres. Essas diferenças parecem ter base 
em diferenças de gênero, mas sabe-se que o contexto de desen-
volvimento é diferente em função do gênero. Nesse sentido, expe-
riências precoces também foram diferentemente reportadas. Ho-
mens usuários possuem maiores índices de trauma por violência 
física, enquanto as mulheres destacam-se por diferenças no abuso 
sexual e negligência emocional. As diferenças de gênero encon-
tradas de maneira robusta entre as manifestações do transtorno 
por uso de cocaína-crack reforçam a necessidade de intervenções 
gênero-específicas, uma vez que a demanda de necessidades dos 
pacientes de cada gênero é distinta. Portanto, embora se asseme-
lhem em função do uso da mesma substância, parece que as ori-
gens ambientais e o curso da doença são diferentes em homens 
e mulheres. 

Palavras-chave: Crack, Cocaína, Diferenças de Gênero, Transtornos 

por Uso de Substâncias, Comorbidades psiquiátricas.
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REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE DE RAIVA E SUAS DIMENSÕES 
RELACIONADAS AO ABUSO DE SUBSTÂNCIA EM ADULTOS

Thiago Hartmann 
Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre, Centro de Pesquisa em 
Álcool e Drogas, Porto Alegre, RS

Helen Vargas Laitano 
Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre, Centro de Pesquisa em 
Álcool e Drogas, Porto Alegre, RS

Felix Henrique Paim Kessler 
Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre, Centro de Pesquisa em 
Álcool e Drogas, Porto Alegre, RS

O uso de drogas está associado a um grande número dos 
principais comportamentos violentos como suicídio, homicídio, 
acidentes de trânsito e violência doméstica. Muitas evidências 
apontam para essa associação, embora com resultados variáveis 
quanto a sua força. É necessário identificar com maior precisão as 
dimensões da raiva associadas ao consumo de substâncias psico-
ativas, bem como averiguar tamanhos de efeito mais próximos da 
realidade, para fins de um melhor plano terapêutico para esses 
pacientes. O objetivo desta revisão sistemática com meta-análise é 
investigar a associação entre dimensões da raiva e uso de diferen-
tes substâncias, e refinar sua medida de tamanho de efeito. A pes-
quisa dos artigos foi realizada nas bases de dados Pubmed, Em-
base, Psycinfo e Bireme. Foram buscados estudos observacionais 
prospectivos e/ou transversais em homens adultos diagnosticados 
com transtorno de uso de substâncias psicoativas, que enfatizavam 
os termos relacionados à raiva. 173 estudos foram selecionados 
e 12 puderam ser incluídos na meta-análise, a qual foi realizada 
estratificando-se as dimensões de duas escalas para medir raiva. 
Os resultados confirmaram um aumento significativo nos níveis de 
raiva em usuários versus não-usuários (diferença padronizada das 
médias – DPM – 3,57, IC95% 2,29-4,85). A substância com maior di-
ferença no escore de raiva entre usuários e não-usuários foi o álcool 
(DPM 4,61, IC95% 2,6-6,5). Dentre as quatro dimensões da raiva 
avaliadas; traço, controle, expressão e raiva para dentro, a expressão 
foi a que mostrou maior associação (DPM 1,8, IC95% 0,09-3,59). A 
partir desses achados, reforçamos a ideia de que a raiva deve ser 
melhor estudada nesta população e melhor avaliada em contextos 
clínicos, a fim de desenvolver novas estratégias preventivas e de 
tratamento personalizado.

Palavras-chave: Raiva, Álcool, Cocaína, Uso de Substâncias, Emoções
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Segundo a Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança 
e do Adolescente do governo federal, as denúncias de violência 
vem apresentando uma acentuada curva de crescimento no Brasil 
(UNICEF, 2015). O número de vítimas é elevado, mas as estimativas 
de violência ainda estão subestimadas, uma vez que grande quan-
tidade de casos, talvez a maioria não é reportada. Embora as con-
sequências da violência contra a criança e o adolescente variem 
de acordo com a natureza, gravidade e tempo de exposição, as  re-
percussões de tais experiências são profundas, danosas e perma-
nentes. Sabe-se que a exposição à violência (tanto sexual quanto 
física) na infância e adolescência gera alterações neurofisiológicas 
importantes e permanentes, aumentando a vulnerabilidade para 
o desenvolvimento de doenças psiquiátricas como a depressão e 
o abuso de substâncias psicotrópicas na vida adulta. Esta apresen-
tação trará as estimativas de prevalências e fatores associados com 
diferentes modos de violência na infância em uma amostra repre-
sentativa da população Brasileira. Os dados são advindos do Pri-
meiro (2006) e Segundo (2012) Levantamento Nacional de Álcool 
e Drogas (LENAD). Ambos levantamentos domiciliares que utiliza-
ram amostragem probabilística de participantes com 14 anos ou 
mais de todo território nacional. A obtenção dos números reais da 
violência contra a criança é um desafio. O método de coleta de 
dados sigiloso utilizado para investigar o uso de substâncias ilícitas 
permitiu a obtenção de estatísticas nacionais sobre abuso infantil 
mais próximas da realidade. Cerca de um em cada 5 brasileiros so-
freu algum tipo de abuso físico, mais de 5% sofreu abuso sexual e 
mais de 1% já recebeu dinheiro para fazer sexo antes dos 18 anos 
de idade. Os resultados também mostram que, não só que o álco-
ol contribui fortemente para o comportamento agressivo dos pais 
ou cuidadores, mas também, que crianças que sofreram abuso, 
têm suas chances de desenvolver problemas com substâncias au-
mentadas significativamente. Foram detectadas associações im-
portantes entre a exposição a eventos estressantes com depressão 
e consumo abusivo de substâncias na vida adulta. O LENAD tam-
bém avaliou a violência entre parceiros íntimos. Além de estimar 
as altas prevalências deste outro aspecto da violência doméstica, 

LEVANTAMENTO NACIONAL DE ÁLCOOL E DROGAS (LENAD): AS 
DIMENSÕES DA VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 
NO BRASIL

Clarice Sandi Madruga 
Pós-Graduação em Psiquiatria 
e Psicologia Médica, 
Universidade Federal de 
São Paulo); Raul Caetano 
(Escola de Saude Pública da 
Universidade do Texas

Ronaldo Laranjeira 
Pós-Graduação em Psiquiatria 

e Psicologia Médica, 

Universidade Federal de São 

Paulo
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também foi demonstrado que independentemente do indivíduo 
ter sido vítima de violência na infância, só o fato de testemunhar 
agressões entre os pais ou cuidadores aumenta as chances de se 
envolver em relacionamentos abusivos na vida adulta. Os dados 
do LENAD demonstram que testemunhar agressões físicas dentro 
da família, pode ser tão prejudicial para as crianças quanto sofrer 
a violência diretamente, e ambos estão associados com transtor-
nos de humor e consumo de drogas. Tanto o consumo de cocaína 
quanto de álcool são parte desta trajetória que vai do testemunho 
da violência em casa até a experiência de ser vítima de violência 
doméstica na vida adulta. Partindo dos resultados exposto é possí-
vel inferir-se que as altas prevalências de abuso e dependência de 
substâncias no Brasil podem estar relacionadas com igualmente 
altos índices de violência na infância.  De forma geral, espera-se 
que esta apresentação instigue o debate sobre o desenvolvimento 
de estratégias de prevenção e intervenções mais eficazes.

Palavras-Chaves: Violência, Epidemiologia, Abuso Infantil, Depen-

dência Química
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À MULHER USUÁRIA DE CRACK: O IMPACTO DE EXPERIÊNCIAS 
TRAUMÁTICAS NA FISIOPATOLOGIA E EXPRESSÃO CLÍNICA DA 
DEPENDÊNCIA DE CRACK 
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Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia, Porto Alegre, RS
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Pontifícia Universidade 
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Mulheres usuárias de crack apresentam comprometimentos 
biopsicossociais mais graves do que homens. Sabe-se que alterações 
neuroimunoendócrinas mediadas pela exposição ao estresse em 
mulheres usuárias de crack estariam associadas com a gravidade da 
doença. Em especial o desequilíbrio do sistema ocitocinérgico vem 
sendo apontado como uma dessas alterações. A Ocitocina (OC) é 
um neuropeptídeo com propriedades reguladoras dos sistemas de 
neurotransmissão, e alterações em sua sinalização são relacionadas 
a comprometimentos psicossociais, prejuízos cognitivos e padrão al-
terado na resposta neurofuncional a estressores. Além disso, estudos 
com modelos animais indicam que a desregulação do sistema ocito-
cinérgico impactaria a neuroplasticidade, principalmente em estru-
turas com participação no sistema de recompensas. Portanto, consi-
derando que mulheres usuárias de crack possuem um importante 
histórico de exposição a violência na infância e vida adulta e que 
apresentam alterações psicossociais que são mediadas pela sinaliza-
ção de OC, este projeto buscou investigar como se daria o impacto 
de experiências traumáticas na fisiopatologia e expressão clínica da 
dependência ao crack em mulheres. Para atingir tais objetivos, inves-
tigamos, de forma transversal, sintomas psiquiátricos, histórico de ex-
posição a violência e desempenho cognitivo em um grupos de mu-
lheres usuárias de crack (n = 40), homens usuários de crack (n= 40), e 
homens (n = 40) e mulheres saudáveis (n = 40). Avaliamos também a 
concentração plasmática de OC e parâmetros de neuroimagem fun-
cional “resting state”. Esses resultados mostraram que mulheres usu-
árias de crack apresentaram maior gravidade de sintomas de absti-
nência e gravidade da adição, altos índices de vitimização precoce 
e violência doméstica atual, pior desempenho cognitivo, alterações 
nos padrões de conectividade de diversas áreas cerebrais relaciona-
das com controle e recompensa, e que muitas dessas variáveis foram 
associadas com o nível plasmático de OC. Ao fim da apresentação 
pretende-se que a audiência tenha conhecimento desses dados iné-
ditos frutos de um grande projeto com mulheres usuárias de crack, 
que vem sendo desenvolvido desde 2010 pelo grupo de pesquisa.

 
Palavras-chave: Crack, Cocaína, Diferenças de Gênero, Transtornos por 

Uso de Substâncias, Ocitocina, Cognição, Neuroimagem.
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USO PROBLEMÁTICO DE DROGAS E CONTEXTO DA FUNCIONALIDADE 
E INCAPACIDADE EM SAÚDE: ESTRATÉGIA PARA INOVAÇÃO NO 
CUIDADO

Maria de Nazareth 
Rodrigues Malcher de 
Oliveira Silva
Andrea Donatti Gallassi 
Universidade de Brasília, 

Faculdade Ceilândia, Curso de 

Terapia Ocupacional. Brasília- DF

Atualmente o tema crack, álcool e outras drogas vêm assumin-
do status de prioridade na agenda política governamental, com 
maior necessidade de ações que visem enfrentar tais dificuldades. 
Nesta lógica, a complexidade da questão impacta de forma di-
reta e indireta na funcionalidade e incapacidade dos indivíduos 
nos processos de abuso ou dependência de drogas. Portanto, os 
aspectos relacionados ao contexto, ambiente e desempenho ocu-
pacional são precursores da funcionalidade de um indivíduo e es-
tão diretamente ligados a um processo evolutivo ou involutivo de 
incapacidade, e que poderá se constituir como fator de risco ou 
proteção no contexto do abuso e a da dependência de drogas. A 
Classificação Internacional de Funcionalidade e Saúde é uma clas-
sificação desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde utiliza-
da para uma linguagem padronizada que permite a comunicação 
sobre saúde e assistência médica em todo o mundo entre as várias 
disciplinas e ciências. Ela se divide em componentes, como: fun-
ções do corpo – funções de um órgão, de um sistema; estruturas 
do corpo – partes anatômicas e topográficas; atividades – execução 
de tarefas (aprendizado, comunicação, mobilidade, cuidados pes-
soais, entre outras); participação – envolvimento social (interações 
pessoais, vida social, cívica – lazer e trabalho); fatores ambientais – 
fatores externos (produtos, ambiente natural, apoio familiar, acesso 
aos serviços). Nesse sentido, possibilitará, dentro do contexto dos 
sujeitos em situação de abuso ou dependência de droga, classificar 
(e não medir) funcionalidade; fornecer um sistema de codificação; 
possibilitar uma tomada de decisão estratégica; promover ações 
de saúde e favorecimento da equidade; e desenvolver ações para a 
gestão de políticas pública. O objetivo deste workshop é expandir 
o uso do instrumento da Classificação Internacional de Funcionali-
dade e Saúde como uma estratégia para o campo da saúde men-
tal para questões de drogas. Para isso utilizará como método aula 
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expositiva com espaços reflexivos e de discussão sobre aspectos 
de funcionalidade e saúde de pessoas em  uso problemático de 
drogas, por meio de conteúdos, como: contextos sobre o padrão 
de consumo de drogas, contexto geral sobre a CIF, explanação de 
protocolo validado com base na CIF para a temática das drogas, e 
discussão de aspectos estratégico no cuidado. Com este workshop 
possibilitará apresentar uma estratégia para intervenção de forma 
integral com o foco na funcionalidade e da saúde. As considera-
ções finais apresentam este wokshop tendo por base nos estudos 
da autora sobre capacidade e desempenho no campo da saúde 
mental e na pesquisa de mesmo título, vinculado ao Programa de 
Extensão: Centro de Referência sobre Drogas e Vulnerabilidades 
Associadas da Universidade de Brasília, Faculdade de Ceilândia 
(CRR/UnB/FCE), como parte das ações de pesquisa diretório dos 
Grupos de Pesquisa no Brasil do CNPq.



 ANAIS PREVINE 2017 105

Workshops

VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR E USO DE DROGAS SOB A ÓTICA 
SISTÊMICA

Miriam Schenker 
DMIF/UERJ e CLAVES/

FIOCRUZ Rio de Janeiro/RJ

O workshop terá como objetivo chamar a atenção para a vio-
lência que ocorre dentro da família, entendida como um todo or-
gânico e sistêmico, onde ocorre o uso de drogas. Tanto o senso 
comum como diversos estudos publicados, costumam se referir 
à violência perpetrada ou sofrida por diferentes grupos etários ao 
longo do ciclo de vida familiar, inúmeras vezes responsabilizando, 
culpando a família, pelo uso de drogas de algum de seus mem-
bros, ou por algum outro sintoma que possa apresentar. Há dé-
cadas o trabalho com essas famílias tem me mostrado que são 
inúmeras as questões que precisam ser levadas em conta, pois há 
uma multiplicidade de fatores que se entrecruzam para a ocorrên-
cia de problemas relacionados ao uso de drogas. Para se prevenir 
a ocorrência de pessoas que apresentem esses problemas na fa-
mília, devemos atentar para os chamados fatores de risco indivi-
duais, familiares, comunitários e sociais porque todos se influen-
ciam mutuamente, de acordo com a ótica sistêmica. Essa visão 
privilegia o contexto relacional e de comunicação que ocorre entre 
as pessoas para o entendimento de sua saúde e do seu adoeci-
mento. No primeiro momento do workshop apresentarei concei-
tos sobre: visão sistêmica; família em seu contexto no momento 
histórico; família, adolescência e uso de drogas; prevenção ao uso 
de drogas. Em seguida, proporei dramatizações que envolvam fa-
mília e uso de drogas com o intuito de sensibilizar os participantes 
para a compreensão da complexidade formadora desse sintoma 
na contemporaneidade. O entendimento ampliado da questão do 
uso de drogas, em famílias que têm a violência como forma de 
comunicação, poderá auxiliar na reflexão sobre os preconceitos e 
estigmas atrelados a uma visão simplista do problema.



COMUNICAÇÕES  
ORAIS
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EIXO 1: EXPERIÊNCIAS DE IMPLEMENTAÇÃO 
DO PROGRAMA FAMÍLIAS FORTES

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIAS FORTES NO BRASIL - 
RELATO DE EXPERIÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Marina Pedralho
Mariana Russo V. 
Damasceno
Miriam Cacella de Souza
Daniela Trigueiros
Emerson Suriani Silva
Karen Oliva

Para implementar ações governamentais é necessário ter o 
compromisso ético de selecionar programas e intervenções base-
adas em evidência. No âmbito das políticas sobre drogas não é 
diferente, devendo os serviços públicos investir em práticas que 
intentem diminuir o consumo iniciado e/ou retardar a idade de ex-
perimentação. Diante do crescente  consumo de drogas por crian-
ças e adolescentes nos últimos anos, a Coordenação Geral de Saú-
de Mental, Álcool e outras Drogas do Ministério da Saúde (CGMAD/
MS) desde 2013, vem investindo na implantação de programas de 
prevenção para educandos e comunidades brasileiras. O presente 
trabalho tem por objetivo relatar a experiência do Ministério da 
Saúde (MS) na implementação do Programa Famílias Fortes (PFF).

Em 2013, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 
foi o grande parceiro na seleção do programa e a Oxford Brookes 
University enviou os desenvolvedores da versão inglesa do progra-
ma para formar os profissionais brasileiros. O pré-piloto do PFF 
aconteceu no Distrito Federal (DF) em parceria com a Diretoria de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos. A avaliação de adapta-
ção cultural foi realizada pela Universidade de Brasília (UNB) e o 
Ministério da Cultura ofereceu um evento para as famílias. Neste 
momento foram formados 28 profissionais e alcançadas 64 famí-
lias. O piloto aconteceu em 2014, com expansão para 8 municípios. 
O material e a formação tiveram sua primeira adaptação e 263 
profissionais foram formados. Como parceiros, a Secretaria Nacio-
nal de Políticas sobre Drogas (SENAD) favoreceu as pactuações em 
novos municípios através do Projeto Diga Sim à Vida e contava-se 
com a Organização Panamericana de Saúde no financiamento das 
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ações. Neste ano, 133 famílias foram alcançadas. Em 2015 hou-
ve expansão para 19 municípios, capacitando 236  profissionais e 
atingindo 366 famílias. A SENAD entrou com a revisão e impres-
são do material e se tornou responsável por 11 municípios, an-
tes acompanhados pelo MS. Neste momento, a FIOCRUZ passa a 
compor parceria financiadora. Em 2016, novos materiais foram im-
pressos, 626 profissionais formados e 12 municípios e 455 famílias 
alcançadas. SENAD e FIOCRUZ permaneceram como parceiras, 
esta como financiadora e aquela no acompanhamento de novos 
estados e municípios e a UNB iniciou pesquisa de avaliação de 
implementação do programa. Todas as etapas foram monitoradas 
através de questionários, visitas aos municípios e acompanhamen-
to virtual dos implementadores locais. As avaliações apontaram 
ganhos, como: os participantes identificaram-se com as atividades 
e fizeram ótima adesão às ações; relataram aumento da qualida-
de do relacionamento familiar; melhoras no desempenho escolar 
dos jovens; aumento do vínculo das famílias com os serviços; fa-
vorecimento da intersetorialidade e trabalho em rede; ampliação 
da percepção positiva dos facilitadores sobre si como profissionais. 
Apontaram também desafios, como: profissionais formados não 
executaram o programa, profissionais indisponíveis, mudanças de 
gestões e greves e constante busca por parceiros financiadores. 
Em 2017 pretende-se alcançar 14 estados do Brasil, e para 2018 
está sendo criada uma ferramenta de Ensino à Distância para ca-
pacitar profissionais e alcançar os 26 estados, além do DF.
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O campo da prevenção avançou na produção de evidências so-
bre a ineficácia de ações de caráter fundamentalmente informati-
vo, como palestras, sem objetivarem o protagonismo dos envolvidos 
no processo. Busca-se apresentar as potências e desafios da imple-
mentação do Programa Famílias Fortes (PFF) em Aracaju, uma ferra-
menta de prevenção ao abuso de álcool e outras drogas baseada no 
desenvolvimento de habilidades de vida de jovens de 10 a 14 anos 
e seus responsáveis. Através de metodologia ativa e interativa, o pro-
grama foca nos fatores de risco e de proteção para a prevenção de 
comportamentos de risco, instrumentalizando famílias a lidar com 
essa fase do desenvolvimento dos jovens. Em Aracaju, o PFF iniciou 
sua implementação em 2016 com a realização de oficinas de sen-
sibilização, formação de facilitadores e multiplicadores locais e mo-
nitoramentos do processo de implementação com trabalhadores e 
gestores municipais. As articulações do Programa Saúde na Escola 
apoiaram os movimentos intersetoriais. As oficinas interativas tive-
ram clima construtivo, com participação de gestoras e trabalhadoras 
de quatro secretarias municipais (assistência social, saúde, educação 
e defesa social) das três regiões de implementação desse programa 
em 2016. No final da formação, os grupos intersetoriais por região 
de implementação organizaram juntos o primeiro planejamento e o 
indicativo de data de início dos grupos com famílias, construindo a 
identidade do grupo de facilitadores de cada região. A partir dessa 
organização iniciada na formação de facilitadores e multiplicadores, 
ocorreu o encontro de planejamento de cada território, que, com 
apoio das multiplicadoras locais, selecionaram famílias de seu terri-
tório e construíram a apresentação da proposta às famílias convida-
das. No percurso de implementação, vivenciamos a complexidade 
do cenário político local com falta de pagamento dos servidores, 
acarretando em greves, mas a disposição dos envolvidos com o PFF 
foi determinante para criação de estratégias para realização dos en-
contros com as famílias assistidas por esse programa. Ressaltamos a 
análise produzida pelos atores do PFF em Aracaju a respeito da im-
portância de se ter facilitadores de mais serviços em cada território, 
para que a atuação conjunta intersetorial se efetive e possa apoiar de 
modo integral as famílias assistidas, assim como fortalecer a atuação 
para prevenção e promoção da cidadania. Outra potência apontada 

PROGRAMA FAMÍLIAS FORTES EM ARACAJU: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA INTERSETORIAL

Juliana de Bittencourt 
Escobar
Karina Cunha
Lidiane Gonçalves Ferreira 
de Oliveira
Eliana Berger
Ilziney Simões da Silva 
Correia
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foi a organização dos materiais para a realização dos encontros e a 
qualidade do lanche disponibilizado pela Secretaria de Saúde, mui-
to elogiado pelos facilitadores e famílias do programa, assim como 
o apoio realizado pelas multiplicadoras locais e a articuladora. Nos 
dois momentos de monitoramento entre facilitadoras, multiplica-
doras locais e formadora federal, o PFF foi reconhecido como uma 
ferramenta importante de prevenção para atuação conjunta entre 
serviços de diferentes setores. Permitiu que os trabalhadores facili-
tadores dos encontros conhecessem mais as famílias e identificas-
sem antecipadamente fatores de risco e de proteção vivenciados 
singular e coletivamente. Foram percebidas mudanças nos modos 
de relacionamento das famílias inseridas no programa, assim como 
o potencial de transformação das relações comunitárias. Pode-se 
constatar que a criação de estratégias para lidar com as dificuldades 
do cotidiano de trabalho, aliada à implementação do PFF, afirmam 
a qualidade e potencial para transformação dos índices de violência 
do município. 

Palavras-chave: Prevenção. Programa Famílias Fortes. Implementação.
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PERCEPÇÃO DE RELEVÂNCIA SOCIAL NA PERSPECTIVA DA EQUIPE 
DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIAS FORTES EM TRÊS 
ESTADOS DO BRASIL

Sheila Giardini Murta
Larissa de A. Nobre-
Sandoval
Fabio Iglesias
Luis Gustavo do Amaral 
Vinha

Como uma estratégia para prevenir a violência e o abuso de 
drogas entre adolescentes brasileiros o Programa Famílias Fortes 
– PFF (originalmente Strengthening Families Program 10-14) vem 
sendo implementado em sete estados do País. Este trabalho ava-
lia os dados levantados em grupos realizados no Ceará, Sergipe e 
Pernambuco. Tem por objetivos central descrever, na perspectiva 
de facilitadores da equipe de implementação PFF, a percepção de 
relevância social dos objetivos, atividades e efeitos do programa 
para os adolescentes, os seus responsáveis, as famílias e a comuni-
dade, sugerindo obstáculos para implementação e sustentabilida-
de do programa. Os dados foram coletados por meio da escala de 
Qualidade da Implementação e Validade Social desenvolvida ad 

hoc, com afirmativas pontuadas em escala Likert de 7 pontos que 
varia de “discordo completamente” a “concordo completamente”, 
sobre a percepção dos facilitadores a respeito de: (1) compatibi-
lidade do PFF e as necessidades das famílias e do serviço; (2) o 
impacto do programa sobre adolescentes, responsáveis, a família 
e a comunidade; (3) a atratividade das atividades e a sua malea-
bilidade para se ajustar às demandas culturais e do serviço; (4) a 
percepção de adequação da formação recebida para ser facilita-
dor e (5) a autoeficácia do facilitador para conduzir o programa. 
Os dados foram analisados usando estatística descritiva. Respon-
deram ao instrumento 43 facilitadores, sendo 27 do Ceará, 10 de 
Pernambuco e 4 de Sergipe. A maior parte dos resultados apre-
sentados foi de concordância quanto à compatibilidade do PFF e 
as necessidades dos participantes. Apontam que o programa aju-
da as famílias principalmente a fortalecer vínculos e melhorar suas 
interações positivas (cultivar a admiração, se divertir juntos). Entre-
tanto, há respostas positivas, mas, ligeiramente variadas em nível 
de concordância, sobre o PFF ajudá-los na resolução de problemas 
ou a reconhecer as qualidades dos membros da família. Há uma 
tendência de consenso positiva no potencial do PFF em favorecer 
que os pais participem mais da vida dos filhos, estabeleça regras e 
limites e expressem amor. No que se refere à compatibilidade do 
PFF com o serviço em que é implementado, encontrou-se respos-
tas diversas, variando entre discordar e concordar complemente, 
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sobre o PFF estar alinhado aos propósitos do serviço, à infraestru-
tura do equipamento público e às prioridades do equipamento. 
Os facilitadores indicam discordâncias quanto à maleabilidade do 
programa a cultura da região, à realidade do serviço e das famílias 
participantes. Sobre a formação, 88% dos facilitadores já tinham 
experiência no manejo de grupos, a maioria concorda que após a 
formação específica compreenderam melhor os objetivos do PFF 
e a condução das atividades. Entretanto, indicam que esta capaci-
tação, tal e como está, pode não alcançar que os facilitadores sai-
bam fazer modificações nos encontros mantendo os objetivos, ou 
que lhes fundamente sobre os paradigmas da prevenção ao uso 
de drogas. Os resultados evidenciam uma tendência à melhorar 
a autoeficácia dos facilitadores para oferecer o PFF após a forma-
ção. Os dados indicam a necessidade de aprofundar a adaptação 
do programa ao contexto socioeconômico e estrutural de imple-
mentação para favorecer o alcance dos objetivos. São discutidas as 
implicações desses achados para apoiar estudos que avaliam a sua 
eficácia, promover a cooperação intersetorial e as coalizões comu-
nitárias e apoiar a nova onda de adaptação cultural do Programa 
Famílias Fortes.
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EIXO 2: SINGULARIDADES DE GÊNERO, 
CUIDADO E JUSTIÇA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE A PERSPECTIVA DE GÊNERO E 
CONSTITUIÇÃO DAS MASCULINIDADES NA PREVENÇÃO E CUIDADO 
EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA

Adriana Lobo Müller As produções científicas apontam que os homens são, quanti-
tativamente, os principais usuários de serviços de saúde direciona-
dos aos problemas de uso abusivo e dependência química. Enten-
de-se que esse fenômeno tem íntima relação com as constituições 
sociais e subjetivas das masculinidades. Nessa perspectiva, falar em 
masculinidade implica falar na constituição das categorias de gê-
nero, aqui entendidas como modos discursivos construídos através 
da repetitiva imposição de normas de gênero, reguladas pela cul-
tura e relações de poder, muitas vezes, caracterizadas pelas práticas 
violentas, recorrentemente atribuídas às constituições subjetivas 
dos homens, em espaços de socialização, desde a infância. Diante 
do exposto e atentos às concepções de cuidado contempladas pe-
las diretrizes da Reforma Psiquiátrica Brasileira, da Rede de Aten-
ção Psicossocial (RAPS), e a perspectiva ético-política da redução 
de danos como estratégia e orientação de cuidado, prevenção, tra-
tamento, reabilitação psicossocial e fortalecimento de autonomia 
para o exercício da cidadania de quem sofre em decorrência do 
uso, abuso e dependência química, este estudo objetivou compre-
ender como a perspectiva de gênero e a constituição das mascu-
linidades têm sido consideradas na prevenção, atenção e cuidado 
aos sujeitos em sofrimento psíquico relacionado ao uso abusivo 
e dependência de álcool e drogas, que buscam atendimento na 
rede de saúde pública brasileira. Realizou-se uma revisão de litera-
tura nas bases de dados Scientific Eletronic Library Online – Scielo  
e Literatura Latino-Americano e do Caribe em Ciências de Saúde – 
LILACS, no período de 15 de Dezembro de 2016 a 08 de Janeiro de 
2017. Foram encontrados 214 artigos, e destes, 17 foram submeti-
dos à análise de conteúdo. Os resultados foram divididos em duas 
categorias temáticas: Redução da Concepção de Gênero ao Com-
ponente Biológico e Masculinidades e Dependência Química: uma 
aproximação. Na categoria Redução da Concepção de Gênero ao 
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Componente Biológico, percebeu-se que a concepção de gênero 
apresentada foi reduzida ao componente biológico do sexo, não 
considerando assim, os aspectos culturais e sociais que influenciam 
na construção de gênero e, portanto, nas masculinidades. Avaliou-
-se que os dados apresentados na categoria Masculinidades e De-
pendência Química: uma aproximação, foram fronteiriços aos ob-
jetivos do estudo, pois, apresentaram aprofundamento acerca da 
perspectiva de gênero e constituições das masculinidades e sua re-
lação com o uso de álcool e drogas por homens. Notou-se, porém, 
que em nenhum dos artigos analisados, o objetivo deste estudo foi 
totalmente contemplado, indicando a fragilidade de publicações 
científicas brasileiras a respeito da temática. Tal percepção indica 
a urgência da expansão da prevenção, atenção, cuidado e publi-
cações científicas relacionadas ao uso abusivo e dependência de 
álcool e drogas, através da perspectiva de gênero e constituição das 
masculinidades, uma vez que a incorporação de uma perspectiva 
de gênero na saúde pode contribuir para uma abordagem integral 
nos contextos relacionados com o consumo de drogas, ajudando 
a entender as maneiras como os gêneros são constituídos e assim, 
estabelecer novas práticas de prevenção e cuidado.
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DROGA DE SEXO: SINGULARIDADES DE GÊNERO NO ACESSO À REDE 
DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS) DE RECIFE

Brunna Rayane Carvalho 
de Amorim
Paula Regina Lima de 
Moraes Pergentino

O surgimento do termo gênero e sua incorporação como cate-
goria de análise tornou-se essencial para promover a consciência 
social sobre os sistemas de dominações inerentes à sociedade pa-
triarcal. Considerando que os estudos de gênero têm contribuído 
significativamente para a construção de conhecimento na área da 
saúde, a presente pesquisa visou investigar uma temática ainda 
pouco debatida no âmbito acadêmico: mulheres que correlacio-
nam o uso de crack à exploração sexual e o seu acesso aos serviços 
da Rede de Atenção Psicossocial. A perspectiva na qual apoiou-se 
o presente trabalho é a de que as relações de gênero designa-
das para homens e mulheres são construídas culturalmente e tor-
nam-se dinâmicas com a sociedade e com o tempo. Os estudos 
feministas e os estudos de gênero sobre o uso de drogas surgem 
como um manifesto à influência de concepções sexistas, questio-
nando o androcentrismo e as suas consequências na invisibilidade 
das experiências de mulheres em relação às drogas. Este traba-
lho teve como público-alvo as mulheres cisgênero que estão em 
situação de rua na Ponte do Limoeiro, área de mangue localiza-
da  no centro de Recife. Tratou-se de uma pesquisa exploratória-
-descritiva fundamentada na teoria social de Marx, e de natureza 
qualitativa que realizou um estudo de campo sobre as mulheres 
que frequentam esse território, utilizando-se de entrevista semies-
truturada, abordando os tópicos: acesso e permanência nos ser-
viços da RAPS, e singularidades de gênero. Para a apreciação dos 
dados foi realizada análise de conteúdo, fundamentada na teoria 
de Bardin, utilizando-se da técnica de interpretação proposicional 
do discurso. Mulheres que fazem uso de crack, que são explora-
das sexualmente e estão em situação de rua na Ponte do Limo-
eiro, estão envoltas por múltiplos determinantes de risco social e 
agravo à saúde. Por estarem à margem da sociedade e longe dos 
padrões aceitáveis de feminilidade, o acesso aos serviços de saú-
de se dá de forma precarizada e incipiente. Percebeu-se através 
dessa pesquisa a fragilidade e contradições presentes, tanto nas 
políticas públicas municipais, quanto nos Serviços que atendem 
a essa população, e ainda na conduta de alguns profissionais que 
participam das ações no local. Ao apresentarem comportamento 
considerado como moralmente desviante, a situação de extrema 
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vulnerabilidade social em que vivem não é vista por grande par-
cela da sociedade como questão de saúde pública. Através da fala 
das entrevistadas, observa-se que apesar de estarem envoltas pe-
los mesmos sistemas de dominação e determinantes de desigual-
dades sociais, cada vivência e cada trajetória é única. Ainda que 
coabitando num mesmo território, contexto social de miséria e 
abandono, essas mulheres não são animais e muito menos zum-
bis, são pessoas com seu autocuidado e autonomia, ainda que 
relativa, preservados. Representam o abandono do Estado frente 
ao seu papel de criar e fazer cumprir políticas públicas eficazes, no 
que concerne ao acesso e permanência das mulheres que fazem 
uso de crack nos serviços de saúde.
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AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO TJAC E O ENCARCERAMENTO DE 
MULHERES POR TRÁFICO E/OU ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Maria Rosinete dos Reis 
Silva

A pesquisa analisou 1.905 processos, a partir de relação de au-
tos de prisões em flagrante cadastrados no Sistema de Automoção 
do Judiciário - SAJ, fornecida pelo setor de informática do Tribunal 
de Justiça do Estado do Acre, no período de meados de julho de 
2015 a final de junho de 2016, buscando-se saber se, com o ad-
vento da audiência de custódia, que se tornou obrigatória no âm-
bito desse Tribunal a partir de 04.09.2015, houve alguma alteração 
na análise da legalidade/legitimidade da prisão e das condições 
da presa fins de conceder-lhe o direito de responder ao proces-
so em liberdade com medida diferente da prisão, nos casos da 
prática de tráfico e/ou de associação para o tráfico. Do total de 
2.176 flagranteados, 178 são mulheres e, destas, 65 por tais deli-
tos. Pode parecer pequeno. Contudo, comparado ao percentual de 
aumento de encarceramento nacional, os dados do Infopen 2014, 
colhidos no período compreendido entre os anos de 2000 e 2014, 
revelam que, enquanto a população carcerária masculina aumen-
tou 220,20%, a feminina aumentou em 567,4%. Isso só agrava a si-
tuação das mulheres no sistema penitenciário brasileiro, marcado 
por superlotação, sobretudo pela prática de crimes sem violência 
ou grave ameaça à pessoa, como o tráfico. A pesquisa realizada 
no TJAC somente ratificou tal situação, em que, 36,93% do total 
das mulheres presas em flagrante deu-se pela prática, em tese, de 
tráfico ou associação para o tráfico. Com exceção de uma prisão 
que foi relaxada, todas as demais foram homologadas, tendo-se o 
seguinte resultado: 50 conversões em preventiva e 14 liberdades 
provisórias (duas com monitoramento eletrônico), ou seja, 76,92% 
permaneceram encarceradas. Das prisões preventivas, 11 possuí-
am, ao mesmo tempo, reincidência, maus antecedentes e proces-
so em andamento; 04 com maus antecedentes e processo; 02 com 
reincidência e processo; 01 com maus antecedentes e 07 com pro-
cesso. Portanto, em 50% das prisões preventivas, as flagranteadas 
eram primárias e de bons antecedentes, cabível, em tese, a aplica-
ção do tráfico privilegiado ao final do processo e a substituição da 
pena por restritiva de direitos, com regime menos gravoso que o 
fechado. Apenas 23,08% tiveram reconhecido o direito de respon-
derem ao processo em liberdade. Além disso, das 65 flagranteadas 
por tais delitos, 19 tiveram a audiência de custódia efetivada, em 
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que a autoridade judiciária, após ouvir as presas sobre as circuns-
tâncias de sua prisão, se houve algum desrespeito à integridade 
física, corporal ou psicológica das flagranteada, bem como sob a 
condição socioeconômica delas, presentes Ministério Público e ad-
vogado (Público ou particular), foram concedidas, tão somente, 06 
liberdades provisórias, mantendo-se, portanto, o mesmo padrão 
de decisão quando da apreciação da prisão em flagrante, em que 
se tem preferência pela manutenção da prisão. Os dados revelam 
também que as mulheres encarceradas estão em situação de vul-
nerabilidade (baixa escolaridade, não brancas, profissão informal e 
a maioria entre 18-24 anos). Nesse cenário, ínfimo os ganhos ad-
vindos com a audiência de custódia, mantendo-se a cultura puni-
tiva arraigada no sistema de justiça brasileiro, impondo-se a prisão 
como mero castigo.
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EIXO 3 : AÇÕES EXTENSIONISTAS EM AD

VIVÊNCIAS EXTENSIONISTAS SOBRE ÁLCOOL, OUTRAS DROGAS E 
VULNERABILIDADES ASSOCIADAS

Fernanda de Oliveira Mota
Ana Cinthia Rodrigues de 
Medeiros
Camila Isabel Cruz Sousa
Andrea Teteia Gallassi

Introdução: Em 2010 com a implantação do programa Crack: 

é possível vencer pelo Ministério da Justiça, houve incentivo na ca-
pacitação dos profissionais da rede intersetorial sobre a temática 
de uso abusivo de drogas para atender as demandas dos serviços. 
Neste processo, as Instituições de Ensino Superior (IES) se tornaram 
protagonistas, por meio dos Centros Regionais de Referência (CRR). 
Dentre diversos CRR no Brasil, surgiu em 2013 na Universidade de 
Brasília, Faculdade Ceilândia (UnB/FCE) o CRR/UnB/FCE que, além 
de capacitar os profissionais da rede intersetorial, incentivou um 
cotidiano em extensão e pesquisa com os discentes desta IES, por 
meio do projeto de extensão Roda de Debate sobre Drogas e Vul-
nerabilidades Associadas e pesquisas realizadas. Objetivo: apresen-
tar um relato de caso da vivência, como discentes extensionistas, 
e refletir sobre a importância da temática das drogas no processo 
do ensino em saúde. Método: As rodas de debate acontecem quin-
zenalmente, é aberta a toda comunidade acadêmica e conta com 
dois mediadores (profissionais da rede intersetorial) que gerenciam 
o debate sobre a problemática das drogas e vulnerabilidades as-
sociadas, a partir de sua prática no serviço. A roda funciona des-
de 2013 e até o presente semestre de 2017 já realizou 54 rodas e 
contou com uma média de 200 participantes, entre comunidade 
acadêmica e geral, e 60 mediadores, de diversas áreas e setores, 
como Educação, Direito, Saúde, Assistência Social, ONGs, Atenção 
Básica, entre outros. Os alunos bolsistas do projeto atuam com a 
logística do projeto, organização de dados coletados e elaboração 
de relatórios sobre a temática da roda realizada. Resultados: A par-
ticipação na roda de debate proporciona aos alunos bolsistas maior 
proximidade com as questões relacionadas ao uso problemático 
de álcool, outras drogas e vulnerabilidade associadas, bem como 
a aproximação com profissionais de diversas áreas que abordam a 
temática. Os alunos extensionistas e os demais alunos participantes 
do projeto tem a oportunidade de interação com os mediadores a 
cada roda, desenvolvendo o debate, fomentando um pensamento 
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crítico sobre a temática atual e problematizadora em nossa soci- 
edade. Além disso, os alunos têm a oportunidade de conhecerem 
o trabalho realizado nos diversos serviços da rede intersetorial e 
de refletirem sobre suas práticas e a interlocução com a rede de 
cuidado. Considerações finais: A vivência como extensionistas no 
projeto de extensão promovido pelo CRR/FCE/UnB mostra-se re-
levante para a formação acadêmica sobre a temática das drogas 
para a construção de uma postura crítica. Assim, faz-se relevante 
o investimento em projetos de extensão que tratem de temáticas 
atuais e transversais no espaço acadêmico para melhoria formativa 
do ensino em saúde. 
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SAÚDE MENTAL DEPENDÊNCIA QUÍMICA DA PREVENÇÃO AO 
TRATAMENTO: AÇÕES EXTENSIONISTAS NO INTERIOR DE MATO GROSSO

Alisséia Guimarães Lemes
Vagner Ferreira do 
Nascimento
Elias Marcelino da Rocha
Tayla Quérem do Santos 
Basso
Adaene Alves Machado de 
Moura
Marcos Vítor Naves Carrijo
Rosa Jacinto Volpato
Suzicleia Elizabete de 
Jesus
Jucelia Moraes de Lima
Tayane Próspero Cardoso
Valdivino Martins de 
Freitas
Laranubia Dourado Nery
Liliane Santos da Silva

A universidade tem papel fundamental na inserção de seus 
alunos na luta pela prevenção ao uso de drogas e no cuidado da 
saúde de pessoas que fazem uso problemático de drogas, tendo 
em vista, que este consumo é considerado um problema de saúde 
pública, ocasionando danos a vida do indivíduo e de toda socieda-
de. Pensando nessa problemática, no ano de 2016 foi cadastrado 
e executado o projeto de extensão Saúde Mental: dependência 
química da prevenção ao tratamento, vinculado a Pró Reitoria de 
Cultura, Extensão e Vivência (PROCEV) da Universidade Federal 
de Mato Grosso (UFMT). Este estudo teve como objetivo descrever 
as ações realizadas pelo projeto de extensão em Saúde Mental: 
dependência química da prevenção ao tratamento no ano 2016. 
Trata-se de um relato de experiência das ações extensionistas re-
alizadas por docentes, acadêmicos do curso de enfermagem da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Campus Universitá-
rio do Araguaia (CUA) e membros externos do projeto. As ativi-
dades foram realizadas de maio a dezembro de 2016 na cidade 
de Barra do Garças-MT, Brasil. A coleta de dados foi realizada em 
março de 2017, por meio do caderno de registro do projeto, atra-
vés do levantamento das ações realizadas e número de pessoas 
atendidas. Os dados foram apresentados utilizando frequência 
absoluta (n) e relativas (%). Participaram da execução das ações 
22 pessoas, sendo, 03 docentes, 11 discentes, 05 profissionais da 
Rede de Atenção Psicossocial e 03 enfermeiros. Foram realizadas 
um total de 59 ações que atenderam 761 pessoas da comunidade 
local. Quanto as ações realizadas, 34% das atividades foram exe-
cutadas em um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, 
atendendo 161 usuários e servidores da unidade, através da reali-
zação de atividades de educação em saúde, oficina motivacional 
e terapêuticas. Em Comunidades Terapêuticas (01 feminina e 02 
masculinas) foram realizadas 47% das atividades, atendendo 273 
usuários e funcionários, por meio da aplicação de questionário que 
buscava conhecer o perfil dos usuários e mapear as necessidades 
do local e da realização de oficinas de educação em saúde e algu-
mas práticas de enfermagem (sinais vitais, teste glicemia capilar e 
cálculo do índice de massa corpórea). Foram realizadas 14% das 
atividades voltada a prevenção do uso de drogas, executadas por 
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oficinas de reflexão-ação, utilizando a dinâmica “quis do conheci-
mento”, atendendo 286 pessoas, entre estudantes de sete esco-
las públicas, profissionalizante e instituições religiosas. A execução 
de rodas de Terapia Comunitária Integrativa (TCI) somou 5% das 
atividades, que atenderam 41 usuários internos de Comunidades 
Terapêuticas masculina. Os dados apontam que este projeto tem 
sido relevante para a sociedade local, cumprindo seu papel social 
e de saúde por meio de atividades voltadas a ações de prevenção 
do uso de drogas e ao cuidado de pessoas que fazem uso proble-
mático de drogas. As ações ainda possibilitaram a inserção dos 
acadêmicos de enfermagem e demais membros em atividades 
extraclasse, capazes de inseri-los no âmbito da prática em saú-
de mental, preparando-os para tornarem pessoas mais sensível as 
questões humanas, adquirindo conhecimento e autonomia du-
rante a realização das atividades, contribuindo para sua formação 
profissional e pessoal.
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EIXO 4: DIFERENTES AÇÕES COM REDUÇÃO 
DE DANOS

REDUÇÃO DE DANOS UMA POSSIBILIDADE DE PREVENÇÃO DOS 
PROBLEMAS RELACIONADOS AO USO DE DROGAS NO CONTEXTO 
PRISIONAL

Maria da Penha da Rosa 
Silveira
Carla Roberta Alvarez, 
Deise Rosa Ortiz
Edilon da Matta Talaier
Eduardo Rodrigues Nunes
Francisca Lucélia Ribeiro 
de Farias
Mara Regina Santos da 
Silva 
Mônica Pereira Cunha

A Redução de Danos é considerada um método de ação que 
visa primordialmente à defesa da vida, por meio de um tratamen-
to que prioriza o aumento da liberdade e corresponsabilidade da 
pessoa que está se tratando. Portanto, é fundamental que o sujeito 
tenha assegurados os seus poderes de decisão (autonomia) e cor-
responsabilização, em relação à sua dependência química, bem 
como aos problemas de saúde que enfrenta em decorrência da si-
tuação. Este estudo objetiva-se refletir as percepções dos usuários 
em relação à abordagem Redução de Danos, a fim de compreen-
der essa perspectiva de cuidado, como uma possibilidade de pre-
venção dos problemas relacionados ao uso de drogas no contexto 
prisional. Trata-se de um estudo de caráter qualitativo, realizado 
com seis usuários, dos municípios de Rio Grande/RS e Pelotas/RS, 
com vivência em Redução de Danos. A coleta de dados foi reali-
zada por meio de entrevistas semi-estruturadas, aplicadas entre 
junho de 2013 e maio de 2014. Como recurso analítico foi utilizado 
à análise de conteúdo na modalidade temática, balizada pelo con-
ceito de empowerment. Na percepção dos usuários participantes 
deste estudo, a abordagem Redução de Danos tem uma dimen-
são positiva, na medida em que representa uma forma de apoio, 
vínculo, confiança, ajuda, resgate, prestatividade, informação e uso 
racional de acordo com o limite de segurança, e prevenção às do-
enças infecto-contagiosas. Os usuários enfatizaram a importância 
de manter os cuidados específicos em relação à sua saúde, devi-
do às conseqüências danosas ao ser humano pelo uso contínuo e 
indiscriminado. Além disso, abordar a temática de drogas, sob o 
ponto de vista da Redução de Danos é tratar desse assunto, sem 
o olhar discriminativo ao sujeito que faz uso dessas substâncias. 
Porém, apesar das potencialidades há limitações tendo em vista os 
inúmeros problemas relacionados ao fenômeno das drogas. Para 
os usuários, a prática da Redução de Danos apresenta algumas 
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limitações, por reconhecer a necessidade de parar completamen-
te com a droga, na medida em que reduzir o uso não garante 
o controle pleno da dependência química. Os usuários referiram 
que, mesmo após a Redução de Danos, a internação é a principal 
opção em casos extremos de abuso de drogas. A abordagem da 
Redução de Danos também se apresenta, na visão dos usuários 
como uma opção secundária, ou coadjuvante no tratamento ao 
usuário de drogas, depois de repetidas internações psiquiátricas. 
Além disso, a Redução de Danos pode gerar sentimento de culpa, 
por não ser suficientemente efetiva na recuperação do usuário de 
drogas. Portanto, embora com as limitações apresentadas no es-
tudo, constata-se que a abordagem Redução de Danos se consti-
tui em uma possibilidade de prevenção dos problemas relaciona-
dos ao uso de drogas, em diferentes contextos, inclusive no campo 
prisional. Nesse contexto a prevenção é uma excelente estratégia 
para amenizar os graves problemas relacionados ao uso de dro-
gas potencializado pela condição de confinamento . Entretanto, 
sua efetividade depende da avaliação dos casos, individualizando 
as necessidades dos usuários e da desconstrução de concepções 
prévias que dificultam ou impedem sua incorporação na prática 
dos serviços de saúde que prestam cuidado aos usuários com pro-
blemas relacionados às drogas.
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A REDUÇÃO DE DANOS SOB O PONTO DE VISTA DE FAMILIARES, 
PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DE DROGAS

Maria da Penha da Rosa 
Silveira 
Mara Regina Santos da Silva

O fenômeno das drogas é considerado historicamente um de-
safio para a ciência e para os profissionais, quanto ao controle de 
suas repercussões sobre a vida e a saúde dos usuários e das famí-
lias. Os problemas relacionados ao uso de drogas geram conse-
quências significativas na vida do ser humano. Esse fenômeno é 
considerado um dos mais relevantes problemas de saúde pública 
e uma preocupação constante para os profissionais da área da saú-
de, educação, assistência social, segurança pública e justiça. Obje-
tiva-se neste estudo aprofundar a compreensão sobre a Redução 
de Danos, tendo por base a percepção das pessoas que convivem 
com o problema de álcool e outras drogas: usuários, familiares e 
trabalhadores da área da saúde. Trata-se de um estudo qualitativo, 
realizado com um total de vinte e sete participantes, sendo seis 
usuários, onze familiares de usuários e dez trabalhadores da rede 
de saúde dos municípios de Rio Grande/RS e Pelotas/RS, com ex-
periência em Redução de Danos. A coleta de dados foi realizada 
por meio de entrevistas semi-estruturadas, aplicadas entre junho 
de 2013 e maio de 2014; e por meio da busca da literatura sobre o 
tema, nas bases de dados LILACS, IBECS, MEDLINE, SciELO e BDE-
NF, no período de 2001-2011. Como recurso analítico foi utilizado 
à análise de conteúdo na modalidade temática, balizada pelo con-
ceito de empowerment, adotado nesta pesquisa como referencial 
teórico. Os resultados do estudo, na percepção dos trabalhadores, 
familiares e usuários, apresentam a abordagem da Redução de 
Danos como uma dimensão positiva, no sentido do cuidado, po-
rém com limitações frente ao fenômeno das drogas, o que justifica 
a busca de medidas tradicionais, como a internação psiquiátrica 
para desintoxicação e tratamento de usuários de álcool e outras 
drogas. A autonomia do usuário de drogas psicoativas gera insegu-
rança e inquietações, pelo fato de manter o contato com a droga 
e que buscar a reinserção social de um indivíduo que mantém o 
uso de algum tipo de substâncias psicoativas, é um grande desa-
fio. Além disso, evidencia-se que o desconhecimento sobre essa 
abordagem; o preconceito em relação à pessoa que faz uso de dro-
gas; a falta de interesse político-institucional caracterizam barreiras 
significativas para a incorporação da abordagem Redução de Da-
nos nos serviços de saúde. Conclui-se que o fenômeno do uso de 



II Congresso Internacional de Prevenção dos Problemas Relacionados ao Uso de Drogas 126

Comunicações Orais

drogas é um campo amplo e complexo, no qual há necessidade 
de outros recursos de cuidado, além da abordagem Redução de 
Danos, considerada pelo estudo como um recurso complementar 
ao tratamento dos problemas relacionados ao uso de drogas.
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EIXO 5: A VOZ DOS USUÁRIOS: O DIREITO  
AO TERRITÓRIO

DE USUÁRIOS PARA USUÁRIOS: UMA AUTOETNOGRAFIA

Daniel Fernando Fischer 
Lomonaco

Esse apresentação é baseada numa dissertação de mestrado 
em curso (término previsto para agosto 2017) no Programa de Pós-
-graduação em Saúde Coletiva da UFSC. A pesquisa se utiliza dos 
métodos autoetnográfico e cartográfico para descrever e coletivi-
zar o percurso do pesquisador na tentativa de responder a pergun-
ta – Se a condição de usuário/ex-usuário de substâncias psicoativas 
interfere nas práticas cotidianas de trabalhadores AD? Por meio 
do relato de campo e das entrevistas de fala aberta é que se fun-
damenta o trabalho. Vale notar, que alguns dos informantes ainda 
que abstêmios há anos, continuam apresentando-se como usuá-
rios em recuperação, influenciados pela noção que a “dependência 
química” é uma doença (progressiva, incurável e fatal). Além disso, 
devido aos informantes trabalharem em distintos equipamentos 
de cuidado aos usuários problemáticos de substâncias psicoati-
vas,  (rede pública e/ou privada), o conceito de  “elos da rede” que 
a constituem.  Na primeira parte da pesquisa é apresentado um 
breve histórico do consumo dessas substâncias por distintas cultu-
ras para situar com clareza elementos que constituem a “questão 
das drogas” na atualidade. Seguindo pesquisadores do campo, se 
utiliza do conceito   “dispositivo das drogas” como referência na 
pesquisa. Lembra-se que, a partilha moral (consumo licito x ilíci-
to) caracterizada pela perseguição a determinadas substâncias e 
seus consumidores enquanto ocorre um  estímulo ao consumo de 
outras substâncias (medicamentos psiquiátricos) é o cerne do con-
ceito.  MÉTODO: O itinerário do pesquisador como trabalhador e 
usuário do campo AD é utilizado como pretexto para utilizar o mé-
todo autoetnográfico, alias o primeiro trabalho no campo da Saú-
de Coletiva no Brasil a utilizá-lo. O relevante disso é a oportunidade 
de usuários de drogas serem escutados em suas singularidades e 
diferenças e estabelecer conexões num campo dividido entre os 
abstencionistas x reducionistas e apontar controvérsias e desafios. 
Pensar modos éticos de existência, pautados na intensidade ou ex-
tensividade das nossas vidas. Por fim, pretende-se discutir alguns 
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pareceres do Comité de Ética desta universidade (UFSC) que tem 
respondido de maneira reflatária a essa proposta de pesquisa, jus-
tificando que, qualquer usuário de substâncias psicoativas, incluin-
do os abstêmios, são considerados sujeitos em vulnerabilidade e 
sem autonomia plena.
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VIOLÊNCIAS INSTITUCIONALIZADAS: A RELAÇÃO ENTRE POLÍTICAS 
SOBRE DROGAS E DIREITO A CIDADE

Roberta Brasilino Barbosa 
Pedro Paulo Gastalho de 
Bicalho

Tráfico de drogas, pacificação de favelas, violência policial, in-
ternação de dependentes químicos: em todos esses assuntos a 
‘droga’ aparece como temática subjacente cujo combate a qual-
quer forma de contato (uso ou comercialização, principalmente) 
precisa ser feito de maneira total, necessária e incontestável. Ten-
do em vista que a perspectiva vigente de enfrentamento para a 
temática ‘droga’ é apenas mais uma perspectiva dentre as pos-
síveis, lança-se luz para alguns efeitos de políticas sobre drogas 
no Brasil, que são engendradas a partir de políticas públicas de-
nominadas como ‘de segurança’ (especificamente a atuação po-
licial em favelas do Rio de Janeiro) e ‘de assistência social’ (ações 
de internação/recolhimento da população de/na rua, identificada 
como usuária de crack). Sob a justificativa de se tratar de um gra-
ve problema de segurança pública, ações beligerantes são exe-
cutadas constantemente nas favelas e periferias do Grande Rio, 
promovendo criminalizações e mortes entre os envolvidos mais 
diretamente. As atuações policiais deixam pistas sobre caracterís-
ticas muito pregnantes nas políticas sobre drogas da atualidade 
brasileira: ‘traficantes’ e ‘policiais’ não só ocupam pólos distintos, 
como também antagônicos, cabendo aos primeiros a denomina-
ção pública e não aleatória de inimigos, distinção entendida como 
necessária à defesa do Estado. A maneira como ocorrem perse-
guições e a própria dinâmica de identificação dos grupos perse-
guidos como inimigos remetem a situações de guerra, em que 
são tomadas medidas típicas de um Estado de exceção, quando 
são autorizadas limitações dos direitos fundamentais tal qual está 
descrito na Constituição da República. As particularidades eviden-
ciadas a partir de atuações policiais em favelas igualmente nos 
permitem apontar propriedades outras das políticas de segurança 
de nosso tempo. Além de reafirmar a existência de uma guerra, 
na qual se justificaria a utilização de fuzis, estão muito bem de-
limitados os territórios em que essa guerra é legitimada (e na-
turalizada), as favelas, excluindo-as do que entende por ‘área ur-
bana’ e marcando de maneira diferenciada os moradores desses 
espaços. Recentemente se observou um movimento que não se 
restringiu ao Rio de Janeiro, mas tomou proporções nacionais: o 
uso de droga, especificamente crack, assumiu caráter legitimador 
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de ações de internação forçada por parte dos poderes executi-
vo e judiciário. Sob o argumento de se tratar de uma epidemia, 
uma série de pessoas em situação de rua, foi obrigada a receber 
tratamento contra a ‘dependência química’ que os acometia, tra-
tamento este necessariamente pautado na abstinência de drogas. 
Outras tantas foram recolhidas e conduzidas a abrigos localizados 
em áreas distantes dos centros da cidade, alguns deles alvos de 
denúncias ao Ministério Público. As ações realizadas pelo poder 
público (das quais participaram não apenas membros da secreta-
ria de assistência social, como também policiais e até garis) vão de 
encontro ao que preconiza todo o movimento da Reforma Psiqui-
átrica Brasileira, que tem na lei 10.216 um potente instrumento 
no qual está afirmado que o tratamento ao doente mental deve 
estar pautado pelo não isolamento do mesmo. A lei ressalta con-
figurar direito da pessoa portadora de transtorno mental o acesso 
ao melhor tratamento do sistema de saúde, sempre visando sua 
recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunida-
de; direito à presença médica e ao maior número de informações 
a respeito de sua doença e de tratamento; e livre acesso aos meios 
de comunicação, entre outros. Nenhum dos espaços para os quais 
foram conduzidos aqueles recolhidos das ruas atendia a essas exi-
gências legais. Tais cenários apontam fortes indícios de que tais 
políticas públicas, ditas ‘de segurança’ e ‘de assistência’ são usadas 
no cerceamento do direito à cidade, se valendo da ‘droga’ como 
pretexto. 
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EIXO 6: PREVENÇÃO NO  ÂMBITO 
UNIVERSITÁRIO

INFLUÊNCIA DO MEIO UNIVERSITÁRIO NO CONSUMO DE DROGAS 
LICITAS E ILÍCITAS NO INTERIOR DE MATO GROSSO

Kaique Saimon Lemes 
Farias Rodrigues
Alisséia Guimarães Lemes
Rosaline Rocha Lunardi
Rosa Jacinto Volpato
Vagner Ferreira do 
Nascimento 
Elias Marcelino da Rocha

O uso de drogas tem sido considerado um grave problema de 
saúde pública em diversos países. No Brasil, vários estudos têm 
buscado identificar os determinantes e condicionantes do consu-
mo drogas por estudantes. Estes têm demonstrado a gravidade 
do problema e os prejuízos à saúde e ao processo educativo dos 
estudantes. Objetivou-se identificar o consumo de drogas entre 
universitários e, especificamente, a relação entre o consumo de 
drogas lícitas e ilícitas e o meio universitário.  É um estudo descri-
tivo, transversal, por meio de questionário autoaplicável, versando 
sobre o consumo de drogas e a interferência do meio universitário 
no consumo. A pesquisa foi realizada em uma universidade públi-
ca de Mato Grosso, com uma amostra probabilística de 239 partici-
pantes. Estes foram abordados no centro de convivência estudantil 
e, ao consentirem participar, eram conduzidos ao espaço reserva-
do, para responder o questionário. As análises descritivas foram 
apresentadas em frequência absoluta (n) e relativa (%). O estudo 
foi aprovado no CEP da UFMT/CUA, nº 515/705. Os participantes 
tinham idades entre 18 e 51 anos (média de 22 anos), 50,2% do 
sexo feminino. O consumo de drogas lícitas foi referido por 86,7% 
dos estudantes e 70,7% já haviam consumido antes do ingresso 
na universidade. Ressalta-se que 16% dos participantes referiram o 
primeiro uso após o ingresso na universidade e, ainda, que apenas 
13,3% relataram nunca ter consumido drogas. Quanto ao consu-
mo de drogas ilícitas, um terço dos estudantes (33%) aludiram já 
ter utilizado e aproximadamente metade destes (16,7%), usaram 
após o ingresso na universidade. Na percepção dos acadêmicos, o 
meio universitário influenciou o consumo de drogas licitas, ao faci-
litar (36,8%), incentivar (15,8%), ou induzir (10,5%). De forma ainda 
mais incisiva para drogas ilícitas, os acadêmicos julgaram que o 
meio universitário influenciou o consumo, ao facilitar (47,5%), in-
centivar (17,5%) e induzir o consumo (2,5%). Dentre as drogas líci-
tas, os estudantes referiram que o meio universitário facilitou o uso 
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de álcool (36,8%), tabaco (23,7%) e hipnóticos/sedativos (2,7%). O 
meio universitário foi tido como incentivador do consumo de álco-
ol (15,8%), tabaco (15,8%) e hipnóticos/sedativos (2,7%); e como in-
dutor do consumo de álcool (10,5%), tabaco (10,5%) e hipnóticos/
sedativos (7,5%). Em relação ao consumo de drogas ilícitas, o meio 
acadêmico foi considerado facilitador do uso de maconha (47,5%), 
alucinógenos (17,5%), anfetaminas (10%), cocaína/crack (7,5%), 
inalantes (7,5%) e opióides (5%); incentivador do uso de maconha 
(17,5%), de anfetaminas (2,5%) e de alucinógenos (2,5%); e indutor 
do consumo de maconha, cocaína e inalantes (2,5% para cada). O 
estudo apontou que os estudantes estão expostos ao consumo de 
drogas licitas e ilícitas, destacando-se bebidas alcoólicas e maco-
nha. A maioria já havia consumido drogas lícitas, principalmente o 
álcool, antes do ingresso na universidade, porém, julgaram que o 
meio acadêmico facilitou, incentivou e, por vezes, induziu o consu-
mo. Os dados revelam a importância de iniciativas preventivas e de 
orientação dos acadêmicos, por meio de ações que promovam a 
saúde durante a vivência e a permanência universitária, tais como 
rodas de discussão e/ou grupos de apoio psicossocial, bem como, 
incentivo às atividades desportivas e culturais integradoras. 
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A QUESTÃO DAS DROGAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

Maria Santana dos Santos
Josiane Mendes de Queiroz
Samara Barroso Oliveira
Samuel Freire Furtado
Regeovandra Martins 
Portela
Rafaela Araújo da Luz

A temática das drogas é um assunto permeado por tabus, pre-
conceitos e discriminações que, por vezes, cristalizam os debates e 
acabam legitimando falas do senso comum, conservadoras, retró-
gradas e sem embasamento científico. E de acordo com a literatura 
ainda prevalece um cenário de atrasos em reconhecer a dimensão 
do problema, e ainda, em fornecer à atenção adequada e necessá-
ria frente ao tema das drogas.  Em 2005 o Conselho Nacional sobre 
drogas aprova a Política Nacional sobre Drogas e está começa a dar 
os seus primeiros passos, além disso, é apenas no ano de 2009, a 
partir do Decreto n° 1.763 que o estado do Pará cria uma política e 
um sistema específico voltado a questão das drogas. Neste sentido 
o trabalho tem por objetivo compreender como se dá institucio-
nalmente a questão das Drogas na Universidade Federal do Pará a 
partir da ótica do estudante. A pesquisa se configura num estudo 
exploratório com abordagem quantitativa e qualitativa, utilizando 
o materialismo histórico dialético por se constituir um método que 
potencializa uma interpretação que considera a totalidade como 
parâmetro na realidade concreta. A pesquisa foi realizada com 16 
estudantes usuários de drogas; 10 do sexo masculino e 6 do sexo 
feminino da UFPA. Como instrumento utilizou-se a entrevista para 
saber como esses sujeitos se relacionam com substâncias nesse 
espaço, tanto em nível de uso quanto a própria discussão. E as-
sim constatou-se que 62,5 % dos entrevistados não participam de 
eventos promovidos pela Universidade que tem a temática sobre 
drogas; 81,25% diz não sofrer com a repressão no campus; 100% 
não acessaram a política sobre drogas da UFPA; 70% dizem que o 
assunto não é tratado e 30% é tratado superficialmente. Dos 30% , 
20% dizem que as temáticas abordadas se direcionam a explicar o 
que são as drogas, suas causas e esquecem do usuário. Sinaliza-se 
com os indicadores participação e acesso que na Universidade o 
assunto sobre drogas é tratado superficialmente, constatou-se que 
no campus quase não há repressão ao uso de drogas. Quando se 
fala nas políticas de acesso a tratamento, prevenção e redução de 
danos é propício analisar também o indicador “Visão” que expri-
me com mais elementos a dinâmica da Universidade Federal do 
Pará na discussão da temática das Drogas e no trato da Institui-
ção perante a criminalização e até mesmo o não tratamento dessa 
questão com ações, atividades e serviços. No que concerne ao não 
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acesso da política sobre drogas dentro da Universidade reflete a 
pouca ênfase que a Instituição discute sobre este assunto. A pes-
quisa realizada com estudantes demonstra que há pouca discus-
são tanto pela Instituição como pelos usuários, sendo necessário 
a ampliação do debate e que este ocorra de forma coletiva e de-
mocrática, construindo assim uma gestão sobre drogas na UFPA 
progressista e que atenda às necessidades dos usuários de drogas 
compreendendo estes como sujeitos de direitos, sendo que é pre-
ciso analisar a ideologia imposta através dos discursos dos atores 
sociais para compreender as relações de poder em volta do uso de 
drogas no campus da UFPA.
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ABUSO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS EM ESTUDANTES DE 
ENGENHARIA DE UMA UNIVERSIDADE MINEIRA

Marciana Gonçalves Farinha
Instituto de Psicologia da 

Universidade Federal de 

Uberlândia,  Laboratório de 

Práticas Clínicas, Uberlândia, MG

Sandra Cristina Pillon
Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto – Universidade 

de São Paulo

Manoel Antonio dos Santos
Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras de Ribeirão Preto – 

Universidade de São Paulo

Introdução: As substâncias psicoativas (SPAs) têm sido utiliza-
das durante a história da humanidade para os mais diversos fins, 
desde religiosos até medicinais. Na contemporaneidade, o uso abu-
sivo dessas substâncias tem se configurado como um problema 
de saúde pública de grande magnitude. Por outro lado, a entrada 
na universidade acarreta inúmeras mudanças na vida dos jovens, 
principalmente em suas atividades acadêmicas e nas suas relações 
de dependência com seus pais. O ambiente universitário traz a 
sensação de liberdade, vivenciada em uma época de exploração 
e expansão, bem como é um período comumente relacionado ao 
aumento da interação entre colegas. Esse é um período de maior 
autonomia, que propicia novas experiências e também vulnerabi-
lidades, como o uso de substâncias psicoativas.  Objetivo: avaliar 
o consumo em níveis de risco de álcool e outras substâncias por 
universitários do curso de engenharia de um município de médio 
porte do interior do Estado de Minas Gerais. Metodologia: trata-se 
de uma pesquisa quantitativa, de caráter descritivo. Participaram 
do estudo estudantes dos cursos de Engenharias – Elétrica, Eletrô-
nica, Química, Mecatrônica, Mecânica, Biomédica, de Controle e 
Automação e Aeronáutica, cursando diferentes períodos do curso. 
Para coleta de dados, foram utilizados: informações sociodemo-
gráficas, AUDIT e ASSIST. A aplicação dos instrumentos foi coletiva, 
realizada em salas de aula, com prévia permissão dos professores 
dos cursos. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Éti-
ca em Pesquisa (CAAE: 42585115.9.0000.5152). Resultados: foram 
entrevistados 154 estudantes. Desse total, 74,6% eram homens. 
Em relação ao consumo no padrão binge, 54,5% consumiam nes-
se padrão, a maioria (78,5%) homens, 67,8% com idade entre 20 e 
29 anos. Quanto ao uso de substâncias, 35,7% consumiam álcool 
e tabaco e 64,2% apenas bebidas alcoólicas. Dos estudantes, 61% 
moravam com a família; desses, 50% bebiam em binge. Ainda da 
amostra, 26% afirmaram o uso de maconha. Os estudantes que 
bebiam em binge apresentaram quatro vezes mais chances de 
consumirem de forma abusiva bebidas alcoólicas ou outras subs-
tâncias. Discussão: os dados apontam que os universitários têm 
consumido bebidas alcoólicas em níveis de risco, mesmo quando 
fazem uso ocasional, ou seja, uma ou duas vezes por mês bebem 
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cinco doses ou mais em uma única ocasião. Percebemos ainda 
que a prática de beber em binge aumenta o risco para o consu-
mo de outras substâncias. Conclusão: o ambiente universitário é 
propício para a aplicação de intervenções breves, uma vez que 
o consumo de álcool está muito presente e de forma abusiva na 
vida desses jovens.
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Introducción: El alcohol es una de las drogas más consumidas 
en nuestra sociedad, muchas personas acompañan sus activida-
des sociales con el alcohol y es aceptado como un acompaña-
miento placentero de las relaciones y los encuentros sociales. Esta 
percepción del alcohol ha contribuido a extender su consumo, no 
sólo entre los adultos, sino también entre los adolescentes, que 
se inician en edades muy tempranas.  Por otra parte el tabaco es 
otra de las drogas más consumidas y adictivas debido a muchas 
de las sustancias que contiene. El consumo del tabaco por ado-
lescentes no sólo es el resultado de las influencias psicosociales, 
como presión por parte de los compañeros o amigos, sino que 
las investigaciones recientes sugieren que puede haber razones 
biológicas para este periodo de mayor vulnerabilidad.

Objetivos: Conocer el grado de conocimiento que tienen los 
adolescentes de un Instituto de Educación Secundaria de Sevilla 
(España) frente al consumo de alcohol y tabaco y comprobar la 
relación entre el grado de conocimiento sobre estas drogas y su 
consumo.

Metodología: Estudio observacional de corte transversal en 
una muestra de conveniencia de 50 adolescentes del Instituto de 
Educación Secundaria “V Centenario” de la ciudad de Sevilla, de 
entre 13 y 17 años.  Se utilizó un cuestionario “ad hoc” compuesto 
por 35 ítems que abordaban factores relacionados con el consu-
mo de alcohol y tabaco. Para la recogida de datos se procedió 
previamente a la obtención de un consentimiento escrito por par-
te de los participantes o de sus padres en el caso de que fueran 
menores de edad. Se grabó la información en base de datos es-
pecífica y se procesó y explotó estadísticamente en el aplicativo 
Epi Info 7.1.4.0

Resultados/Discusión: Un 68% de los adolescentes encuesta-
dos no consideraron ni el alcohol ni el tabaco como una droga. 

EIXO 7: ASPECTOS DA PREVENÇÃO NO 
AMBIENTE ESCOLAR

CONOCIMIENTO DE LOS ADOLESCENTES DE UN CENTRO EDUCATIVO 
DE SEVILLA (ESPAÑA) ACERCA DEL CONSUMO DE TABACO Y 
ALCOHOL

José Antonio Ponce 
Blandón 
Manuel Pabón Carrasco
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En referencia al tabaco, la mayoría de los adolescentes asociaron 
el consumo de tabaco al cáncer (52%), sin tener en cuenta otras 
enfermedades respiratorias. Sobre la preocupación acerca de los 
efectos nocivos del consumo de tabaco un 22% de los encuesta-
dos manifestaron tener poca o ninguna preocupación al respecto. 
Sobre los efectos nocivos en fumadores pasivos, un 33% manifestó 
tener poca o ninguna preocupación.

En referencia a los conocimientos sobre el alcohol, un 38% aso-
cia el consumo de alcohol a cirrosis hepática, un 12% a demencia, 
un 18% a problemas cardiovasculares y un 32% a ninguna de las 
anteriores.  En cuanto a las actuaciones a desarrollar ante un coma 
etílico, el 84,7% manifestó que habría que llamar al 112 (teléfono 
de emergencias), mientras que se valoraron también otras me-
didas como válidas, tales como administrar café u otro remedio 
casero (13%), abrigar a la víctima (6,5%), inducir el vómito (5,6%), 
aflojar las prendas (8,7%), controlar el pulso (26,1%) o valorar el 
estado de conciencia (34,8%). 

Se concluye que el déficit de conocimientos es evidente en 
temas relacionados con el consumo de alcohol y tabaco, siendo 
importante implantar políticas de prevención por parte de la en-
fermera escolar, dando a conocer realmente el alcance de los efec-
tos que tiene el consumo de estas drogas.
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PREVENÇÃO NA ÓPTICA DE EDUCADORES E EDUCANDOS: 
ABSTINÊNCIA OU REFLEXÃO?

Elaine Lucas dos Santos Este trabalho teve como objetivo compreender as percepções de 
jovens e educadores sobre o que eles esperam de um diálogo sobre 
o uso de álcool e como fazer prevenção nesta área. Foi realizado um 
estudo qualitativo por meio da técnica de grupos focais (GF) e entre-
vistas individuais. Participaram 141 jovens alocados em 32 GF, dividi-
dos por gênero e 32 educadores, dos quais 8 cederam uma entrevista 
individual e 24 foram divididos em 6 GF. Todo o conteúdo foi gravado 
em áudio, transcrito e submetido à análise de conteúdo. A partir dos 
resultados, foi observado que os jovens participantes relataram abertura 
para o diálogo sobre álcool e outras drogas, com valorização de sua au-
tonomia na tomada de decisões, sem imposição de comportamentos 
pré-estabelecidos. Eles relataram que o uso de álcool poderia acarretar 
em riscos, porém achavam que estes eram aumentados na fala dos pais 
e educadores, com a finalidade de assustá-los. O discurso exagerado, 
poderia na perspectiva dos adolescentes, fazer com que a confiança e a 
credibilidade no adulto fossem perdidas. Sobre com quem eles acham 
que deve conduzir ações preventivas no ambiente escolar, os jovens par-
ticipantes disseram que se sentiam mais à vontade para conversar com 
professores mais jovens, dos quais se sentiam mais íntimos e, portanto, 
mais à vontade para compartilhar experiências ou tirar dúvidas, sem que 
estes comunicassem à diretora ou chamassem os pais, pois relataram o 
medo constante de represálias. Em relação ao discurso dos educadores, 
embora uma parcela tenha corroborado a expectativa dos adolescentes, 
muitos relataram opinião contrária e referiram a crença de que a melhor 
maneira para se trabalhar prevenção seria apresentando uma relação 
de causalidade entre o uso de álcool ou outras drogas e “se perder na 
vida”. Portanto, o foco deveria ser a abstinência. Com relação a quem 
deveria trabalhar o tema no ambiente escolar, os educadores disseram 
que muitas vezes a demanda surgia e eles precisavam lidar, mas não 
se sentiam qualificados o suficiente e por isso, acabavam repassando a 
responsabilidade para a família ou para a coordenação da instituição. Os 
dados indicam que adolescentes e educadores têm expectativas com 
relação à prevenção que nem sempre são convergentes e, por isso, o 
diálogo entre eles talvez encontre obstáculos adicionais. Neste sentido, 
é importante que quando uma proposta de prevenção for elaborada, 
sejam consideradas as perspectivas de todos os envolvidos a fim de que 
o diálogo faça sentido para todos os envolvidos. 

(Apoio: CNPq e AFIP).
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A REDE SOCIAL DA ESCOLA E IMPLICAÇÕES PARA A PREVENÇÃO DO 
USO DE DROGAS ENTRE ESTUDANTES

Rosane Inês Fontana 
Lorenzini
Carla Dalbosco

Estudos recentes têm destacado a importância da mobiliza-
ção das redes sociais como uma estratégia para a prevenção do 
uso de drogas, por envolver diferentes integrantes da comunida-
de e potencializar recursos locais existentes. Considerando que a 
escola é referência no processo de desenvolvimento de crianças 
e adolescentes, estabeleceu-se como objetivo desta pesquisa ca-
racterizar a rede social de uma escola pública do interior do Rio 
Grande do Sul (RS) a partir da percepção de diferentes integran-
tes de sua comunidade escolar. Para tal, o ponto de partida foi o 
programa de prevenção Viva Mais na Escola, implementado no 
município de Nova Roma do Sul. Trata-se de um estudo transversal 
com amostra não probabilística de conveniência, que utilizou um 
instrumento de mapeamento da rede social que inclui os eixos 
família, comunidade, assistência/segurança e saúde. A amostra 
foi composta por 238 sujeitos, divididos em quatro grupos com a 
seguinte composição: Grupo 1, estudantes do 7º ao 9º ano do en-
sino fundamental e ensino médio; Grupo 2, pais e/ou responsáveis; 
Grupo 3, funcionários da escola (direção, professores, equipe ad-
ministrativa, merendeiras e higienizadoras); Grupo 4, gestores da 
Saúde/Assistência Social e Educação do município e Conselheiros 
do Conselheiro Municipal sobre Drogas. Os dados foram analisados 
utilizando o programa Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) versão 18.0 e apresentados no formato de frequência ab-
soluta e relativa. Os resultados demonstram que, ao se comparar 
os diferentes grupos, enquanto 63% dos estudantes percebem a 
família como próxima da escola, apenas 19% dos educadores e 
9,7% dos pais apontam esta proximidade. Na visão de todos os 
grupos participantes, as instituições da comunidade são percebi-
das como as mais distantes ou excluídas das relações da escola; 
já o eixo assistência/segurança é situado como o mais próximo, 
com destaque para o Conselho Municipal sobre Drogas (67%) e a 
assistente social (66%); para os educadores, a polícia militar (65%) 
é uma importante parceira da escola, apesar de não estar tão pró-
xima da instituição. A relação com o setor da saúde precisa ser 
fortalecida, pois os pais o situam distante da escola (58%) e para 
os educadores, apesar de importante, a saúde está distante (35%) 
ou tem baixo grau de proximidade (31%).  O mapeamento das 
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redes é uma importante ferramenta para futuras intervenções vol-
tadas para a prevenção do uso de drogas no contexto da escola e 
os achados evidenciam a importância de articular diferentes rela-
ções, principalmente com a família, instituições da comunidade e 
a área da saúde. Espera-se, a partir deste estudo, contribuir para a 
construção das políticas públicas preventivas em nível local e, em 
especial, qualificar o programa Viva Mais na Escola por meio do 
fortalecimento da rede. 
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EIXO 8: AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS 
DE PREVENÇÃO

ADAPTAÇÃO CULTURAL NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 
FAMÍLIAS FORTES PARA PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE 
DROGAS NO NORDESTE BRASILEIRO

Sheila Giardini Murta
Jordana Calil Lopes de 
Menezes
Ana Aparecida Vilela 
Miranda
Luís Gustavo Amaral Vinha
Larissa de Almeida Nobre-
Sandoval

A adaptação cultural de programas de prevenção ao uso indevi-
do de drogas no Brasil ocorreu no ano de 2013 pela Secretaria Na-
cional de Políticas sobre Drogas em parceria com o Escritório das 
Nações Unidas para Drogas e Crimes. O Programa Famílias Fortes 
foi importado na época e desde então passou por um processo de 
tradução, implementação piloto e avaliação de sua validade social 
que culminaram em diversas adaptações no Programa para sua 
adequação cultural ao Brasil. No ano de 2016, nova avaliação de 
sua adaptação ao Brasil e fidelidade na implementação foram rea-
lizadas com os facilitadores que aplicaram o programa em cidades 
do Rio Grande do Norte, Sergipe e Ceará. O presente trabalho tem 
como objetivo apresentar os dados dessa nova a avaliação à luz 
da adaptação cultural do programa à realidade brasileira. Foi rea-
lizada uma pesquisa com métodos mistos. Os facilitadores foram 
solicitados a responder um instrumento a respeito da aplicação 
do Programa a cada sessão. O instrumento avaliava se o facilitador 
teve que refinar o procedimento, acrescentar atividades, retirá-las, 
condensá-las, alongá-las, substituí-las, repeti-las, reordenar a sequ-
ência das atividades, ou mudar a estrutura do encontro. Além de 
dizer se algum desses aspectos aconteceu, os facilitadores deve-
riam descrever a razão das modificações. Foram colhidos 99 regis-
tros no total. Além disso, entrevistas foram realizadas com 49 facili-
tadores abordando os mesmo aspectos. Os facilitadores relataram 
a necessidade de mais tempo para realização das atividades (cerca 
de 40% dos registros) ou a apresentação de procedimentos de for-
ma mais detalhada. Também foi necessário adequar o vocabulário 
ao apresentar as atividades, usando outros exemplos, dada a difi-
culdade de compreensão de alguns participantes. A questão rela-
cionada ao tempo também foi evidenciada nos registros de jun-
ção ou não realização de atividades. Outras modificações também 
foram relatadas pelos facilitadores como acréscimo, substituição, 
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alteração de sequência e repetição de atividades. Corroborando 
esses dados, os resultados das entrevistas por telefone demons-
traram que as principais adaptações realizadas corresponderam 
à retirada de dinâmicas (27 relatos), substituição/adaptação de di-
nâmica ou atividade (18 relatos), adequação da linguagem (16 re-
latos), e adequação/adaptação no material (15 relatos). Os partici-
pantes também nomearam pontos de dificuldade com relação ao 
programa por falta de letramento dos pais, carência de recursos 
físicos e/ou materiais nos locais de implementação do programa e 
pouco apoio da gestão. Os dados evidenciaram a necessidade de 
cuidar da adaptação do Programa a cada nova cidade em que ele 
é aplicado. Considerando que o processo de adaptação cultural 
é contínuo, já era esperado que novas alterações pudessem ser 
solicitadas a cada novo contexto de implementação. A questão do 
tempo é recorrente em outros países em que ele foi implementa-
do e pode ser alterada para se adequar à realidade brasileira sem 
prejuízos a efetividade do Programa. Por fim, ressalta-se a impor-
tância da avaliação contínua do processo de implementação de 
intervenções não somente para garantir a fidelidade, mas tam-
bém para verificar possíveis modificações para sua adaptação à 
cultura local, uma vez que tanto a fidelidade quanto a adaptação 
estão relacionadas à efetividade das intervenções.
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AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA PREVENTIVO 
EM SAÚDE MENTAL ATRAVÉS DA ACEITABILIDADE DE CRIANÇAS 
PARTICIPANTES

Milene Strelow 
Daniela Ribeiro Schneider

O presente estudo teve como objetivo avaliar a aceitabilida-
de de um grupo de crianças participantes da implementação da 
intervenção preventiva chamada Programa Elos no ano de 2015, 
dando voz aos atores envolvidos no processo. Trata-se de um pro-
grama de prevenção primária voltado para educandos do 1o ao 
5o ano do Ensino Fundamental, resultante da adaptação trans-
cultural do programa norte-americano Good Behavior Game 

(GBG), indicado ao governo brasileiro pelo Escritório para Drogas 
e Crimes da Organização das Nações Unidas (UNODC) como um 
dos programas preventivos baseados em evidências para atuar 
no fenômeno do abuso de substâncias psicoativas. O processo de 
implementação no contexto brasileiro teve início em 2013, quan-
do foi realizado um estudo pré-piloto e no ano de 2014 ocorreu 
um estudo piloto. O presente estudo caracterizou-se como uma 
pesquisa avaliativa, através da metodologia qualitativa de estudo 
de caso, com uma turma do 5o Ano, com 27 alunos de uma das 
escolas públicas que receberam o programa. Os instrumentos e 
técnicas utilizados foram a observação participante, entrevistas se-
miestruturadas com a professora e a multiplicadora do programa 
e diálogo destes dados com os grupos focais realizados com as 
crianças. A avaliação de processo de implementação de progra-
mas preventivos através da aceitabilidade dos participantes é um 
importante indicador para verificar se a intervenção é percebida 
como relevante e se viabiliza o engajamento do público envolvido. 
Os resultados apontam uma alta aceitabilidade das crianças em 
relação ao jogo, o que corroborou com a opinião da professora 
e da multiplicadora. Os benefícios comportamentais decorrentes 
da participação no programa indicaram estarem centrados ainda 
aos momentos em que acontece o Elos, tendendo a turma a vol-
tar as suas características comportamentais originais em outros 
momentos pedagógicos. Entretanto, destacam-se resultados nos 
alunos com comportamentos pouco adaptativos, como os dis-
ruptivos e os tímidos, que relataram benefícios nos momentos do 
jogo, mas apontaram generalizações para outras situações. O de-
senvolvimento do autocontrole e da empatia através do trabalho 
em equipe preconizado pelo programa também foram citados 
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como desdobramentos importantes. As limitações dos resultados 
sugerem que a fidelidade da implementação pode ter interferido 
na qualidade dos resultados obtidos, conforme também foi en-
contrado na pesquisa mais ampla realizada junto aos professores, 
gestores e multiplicadoras em 2014. As observações em campo 
confrontadas com o relato das crianças em relação a terem parti-
cipado pouco na construção das regras e combinados para torna-
rem-se corresponsáveis pelo bom andamentos dos trabalhos em 
sala de aula – algo sugerido pela metodologia do programa – bem 
como os poucos momentos em que o jogo foi realizado durante a 
semana (em média uma vez por semana), entre os meses de agos-
to a novembro de 2015, indicam que os efeitos positivos poderiam 
ter tido mais impacto. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROGRAMA 
DE PREVENÇÃO EM SAÚDE MENTAL INFANTIL: UM ESTUDO 
OBSERVACIONAL

Douglas Garcia
Paulo Otávio Andrade 
Oliveira D’ Tôlis
Alessandra Mafra Ribeiro
Marília Ignácio de 
Espíndola
Jacson Fabiano Favaro
Leandro Castro Oltramari
Tânia Maris Grigolo
Daniela Ribeiro Schneider
Patricia Caroline Gallo 
Matiazi

Este estudo é parte de um programa de pesquisa intitulado 
“Avaliação de implantação de programas de prevenção ao uso de 
drogas para crianças e adolescentes em ambiente escolar”, este 
estudo de caso objetivou avaliar a implementação do Programa 
ELOS a partir da caracterização da aceitabilidade dos envolvidos, 
da fidelidade e da viabilidade de implementação do programa 
em ambiente escolar, por meio de um ensaio observacional com 
um aprofundamento em questões contextuais da escola e um 
acompanhamento mais próximo do cotidiano da implementa-
ção do programa Elos. O programa Elos é uma adaptação cultu-
ral do GoodBehavior Game (GBG) implementado no Brasil pelo 
Ministério da Saúde a partir de 2013, focado em crianças de seis 
a dez anos inseridas no ensino fundamental I de escolas públi-
cas. O GBG em estudos longitudinais em outros países mostrou 
impacto significativo na diminuição de comportamentos antisso-
ciais entre adolescentes e adultos jovens, entre eles, os problemas 
relacionados ao uso de droga. Método: O estudo foi desenvolvido 
em uma escola pública da região metropolitana de Florianópolis, 
envolvendo uma professora, uma multiplicadora local que tinha o 
cargo de coordenadora pedagógica e uma turma com 25 crian-
ças do segundo ano do ensino fundamental I. O delineamento de 
pesquisa foi estudo de caso com a utilização de métodos mistos, 
principalmente de características observacionais. Foram utilizados 
a observação com anotações em diário de campo, protocolo de fi-
delidade, inventário de satisfação para os estudantes e entrevistas 
semiestruturadas. Para os dados quantitativos foi utilizada análi-
se estatística descritiva e para os dados qualitativos a análise de 
conteúdo categorial. Resultados: Observou-se que a aceitabilidade 
das crianças em relação ao programa foi alta, Alguns desenhos 
feitos pelos alunos demonstraram significados positivos deixados 
pelo programa. A professora discorreu sobre a percepção positiva 
de resultados, com indicação de mudanças comportamentais em 
alunos. Em relação à fidelidade de implementação, observou-se 
que grande parte dos componentes do programa foram imple-
mentados, porém nas duas primeiras observações alguns com-
ponentes principais da intervenção, relacionados às devolutivas 
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da Professora aos alunos, podem ter alterado significativamente 
a fidelidade de implementação e a proposta de intervenção do 
programa. O acompanhamento de uma formadora (consultora) 
externa a escola foi fundamental para o ajuste ao modelo original. 
Quanto a viabilidade no contexto escolar identificou-se o progra-
ma é percebido como uma estratégia adequada para qualificar o 
ensino fundamental, sendo que a professora sentiu motivada para 
aplicar o ELOS no ano seguinte e verificou que outros professores 
da escola manifestaram interesse em também implementar o pro-
grama em suas salas de aula.
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CONSTRUÇÃO DE UM CHECKLIST PARA AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS 
DE PREVENÇÃO BASEADOS EM EVIDÊNCIA

Paulo Otávio Andrade 
Oliveira D’ Tôlis
Daniela Ribeiro Schneider

O processo de adaptação cultural de programas preventivos 
baseados em evidência experimenta um dilema entre fidelidade 
e adaptação, que considera que os programas devem manter sua 
consistência interna e ao mesmo tempo ter sensibilidade cultu-
ral. Ou seja, um programa, quando aplicado em uma nova cultu-
ra, para uma diferente população alvo necessita satisfazer as de-
mandas locais, incorporando as crenças e valores da população ao 
programa, ao mesmo tempo em que precisa manter a estrutura 
original do programa, para que ele não sofra tantas modificações 
a ponto de se tornar um programa diferente, sem validação cientí-
fica. Dessa forma quanto mais modificações são necessárias, maior 
a chance do programa perder sua consistência interna, e por ou-
tro lado, quanto mais se prioriza a prática original do programa, 
menos sensível culturalmente ele se torna. Para lidar com esse 
problema, diversos autores formularam modelos que articulam 
e direcionam como deve ser realizado o processo de adaptação 
cultural de programas preventivos, entretanto, não foram encon-
tradas na literatura, trabalhos sistemáticos sobre como realizar a 
avaliação desse processo. Como tal, a presente pesquisa teve como 
objetivo elaborar um checklist que possibilite avaliar a adaptação 
cultural de programas de prevenção baseados em evidência, utili-
zando como base os modelos que explicam quais procedimento 
devem ser adotados para executar tal ação. O método escolhido 
foi a revisão sistemática de literatura por Snowballing para levan-
tar os dados, e o processo de categorização elaborado por Ruiz-
-Olabuénaga para análise. Foram levantados diferentes trabalhos 
internacionais sobre adaptação cultural através de um processo 
sistemático, no qual dois textos iniciais foram lidos e as citações 
sobre a temática envolvida presente nos textos eram pesquisas nas 
referências, o que levava a novos textos, fazendo um processo de 
busca até que os modelos teóricos fossem saturados. Os modelos 
que continham processos explicados de maneira sistemática sobre 
como realizar o processo de adaptação cultural, eram catalogados. 
Depois disso, suas instruções foram transformadas em perguntas, 
e assim foi dado o início de categorização.  Os resultados demons-
tram que os diferentes modelos possuem aspectos em comum 
e também especificidades. Assim, a partir da articulação dessas 
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características foi possível elaborar o checklist de avaliação. As ca-
racterísticas comuns foram transformadas em categorias maiores e 
as especificidades foram sendo catalogadas no formato de indica-
dores para análise das perguntas. A estrutura final do instrumento 
foi formatada em duas etapas de aplicação, a primeira consiste em 
avaliar o processo de adaptação e implementação e a segunda em 
avaliar as adaptações efetivamente realizadas. Foram utilizados no 
total 10 diferentes artigos para produção do roteiro, 06 para cons-
trução da primeira etapa e 04 para construção da segunda.
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EIXO 9: AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL E 
RECOVERY NA RAPS

O RECURSO DA MORADIA TRANSITÓRIA PARA USUÁRIOS DE ÁLCOOL 
E OUTRAS DROGAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

Paola Tavares Moreira Para nortear ações de cuidado a usuários de álcool e outras 
drogas, é cada vez mais necessária a criação de estratégias que 
transcendam o campo sanitário. Experiências inovadoras recentes, 
como a Unidades de Acolhimento Adulto (UA), ainda estão sendo 
consolidadas no país e não há estudos à respeito. O objetivo des-
te trabalho é apresentar resultados preliminares de uma pesquisa 
em desenvolvimento na Unidade de Acolhimento Adulto Transitó-
rio de Belo Horizonte – MG, que visa conhecer as potencialidades 
deste equipamento, tendo como fonte primária a percepção de 
trabalhadores e moradores a respeito do serviço. Trata-se de um 
estudo de caso do tipo etnográfico que utilizou para a coleta de 
informações, nesta fase, a observação participante (1 mês de imer-
são no serviço) e a análise documental. Em etapa posterior, serão 
realizados 2 grupos focais, um com os moradores (10 participan-
tes) e outro com trabalhadores da UA (12 participantes). Os dados 
serão analisados com auxílio do Software QSR NVivo 10 e triangu-
lados com os resultados obtidos nesta primeira fase. A pré-análise 
dos dados mostra que este serviço, embora obedeça às prerroga-
tivas da legislação vigente, se refaz e se reconstrói cotidianamente; 
embora o fluxo seja pré-estabelecido, não há critérios de indica-
ção fixos; o projeto terapêutico é singular e construído a partir da 
perspectiva do usuário, que de fato se torna protagonista do trata-
mento; percebe-se a alta vulnerabilidade do grupo observado, em 
sua maioria, em situação de rua há longo tempo. O serviço adota 
a perspectiva da redução de danos, com recorrentes intercorrên-
cias referentes ao uso/abuso de substâncias, aspecto que angustia 
os trabalhadores. Outro ponto de conflito observado é o processo 
de saída de alguns moradores, que, muitas vezes, aparenta gerar 
sofrimento para o morador e a equipe. O recurso da moradia tem 
sido utilizado para reorganizar aspectos do trabalho e do desen-
volvimento profissional, como a participação em cursos e retorno 
à escola, além de promover o resgate/fortalecimento de vínculos 
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familiares e comunitários. As tarefas da casa são divididas entre os 
moradores e incluem compras, confecção do cardápio semanal e 
almoço. Esta estratégia, segundo eles, permite a reapropriação de 
atividades cotidianas que resgatam o significado de cidadania e o 
senso de pertencimento. Os conflitos no serviço tendem a ser re-
solvidos de forma não hierarquizada em assembleias. No que tan-
ge à vulnerabilidade dos usuários, o recurso da moradia, mesmo 
que temporária, emerge no sentido de potencializar a reabilitação 
psicossocial.  Espera-se que este estudo possa contribuir como ar-
cabouço teórico para os profissionais e gestores na proposição de 
novas políticas públicas para o campo de álcool e outras drogas. 
Estratégias como a UA visam gerar mudanças efetivas na qualida-
de e natureza dos recursos de cuidado ao usuário de drogas no 
sistema público de saúde e na interface com outras políticas pú-
blicas. Além disso, trazem a possibilidade de ampliar e fortalecer 
protagonismo e corresponsabilização dos usuários com a política 
pública, para que os usuários do serviço de saúde mental possam 
ajudar a construir a clínica que desejam e precisam. 
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E QUEM NÃO TEM CASA? RELATO DE IMPLEMENTAÇÃO DE UMA 
UNIDADE DE ACOLHIMENTO COMO POLÍTICA DE SAÚDE

Diogo Fiorello Foppa A reordenação do modelo de assistência à saúde mental no Brasil, 
processo conhecido como Reforma Psiquiátrica Brasileira, trouxe con-
sigo uma série de mudanças e reestruturações das formas de serviços 
de saúde destinados ao cuidado de pessoas com sofrimento psíquico 
e demandas decorrentes do consumo de álcool e outras drogas. Com 
a publicação da Portaria 3.088 em 2011 pelo Ministério da Saúde (MS) 
e a criação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), diferentes Pontos 
de Atenção passaram a fazer parte desta rede. Alguns destes pontos já 
existiam e foram apenas formalmente nomeados como componen-
tes da atenção psicossocial, como é o caso dos serviços de urgência e 
emergência, do SAMU e etc. Já outros foram criados por portarias sub-
sequentes a partir da identificação de lacunas existentes nos cuidados 
oferecidos para estas populações e baseados em experiências exitosas 
Brasil a fora. Um destes serviços foi a Unidade de Acolhimento (UA) 
instituída a partir da Portaria 121 de 2012 do MS, que visa oferecer 
acolhimento voluntário e cuidados contínuos para pessoas com ne-
cessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em si-
tuação de vulnerabilidade social e familiar e que demandem acompa-
nhamento terapêutico e protetivo. As UA fazem parte do componente 
residencial transitório e os usuários acolhidos podem permanecer por 
até 6 meses na unidade, sendo assistidos por equipe multidisciplinar 
com vistas a sua Reabilitação Psicossocial. Por se tratar de um serviço 
recente e inovador, principalmente por oferecer residência dentro do 
âmbito das secretarias da saúde, existem poucas unidades como esta 
no sul do Brasil, em Santa Catarina (SC) são apenas 2. Este relato de 
experiência descreve o processo de implementação, organização, pla-
nejamento, e oferta de cuidado destas UA de um município de gran-
de porte de SC. Os principais resultados da experiência apontam que 
um serviço em modalidade residencial para pessoas em grande vul-
nerabilidade social (situação de rua) e que fazem uso problemático de 
substâncias, é uma estratégia potente para lidar com a problemática 
das drogas e da dependência na atualidade. No âmbito dos serviços 
ofertados, observou-se significativos resultados em relação a Reabilita-
ção Psicossocial dos usuários do serviço. Já em relação a gestão, iden-
tifica-se que o planejamento e organização dos pontos de atenção 
em nível de rede contribuem para o cuidado articulado, e também 
que ainda se faz necessário ampliar o fortalecimento de estratégias de 
gestão participativa e controle social. 
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HOSPITALIDADE 24H NO CAPSAD III DE BLUMENAU-SC. VIVÊNCIA NA 
ATENÇÃO A USUÁRIOS DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS

Lenice Ines Koltermann
Marina Schiochet
Sandro Sandri
Vanessa Tamara Viana 
Quadros

A Política de Atenção Psicossocial segue os princípios e dire-
trizes do SUS e da Reforma Psiquiátrica. O Centro de Atenção Psi-
cossocial Álcool e outras Drogas – CAPSad III, é resultante de mu-
danças políticas e institucionais, destinado a proporcionar atenção 
integral e contínua às pessoas com problemas relacionados ao 
uso de álcool, crack e outras drogas, com funcionamento 24h e 
em todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feria-
dos. O CAPSad foi implementado no município de Blumenau-SC 
em 2004 e a qualificação para modalidade III aconteceu em 2017, 
ampliando a rede de atenção para atender a demanda em Saú-
de Mental com ênfase em álcool e outras drogas e suporte das 
crises que eram realizadas apenas no Hospital Geral. Neste con-
texto, a Hospitalidade 24h, composta por 8 leitos e com possibi-
lidade de permanência até 14 dias, representa mais um recurso 
do PTS, destinado prioritariamente à desintoxicação ambulatorial, 
na perspectiva da Integralidade e Intersetorialidade, na lógica da 
redução de danos, no resgate da autonomia e cidadania dos usu-
ários acolhidos. O presente relato de experiência apresenta dados 
quantitativos extraídos dos registros da admissão e alta da hospi-
talidade e qualitativo a partir de dados coletados por instrumento 
de entrevista aos usuários. Foi realizada uma revisão de literatura 
sobre Atenção Psicossocial, bem como o levantamento da RAPS 
de Blumenau. A indicação para ingresso em hospitalidade é uma 
decisão da equipe a partir do PTS e segue a Portaria Nº 130 de 
26 de janeiro de 2012. Conta com o acompanhamento de equi-
pe multiprofissional e de Profissional de Referência, que articula 
o PTS; administração de medicação assistida; avaliação médica-
-psiquiátrica; participação em oficinas e grupos terapêuticos e 4 
refeições diárias. O tempo de permanência atende aos objetivos 
propostos para o tratamento, não ultrapassando 14 dias. No caso 
de descumprimento de normas e rotinas do setor, o usuário pode-
rá receber alta administrativa. Desde a abertura da hospitalidade, 
entre 2015 e 2016, foram 148 admissões, sendo a maioria de usuá-
rios do sexo masculino, muitos já vinculados ao CAPS. Identifica-se 
que a substância de uso principal é o álcool. Entre os objetivos da 
hospitalidade apontados pelos usuários, destaca-se o resgate do 
convívio social e retorno ao trabalho, seguido pela busca apenas da 
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desintoxicação. Quanto ao tempo de permanência, a maioria uti-
lizou de todo o período disponível. Pela experiência apresentada, 
identifica-se que o acesso à hospitalidade oportuniza um maior 
vínculo do usuário com a equipe e família, com melhor adesão ao 
PTS, melhor articulação e acesso à rede e retorno à comunidade. 
Enfim, a hospitalidade como recurso do PTS possibilita o cuidado 
integral e a reabilitação psicossocial.

PLANO DE AÇÃO PARA O BEM-ESTAR E RECOVERY: 
EXPERIMENTANDO O WRAP NO BRASIL

Dalila Regina Zotti Tetti Este trabalho visa apresentar o processo e os resultados de 
um projeto de estudos, pesquisa e extensão que busca conhe-
cer, aplicar e avaliar a metodologia WRAP – Plano Pessoal de Ação 
para o Bem-estar e Recovery, no Brasil. Trata-se de uma proposta 
desenvolvida por usuários de serviços de saúde mental nos Esta-
dos Unidos, já disseminados e com bons resultados em diversos 
países. O grupo de estudos e pesquisas Experiências com o so-
frimento psíquico, do Curso de Psicologia do CESUSC (Florianó-
polis SC), tem realizado a adaptação transcultural e a aplicação 
desta ferramenta, agora em sua terceira etapa, com usuários de 
álcool e outras drogas. Este trabalho visa apresentar esta experi-
ência em sua construção, processo e resultados. Insere-se dentro 
da perspectiva de Recovery em seu entendimento mais amplo, 
dialogando com a proposta de Reabilitação Psicossocial no Brasil. 
Identificamos que o WRAP pode ser uma ferramenta potente no 
contexto brasileiro, podendo atuar como um dispositivo reflexivo 
e prático de cuidado de si e de busca do bem-estar promovendo 
saúde e autonomia para as pessoas com uso de drogas. 
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EIXO 10: ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 
RELACIONADAS A SERVIÇOS OU 

PROGRAMAS EM AD

ACESSO E AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA POR ADOLESCENTES E JOVENS EM 
SITUAÇÃO DE RUA

Alessandro Souza Dytz
Carolina Gramajo
Fernanda Fontes
Simone Paludo 
Lucas Neiva Silva

O uso de drogas ilícitas é identificado como um dos princi-
pais problemas de saúde junto à população de crianças e ado-
lescentes em situação de rua. Apesar da alta prevalência de uso 
de substâncias, poucas são as instituições de tratamento voltadas 
para atender especificamente esta população. Entende-se que 
estes serviços de saúde são importantes elementos para prevenir 
o agravamento da dependência química, bem como a progres-
são no uso de drogas de maior impacto à saúde física e psíqui-
ca. O objetivo deste estudo é descrever o acesso e a avaliação de 
serviços de saúde para tratamento de dependência química por 
crianças, adolescentes e jovens em situação de rua. Participaram 
deste estudo transversal 307 crianças, adolescentes e jovens em 
situação de rua nas cidades de Porto Alegre e Rio Grande (RS), 
de ambos os sexos (81,1% masculino), com idades entre 10 e 21 
anos (M=16,4; DP=3,2).  Foi considerado “em situação de rua” o fato 
de passar algum tempo por dia na rua, sem a supervisão de um 
adulto responsável. Para a seleção da amostra, foi utilizado o mé-
todo Respondent-Driven Sampling (RDS), traduzido por Amos-
tragem Conduzida pelos Participantes, específico para seleção de 
populações de difícil acesso. O sujeito era convidado a participar 
do estudo, sendo explicado os objetivos e garantido o sigilo e con-
fidencialidade. A partir de um questionário estruturado, era reali-
zada entrevista e posteriormente cada participante recebia dois 
cupons-convite numerados, com os quais deveria recrutar dois no-
vos participantes. Os resultados mostram que 71,3% já usaram al-
guma droga ilícita na vida. Dentre os entrevistados, 50,5% (n=155) 
relatam conhecer algum local de saúde para tratamento de dro-
gas; 26,4% (n=81) referem já ter usado esse serviço e 17,6% (n=54) 
afirmam que estes serviços os ajudaram efetivamente no trata-
mento da dependência química. Seis participantes deixaram de 
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ser atendidos nesses serviços para tratamento do uso de drogas, 
sendo três por não estar acompanhado de um adulto ou institui-
ção responsável. Nenhum participante relatou ter deixado de ser 
atendido nesses serviços devido à cor da pele, orientação sexual, 
estar malvestido ou sem documento. Dentre os participantes que 
usaram o serviço de saúde, 48,1% (n=39) o avaliaram como bom e 
32,1% (n=26) como ótimo; 72,8% (n=59) julgaram o serviço como 
sendo apropriado para adolescentes e jovens [youth friendly ser-

vices]. Foi identificada uma elevada prevalência de uso de drogas 
ilícitas junto a esta população bem como uma alta proporção de 
participantes que relataram conhecer e já terem usado alguma 
instituição para tratamento de dependência química. Consideran-
do o reduzido percentual de participantes que relataram ter sido 
efetivamente ajudados por estas instituições (17,6%), ressalta-se a 
necessidade da criação e qualificação de serviços específicos para 
a população de crianças e adolescentes e jovens em situação de 
rua, ampliando a rede de atendimento a esses usuários. São ne-
cessárias instituições que contemplem não só as especificidades 
destes sujeitos que se desenvolvem no contexto da rua, mas que 
ao mesmo sejam atraentes para aqueles que conhecem o serviço 
e que não chegam a acessá-lo. 
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INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO PARA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA EM ADOLESCENTES: UMA REVISÃO 
INTEGRATIVA DE LITERATURA

Belisa Vieira da Silveira Diversas instituições mundiais destinadas ao estudo da adoles-
cência apontam o crescente número de jovens entre 12 e 18 anos 
que fazem uso abusivo e/ou dependente de drogas. Esse fenôme-
no tem despertado o interesse de entidades públicas, bem como, 
o desenvolvimento de políticas, serviços de saúde, programas e es-
tratégias de atenção direcionadas ao adolescente usuário de dro-
ga. Cumpre ressaltar que tais políticas devessem ser distintas das 
direcionadas a adultos devido à peculiaridade dessa fase psicosso-
cial. Assim, faz-se necessário acompanhar o desenvolvimento de 
tais ações e avaliar a efetividade das mesmas frente a essa popu-
lação vulnerável. O objetivo dessa revisão é identificar os principais 
instrumentos de avaliação de tratamento/serviços destinados ao 
adolescente dependente de drogas. Para tanto, foi realizada uma 
revisão integrativa de literatura na Biblioteca Virtual em Saúde, no 
período de setembro a dezembro de 2015, utilizando seis Descri-
tores Controlados em Saúde. Foram selecionados artigos disponi-
bilizados na íntegra, nos idiomas português, inglês e espanhol, que 
atendiam à questão norteadora: Quais são os instrumentos cientí-
ficos para avaliar o tratamento da dependência química entre ado-
lescentes? Os 15 artigos selecionados indicam que há uma pouca 
quantidade de estudos voltados à avaliação do tratamento para 
dependência química entre jovens e que, ainda, alguns estudos 
não utilizam metodologia e nem instrumentos validados e con-
fiáveis na área. Os principais instrumentos descritos foram: GAIN, 
CASI, T-ASI, SATIS e TCU Process Model, todos originários de países 
de língua inglesa, mas nem todos traduzidos e validados para o 
português. Tal aspecto indica uma evolução mais nas pesquisas 
estrangeiras em relação a essa temática, se comparadas às pes-
quisas nacionais.Tais instrumentos foram criados, primeiramente, 
para adultos, tendo que ser adaptados para adolescentes, devido 
às peculiaridades dessa clientela. Tal fato indica que, da mesma 
forma que o tratamento para o jovem deve ser pensado e direcio-
nado de forma distinta do adulto, a avaliação do mesmo também 
contemplar tais diferenças. Outro aspecto importante evidenciado 
pelos trabalhos selecionados é os instrumentos avaliam, principal-
mente, o processo de tratamento em detrimento dos resultados, 
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uma vez que o “sucesso” terapêutico é algo subjetivo e individu-
al. Conhecer os principais instrumentos de avaliação, bem como, 
a forma e viabilidade de execução dos mesmos é essencial para 
compreender os aspectos importantes no tratamento do ado-
lescente usuário de drogas e os principais fatores relacionados à 
adesão ao tratamento. Cumpre ressaltar que, pela revisão, nota-se 
um baixo volume de trabalhos nacionais destinados à avaliação de 
serviços para adolescentes, o que indica a necessidade de maior 
investigação nessa área.  
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL E PROPOSTAS DE INTERVENÇÕES 
BASEADAS EM EVIDÊNCIAS PARA UM CAPS AD III DO DISTRITO 
FEDERAL

Isabela Borges Botelho 
Lisia von Diemen

As demandas em saúde mental, incluindo o uso de drogas, exi-
gem constantes atualizações dos Centros de Atenção Psicossocial 
Álcool e outras Drogas (CAPS AD). Desta forma, o objetivo deste 
estudo foi conhecer as estratégias utilizadas na assistência pres-
tada aos usuários de álcool e outras drogas de um CAPS AD III do 
Distrito Federal e as possibilidades de aplicação do enfoque da 
saúde baseada em evidências. O estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e da 
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde do Distri-
to Federal. Está sendo realizado em três etapas. A primeira etapa 
tratou-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo Estudo de Caso. A 
coleta dos dados deu-se pela obtenção de detalhes do proces-
so terapêutico através de três fontes de informação: entrevista se-
mi-estruturada com os profissionais, com questões abertas sobre 
os atendimentos individuais, acolhimentos e grupos terapêuticos, 
sendo utilizado o critério de saturação;  observação participante; e 
análise documental. Foram entrevistados 21 servidores, sendo cin-
co Enfermeiras, quatro Técnicos em Enfermagem, uma Farmacêu-
tica, uma Psiquiatra, uma Clínica Médica, quatro Psicólogas, duas 
Assistentes Sociais e três Terapeutas Ocupacionais.  O CAPS AD III 
em estudo apresenta hoje 49 servidores. A média do tempo de ex-
periência com Dependência Química dos entrevistados foi de 4,4 
anos. Apresenta uma estrutura física verticalizada e ambulatorial, 
considerada um dificultador da comunicação interpessoal. Locali-
za-se em uma região de uso significativo de drogas. Dispõem de 
22 grupos/oficinas, sendo as oficinas: Redução de Danos, Pintando 
o Sete, Estimulação Cognitiva, Preparação para o Mercado de Tra-
balho, Comunicando, Jogos, Planejar, Esporte e Lazer, Beleza, Ori-
gami, Cultural, Automassagem; e os grupos: dois de Família, dois 
de Psicoterapia, quatro de Acolhimento, Operativo, Tabagismo.   
Das atividades desenvolvidas, 06 apresentam um público significa-
tivo, porém são coordenadas apenas por um profissional. Portanto, 
em períodos de férias e licenças do servidor, as atividades são in-
terrompidas. Observado também que algumas atividades não se-
guem uma estrutura ou manual, sendo realizadas de acordo com 
a formação profissional do servidor. A falta de recursos materiais 
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para realização dos grupos e oficinas, telefone, internet, prontuá-
rio eletrônico também inviabiliza e/ou dificulta o andamento dos 
atendimentos e articulações em rede.  Além da rede de abrangên-
cia do CAPS ser extensa, o número de abrigos (rede social) ainda 
é escasso o que, em conjunto com a dificuldade econômica dos 
pacientes, os impede de terem um maior acesso ao serviço. Outro 
problema encontrado é a desmotivação dos servidores decorren-
te da realidade de trabalho em que estão inseridos e da falta de 
supervisão adequada. Na etapa dois,  será realizado uma pesquisa 
bibliográfica baseado em evidência dos tratamentos mais indica-
dos e que ainda não são realizados no serviço. Na etapa três, será 
elaborado um projeto de intervenção que seja passível de ser im-
plementado no CAPS AD III. Conclui-se que a identificação destes 
problemas é de extrema importância para a melhoria da assis-
tência prestada, pois permite subsidiar ações que promovam a 
melhor atuação dos profissionais no atendimento a esses usuários.
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EIXO 11: FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS NO 
CAMPO AD

PROCESSOS FORMATIVOS INTEGRADOS: ATUAÇÃO EM REDE NO 
ACOLHIMENTO À PESSOA QUE FAZ USO PROBLEMÁTICO DE DROGAS

Cláudia Helena Julião
Regina Maura Rezende
Ailton de Souza Aragão
Andrea Ruzzi Pereira
Erika Renata Trevisan

O uso de drogas é uma prática há muito presente nas culturas 
humanas. Atualmente, identificamos significativas mudanças nas 
características do consumo de drogas, tornando-se, por vezes, um 
padrão de uso problemático. Esse cenário impõe inúmeros desafios 
ao cotidiano de diferentes profissionais, assim, a formação continu-
ada se apresenta como necessária, especialmente no que se refere 
à construção de estratégias de acolhimento à pessoa que faz uso 
problemático de drogas. O presente trabalho expõe a experiência 
dos Processos Formativos Integrados, oportunizados pelos Centros 
Regionais de Referência, em parceria com Secretaria Nacional de 
Política sobre Drogas (SENAD), Secretaria Municipal de Saúde, Se-
cretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Secretaria Muni-
cipal de Educação de Uberaba-MG na educação permanente dos 
agentes e trabalhadores atuantes no campo das políticas sobre 
drogas, oferecidos em 2016 por docentes da Universidade Federal 
do Triângulo Mineiro (UFTM). O Processo Formativo Conhecer o 

Território, potencializar os sujeitos para atuar em rede no acolhi-

mento de pessoas com problemas relacionados ao uso de álcool 

e outras drogas objetivou promover a educação permanente dos 
profissionais do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) para 
reforçarem sua atuação nas demandas loco-regionais advindas 
dos problemas causados pelo uso abusivo de drogas. Com 40 ho-
ras, a proposta teve três etapas: Conceitos Fundamentais, com en-
contros presenciais destinados à capacitação teórica, expondo te-
mas como território e territorialização; comunicação, mobilização 
social e liderança; interdisciplinaridade e trabalho em equipe nos 
cenários de prática; rede social na atenção a pessoas com proble-
mas relacionados ao uso de álcool e outras drogas. Grupos de Tra-
balho, nos quais foram desenvolvidas atividades teórico-práticas, 
sob a supervisão de um docente, a partir da realidade dos locais 
de trabalho dos participantes e demandas da população envolvida 
com essa temática para a construção tutorada de Planejamentos 
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Estratégicos Situacionais. Por fim, a Socialização dos Planejamen-
tos, com a apresentação os projetos desenvolvidos pelos Grupos 
de Trabalho, por meio dos quais os profissionais puderam conso-
lidar as respostas necessárias às exigências percebidas na prática. 
O Processo Formativo foi conduzido pela integração interinstitu-
cional e interdisciplinar, expresso pela participação de assistentes 
sociais, psicólogos, profissionais da educação física, pedagogos, 
entre outros, inseridos em diferentes espaços sócio ocupacionais, 
tais como CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e ONG’s de Uberaba e 
região. Foram oferecidas duas turmas desse Processo Formativo, 
com a participação de 33 profissionais. A experiência revelou a 
importância da existência de espaços para a discussão e o debate 
dos temas adjacentes às drogas. E ainda, a relevância do espaço 
de socialização de dúvidas, de angústias e de experiências exitosas 
entre os participantes e de avaliação crítica do “modus operandi” 
das políticas coercitivas e individualizantes. Destaca-se, nessa ex-
periência, a construção compartilhada de propostas de enfrenta-
mento contextualizadas em cada realidade loco-regional e volta-
das para a potencialidade e dinâmicas territoriais e intersetoriais. 
Tais propostas frutificaram em projetos de Extensão Universitária à 
comunidade, como forma de expressar o compromisso e compro-
metimento dos profissionais e docentes em empreender ações 
em rede no acolhimento ao sujeito que faz uso abusivo de drogas.

CURSO DE CAPACITAÇÃO À DISTÂNCIA 
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SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Fernanda Rodrigues
Fátima Büchele Assis
Ana Lúcia Danielewicz
Camila Biribio Woerner 
Pedron
Verônica Ferreira Kist
Larissa Pruner Marques
Carolina Abreu Henn de 
Araújo

Frente às mudanças na compreensão do fenômeno das dro-
gas, a modalidade de ensino à distância surge como um recurso 
para que o conhecimento atualizado esteja disponível por meio 
das tecnologias ao maior número de pessoas, inclusive aquelas 
com dificuldades de acesso a estabelecimentos de ensino, que re-
sidem em regiões remotas, mas que também se deparam com a 
problemática em questão e suas consequências, tais como violên-
cia, adoecimento, conflitos familiares, entre outros. A Educação à 
Distância (EaD) está centrada no estudo individual e independen-
te, na autonomia e disciplina do aluno e também na qualidade de 
interação entre professor e aluno, a qual determina a abordagem 
pedagógica que será utilizada. Partindo deste ponto, o objetivo 
deste trabalho foi relatar a experiência do percurso realizado entre 
as equipes de coordenação, supervisão e tutoria da sexta edição 
(segundo semestre de 2016) do Curso de Capacitação em Álcool 
e outras Drogas: da coerção à coesão, realizado pela Universidade 
Federal de Santa Catarina, Ministério da Saúde e a Universidade 
Aberta do SUS (UNA-SUS). O curso na modalidade EaD teve como 
público-alvo profissionais da saúde atuantes na Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS). Nessa edição a equipe era formada por 21 tu-
tores, 05 supervisoras de tutoria e 02 coordenadoras (geral e téc-
nica). Foram inscritos 1.979 profissionais, sendo 1.731 concluintes 
(90,4% dos alunos que iniciaram o curso). O contato entre tutor-
-aluno acontecia por meio da plataforma de aprendizagem virtual. 
A dinâmica de interação entre a equipe, além do contato virtual 
e e-mail, constituia-se em reuniões semanais e presenciais. Estas, 
tinham o objetivo de aprimorar o trabalho da equipe com rela-
ção a temática de cada módulo, discutir estratégias de incentivo 
a participação do aluno no ambiente virtual de aprendizagem e 
manter a motivação da equipe para o desenvolvimento do traba-
lho personalizado junto ao aluno. As estratégias de fortalecimento 
do vínculo entre tutor-aluno, além de refletir na adesão dos alunos 
ao curso, resultando em um aumento da completude do mesmo 
acima da meta esperada para cursos EaD, promoveram reflexões 
acerca das práticas de cuidado em saúde mental para pessoas que 
fazem uso abusivo de álcool e/ou outras drogas realizadas pelos 
próprios tutores, profissionais da RAPS e seus alunos.  Considera-se, 
assim, a realização efetiva de um trabalho em rede intersetorial 
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no qual todos os envolvidos, desde a equipe do curso aos alunos, 
estavam dispostos a construir novos conhecimentos e manter uma 
relação de confiança e interesse na promoção de novas formas de 
cuidado aos usuários de drogas. 
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DESAFIOS DO DESIGN GRÁFICO NA CRIAÇÃO DE PERSONAGENS 
EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO DESENVOLVIMENTO DE 
MATERIAIS GRÁFICOS DIGITAIS

Lara Lodi da Silva
Caroline Pierozan
Julia Carmen Damiani
Lucas Filappi
Luka Ferreira Rezende
Maria Eduarda 
Zimmermann
Mariana Carpenedo e 
Paulo Otávio Coimbra

No desenvolvimento de conteúdos de cunho formativo, inde-
pendentemente do contexto de formação, o design gráfico tem 
grande importância, tanto nas questões visuais quanto informati-
vas – contribuindo para resultados satisfatórios com boa usabilida-
de e retorno positivo. Nesse sentido, é possível destacar materiais 
de mídias digitais em que são utilizados diversos recursos educa-
cionais, como as ilustrações de personagens, os quais possuem 
três funções principais: a. exemplificar situações de vulnerabilida-
de, criando contato e proximidade com o aprendente; b. mostrar 
essa realidade de forma lúdica; c. facilitar a absorção do conteú-
do disposto. Para tanto, vale destacar que este trabalho se baseia 
na análise dos recursos educacionais produzidos pela equipe de 
Design Gráfico do NUTE para o Portal Aberta. Dessa forma, tem 
como objetivo selecionar e analisar algumas ilustrações desenvol-
vidas nos módulos do Portal e as situações onde os personagens 
se encontram, avaliando juntamente o público-alvo receptor para 
o qual é destinado o material; e, por fim, compreender os desafios 
observados pela equipe junto à proposta dos conteúdos trazida 
no momento de elaboração dos recursos dos módulos. Foram 
analisados quatro módulos disponíveis no Portal Aberta, os quais 
possuíam ilustrações de usuários de álcool e drogas em diferentes 
contextos. A metodologia de análise foi o método qualitativo den-
tro do recorte da teoria de representação social, sendo possível 
verificar os tipos de usuários representados em cada módulo. Na 
análise de dados nas ilustrações dos módulos, é possível identi-
ficar que a equipe teve cuidado ao criar e ilustrar os usuários, e 
em sua maioria foi possível afastar-se dos estereótipos comuns, 
de estigmas e preconceitos que muitas vezes já existem na re-
presentação social coletiva. Em algumas ocasiões, o estereótipo é 
propositalmente reforçado para ajudar a fortalecer o objetivo cen-
tral dos módulos, ou seja, reafirmar certas situações de exclusão 
social – no caso das relações de classe, evidenciar como a socie-
dade trata de formas diferentes um negro, pobre, que faz uso de 
maconha e um branco de classe média usuário da mesma droga. 
Desse modo, dadas  as representações sociais já preestabelecidas 
pelo repertório da equipe no momento de desenvolvimento dos 
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recursos educacionais, conclui-se que as imagens presentes nos 
módulos desenvolvidos desestigmatizam vários personagens nas 
situações ali expostas, reforçando o quanto é fundamental o papel 
da diversidade, tendo cautela na reprodução de formas já preesta-
belecidas, evitando assim a exclusão de grupos de minorias. Pode-
mos, então, concluir que os desafios encontrados pelos designers 
ao desenvolver materiais no contexto apresentado envolvem os 
seguintes aspectos: evitar o reflexo dos preconceitos e estereóti-
pos sociais na representação de personagens em determinados 
momentos e, ao mesmo tempo, contemplar o aprendente a fim 
de que crie certa empatia com o conteúdo. Por fim, entende-se  
que o conteúdo cumpre com o objetivo de informar e trazer a 
relação de identificação com o aprendente mesmo que este seja 
abrangente, partindo do pressuposto em problematizar o conteú-
do abordado. Diante disso, é possível reafirmar que o design tem 
papel crucial em trazer de forma clara e eficiente o conteúdo pro-
posto.
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ASSOCIAÇÕES ENTRE O USO DE DROGAS E SEXO, PRÁTICAS 
PARENTAIS, AUTOEFICÁCIA E PERSPECTIVA DE TEMPO FUTURO 
ENTRE ADOLESCENTES

EIXO 12: PARENTALIDADE E  
PREVENÇÃO EM AD

Nayara D. M. A. A. Khouri
Luis G. A. Vinha,
Larissa de A. Nobre 
Sandoval, 
Fabio Iglesis
Sheila Giardini Murta

O uso de drogas entre os adolescentes representa um sério 
problema para as sociedades em todo o mundo. Nesse contexto, 
é fundamental identificar os fatores de risco e proteção ao uso 
de drogas nos diferentes ambientes da população adolescente. O 
presente trabalho teve como objetivo geral investigar associações 
entre uso de drogas, sexo, práticas parentais, autoeficácia e pers-
pectiva de tempo futuro. Trata-se de uma pesquisa de natureza 
quantitativa, de corte transversal e de caráter correlacional, com 
aporte na Teoria da Aprendizagem Social de Bandura. Participa-
ram do estudo 698 alunos da rede pública de ensino, com idade 
entre 10 e 15 anos (M=12,72 anos, DP=1,17), 381 meninas (54,6%), 
provenientes de oito escolas do Distrito Federal e uma escola de 
Goiânia, estado de Goiás. Os participantes responderam ao “Ques-
tionário sobre saúde e vida escolar”, contendo questões sobre ca-
racterísticas sociodemográficas, padrão de uso de drogas (álcool, 
cigarro, inalantes, maconha, cocaína e crack/merla), práticas pa-
rentais, autoeficácia e planos para o futuro.  Os dados indicaram 
que quase metade da amostra (47,6%) já havia experimentado 
bebida alcóolica  e a média de idade para o primeiro consumo de 
álcool foi de 11,58 anos (DP = 1,98). Os inalantes foram a segunda 
droga de maior prevalência para uso na vida (19,5%), seguidos pelo 
tabaco (11%), maconha (6,5%), cocaína e crack/merla (menos de 
1,0%). Houve uma tendência de consumo maior entre os meninos, 
no entanto a associação é significativa apenas para uso de cigarro 
na vida (p = 0,028), não confirmando dados de estudos anteriores. 
Práticas parentais foram avaliadas por seis subescalas: cobrança de 
responsabilidade, apoio emocional, incentivo à autonomia, con-
trole punitivo, intrusividade e supervisão do comportamento. As 
associações com uso de drogas foram significativas, principalmen-
te, para apoio emocional, intrusividade (associação negativa) e su-
pervisão do comportamento, o que, em parte, confirma descrições 
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da literatura acerca de fatores de proteção associados à dimensão 
da responsividade. Três dimensões de autoeficácia forma avalia-
das - autoeficácia para aprendizagem autorregulada, eficácia au-
toassertiva e autoeficácia para conseguir suporte parental. Houve 
uma tendência de associação negativa entre autoeficácia ligada à 
assertividade e o uso de drogas e associações significativas entre 
o uso de drogas, autoeficácia para conseguir suporte parental e 
autoeficácia para aprendizagem autorregulada, o que foi conver-
gente com outros estudos. Dentre os planos para o futuro, a maio-
ria (71,5%) referiu desejo em fazer faculdade após a conclusão do 
ensino médio. Foram identificadas associações significativas entre 
o plano para o futuro e o consumo de drogas, com exceção de ál-
cool, o que confirma parte das afirmações de outros estudos e su-
gere um aumento da tolerância para o uso de álcool. Os resultados 
confirmaram o papel importante que as práticas parentais, a au-
toeficácia e a perspectiva de tempo futuro podem desempenhar 
enquanto fatores de proteção ao uso de drogas, e, portanto, estas 
variáveis deveriam ser trabalhadas em contextos educacionais e de 
saúde ligados à população infanto-juvenil. 
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EIXO 13: AVANÇOS NA CIÊNCIA DA 
PREVENÇÃO

INTRODUCING EXCELLENCE IN PREVENTION IN ONE COUNTRY OF 
EUROPE

Roman Gabrhelik There is a world-wide trend of promoting, measuring, and im-
proving quality and excellence in prevention of risk behaviors. We 
aim to present four examples of how quality and excellence mea-
sures are being implemented in the Czech Republic, Europe.

1) Prevention Quality Standards. ‘Czech Standards of Profes-
sional Competency of the Providers of Programs of the Primary 
Prevention’, together with the ‘Certification Rules and On-Site Ins-
pection Guide for the Certification Process’ and the ‘Certifier’s Ma-
nual’ are implemented in practice on the national level since 2005.

2) Monitoring Prevention Practice in Czech Schools. There is 
no integrated nation-wide record-keeping system to account for 
prevention activities that are implemented in schools and educa-
tional facilities during one academic year in the Czech Republic. 
Standardized and robust structural measures are needed to en-
sure the effective and rapid development of frontline preventive 
efforts. Therefore, we introduced an on-line system for reporting 
preventive activities carried out in Czech schools.

3) Prevention Science and Research. Implementing the evi-
dence-based prevention interventions are one way how to tackle 
high prevalence of substance use leading to exposure to serious 
long-term health problems. Therefore, we conduct randomized 
controlled trials to study effectiveness of interventions prior to 
implementation. We will introduce the main outcomes of a ran-
domized, controlled, 3-arm, prospective, school-based prevention 
trial to study the effectiveness of the two independent prevention 
interventions (Unplugged and nPrevention) in comparison to a sin-
gle prevention intervention (Unplugged) and no intervention at all. 
There were seven waves of data collection conducted from Sep-
tember 2013 to June 2017, collected in 71 schools, with a total 
2,547 chldren in the first wave.

4) Education and Training. We are witnessing growing de-
mands for the trained workforce. Many professional groups with 
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the interest in education and training emerged (e.g., ICUDDR, ICA-
RA, INCASE, SSA, SPAN, ISSUP). We will provide an introduction to 
implementation process of  the Universal Prevention Curriculum 
that is ongoing in the Czech Republic and discuss the challenges 
related to wider implementation of both curricula in Europe.

By combining these quality measures, we can significantly con-
tribute to the overall increase in the level of prevention at national 
level.
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ELEMENTOS DE EFICÁCIA DA PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS EM 
PROJETOS EDUCACIONAIS

Paulo Ricardo Rodrigues
Gabriela Leonidio Santana
Léia da Conceição Pereira
Stéfani Siqueira Rogrigues
Elizeu Batista Borloti
Diego Netto Santos
Everton Souza e Souza,
Gabriel Caio Lopes 
Guimarães
Gabriela Santos Fernandes
Gustavo Vitor Lopes 
Guimarães
Isabela Reisen da Costa
Katariny de Almeida 
Rodrigues
Kélton Silva Souza
Leonardo Rezeda Pereira
Matheus Vieira dos Santos
Pâmela de Souza Santos
Pâmela Gomes Fernandes
Yago Ramalho Silva

Este estudo foi desenvolvido no contexto do Projeto de Inicia-
ção Científica Júnior “Jovens Mediadores da Prevenção do Uso de 
Drogas” em execução em uma escola pública estadual de Ensi-
no Médio um bairro de alta vulnerabilidade social em Serra-ES. 
Considerando que a prevenção escolar do uso de drogas deve ser 
constante, cotidiana e inserida no currículo e em projetos gerais, o 
objetivo consistiu em descrever elementos de eficácia dessa pre-
venção em projetos educacionais que estavam sendo executados 
nessa escola. Foi realizada uma análise documental de projetos 
em andamento (seis) a partir de um instrumento composto dos 
elementos de eficácia (14) apontados pelo estado da arte da pre-
venção escolar do uso de drogas: 1- Conteúdo de habilidades para 
a vida; 2- Participação de agentes da comunidade extraescolar; 3- 
Participação de alunos como mediadores; 4- Conteúdo de relações 
sociais positivas; 5- Metodologias interativas/experienciais; 6- Par-
ticipação das famílias; 7- Avaliação de qualidade/resultado; 8- Re-
forço do conteúdo; 9- Elaboração a partir de necessidades dos 
participantes; 10- Existência de um modelo teórico; 11- Duração/
periodicidade; 12 -Elaboração por toda a comunidade escolar; 13- 
Inclusão no currículo escolar; e 14 -Atividades alternativas ao uso 
de drogas. A presença dos elementos foi indicada por quatro crité-
rios: “Explícito no texto do projeto”, “Implícito no texto do projeto”, 
“Inferido da prática do projeto” e “Ausente no projeto”. Os resulta-
dos apontaram que os elementos 1, 2, 4 e 5 estavam presentes em 
100% dos projetos; o 3, em 83%; o 14, em 67%; o 6, em 50%; o 7, 8 
e 11, em 67%; o 10, em 50%; o 9, em 33%; o 10, em 50%; o 12 em 
17%; e o 13 em nenhum.  Os projetos apresentaram uma média 
de 9 elementos de eficácia, permitindo afirmar que, no aspecto da 
prevenção, 5 deles alcançaram índice aproximado de qualidade 
acima de 0.50. Apesar desse nível indicar que essa escola estava 
fazendo indiretamente uma boa prevenção do uso de drogas, ne-
nhum dos projetos analisados estava incluso no currículo escolar, 
apenas um foi elaborado por toda comunidade escolar, dois foram 
elaborados a partir da necessidade dos participantes e em 3 houve 
participação da família e indicação de um modelo teórico.  Dado 
que educadores alegam falta de tempo para executar a prevenção 
do uso de drogas por entendê-la como à parte do que já fazem, 
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conclui-se que o instrumento permite analisar a prevenção em 
projetos educacionais já existentes de modo a incluí-los como ati-
vidades preventivas. O planejamento da prevenção escolar do uso 
de drogas pode ser feito a partir de melhoras em projetos educa-
cionais prévios, potencializando os seus elementos de eficácia da 
prevenção presentes e inserindo os elementos ausentes.
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EIXO 14: VIOLÊNCIA, JUSTIÇA E CUIDADO NO 
ABUSO DE AD

HOMICÍDIO CONJUGAL, ÁLCOOL E DROGAS: É POSSÍVEL PENSAR EM 
UMA RELAÇÃO?

Ana Laura Tridapalli A violência por parceiros íntimos é um fenômeno multifaceta-
do, sendo o homicídio conjugal considerado uma violência letal 
contra um parceiro íntimo, durante ou após a separação do laço 
afetivo. Neste sentido, exige esforço conceitual e rigor metodoló-
gico específicos na sua compreensão, destacando como variáveis 
pertinentes: o sexo dos agressores, o meio utilizado, a motivação 
para o ato, o impacto da separação e o uso abusivo de álcool ou 
outras drogas. Em Portugal, verificou-se que 13,6% dos autores de 
homicídios faziam uso frequente de álcool e outras drogas, ao lon-
go de suas vidas. Nos Estados Unidos, pesquisas apontam que um 
terço dos agressores estavam intoxicados durante o ato homicida. 
Dada a escassez de pesquisas que se propõem a investigar as va-
riáveis envolvidas em homicídios conjugais no Brasil, este trabalho 
tem o objetivo de identificar o uso abusivo de álcool e outras dro-
gas nos casos de homicídio conjugal que aconteceram na cidade 
de Florianópolis, entre os anos 2000 a 2010. No método, foi realiza-
da uma pesquisa documental a partir de levantamento de artigos 
jornalísticos e processos criminais referentes aos homicídios con-
jugais. Posteriormente, procedeu-se, a partir de um delineamen-
to quantitativo, o preenchimento do instrumento Protocolo de 
Análise Multidimensional do Homicídio Conjugal, com objetivo de 
identificar as variáveis factuais e situacionais/psicossociais, ambas 
relacionadas ao uso de drogas. Priorizou-se, neste estudo, a análise 
das variáveis factuais (correspondentes à cena do crime e moti-
vações do ato) e situacionais e psicossociais (aspectos biográficos 
do autor do crime). Destacou-se, para a análise dos documentos: 
a) o efeito de álcool ou outras drogas, por parte do autor, como 
variável factual no momento do ato; e b) o histórico de padrão de 
uso dependente ou abusivo de álcool e outras drogas por parte do 
autor. A análise descritiva dos dados obtidos foi realizada com o 
auxílio do software SPSS 20.0. Dos 29 casos investigados, somente 
3 apresentaram registros de intoxicação comprovada, pelo exame 
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toxicológico, logo após o ato homicida. No entanto, em 12 casos, 
verificou-se indícios referentes ao uso de álcool e/ou drogas pouco 
antes do homicídio conjugal. Em relação ao padrão de uso duran-
te a vida do autor do homicídio, em 2 casos existiam registros de 
dependência de drogas. Ainda a respeito dos dados obtidos com 
esse estudo, é possível constatar que os homens, independente de 
serem os perpetradores ou vítimas do homicídio conjugal, são os 
que mais utilizaram álcool e outras drogas. Os resultados indicam 
que, apesar de não ser possível estabelecer uma relação causal do 
uso de álcool e outras drogas e o homicídio conjugal, percebe-se 
seu impacto na diminuição da censura do ato. 
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DEPENDÊNCIA QUÍMICA NA INTERFACE SUJEITO PRESO E SISTEMA 
PRISIONAL: DESAFIOS DAS INTERVENÇÕES TERAPÊUTICAS, UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIAS

Mônica Marluzi Pereira de 
Cunha

A construção de uma política de atenção à saúde da popula-
ção privada de liberdade, proporcionou uma nova perspectiva de 
inserção técnica ao psicólogo, fazendo emergir um novo paradig-
ma  de atuação,  voltado para a dimensão da clínica ampliada, pri-
vilegiando a escuta do sofrimento psíquico na amarra social entre 
sujeito e prisão. Nesta lógica, fez-se um recorte na prática profissio-
nal, elaborando formas de cuidado do sujeito preso  adequadas à 
desafiadora problemática da dependência química no interior da 
prisão, um fenômeno complexo que faz surgir relações de poder 
e econômicas que fazem oposição à estratégias terapêuticas. É na 
vivência das situações de miséria, violência e iminência da morte 
que perpassam o cárcere, onde o sujeito funda sua interação com a 
substância, circunscreve-se neste espaço uma cultura de consumo,  
já que é necessário constantemente a angústia e o medo, naturais 
em ambiente tão inóspito. Ademais, o uso e drogas desenha-se de 
forma aceitável, alcançado um caráter valorativo dentre a popula-
ção carcerária. Toda e qualquer substância que  altere a percepção 
do sujeito é utilizada, o usuário vê-se amarrado na constante busca  
e descoberta de algo que possa  ser ingerido para causar prazer e 
alívio imediatos. Ainda cabe considerar, o  sistema prisional segre-
ga os sujeitos e controla suas vidas, mas sua arquitetura é perme-
ável no tocante ao ingresso e controle de drogas. Diariamente, são 
incontáveis os sujeitos presos que declaram o uso de substâncias, 
em muitos casos este possui relação com o aprisionamento, já que 
houve envolvimento em situação de tráfico, o qual também traz o 
risco de instauração de conflitos no interior da prisão, originada na 
disputa anterior por territórios e consumidores. Diante deste pa-
norama, tornou-se necessária a elaboração de planos terapêuticos 
individuais, conforme as especificidades dos casos, pautados nas 
ancoragens dos sujeitos  que os amarram à vida, contemplando o 
espaço do desejo. Dentre os dispositivos clínicos traçados nesta tra-
jetória, tendo como princípios fundamentais a prevenção de agra-
vos e a promoção de saúde, respaldadas pela lógica da redução 
de danos, cabe mencionar os atendimentos breves e focais diante 
de situações emergenciais; acompanhamentos psicológicos siste-
máticos; grupos terapêuticos;  interlocução com a rede de saúde, 
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assistência social e educação do município, principalmente para 
aqueles presos em fase de desligamento institucional, no caso dos 
regimes mais brandos; períodos de desintoxicação em leitos cus-
todiados no Hospital Vila Nova no Rio Grande do Sul. Dentre os 
desafios a estas estratégias, cabe mencionar o enfrentamento do 
preconceito da comunidade, família e equipe dirigente da casa 
prisional, a ausência de diretrizes claras de atuação voltadas para o 
sistema prisional e, o comércio ilícito de entorpecentes no interior 
da prisão. Contudo, acumulou-se algumas experiências exitosas 
na Penitenciária Estadual de Rio Grande/RS, das quais surgiu o 
desejo de transpor-las para o debate e reflexão. Trata-se de cada 
caso clínico em sua especificidade, trabalhados conforme a huma-
nidade e criatividade de cada profissional de saúde da Unidade 
Básica de Saúde Prisional.
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USO DE ÁLCOOL ENTRE USUÁRIOS DE UM CAPS-AD ENCAMINHADOS 
PELO SISTEMA JUDICIÁRIO POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Solange Silva Rocha
Marilene Alves Queiroz 
Delma Perpétua Oliveira 
de Souza

A violência é um fenômeno que atinge a família, a sociedade 
e o sistema de saúde. Entre elas, a violência doméstica que até o 
inicio deste século não tinha visibilidade, considerada uma das pio-
res formas de violação dos direitos humanos de mulheres afetando 
a sua dignidade, autoestima, integridade física, emocional e sim-
bólica. Este cenário é alterado com a Lei 11.340/2006, conhecida 
como Lei Maria da Penha, especificamente no contexto de Cuiabá 
através do aumento da demanda de usuários no Centro de Aten-
ção Psicossocial para Usuários de Álcool e outras Drogas (CAPS-ad) 
de Cuiabá-MT, encaminhados pelo Sistema Judiciário, no período 
de 2006 a 2011 por prática de violência doméstica.  Neste senti-
do, este estudo de corte transversal, tem como objetivo, estimar 
o uso de álcool e fatores associados, entre 132 usuários encami-
nhados pela Justiça por praticarem violência doméstica. Os dados 
foram coletados nos prontuários dos usuários por meio de um ins-
trumento elaborado para preenchimento das características sócio 
demográficas, positividade para dependência. Realizou-se análise 
univariada e bivariada, com teste do qui-quadrado, tendo como 
medida de associação a Razão de Prevalência (RP) e seus Intervalos 
de Confiança de 95%. Foi verificada alta proporção (88,6%) de usu-
ários de álcool, dos quais 89,5% apresentou uso abusivo, com sin-
tomas de dependência (RP, 1,07, IC 95% 0,77-1,47) sem associação 
significativa (p>0,05). O agressor está no seio da família sendo mais 
exposto o cônjuge (90,9%%, RP= 0,50, IC 95% 0,27-0,95) em relação 
aos parentes de sangue. Observou também baixo nível de escolari-
dade (90,2%, RP= 1,21, IC95% 0,86-1,79) com Ensino Fundamental 
incompleto em relação ao Ensino Médio, como também a renda 
familiar baixa, em torno de um a dois salários mínimos, (44,7%). 
A maior proporção de usuários encaminhados judicialmente para 
tratamento foram os do gênero masculino (98,5%), Em relação ao 
estado civil, observou-se maior proporção de usuários de álcool 
entre os casados, com associação significativa (47,7%%, RP= 1,36, 
IC95% 1,07-1,74) em relação aos solteiros. Embora haja maior Ra-
zão de Prevalência entre os divorciados e viúvos (RP= 1,64, IC95% 
1,00-2,62) não observou diferença estatística.  Os dados evidencia-
ram que o uso abusivo/dependência de álcool foi um dos fatores 
desencadeadores da violência doméstica quando presentes entre 
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agressores, suas vitimas ou em ambos. Embora haja políticas pú-
blicas de assistência à família e de redução ao consumo prejudicial 
do álcool, elas precisam ser aperfeiçoadas, no contexto cuiabano, 
de forma a diminuir e prevenir as situações de riscos de uso/abuso 
desta substância e suas consequências, que podem culminar em 
algum tipo de violência doméstica que pode vir a sobrecarregar o 
Sistema de Saúde. É desafio para a saúde pública que se preocupa 
tanto com o uso abusivo de drogas quanto com a violência.
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MANEJO DA RAIVA COM ENFOQUE NA PREVENÇÃO À RECAÍDA NO 
TRATAMENTO DE USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

Helen Vargas Laitano O descontrole da emoção raiva tem sido descrito na literatura 
como um dos fatores que pode provocar a violação da abstinência 
para usuários de substâncias em tratamento. Nesse sentido, téc-
nicas de gerenciamento da raiva já têm sido utilizadas em outros 
países como parte de programas de reabilitação, sendo o “Anger 
Manangement for Substance Abuse and Mental Health”, um dos 
principais protocolos de intervenção em manejo da raiva desti-
nados especificamente ao tratamento de transtorno por uso de 
substâncias. Busca-se apresentar o trabalho realizado no contexto 
do Mestrado Profissional em Prevenção e Assistência a usuários 
de álcool e outras drogas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, 
onde propôs-se a  tradução e adaptação do manual referido para 
a cultura brasileira, desenvolvendo-se um  grupo terapêutico para 
aplicação da técnica. Os objetivos do estudo foram a tradução dos 
manuais do participante e coordenador do protocolo mencionado 
do inglês para o português, avaliação da compreensão da inter-
venção por pacientes em tratamento e adaptação da técnica para 
a cultura brasileira. Como método trata-se de um estudo transver-
sal realizado entre dezembro de 2015 a novembro de 2016, onde 
em uma primeira etapa realizou-se tradução dos manuais para a 
língua portuguesa falada no Brasil. Em um segundo momento, 
formou-se um grupo de pacientes atendidos no Ambulatório de 
Adição do Hospital de Clínicas de Porto Alegre com o objetivo de 
participarem da intervenção visando a adaptação transcultural do 
protocolo. Para tanto, selecionou-se doze pacientes a partir de  in-
dicação das equipes assistentes, tendo como principais critérios de 
inclusão estar abstinente há mais de seis meses e ter vivenciado a 
ocorrência de episódios de raiva disfuncional relacionado ao uso 
de substâncias. O grupo ocorreu uma vez por semana com dura-
ção de uma hora e foi conduzido pela psicóloga responsável pelo 
estudo, uma psicóloga residente e uma estagiária de psicologia. Ao 
início, cada participante recebeu o manual, já traduzido e adapta-
do, no qual, além do conteúdo, constavam exercícios de automoni-
toramento. Seguiu-se a temática estabelecida no protocolo com as 
sessões: visão geral do tratamento da raiva; eventos e pistas; plano 
de controle da raiva; ciclo da agressão; reestruturação cognitiva; 
revisão de conceitos; treino de assertividade; modelo de resolução 
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de problemas; raiva e família; fechamento e entrega de certificado. 
Ao final de cada grupo os participantes realizavam uma avalia-
ção parcial escrita sobre o conteúdo da sessão e com sugestões 
de melhoria da técnica e das intervenções. Os resultados apon-
taram que, de acordo com as diretrizes propostas na literatura, 
esta adaptação transcultural enfatizou a equivalência semântica, 
ao invés da tradução literal dos termos. O objetivo foi expressar 
conceitos de maneira que façam sentido à nova população-alvo. 
A verbalização dos pacientes de forma escrita evidenciou a ne-
cessidade de haver mais espaços para discussão e diminuição da 
parte teórica. Os participantes relataram benefício em participar 
do grupo, no sentido de aprenderem técnicas relevantes para o 
controle da raiva, contribuindo para a prevenção da recaída. Ainda 
há necessidade de adaptar o material para a realidade sociocultu-
ral dos pacientes atendidos.
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EIXO 15: PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO A 
PARTIR DO PROGRAMA FAMÍLIAS FORTES

PROGRAMA FAMÍLIAS FORTES A PARTIR DA ÉTICA DE REDUÇÃO 
DE DANOS

Juliana de Bittencourt 
Escobar 
Mairla Protazio

O programa Famílias Fortes, indicado pela UNODC para desen-
volvimento de ações de prevenção ao uso e abuso de drogas no 
Brasil, é uma metodologia de intervenção intersetorial implemen-
tada pelos serviços territoriais para fortalecimento de vínculos e 
promoção de saúde. Tal programa de prevenção é uma proposta 
de intervenção com jovens entre 10 e 14 anos e suas famílias que 
tem por objetivo reduzir os fatores de risco ao uso e abuso de subs-
tâncias através do fortalecimento de vínculos familiares, comuni-
tários e institucionais, entendidos como fatores de proteção. Sua 
proposta interativa e participativa é direcionada ao protagonismo 
de jovens e suas famílias, construindo reflexão sobre o passado e 
futuro destes atores de modo dialogado. Nesse sentido, propõe 
que os sujeitos se revisitem, observem a si e aos demais, perce-
bendo-se e construindo projetos futuros a partir do que se refletiu 
sobre o passado e a atualidade. A Redução de Danos, nascida a 
partir de estratégias de substituição de drogas e/ou seringas, se 
transformou em ética de cuidado tendo como princípio a defesa 
da vida dos sujeitos através de uma oferta de cuidado que visa não 
só à solução de problemas imediatos, mas acolher o sujeito em 
toda sua complexidade. A construção do que é possível naquele 
momento para aquele sujeito singular é feito a partir de encon-
tros frequentes em que o redutor de danos provoca o sujeito a se 
perceber e analisar o que é possível de cuidado para si naquele 
momento. Ou seja, a importante contribuição da RD no campo 
da saúde é o olhar para o sujeito e suas relações (inclusive com 
drogas), e para a história do fenômeno que se quer intervir, per-
mitindo falar de modo aberto e franco. Nesse sentido, a Redução 
de Danos enquanto uma proposta ética de cuidado trabalha com 
noções de prevenção e promoção de saúde à medida que esta-
belece uma comunicação com os sujeitos acolhendo e escutando 
suas demandas de forma integral e tornando-os protagonistas de 
suas histórias de vida. A produção de diálogos sobre o que se vive 
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e o que se quer viver é uma das potências que a redução de danos 
vem construindo e que se conecta com o cuidado de si. O exercí-
cio de si sustenta o modo ético, sendo que a ética não se relaciona 
às normas produzidas por comitês, mas, sim, enquanto análise do 
que produz para redirecionar suas práticas. A abertura para que os 
sujeitos se encontrem em si e com seus coletivos, através da valo-
rização das narrativas das experiências e dos quereres do usuário, 
se conecta com a proposta de prevenção que o Programa Famí-
lias Fortes vem construindo no Brasil, apoiando para que os pro-
tagonistas reconheçam sua história e construam planos de modo 
apoiado pela família e pela comunidade. 
 
Palavras-chave: Redução de danos. Prevenção. Programa Famílias 

Fortes.
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PREVENÇÃO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL: O USUÁRIO DE DROGAS NA 
JUSTIÇA PENAL

Telma de Verçosa Roessing A Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, instituiu a medida edu-
cativa de comparecimento ou participação em curso ou progra-
ma educativo para usuários de drogas que chegam ao Sistema de 
Justiça Penal. Diante da ausência de normas reguladoras para o 
cumprimento da referida alternativa penal, a Vara de Execuções 
de Medidas e Penas Alternativas de Manaus - VEMEPA adotou a 
Terapia Comunitária para viabilizar o cumprimento dessa sanção. 
A técnica foi desenvolvida pelo médico e antropólogo Adalberto 
de Paula Barreto e é ancorada em cinco eixos teóricos: Pensa-
mento Sistêmico, Teoria da Comunicação, Antropologia Cultural, 
Pedagogia de Paulo Freire e Resiliência. Diante disso, objetiva-se 
relatar a experiência da VEMEPA, em cumprimento de sanção pe-
nal aplicada em sede de Transação Penal em Manaus, na qual se 
proporciona aos cumpridores da medida educativa prevista no ar-
tigo 28, inciso III, da Lei nº 11.343/06, um espaço de escuta para 
superação de problemas do cotidiano. A medida penal alternativa 
referida é bastante adequada à natureza da infração penal indi-
cada, pois tem caráter educativo e facilita a reintegração social do 
indivíduo. E, embora o legislador não tenha sido expresso quan-
to a isto, é importante que o curso ou programa educativo seja, 
preferencialmente, voltado à prevenção contra o uso de drogas e 
ao esclarecimento de suas consequências. Na Terapia Comunitária 
todos se tornam corresponsáveis na busca de soluções e supera-
ção dos desafios do cotidiano, em ambiente acolhedor e caloro-
so. Os encontros de Terapia Comunitária, seguem, em síntese, seis 
etapas: o acolhimento, a escolha do tema, a contextualização, a 
problematização, a conclusão e a avaliação. Difundida em vários 
estados brasileiros, principalmente na área da saúde pública, e em 
alguns países, foi recepcionada pela Política Nacional sobre Drogas 
– PNAD. O Governo Federal entendeu que fazer prevenção do uso 
indevido de drogas é promover a inclusão social, em especial da-
quelas populações cujas demandas pessoais e sociais colocam-nas 
mais expostas aos fatores de risco e, portanto, mais vulneráveis ao 
uso de drogas, qualificando a metodologia da Terapia Comunitária 
como estratégia eficaz de prevenção do uso indevido de drogas, 
de promoção de saúde e de construção de redes sociais, integran-
do as tantas possibilidades de ações preventivas. Essa prática da 
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Vara de Execuções de Medidas e Penas Alternativas de Manaus foi 
reconhecida nacionalmente como contribuição nas ações de im-
plementação e fortalecimento da Política Nacional sobre Drogas, 
valendo-lhe o diploma de Mérito pela Valorização da Vida, no ano 
de 2008, conferido pela Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD). 
Em 2013, a prática concorreu e foi premiada na XII Mostra Nacio-
nal de Trabalhos da Qualidade no Poder Judiciário, ficando em 
terceiro lugar na categoria de Gestão do Processo Judicial (presta-
ção jurisdicional efetiva e com responsabilidade social).
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ASPECTOS NÃO VERBAIS DA INTERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO FAMILIAR 
DE PARTICIPANTES DO PROGRAMA FAMÍLIAS FORTES

Adriano Sampaio de Souza A família é considerada frequente e internacionalmente núcleo 
no campo da ciência da prevenção. Estudos têm comprovado o po-
tencial da promoção de fatores intrafamiliares como via preventiva 
de comportamentos de risco à saúde de crianças e adolescentes, 
como operadores na redução de vulnerabilidades sociais e, parti-
cularmente, como fortes protetores frente ao uso indevido de subs-
tâncias nas idades iniciais do ciclo de vida. Dentre vários programas 
preventivos já desenvolvidos, encontra-se o Programa Famílias For-
tes – PFF (Strengthening Families 10-14). O PFF tem por objetivo o 
fortalecer de vínculos familiares e promover habilidades parentais 
e de vida buscando ulteriormente a prevenção de riscos sociais e à 
saúde, principalmente em relação ao uso problemático de álcool 
e outras substâncias. Vê-se ainda no contexto brasileiro frequente 
impossibilidade de aplicação de instrumentos escritos para popu-
lações em situação de alta vulnerabilidade, tornando-se saliente o 
desafio de buscar metodologias alternativas para a avaliação de re-
sultados. O objetivo desse estudo é analisar preliminarmente possí-
vel relação entre aspectos não-verbais da comunicação - orientação 
corporal, tensão e proximidade - e características da organização 
familiar - lazer e divisão de tarefas, bem como examinar a viabili-
dade do uso de medida observacional para o contexto de famílias 
em situação de vulnerabilidade. Formulou-se a hipótese de que em 
famílias nas quais a comunicação não-verbal é mais truncada, há 
menor organização familiar. Foi utilizado um roteiro de entrevis-
ta semiestruturado – EQRF composto por aspectos da estrutura e 
funcionamento das famílias, além de cenários com situações coti-
dianas para que as díades respondentes conversassem entre si. As 
entrevistas foram gravadas em vídeo. Foram analisadas entrevista 
de 7 díades (responsável e jovem), que participaram do PFF em Na-
tal-RN no ano de 2016. Em relação ao perfil foi possível verificar que 
todas as responsáveis são do sexo feminino, entre os jovens 3 são do 
sexo feminino e 4 do sexo masculino; a média de idade das mães é 
de 38 anos e dos jovens de 12,5 anos; 2 mães têm 2º grau completo, 
4 tem fundamental incompleto, 1 não frequentou a escola. A maio-
ria das famílias não realizava atividades de lazer em conjunto, 4 fa-
mílias não dividiam igualitariamente as atividades domésticas. Das 
díades analisadas, foi possível identificar que em famílias nas quais 
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a comunicação não-verbal apresentava-se tensa e retraída, havia 
menor qualidade da organização familiar. Outrossim, nas famílias 
que relataram divisão igualitária de tarefas domésticas e presen-
ça de atividades de lazer em conjunto, os aspectos não-verbais da 
comunicação analisados apresentaram-se relaxados e empáticos. 
Em conclusão, os dados sugerem haver relação entre a qualidade 
da organização familiar e aspectos não-verbais da comunicação in-
trafamiliar. Dado o desafio da avaliação de programas preventivos 
em contextos de alta vulnerabilidade e a necessidade de avaliação 
de resultados, a proposta de instrumento não-escrito em contextos 
atravessados pela vulnerabilidade parece coerente com a realidade 
brasileira. Em vista disto, recomenda-se o uso desse instrumento 
em avaliações de resultados do Programa Famílias Fortes.



 ANAIS PREVINE 2017

Comunicações Orais

187

PROGRAMA FAMÍLIAS FORTES A PARTIR DA EDUCAÇÃO 
PERMANENTE: ENSAIO SOBRE A FORMAÇÃO DE FACILITADORAS

Juliana de Bittencourt 
Escobar

Espaços formativos com trabalhadores da rede intersetorial são 
importantes disparadores de transformação das práticas de cui-
dado e precisam estar conectados com as políticas de formação 
para o trabalho. Para tanto, é necessário analisar como tais espaços 
estão realizando suas práticas de educação para o trabalho, como 
têm contribuído para o fomento do pensamento crítico e de am-
bientes de trabalho colaborativos. A educação para o trabalho na 
direção da prevenção, prática pouco reconhecida, necessita que os 
trabalhadores analisem as direções do olhar sobre os sujeitos e co-
munidades com os quais trabalham, a fim de incentivar os modos 
positivos como a comunidade se relaciona e estimular o desen-
volvimento seguro e saudável. O Programa Famílias Fortes (PFF) é 
um potente instrumento de formação com trabalhadores da rede 
intersetorial. Buscamos, neste texto, analisar a formação de facilita-
doras do PFF a partir dos pressupostos da Educação Permanente. 
O PFF é direcionado a jovens de 10 a 14 anos e a seus responsáveis, 
visando à produção de relações familiares e sociais protetoras, in-
clusive quanto ao abuso de drogas. No Brasil esse programa inicia 
bastante vinculado aos serviços da assistência social e, em seu de-
senvolvimento, fortalece a rede intersetorial, convidando atores de 
diversos setores, como  saúde e educação, para compor o grupo de 
facilitadores; ou seja, esse programa de prevenção forma os traba-
lhadores da rede intersetorial para atuarem juntos enquanto faci-
litadores dos encontros com jovens, responsáveis e famílias, sendo 
a seleção de famílias para participarem dos encontros feita pelos 
facilitadores de cada grupo do PFF. A formação dos facilitadores 
tem duração de 16 horas e apresenta a política brasileira sobre 
drogas, o programa e sua organização vivencia algumas atividades 
que são desenvolvidas com jovens, responsáveis e famílias e realiza 
atividades direcionadas a discutir a função de facilitador desse pro-
grama de prevenção. Sensibiliza-se os trabalhadores a retornarem 
a sua experiência de vida quando tinham entre 10 e 14 anos de 
idade e reconhecerem as relações protetoras que viveram, bem 
como a experiência e as relações protetoras dos usuários os quais 
atendem. Também é trabalhada a estratégia role-play, a fim de 
que trabalhadores se imaginem e atuem como jovens, como res-
ponsáveis ou como facilitadores, vivenciando algumas atividades 
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específicas propostas pelo programa. A formação de facilitadores 
é um potente momento para os trabalhadores da rede de atenção 
que atuam em um mesmo território se conhecerem e trocarem 
experiências, vivenciando parte do programa. Os elementos cen-
trais que encontramos na Política de Educação Permanente em 
Saúde são a reflexão sobre a prática e a questão da ética que atra-
vessa a ação analisada, a inseparabilidade do fazer e do conhecer. 
Nesse sentido, o PFF é uma ferramenta para o trabalho de preven-
ção ao abuso de drogas e para atuação intersetorial; porém, sua 
formação propõe mais que apresentar a ferramenta de trabalho, 
os trabalhadores são convocados também a refletirem sobre suas 
práticas de trabalho através de suas atividades.

Palavras-chave: Prevenção. Educação Permanente. Programa Fa-

mílias Fortes.
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INDICADORES DE ENGAJAMENTO DE PAIS, JOVENS E FAMÍLIAS AO 
PROGRAMA FAMÍLIAS FORTES EM ARACAJU/BRASIL

Sheila Giardini Murta
Larissa Nobre Sandoval
Danielle Aranha Farias
Luis Gustavo Vinha
Ana Aparecida V. Miranda 
Fabio Iglesias

O Programa Famílias Fortes (PFF) é um programa de preven-
ção, fundamentado na família, cujo conteúdo enfatiza o desen-
volvimento de estilo parental autoritativo, caracterizado por amor 
(responsividade) e limites (exigência). Trata-se de um programa 
manualizado, com sete encontros, implementado por três facili-
tadores e baseado em uma metodologia que favorece a interação 
entre crianças e adolescentes (10 a 14 anos) e seus responsáveis. 
Diversos estudos apontam, entre outros fatores, a importância da 
retenção dos participantes para o sucesso das intervenções pre-
ventivas. Este trabalho teve como objetivo examinar o engajamen-
to dos participantes em dois grupos do Programa Famílias Fortes 
realizados em Aracaju, Sergipe. A amostra foi composta por partici-
pantes de dois grupos do PFF realizados em Centros de Referência 
de Assistência Social (CRAS) de dois bairros diferentes, com total 
de 18 adolescentes, 16 familiares responsáveis e seis facilitadores. 
Realizou-se observação direta de indicadores de engajamento dos 
participantes durante os encontros e registrou-se assiduidade dos 
participantes. Os indicadores de engajamento avaliados por obser-
vação direta foram: demonstrações de interesse e confiança, rela-
tos de transferência dos conhecimentos para a vida e mudanças a 
partir da participação, comportamentos de apoio social e desen-
gajamento. As observações e o controle de assiduidade, aferida via 
lista de presença, foram realizadas por três pesquisadores. A partir 
dos dados coletados foram realizadas análise de conteúdo e de 
ocorrência utilizando o programa NVIVO. Quanto a assiduidade, o 
Grupo 1 tinha nove famílias no momento de sensibilização e ape-
nas 4 na sessão final. Observou-se maior participação no primeiro 
e no quarto encontro, com a presença de seis famílias. No Grupo 
2, a participação se manteve mais estável com queda apenas a 
partir do quinto encontro, com a presença da metade das famílias 
no último encontro. Na sessão de pais/responsáveis, os indicadores 
de engajamento são evidenciados nos grupos conforme tendên-
cia esperada: comportamentos de confiança, interesse e satisfação 
desde o primeiro encontro. Igualmente, foram observados com-
portamentos de demonstração de apoio social entre os pais/res-
ponsáveis e relatos de transferências para o cotidiano no decorrer 
dos sete encontros do programa. Nas sessões dos jovens, por outro 
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lado, em um dos grupos foi verificado comportamentos de con-
fiança e interesse desde o início do programa, enquanto, no outro, 
as primeiras sessões apresentam pouco registros de engajamento, 
melhorando com o passar dos encontros. Considerando o observa-
do nos encontros de famílias foi possível evidenciar maior ocorrên-
cia de apoio social entre os membros do grupo e satisfação com 
as atividades no Grupo 1. No Grupo 2, quase todos os indicadores 
passaram a ocorrer somente após a quinta sessão. Conclui-se ter 
havido variabilidade no engajamento dos participantes ao Progra-
ma Famílias Fortes, com melhor engajamento dos pais do que os 
jovens e melhor engajamento entre os participantes do Grupo 1 
do que o Grupo 2. Possíveis razões dificultadoras e facilitadoras do 
engajamento dos participantes são discutidas.
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16: GÊNERO, VIOLÊNCIA E DROGAS COM 
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

USO DE DROGAS E RELAÇÕES DE GÊNERO: SENTIDOS CONSTRUÍDOS 
ENTRE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA DE FLORIANÓPOLIS – SC

Dalvan Antônio de Campos
Rodrigo Otávio Moretti Pires

Estudo censitário de 2008 identificou aproximadamente 50 
mil pessoas morando nas ruas, já no ano de 2016, a estimativa 
da População em Situação de Rua (PSR) saltou para 101.854 mil, 
mais do que dobrando nos últimos 8 anos. O uso de drogas lícitas 
e ilícitas está intimamente ligado com as trajetórias de ida para a 
rua,  tendo como principais motivos, conforme o censo de 2008: 
alcoolismo/drogas (35,5%), desemprego (29,8%) e conflitos fami-
liares (29,1%). Estudos no cenário nacional mostram a presença 
de pessoas LGBT em situação de rua, com destaque para o censo 
realizado no município de São Paulo em 2015, em que cerca de 
10% da PSR se identificou como não heterossexual. Entretanto, 
ainda é tímido o número de trabalhos com esta população no 
Brasil. No cenário internacional, verifica-se que os grandes moti-
vadores para a ida para as ruas da população LGBT é a não acei-
tação das identidades de gênero, sendo que na situação de rua 
estas pessoas estão mais sujeitas a fazerem o uso de drogas ilícitas, 
quando comparadas com a população heterossexual. O objetivo 
deste trabalho foi analisar os sentidos construídos acerca do uso 
de drogas nas trajetórias de lésbicas e gays em situação de rua 
no município de Florianópolis, SC. A pesquisa foi desenvolvida em 
janeiro e fevereiro de 2016. Realizou-se entrevistas individuais não 
estruturadas, com temáticas centrais: uso de drogas, relações de 
gênero e trajetórias sociais, com pessoas lésbicas e gays e registros 
provenientes da observação participante. A análise foi realizada 
por meio de imersão nas informações coletadas e descrição dos 
sentidos construídos sobre: uso de drogas, relações de gênero e 
trajetórias sociais a partir da sociologia do desvio de Howard Be-
cker. Foram entrevistados três mulheres lésbicas e dois homens 
gays, os quais as narrativas foram utilizadas no presente trabalho. 
Entre as mulheres lésbicas, duas delas, apesar do uso de drogas 
ilícitas pregresso a ida para rua, este não foi o motivador principal 
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da saída de casa. A identidade de gênero foi descrito como prin-
cipal motivo para a ida para rua nas três narrativas. Os homens 
gays, apesar da grande ênfase na não aceitação da identidade de 
gênero, o uso excessivo de drogas ilícitas foi apontado como situa-
ção insustentável para a permanência em casa e manutenção dos 
vínculos convencionais de relações sociais. Nas cinco narrativas o 
uso de drogas foi iniciado ou se acentuou a partir da ida para a 
rua, principalmente nos primeiros meses, como forma de inibir 
o medo das violências e intempéries enfrentadas na rua. Além 
disso, entre as mulheres lésbicas esta prática foi apontada como 
necessário para o convívio e manutenção dos respeito nos gru-
pos, formado geralmente por homens. Percebe-se que para além 
do efeito bioquímico proporcionado pelo uso das drogas ilícitas 
no cenário das ruas elas entram como um elemento central no 
processo de adaptação a nova realidade e de socialização destas 
pessoas aos grupos já estabelecidos. Demandando um olhar com-
plexo, compreendendo estes elementos, nas abordagens do uso 
de drogas ilícitas direcionadas à PSR.
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A RELAÇÃO ENTRE USO DE DROGAS ILÍCITAS E VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO
DE RUA

Lucas Neiva-Silva
Simone Paludo,
Fernanda Torres de Carvalho
Jorge Lopez

A violência sofrida por crianças e adolescentes no contexto do-
méstico configura-se como um dos fatores de maior impacto no 
desenvolvimento destes sujeitos, aumentando a vulnerabilidade 
e expondo-os a diversos fatores de risco tais como desvinculação 
familiar, aumento do tempo na rua e uso de drogas. O objetivo 
deste estudo é descrever o uso de drogas ilícitas entre crianças, 
adolescentes e jovens em situação de rua e avaliar a sua relação 
com a violência sofrida no contexto doméstico durante a infância/
adolescência. Participaram deste estudo transversal 307 crianças, 
adolescentes e jovens em situação de rua nas cidades de Porto 
Alegre e Rio Grande (RS), de ambos os sexos (81,1% masculino), 
com idades entre 10 e 21 anos (M=16,4; DP=3,2).  Foi considerado 
“em situação de rua” o fato de passar algum tempo por dia na 
rua, sem a supervisão de um adulto responsável. Para a seleção 
da amostra, foi utilizado o método Respondent-Driven Sampling 
(RDS), traduzido por Amostragem Conduzida pelos Participantes, 
específico para seleção de populações de difícil acesso. O sujeito 
era convidado a participar do estudo, sendo explicado os objetivos 
e garantido o sigilo e confidencialidade. A partir de um questio-
nário estruturado, era realizada entrevista e posteriormente cada 
participante recebia dois cupons-convite numerados, com os quais 
deveria recrutar dois novos participantes. Na análise bivariada, foi 
utilizado o teste Qui-quadrado e, na multivariada, foi realizada aná-
lise de regressão logística, através do método forward. Os resulta-
dos mostram que 71,3% dos participantes (n=219) já haviam usado 
alguma droga ilícita na vida (67,1% de uso de maconha; 50,5% de 
crack; 44,3% de cocaína e 48,5% de solventes). Constatou-se que, 
durante a infância ou adolescência, no contexto doméstico, 82,0% 
(n=251) dos participantes sofreram violência verbal (VV – discussão, 
broncas, brigas verbais); 68,0% (n=208) sofreram violência física (VF 
– tapas e socos); 50,0% (n=153) sofreram violência com objeto (VO 
– cintos, chinelos, madeiras, varas); 5,2% (n=16) sofreram violência 
com arma (VA – objetos cortantes, facas, revólver); e 3,6% (n=11) 
sofreram violência sexual (tocar no corpo/genitália ou relação sexu-
al forçada). Dentre os que já usaram alguma droga ilícita na vida, 
observa-se uma proporção significativamente maior daqueles que 
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sofreram violência verbal (75,3%; p=0,001) comparado com os que 
não sofreram VV (52,7%), violência física (78,8%; p<0,001) compa-
rado com os que não sofreram VF (55,1%), violência com objetos 
(89,5%; p<0,001) comparado com os que não sofreram VO (52,9%); 
e violência com armas (93,8%; p=0,04) comparado com os que não 
sofreram VA (70,0%). Na análise de regressão logística, a única vari-
ável independentemente associada com o uso de droga ilícita na 
vida foi Violência com objetos (p<0,001; β=7,61; R2=0,23). Observou-
-se um alto percentual de participantes que relataram ter usado 
drogas ilícitas, bem como a associação significativa entre o uso 
de droga ilícita e ter sofrido violência verbal, física, com objetos e 
com arma. Os resultados apontam a necessidade de se promover 
políticas de prevenção à violência doméstica, incluindo a revisão 
de práticas educativas associadas à agressão física e com objetos, 
como estratégia de prevenção ao uso de drogas ilícitas entre crian-
ças, adolescentes e jovens em situação de rua.
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HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA ENTRE MULHERES QUE FAZEM USO DE 
CRACK NO ESTADO DE PERNAMBUCO, BRASIL, 2015

Daianny de Paula Santos
Ana Maria de Brito
Naide Teodósio Valois 
Santos
Jânio Carlos da Silva

As desigualdades sociais, de gênero e raciais que repercutem 
sobre as condições de vida da população, têm determinado his-
toricamente uma maior vulnerabilidade à violência, em especial 
entre mulheres pobres e negras. No cenário de uso abusivo de cra-
ck, estudos alertam para diferenças significativas de gênero, des-
tacando que as mulheres apresentam maior intensidade de uso e 
maior risco para a violência, quando comparadas aos homens. O 
estudo objetivou traçar o perfil de mulheres usuárias de crack em 
Pernambuco em relação às situações de violência. Estudo trans-
versal que utilizou o banco de dados da Pesquisa “Vulnerabilida-
de de usuários de crack no estado de Pernambuco”, desenvolvida 
pelo Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães/Fundação Oswaldo 
Cruz. A pesquisa consistiu em um inquérito epidemiológico rea-
lizado com amostra probabilística de mulheres usuárias de cra-
ck atendidas no Programa ATITUDE de Pernambuco – Programa 
de Atenção Integral a usuários de drogas, com idade superior ou 
igual a 18 anos e que consumiram crack por mais de 25 dias nos 
últimos seis meses. Foram analisados dados relacionados aos as-
pectos sociodemográficos e ao histórico de violência. De um total 
de 243 mulheres entrevistadas, a maioria tinha entre 18 e 34 anos 
(85,6%), eram da raça/cor negra (66,3% pardas e 18,1% pretas), sol-
teiras (60,5%) e com filhos (83,9%). Apenas 8,2% completaram o 
ensino médio, 58% tinham renda menor que um salário mínimo 
e 52,7% estavam em situação de rua. A comercialização de sexo 
foi referida como principal fonte de renda por 39,1%. Chama a 
atenção a iniciação sexual precoce, destacado que grande parte 
(68,3%) tiveram a primeira relação sexual antes dos 14 anos, situa-
ção que para a legislação brasileira configura-se como estupro de 
vulnerável. No tocante ao histórico de violência, observou-se que 
quase a totalidade (96,3%) relatou ter sido vítima de algum tipo 
de violência na vida, sendo a mais frequente as agressões psicoló-
gicas (87,1%). A violência sexual foi referida por 55,5%, sendo que 
a maior proporção (34,2%) não relacionou a agressão diretamente 
com seu contexto de uso de drogas, ao contrário  do observado 
para os demais tipos de violência. Em todos os tipos de violência os 
principais agressores foram pessoas próximas as vítimas. As agres-
sões ocorreram desde a infância, sendo mais frequentes a partir da 
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pré-adolescência, aumentando conforme a idade, exceto a sexual, 
chamando ainda atenção que essa foi a violência mais frequente 
na infância. A maioria relata uma história de vida marcada por 
violência doméstica e quebra de vínculos familiares, podendo a 
violência ser um fator disparador para a vivência nas ruas e o início 
abusivo de uso de drogas. Suas marcas de opressão e discrimina-
ção as tornam ainda mais vulneráveis à violência nos cenários de 
uso drogas. Os achados do estudo reforçam a alta vulnerabilidade 
das mulheres usuárias de crack a situações de agressão, e provoca 
o debate sobre a urgência do enfrentamento da violência con-
tra mulher, bem como alerta sobre a necessidade da estruturação 
e ampliação das ações públicas, em especial no SUS e SUAS, na 
oferta de acolhimento e seguimento desta demanda. 
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GÊNERO E USO DE DROGAS: REFLEXÕES SOBRE VIVENCIAS DE 
MULHERES EM SITUAÇÃO DE RUA

Mayk Diego Gomes da 
Glória Machado
Maria do Rosário Silva 
Resende 
Carolina Fioravante Sartori

Nessa comunicação propomos relatar os resultados de uma 
pesquisa que teve como objetivo compreender quais os sentidos 
atribuídos por mulheres usuárias de drogas, que se encontram ou 
passaram pelas ruas, às suas experiências neste contexto. Corro-
borados teoricamente na Psicologia Feminista, em conjunto com 
os Estudos de Gênero e estudos interdisciplinares sobre vivência 
de rua, drogas e saúde, o presente estudo aborda as experiências 
de mulheres em situação de rua. Utilizou-se neste estudo a me-
todologia qualitativa, com enquadre epistemológico que alinha 
o Construcionismo Social e os Estudos Feministas e de Gênero. 
Como instrumento, optamos pela realização de entrevistas com 
três participantes que passaram ou estavam em situação de rua. 
A análise de dados foi realizada através da elaboração de Mapas 
dialógicos que possibilitou a categorização do material discursivo 
em quatro blocos compreensivos: situação de rua; dinâmica do 
uso de drogas, violências sofridas; ser mulher em situação de rua. 
É possível apontar, como resultado, que a perspectiva de gênero 
se mostra bastante útil para compreensão das vivências de mu-
lheres em situação de rua, explicitando as experiências de violên-
cias psicológicas, físicas e sexuais sofridas pelas participantes no 
decorrer do clico vital, o que parece potencializar o uso de dro-
gas no referido contexto como maneira de anestesiar as angústias 
emergidas das desigualdades nas relações de gênero. Em nosso 
estudo vimos que, mulheres em situação de rua estão mais pro-
pensas a violações de direitos, desde o desamparo estatal em rela-
ção aos direitos básicos de sobrevivência, bem como às violências 
em diversos níveis. Suas trajetórias de uso de drogas parecem ter 
correlação com as negligências emocional, violência física e sexu-
al, e conflitos familiares na infância e adolescência. Gênero e a vio-
lência decorrente das relações gendradas precisam ser discutidas 
de maneira a fomentar políticas públicas intersetoriais específicas 
para esta população. Há aspectos culturais importantes a serem 
considerados na experimentação e uso de substâncias psicoativas 
lícitas, mas também as ilícitas, em nossa sociedade. Futuras in-
vestigações se fazem necessárias para aprofundar a compreensão 
e o debate, fundamentados na garantia de Direitos Humanos, e 
na ética das ciências, em especial em nosso campo de atuação: a 
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saúde mental. Os resultados encontrados neste estudo produzem 
uma série de novos questionamentos que, pensados sob uma 
metodologia crítica de ciência, englobam a necessidade de uma 
perspectiva feminista nas políticas públicas, que reflitam de forma 
a tensionar as intersecções identitárias, pautando as diferenças 
por um viés de equidade e respeito à diversidade. Acreditamos 
que o tripé de nossa investigação (o gênero, o contexto da rua e 
as drogas) necessita ser uma discussão contínua no campo da in-
tersetorialidade. De modo plural, multidisciplinar e dinâmico, es-
sas categorias não são estáticas, mas antes, produtos construídos 
socialmente através dos discursos. Esses dados podem contribuir 
para as perspectivas de planejamento e intervenção nas políticas 
públicas voltadas à população em situação de rua. É salutar a ne-
cessidade de novas investigações para uma análise crítica da efe-
tividade das políticas públicas me relação às pessoas em situação 
de rua, considerando as mulheres nesse contexto.
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EIXO 17: IMPLEMENTANDO PROJETOS DE 
PREVENÇÃO: RELATOS DE EXPERIÊNCIA

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROJETO DE PREVENÇÃO CUIDA DE 
MIM APLICADO NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR

Izabelle Antunes O uso nocivo de substâncias psicoativas (SPA) ocorre desde a 
antiguidade e tem se acentuado nos dias atuais. As ações de pre-
venção associadas ao consumo abusivo de drogas têm se feito ne-
cessário diante de um contexto em que a mesma tem permeado 
todas as esferas sociais. As empresas correspondem a um dos es-
paços que são atingidos por esta problemática. Em virtude disso, 
eleva-se a incidência de acidentes de trabalho, diminui a produ-
tividade e desempenho do trabalhador, além de fazer com que 
muitas vezes, o profissional se torne inconstante. Esses fatores au-
mentam os riscos de vida do colaborador e afetam negativamente 
seu emprego. Além disso, as faltas, atrasos, acidentes e indeniza-
ções prejudicam a economia das empresas e aumentam os gastos 
com saúde e previdência, mostrando-se necessário uma iniciativa 
para romper com tais paradigmas. Nesta perspectiva, observa-se 
que a interação interdisciplinar e intersetorial nas intervenções vol-
tadas as políticas sobre drogas, tem permitido um diálogo que 
reflete em novas perspectivas e inovações de atuação. Entre elas, 
o acolhimento de pessoas que fazem o uso nocivo ou abusivo de 
SPA, bem como, a prevenção à utilização das mesmas. A partir 
deste contexto, foi criado o projeto de prevenção “Cuida de mim”, 
uma experiência vivenciada pela instituição Esquadrão da Vida de 
Ponta Grossa/PR em parceria com uma empresa privada. A Asso-
ciação Esquadrão da Vida é uma organização da sociedade civil, 
sem fins lucrativos que teve sua fundação em 21 de novembro de 
1978. Tem como objetivo atuar na prevenção e tratamento de SPA 
e é voltado para pessoas do sexo masculino a partir de 18 anos em 
regime educativo, com atividades de lazer, afetividade sincera, ele-
vação da autoestima, autoconhecimento e a reintegração social 
e familiar. Dentro dessa atuação no tratamento de dependentes 
químicos, a instituição deparou-se com a necessidade de estra-
tégias de trabalho que fossem além do acolhimento. A partir do 
pressuposto, deu-se início ao projeto de prevenção do uso abusivo 
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de drogas. Esta necessidade conjunta de prevenir e tratar veio de 
encontro a uma demanda apresentada por uma empresa do mu-
nicípio de Ponta Grossa, em que foi aplicado o projeto  “Cuida de 
mim”. Este por sua vez, aborda o tema de maneira lúdica, através 
de exposições orais de fácil compreensão, dinâmicas em grupo e 
teatro. Ademais, instiga os cooperadores a buscarem ajuda e facili-
ta a abertura de espaços para discussão de temas relacionados ao 
uso de drogas, que por fim, estreita as relações de trabalho entre 
o empregador e seus colaboradores. A partir das atividades expla-
nadas, foi possível observar que se formou um ambiente aberto 
à discussão e expressão de opiniões sem dar enfática ao discurso 
valorativo e moralista. Isto permitiu que os trabalhadores encaras-
sem a droga, e suas formas de prevenção e tratamento de uma 
maneira não idealizada, mas também, sem negligenciar as conse-
quências atreladas ao seu uso. 
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PROJETO GIRASSOL: PLANO DE AÇÕES PARA A ESCOLA MUNICIPAL 
DONA COTINHA

Ivanilson Eleutério
Neide Maria de Almeida

O Projeto Girassol – a viagem do bem faz parte de um esfor-
ço integrado de equipamentos, serviços e profissionais de Pará de 
Minas, município de Minas Gerais. Tem como principais objetivos 
difundir o viver saudável, a cultura da paz e o viver longe das dro-
gas. Em 2016, o principal campo de trabalho do Girassol foi a Es-
cola Municipal Dona Cotinha, uma escola pública de Ensino Fun-
damental situada em Padre Libério, um bairro da periferia de Pará 
de Minas que possui altos índices de vulnerabilidade e de risco 
social. A escolha dessa escola e desse bairro levou em conta, entre 
outras coisas, o fato de que, nos últimos 5 anos, dois residenciais 
do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, foram 
entregues, fazendo com que houvesse um significativo aumento 
da população e, consequentemente, da quantidade de alunos 
da escola – esse número praticamente dobrou, atingindo cerca 
de 1.200 alunos do 1.º ao 9.º ano do Ensino Fundamental.   Isso 
fez com que as preocupações, queixas e problemas enfrentados 
pela escola aumentassem. Então, as equipes do Girassol, lideradas 
pelo Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas (COMAD), e do 
Centro de Referência em Educação Profa. Maria Xavier Capanema 
(CRE) decidiram elaborar, junto com a equipe da escola, um pla-
no de ações para a EM Dona Cotinha. Esse plano, coletivamente 
construído, planejou ações voltadas para alunos, professores, pais 
e comunidade. As ações desenvolvidas, em sua maioria, se deram 
através de “rodas de conversa”, a partir de temas escolhidos pe-
las equipes envolvidas. Foram abordados temas como violência, 
drogas, afetividade e sexualidade, educação de filhos, internet e 
redes sociais, escolhas pessoais e profissionais, rede de proteção 
psicossocial, ECA, direitos e deveres etc. Em sua execução, o plano 
de ações do Girassol proposto para a EM Dona Cotinha envolveu 
diversas secretarias, equipamentos, serviços e profissionais da rede: 
Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Desenvolvimento e As-
sistência Social, CRAS, CREAS, UBS, Ambulatório de Saúde Mental 
Infantojuvenil, Comunidades Terapêuticas, Grupo Amor Exigente  
etc. Todos os profissionais que participaram tinham o firme pro-
pósito de, a partir de suas falas nas rodas de conversa, promover o 
viver saudável, acreditando ser essa a melhor estratégia de enfren-
tamento à experimentação, uso, abuso e dependência do álcool e 
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de outras drogas. Internamente, as pessoas que estavam à frente 
foram percebendo, nas rodas de conversa, que a desinformação 
não é o maior problema das crianças e jovens. A equipe também 
percebeu que pais, familiares e professores vivenciam sentimentos 
de medo, insegurança, impotência e despreparo para lidar com o 
risco ou a realidade de filhos e alunos  que usam ou são depen-
dentes de álcool e de outras drogas. Por fim, percebemos que é 
preciso aumentar a oferta de atividades de esporte, lazer, cultura, 
emprego e  renda, perspectivas de futuro. Oferecer opções sau-
dáveis que sejam contrapontos à cultura da violência e ao uso de 
drogas se mostrou, para a equipe do Girassol e do CRE, a melhor e 
mais eficaz estratégia de promoção do viver saudável, do viver sem 
drogas, do viver em paz. 

Palavras-chave: Álcool e drogas. Cultura da paz. Viver saudável.

COMITÊ ESTADUAL: CAMPANHA MARANHÃO NA PREVENÇÃO ÀS 
DROGAS

Daiana Roberta Silva Gomes
Universidade do Estado de 

Santa Catarina, Florianópolis, SC

Jorge Antonio Sales Leite
Tribunal de Justiça, Bacabal/MA

O Comitê Estadual de Prevenção às Drogas é uma instância de 
articulação das instituições públicas e privadas que visa fomentar 
as políticas públicas sobre drogas no Maranhão, como a criação 
de fóruns, conselhos, fundos, serviços de prevenção, tratamento e 
acolhimento. Dessa forma, pretende promover a colaboração mú-
tua entre as instituições. Já envolvemos 58 municípios com ativi-
dades culturais, esportivas e educativas sobre a campanha, mobi-
lizando as comarcas dos fóruns de justiça, promotorias, prefeituras, 
câmaras de vereadores e organizações da sociedade civil.

Palavras-chave: Comitê. Campanha. Prevenção.
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EXPERIÊNCIAS DE BOA VISTA – RORAIMA

Moacir Collini Dois projetos da Prefeitura de Boa Vista têm sido referência por 
trabalhar o fortalecimento de fatores de proteção, como os víncu-
los familiares, a educação para a parentalidade, os cuidados na pri-
meira infância e a prevenção de várias questões, como o uso severo 
de drogas, violências e desvios de conduta. Na primeira infância 
o Programa Família Que Acolhe tem merecido destaque e apoio 
de Fundações e entidades internacionais, como o BID, Academia 
de Ciências de Nova Iorque, Fundação Maria Cecília Cecília Souto 
Vidigal e Bernard Van Leer Foundation. A Rede FQA tem como 
foco principal o desenvolvimento integrado da primeira infância, 
através da atenção e proteção à criança e à gestante, bem como a 
seus familiares. Objetiva, portanto, a promoção do desenvolvimen-
to físico, psicológico, intelectual e social da criança, de forma in-
tegral, desde a gestação. Já o Projeto Crescer, premiado pela FGV, 
Fundação Ford e Prêmio Petrobras Social - Geração da Paz, recebe 
apoio do Ministério da Justiça e traz uma prática importante de 
reinserção social, pela educação e pelo trabalho de adolescentes e 
jovens em situação de vulnerabilidade extrema.

1. REDE Família Que Acolhe - a importância de investir na pri-
meira infância

O Programa Família que Acolhe foi idealizado pela Prefeita 
Teresa Surita em 2012, no final de seu mandato como Deputa-
da Federal, quando participou do Curso Liderança Executiva em 
Desenvolvimento da Primeira Infância na Universidade de Harvard 
(EUA). O convite partiu da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, 
que reconheceu o protagonismo da então Deputada na defesa 
dos direitos das crianças. Nesse curso ela viu a importância de tra-
balhar os primeiros anos de vida do indivíduo e a transformação 
que pode ocorrer na sociedade havendo ênfase no desenvolvimen-
to pleno das crianças. Ficou claro então ser a primeira infância a 
fase em que as crianças precisam de condições e estímulos para 
que possam desenvolver cada uma de suas aptidões. E que essa 
etapa da vida e da formação humana são base para aprendizagens 
futuras e estabelecer comportamentos, já que o desenvolvimento 
cerebral e as experiências de interação com o ambiente vão ser 
influenciáveis na vida. Desse modo, permitirão uma excelência na 
aprendizagem, no desenvolvimento de habilidades sociais, emo-
cionais, cognitivas, senso perceptivas e motoras. Toda essa base e 
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carga, a ser levada por toda a vida, se for construída de modo po-
sitivo, irá acarretar bons resultados, formando uma nova geração 
mais consciente, mais saudável, mais produtiva e menos violenta.

2 . PROJETO CRESCER
Problema antigo nas grandes cidades brasileiras, a violência 

juvenil também é motivo de preocupação em Boa Vista. Intenso 
na década de 90 e início dos anos 2000, o problema foi reduzido 
drasticamente em virtude de políticas públicas desenvolvidas na 
segunda, terceira e quarta gestões (2001-2006 e 2013 a 2016) da 
atual prefeita da capital, Teresa Surita. Os êxitos dessas políticas 
públicas foram constatados no Mapa da Violência, estudo do Ins-
tituto Sangari, baseado em dados do Ministério da Justiça. Con-
forme pesquisas, houve redução nas taxas de homicídio na faixa 
etária compreendida entre 15 e 24 anos e uma redução de 72% 
no índice de violência juvenil.

O trabalho desenvolvido também foi o responsável por reduzir 
o número de galeras, termo utilizado em Boa Vista para definir 
as gangs de bairros, de 35 para apenas 05. Educar o jovem com 
valores humanos e cidadania. Foi este princípio que levou a Prefei-
tura de Boa Vista a ter êxito no Projeto Crescer. A política pública 
de atendimento a jovens em situação de vulnerabilidade social, 
denominada “Crescer” acontece pelo seguinte plano de trabalho:

CONTATO; MAPEAMENTO; DIAGNÓSTICO; CADASTRAMENTO; 
CONVIVÊNCIA; OFICINAS LABORAIS; SISTEMA S. COOPER, CRES-
CER, MERCADO DE TRABALHO

Atuam no Crescer uma equipe multidisciplinar formada por 
psicólogos, assistentes sociais, educadores sociais, recreadores, 
pedagogos, advogados e professores de educação física, músi-
ca e artes. As práticas de inclusão esportivas, as recreações e os 
jogos sociais são usados também como elementos para traba-
lhar comportamentos.
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PROJETO TRANSFORMANDO DESTINOS – EXPERIÊNCIA NA INDUÇÃO 
DA POLÍTICA PÚBLICA SOBRE DROGAS

Luciana Andrade 
D\’Assunção
Iara Maria Pinheiro 
Albuquerque
Iveluska Alves Xavier da 
Costa Lemos
Sandra Angélica Pereira 
Santiago

O grave contexto de consumo prejudicial de drogas lícitas e ilí-
citas nos municípios do Rio Grande do Norte e a ausência de políti-
cas públicas e de articulação entre os atores públicos institucionais 
que lidam com a problemática, aliados à importância do tema e 
à consciência de sua responsabilidade social, foram motivos de-
terminantes para que o Ministério Público do Rio Grande do Nor-
te lançasse o projeto Transformando Destinos, com o objetivo de 
apresentar estratégias concretas para o enfrentamento dos danos 
e consequências produzidas pelas drogas, com base no que pre-
coniza a política nacional de drogas (Lei nº 11.343/2006). Trata-se 
de inovador papel proativo do Ministério Público executado atra-
vés de ação articulada, transversal e trabalhada simultaneamente 
para a indução da política pública sobre drogas em todos os seus 
eixos (prevenção, cuidado e repressão), a partir da identificação das 
fragilidades tanto das redes de atenção (sociossanitária e educa-
cional) aos usuários e/ou dependentes químicos, como também 
das ações repressivas executadas, promovendo, internamente, a 
sensibilização e o engajamento dos promotores de justiça de di-
versas áreas de atuação, como meio de assegurar uma integração 
correspondente ao que preconiza a legislação vigente, em toda 
sua amplitude, primando ainda pela qualificação dos debates em 
torno do tema. Além disso, fomenta e auxilia os executivos estadu-
al e municipais, na condição de atores fundamentais, na implanta-
ção da intersetorialidade no enfrentamento à problemática, com 
a criação dos marcos jurídico-legais respectivos, a construção de 
planos de políticas sobre drogas atualizados e factíveis, a institui-
ção dos respectivos Conselhos com a garantia do controle social, 
a instalação de comitês gestores com o propósito de coordenar e 
integrar as ações das diversas secretarias municipais e estaduais 
que lidam com a temática das drogas, harmonizando-as com os 
projetos desenvolvidos pela Secretaria Nacional de Políticas sobre 
Drogas, notadamente os do Programas de Prevenção (Jogo Elos, 
#tamojunto e Famílias Fortes) e o Projeto Redes (este implantado 
de forma pioneira na rede estadual), e primando por induzir ações 
repressivas qualificadas e de inteligência que reduzam a circula-
ção de drogas no território. Com efeito, o projeto tem o propósito 
de trazer para a agenda de prioridades dos governantes a temática 



II Congresso Internacional de Prevenção dos Problemas Relacionados ao Uso de Drogas 206

Comunicações Orais

do uso prejudicial de drogas lícitas e ilícitas e suas nefastas con-
sequências no meio social; tendo por objetivo disparar processos 
visando dotar de autonomia os atores fundamentais para que de-
senvolvam ações sustentáveis e eficazes em políticas sobre drogas, 
dando-se por encerrado quando os entes públicos instituciona-
lizarem medidas qualificadas em suas redes de atendimento. O 
monitoramento dos serviços essenciais e das ações promovidas 
recairá no âmbito de atuação natural das promotorias de justiça 
das áreas promocionais de direitos fundamentais.
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PROJETO DROGAS PREVENIR É PRECISO

Ricardo Cordeiro da Silva O PROJETO DROGAS PREVENIR É PRECISO é a experiência de um 
projeto societário que acontece em Januária aproximadamente há dez 
anos e tem por objetivo prevenir crianças e adolescentes dos malefícios 
das drogas, orientar famílias sobre a importância da prevenção domés-
tica e nortear o corpo docente sobre o que fazer e a quem direcionar 
quando a problemática estiver instaurada na comunidade escolar, o 
projeto iniciou-se a partir de mim Ricardo Cordeiro da Silva, líder comu-
nitário que desde a minha adolescência fui usuário de substancias psi-
coativas (Álcool, tabaco, lança perfume, maconha e cocaína), a principio 
realizei o projeto com base nas minhas experiências pessoais com as 
drogas, falando aos alunos sobre as conseqüências sociais, psicológicas, 
biológicas e judiciais, entretanto após ter participado da quinta e sexta 
edição dos cursos de capacitação de conselheiros realizados pela Uni-
versidade Federal de Santa Catarina – UFSC o projeto tomou um rumo 
mais técnico-operativo, atendendo os anseios técnicos dos elaborado-
res dos “Cursos Prevenção ao uso de drogas (5ºedição) e de Prevenção 
dos problemas relacionados ao uso de drogas (6º edição), ambos Capa-
citação para Conselheiros e Lideranças Comunitárias”, que para mim “foi 
um divisor de águas, pois até então eu só conhecia a temática na práti-
ca e agora passo a conhecer o teórico que até aquele momento estava 
encoberto, mas agora me era revelado”, contribuindo para o sucesso do 
projeto na cidade, sendo assim, o projeto que era de iniciativa popular 
e recheado de um senso comum passou a ter uma roupagem mais 
científica, observando as várias faces da problemática na nossa cidade 
e região, e atuando de forma mais articulada junto aos diversos setores 
da sociedade, sempre objetivando a prevenção às drogas, é claro que 
não foi assim no começo e ainda há muito o que se melhorar, porém o 
projeto hoje conta com uma rede de prevenção as drogas compromis-
sada que é formada pelas seguintes entidades: Tribunal de Justiça, Mi-
nistério Público, Policias Militar, Policia Civil, Corpo de Bombeiros, Exer-
cito Brasileiro, Penitenciária de Januária, Coplejan, Secretária Municipal 
de Educação, Secretária Municipal de Esportes, Secretária Municipal de 
Cultura, Associação de Apoio ao Condenado – APAC, Superintendência 
Regional de Ensino, Prefeitura Municipal, Conselho Tutelar, Igreja Cató-
lica, Igreja Evangélica, Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, Câmara 
de Dirigentes e Lojistas - CDL e Rotary Clube Internacional e é realizado 
como política pública municipal dentro da Secretária Municipal de De-
senvolvimento Social tendo já formado onze mil alunos, e têm a meta 
de neste ano formar mais cinco mil estudantes.
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EIXO 18: PRÁTICAS INTERSETORIAIS NA 
ATENÇÃO AO USO DE DROGAS

O PROJETO REDES EM BETIM – MG: PREVENÇÃO E INTERVENÇÃO NA 
ATENÇÃO A PESSOAS QUE FAZEM USO DE DROGAS

Renata Barreto Fernandes 
de Almeida
Edna Mara Mendonça e 
Jadir de Assis

Introdução: O Projeto REDES da Secretaria Nacional de Políti-
cas sobre Drogas tem como objetivo a articulação de redes inter-
setoriais para atenção às pessoas com demandas e/ou necessida-
des relacionadas ao consumo de álcool e outras drogas, reduzindo 
assim, situações de vulnerabilidade e violência em decorrência 
deste uso. Em Betim/MG a experiência deste projeto foi realizada 
entre abril e janeiro de 2017.  Objeto da experiência: Organizar, 
articular e fortalecer redes intersetoriais de atenção a pessoas que 
fazem uso ou apresentam alguma problemática em decorrência 
do uso de crack e outras drogas, reduzindo a vulnerabilidade e a 
violência decorrentes deste uso abusivo. Metodologia: A partir de 
uma investigação participativa, o presente relato visa descrever as 
ações desenvolvidas pelo articulador e pelo consultor do Projeto 
Redes através de sua presença no território promovendo articula-
ção e formação entre os atores, bem como, a promoção e susten-
tação de espaços de discussão permanente: fóruns intersetoriais. 
A problematização das situações enfrentadas nos territórios foi a 
estratégia metodológica para o desenvolvimento de aprendiza-
gem e mudança da realidade local. Resultados: Em dez meses 
de Projeto, Betim/MG conseguiu constituir o Fórum Intersetorial 
de atenção ao usuário de drogas que funciona mensalmente dis-
cutindo casos e promovendo o cuidado junto a pessoas que estão 
fazendo uso abusivo de drogas; sistematizou encontros com um 
grupo de trabalhadores da rede constituindo o “grupo condutor” 
responsável por induzir discussões de casos, monitoramento e 
planejamento intersetorial das ações desenvolvidas no território. 
Todas essas ações são acompanhadas pelo articulador e capaci-
tadas e/ou facilitadas pelo consultor externo que acompanha o 
funcionamento da rede mensalmente, construindo estratégias de 
enfrentamento das situação de forma participante. Considerações 
finais: O projeto vem se apresentando na perspectiva diminuir a 
fragmentação da rede intersetorial, considerando a singularidade 
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dos contextos locais. O fortalecimento de espaços de discussão in-
tersetorial favorece a integração entre as áreas técnicas para a efe-
tivação das políticas e estratégias prioritárias na atenção as pessoas 
com problemas com o uso de drogas, reduzindo a vulnerabilidade 
e as situações de violência identificadas no território. Os resulta-
dos mostram que o papel conjunto do articulador e do consultor 
no Projeto Redes, em Betim/MG, vem conseguindo apoiar o de-
senvolvimento, junto à gestão local, de estratégias de integração 
intersetorial, organizando o mapeamento dos recursos da rede e 
sua divulgação em parceria com a gestão local. Dessa forma, a arte 
de tecer uma rede intersetorial vem se configurando com sucesso, 
desatando os nós críticos de uma ação integral e participativa.
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O APOIO INSTITUCIONAL COMO DISPOSITIVO DE ARTICULAÇÃO DA 
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DISTRITAL EM SALVADOR-BA

Mayara Novais Pereira
Selma Viana Lessa

O apoio institucional é uma postura metodológica que busca 
reformular os tradicionais mecanismos de gestão, compreenden-
do que o mesmo é proposto como diretriz e dispositivo que visa 
ampliar a capacidade de reflexão, de entendimento e de análise 
de coletivos, proporcionando a qualificação da intervenção e forta-
lecendo a capacidade desses coletivos de produzir mais e melhor 
saúde. Em 2014, a Coordenadoria de Atenção Psicossocial da Se-
cretaria Municipal de Saúde (COAP/SMS) de Salvador-BA, passou 
a investir no Apoio Institucional em Saúde Mental, Álcool e outras 
Drogas como estratégia para organização da Rede de Atenção Psi-
cossocial (RAPS). A COAP aposta no Apoio Institucional como um 
dispositivo para potencializar a execução das ações estratégicas de 
gestão por meio da cogestão e da gestão descentralizada da RAPS 
de Salvador. O Apoio Institucional atua nos distritos sanitários com 
foco em quatro eixos:   organização clínico-institucional, educação 
permanente, protagonismo dos usuários e articulação em rede. O 
presente trabalho objetiva apontar os resultados parciais obtidos 
pelo apoio institucional no Distrito Sanitário Cabula/Beiru (DSCB), 
no eixo articulação em rede. O DSCB apresenta os seguintes equi-
pamentos da RAPS: 1 Centro de Atenção Psicossocial, 1 Centro de 
Atenção Psicossocial Álcool e outras drogas, 2 Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família, 17 Unidades Básicas de Saúde, 2 leitos Psiquiá-
tricos em Hospital Geral e 3 Unidades de Pronto Atendimento. O 
Trabalho do Apoio Institucional no distrito ocorre através de visi-
tas técnicas institucionais, articulação de atores distritais, criação 
de espaços colegiados para discussão da rede, participação nas 
reuniões técnicas dos CAPS, e serviços da Atenção básica. Visando 
atender um de seus objetivos, o Apoio Institucional do DSCB vem, 
desde de dezembro de 2016, trabalhando na implantação do 
Grupo de Trabalho (GT) da RAPS, que estabelece como principais 
objetivos a aproximação das unidades e de seus atores, possibili-
tando a construção de vínculos e a criação de um espaço perma-
nente de problematização das questões de saúde mental, álcool 
e outras drogas. Como estratégia metodológica dentro do projeto, 
foram realizadas visitas às unidades de saúde e da rede interseto-
rial para sensibilização. Após, articulou-se uma reunião ampliada 
com a presença de representantes das unidades, onde ocorreu a 
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troca de experiências com outros três distritos que já implantaram 
o GT da RAPS. Tanto as visitas como a reunião posterior tiveram 
como resultado a criação de uma rede de relacionamentos entre 
os profissionais que atuam no distrito, ampliando o olhar para as 
questões de saúde mental, álcool e outras drogas. Como desdobra-
mento dessas ações, está em andamento reuniões para organiza-
ção do I Fórum da RAPS no DSCB. Podemos concluir que o apoio 
institucional em saúde mental, álcool e outras drogas no DSCB 
vem contribuindo para dar visibilidade às questões relacionadas 
ao uso problemático de álcool e outras drogas, já que promove a 
articulação dos atores da rede distrital e pauta a temática nos di-
versos espaços por onde circula, o que por sua vez, promove a res-
significação dos saberes e práticas dos profissionais não especialis-
tas acerca das questões de saúde mental, álcool e outras drogas.
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Introdução. Este estudo teve por objeto a formação de profis-
sionais de saúde para a atuação em rede no desenvolvimento de 
ações de promoção de saúde na atenção ao usuário de drogas. 
O objetivo da pesquisa foi explorar as contribuições da análise 
de redes sociais (ARS) para a construção de estratégias de forma-
ção permanente e levantar potenciais e lacunas para a atuação 
em rede de profissionais de saúde que atuam na atenção e na 
promoção de saúde a usuários de drogas. Método. O campo de 
pesquisa foi o CRR-DF da Escola Superior de Ciências da Saúde/
FEPECS/SES-DF. O público-alvo foram os profissionais atuantes 
e parceiros da rede SUS, inscritos no curso ofertado em 2014. A 
base teórica do estudo são as teorias de redes sociais, o modelo 
biopsicossocial de atendimento em saúde e a perspectiva de re-
dução de danos (RD) norteados no paradigma da complexidade 
de Edgar Morin. O método adotado foi um estudo de caso de 
rede institucional com procedimentos quantitativos e qualitativos 
de análise. Os instrumentos de pesquisa foram entrevista fechada 
e roteiro de grupo de discussão. Foi realizado um mapeamento 
da rede intersetorial e comunitária de instituições que realizam 
ações de atenção e cuidado ao usuário de drogas do DF e região 
metropolitana, também foram levantadas as principais ações exe-
cutadas e o tema foi aprofundado em um grupo de discussão. 
Os métodos de análise foram ARS, estatística descritiva e análi-
se de conteúdo. Descrição e discussão de resultados. Este estu-
do realizou um mapeamento da rede intersetorial e comunitária 
de atenção e cuidado ao usuário de drogas do DF e região me-
tropolitana e levantou as principais ações executadas. Por meio 
desses procedimentos, foi possível explorar as contribuições da 
análise de redes sociais para identificar potenciais/possibilidades, 
lacunas/entraves na atuação em rede com vistas a colaborar com 
a reflexão acerca da formação dos profissionais da rede. Foi rea-
lizado, também, aprofundamento qualitativo por meio de grupo 
de discussão para explorar temas e questões que não emergiriam 
no procedimento de mapeamento, mas na discussão em grupo, 
sendo afloradas pelas questões postas e pela natureza dialoga-
da do procedimento. Esses diferentes procedimentos ajudaram a 
compor o olhar multidimensional para o objeto e ajudaram esta 

A PROMOÇÃO DA SAÚDE DE USUÁRIOS DE DROGAS NA LÓGICA DA 
ANÁLISE DE REDES SOCIAIS INTERSETORIAIS

Marília Mendes de Almeida
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pesquisa a abordá-lo com algum contexto e complexidade que 
lhes são inerentes. Conclusão: A pesquisa demonstrou que a ARS 
tem muito a contribuir com a elaboração das estratégias forma-
tivas para a atuação em rede intersetorial na promoção da saúde 
do usuário de drogas. A ARS permitiu identificar quais os atores 
mais importantes e que influenciam com mais força a rede, quais 
parcerias precisam ser fortalecidas, identificou subgrupos relacio-
nais e permitiu elaborar estratégias de formação especificas para 
as dinâmicas relacionais identificadas e estratégias que permitam 
a territorialização do atendimento. 
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ATUAÇÃO DO PROJETO REINSERIR E A PROMOÇÃO DE 
INTERSETORIALIDADE EM MUNICÍPIOS PARAIBANOS

Poliana Dantas da Nóbrega
Rosângela Ribeiro

Introdução: Na 4ª Região Geoadministrativa do Estado da Pa-
raíba, como em grande parte dos municípios brasileiros, a rede 
local de atenção aos dependentes químicos e sua infraestrutura 
para o atendimento ao usuário em vulnerabilidade é insuficien-
te e não há um trabalho em rede que opere de forma integrada 
para a oferta de serviços aos usuários. Com vistas a fortalecer uma 
cultura de trabalho em rede, foi criado o Projeto Integração Local 
para Reinserção do Usuário de Droga (Projeto Reinserir), executa-
do pela Confederação Nacional dos municípios (CNM) e apoiado 
financeiramente pela União Europeia. Objetivos: Fomentar o tra-
balho integrado das redes de educação, saúde e assistência social 
em conjunto com a sociedade civil para gerar oportunidades de 
reinserção social e econômica dos usuários de drogas. A metodo-
logia utilizado no projeto tem foco na gestão participativa em que 
Grupos de Trabalhos (GT), composto por profissionais da área de 
educação, saúde, assistência social e sociedade civil, dialoguem e 
compreendam sua realidade e seus limites institucionais dentro 
das políticas públicas aos quais atuam. A integração das redes na 
região-alvo da ação está sendo promovida com base em três ele-
mentos: o território, o conhecimento e os valores. Primeiramente, 
o território permite o desenho de práticas comuns, pois é compar-
tilhado pela população, as organizações da sociedade civil, o setor 
privado e o governo. O segundo elemento integrador é a promo-
ção de uma base de conhecimento semelhante entre os atores 
envolvidos no projeto. A produção de conteúdos pela equipe com 
a participação dos atores locais e a difusão da informação em âm-
bito local contribuirão para a capacitação dos grupos-alvo. Por fim, 
A promoção de um sistema de valores baseado no diálogo, na co-
laboração e na construção de uma sociedade mais inclusiva cons-
titui o terceiro elemento integrador da iniciativa. O trabalho ativo 
de articulação das redes, por meio da realização de oficinas e do 
estabelecimento de parcerias, permitirá que esse conjunto de va-
lores seja construído junto aos participantes durante a ação e não 
apenas visto como algo imposto pelo projeto.  Os resultados espe-
rados são: Construir uma rede local de atenção aos dependentes 
químicos, mapeada e integrada; identificar parceiros locais identi-
ficados e envolvidos no processo e incentivar governos e parceiros 
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locais a oferecer a reinserção para aos usuários. Considerações fi-
nais: O Reinserir tem todos os seus objetivos e atividades pautados 
no fortalecimento da participação social e da intersetorialidade, 
buscando gerar ofertas de atendimento em rede e reinserção a 
usuários de álcool e outras drogas.  No decorrer do processo, espe-
ra-se que a rede esteja integrada para atender as demandas locais 
e regionais dos usuários.
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EIXO 19: A RELAÇÃO DO USO DE DROGAS 
COM O DESENVOLVIMENTO HUMANO

A RELAÇÃO ENTRE USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NA INFÂNCIA 
E USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E DROGAS NA ADULTEZ

Rebeca Chabar Kapitansky 
Daniela Ribeiro Schneider

O uso abusivo de drogas e a medicalização da vida – principal-
mente no que tange à infância através do uso de psicotrópicos – 
são dois fenômenos de grande relevância na contemporaneidade. 
O primeiro, entendido como um problema de saúde pública e 
contemplado aqui sob uma lógica multidimensional de leituras e 
entendimentos, numa postura ética de entender o uso problemá-
tico de substância de forma multifacetada, sem a culpabilização 
ou patologização do usuário; o segundo também se refere à uma 
posição ética diante do sujeito e sua existência, entendendo a me-
dicalização da vida como uma ameaça aos processos de subjeti-
vação salutares e ainda mais preocupante quando focada sobre a 
criança. Na articulação destes dois marcos teóricos – uso abusivo 
de drogas e medicalização da vida – este estudo teve como obje-
tivos discutir a relação entre o uso de substâncias psicoativas na 
infância e o uso abusivo de drogas na vida adulta; entender a per-
cepção que o usuário de álcool e outras drogas tem sobre o uso 
de substâncias psicoativas na sua infância e os efeitos/impactos 
sobre a sua vida; e Identificar qual estratégia foi construída pelos 
usuários que utilizaram medicação psicotrópica na sua infância, 
após a interrupção do uso de psicofármaco, para lidar com suas 
dificuldades e limitações supostamente antes “tratadas” pela me-
dicação. Participaram do estudo oito usuários de um CAPSad de 
um município de Santa Catarina que fizeram uso de substâncias 
psicoativas na infância e uso abusivo de drogas na vida adulta. 
Como instrumento foi utilizado uma entrevista semiestruturada. 
Os dados foram submetidos à análise de conteúdo e geraram cin-
co categorias. Os resultados demonstram que os usuários têm uma 
trajetória de vida marcada por situações de vulnerabilidade desde 
a infância até o momento atual, revelando que práticas medica-
lizantes na infância não oferecem subsídios capazes de construir 
estratégias de enfrentamento aos problemas de ordens psíquica, 
social, econômica e cultural. Revelou-se que o uso de substâncias 
psicoativas na infância não tratou os problemas ora enfrentados e 
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que, muitos deles, permanecem até o momento de vida atual dos 
usuários. A maioria dos usuários avaliou que o uso de medicação 
psicotrópica na infância foi positivo, porém, ao ser interrompido, o 
uso abusivo de drogas eclodiu como uma das estratégias para lidar 
com as dificuldades e limitações próprias de suas histórias de vida.

O USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS EM 
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GESTANTES E POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE: UMA REVISÃO 
DA LITERATURA

Estela Rossetti Teixeira
Mestranda em Promoção 

da Saúde na Unicesumar, 

Maringá-PR

Laura Christofoletti da 
Silva Gabriel 
Graduanda em Psicologia na 

Unicesumar, Maringá-PR

Rute Grossi Milani 
Doutora Discente nos 

programas de Mestrado 

em Promoção da Saúde e 

Tecnologias Limpas e Bolsista 

do ICETI

O abuso de substâncias ilícitas entre gestantes é um dilema 
para a saúde pública. São inúmeras as divergências que envolvem a 
questão da promoção da saúde e da prevenção ao uso de drogas no 
Brasil. A atenção sobre drogas no país tem investido na construção 
de políticas de promoção, proteção e recuperação da saúde, entre-
tanto, é fundamental enfoques mais humanizados, interdisciplina-
res, descentralizadas e popular. Faz-se necessário pensar em ações 
multidisciplinares de prevenção, visto que o abuso destas substân-
cias pode trazer consequências tanto biológicas como psicológicas 
irreparáveis à saúde da mulher e do bebê, gerando desde proble-
mas relacionados à má formação e dificuldades na aprendizagem, 
até mesmo dificuldades no vínculo afetivo na díade mãe-bebê. A 
partir de uma revisão narrativa da literatura, este estudo buscou 
conhecer as medidas e programas de saúde pública para a promo-
ção da saúde de gestantes com o objetivo de sistematizar estudos 
que apontem soluções e intervenções neste período gravídico para 
usuárias de substâncias ilícitas. Foram levantados artigos empíricos 
dos últimos cinco anos em três bases de dados: PsycINFO; Scien-

tific Eletronic Library Online (SCIELO) e na Literatura Latino-Ame-
ricana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Os descritores 
utilizados foram: gestação e drogas. Inicialmente foram encontra-
dos 1.380 artigos. Excluíram-se artigos incompletos, no formato de 
anais de congresso ou pesquisas que não continham em seus ob-
jetivos o estudo de promoção da saúde em gestantes usuárias de 
substâncias psicoativas. A terminologia escolhida para a busca teve 
por base a Biblioteca Virtual em Saúde – Psicologia Brasil (BVS-PSI). 
Com a leitura e análise dos artigos foram sistematizados quinze 
estudos no total. Concluiu-se que é necessário percorrer caminhos 
que contribuam para programar políticas públicas na questão da 
drogadição em gestantes. Assim, há uma estreita relação entre a 
promoção da saúde e a redução do fenômeno das drogas. Quando 
se afirma que promoção da saúde é capacitar, educar, buscar a paz, 
respeito aos direitos humanos, justiça social, equidade no atendi-
mento, estamos também dizendo que promover a saúde é reduzir 
o fenômeno das drogas. É necessário que se inicie um movimento 
de sensibilização da problemática, visto que pouco se fala sobre 
melhorar estratégias de intervenção neste público. 
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A ATUAL CIÊNCIA DA PREVENÇÃO E AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 
DOS JOVENS SOBRE AS DROGAS

Raphael Mestres Existe hoje uma pouco difundida ciência da prevenção ao uso 
de drogas que demonstrou que a utilização de modelos isolados, 
como de amedrontamento, informação científica, educação afeti-
va, entre outros, não surtem os efeitos desejados no sentido de di-
minuírem o consumo de drogas entre os participantes dos progra-
mas embasados nesses modelos. As atuais pesquisas e diretrizes 
internacionais de prevenção apontam para uma maior eficácia de 
modelos que incluem o desenvolvimento de habilidades pessoais 
e sociais, necessárias para os jovens superarem os desafios da sua 
etapa de vida, e que abordam estratégias de influência social que 
visam adequar crenças e atitudes sobre as drogas e percepções 
normativas de consumo, conteúdos elementares das Representa-
ções Sociais deles sobre as drogas. Por outro lado, existem estudos 
sobre os fatores sociais e culturais que têm estimulado o aumento 
do consumo de drogas por parte dos jovens. Dentre esses movi-
mentos de promoção do consumo de drogas tem-se como exem-
plo o lobby e a publicidade da indústria de bebidas alcoólicas, o 
organizado movimento pró-canábico, promovendo crenças e ati-
tudes positivas com relação ao consumo de maconha e a cultura 
da diversão e do entretenimento, estimulando o consumo de dro-
gas sintéticas em contextos recreativos juvenis. Esses movimentos 
de promoção do consumo de drogas focam principalmente nas 
Representações Sociais dos jovens sobre as drogas, o que tem au-
mentado a relevância dos estudos sobre esse conceito na área da 
prevenção. O presente trabalho teve como objetivo identificar as 
Representações Sociais de adolescentes sobre a maconha, o ál-
cool e a escola com fins de melhor orientar as ações de preven-
ção escolar com essa população. A pesquisa foi realizada com 134 
alunos de uma escola particular de Curitiba, Paraná, Brasil, com 
idades entre 14 e 16 anos. Esta pesquisa teve caráter misto, uma 
vez que os instrumentos utilizados para coleta de dados foram 
entrevista semiestruturada em grupo e aplicação de questioná-
rio com escala do tipo Likert. Os resultados das entrevistas foram 
analisados utilizando técnica de coding e os questionários foram 
tabulados e analisados utilizando o programa SPSS (v.21). Os re-
sultados demonstraram que as representações sociais dos jovens 
sobre o álcool estão relacionadas à inclusão/exclusão de grupos, 
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associação entre consumo e status, aproximação com o sexo opos-
to, consumo moderado de álcool na adolescência e a percepção 
de que a maioria dos colegas bebe. As principais representações 
encontradas sobre maconha foram desfavoráveis ao consumo, por 
exemplo, os prejuízos cognitivos acarretados, uma pior perspectiva 
de futuro, a dependência e o caminho para outras drogas, no en-
tanto, seu consumo foi percebido com naturalidade e foi grande a 
quantidade de respondentes com colegas usuários. A percepção 
da relação estabelecida com a escola não se mostrou associada 
às representações sociais do álcool e da maconha, sendo que a 
absoluta maioria expressou uma relação bastante positiva com a 
escola em que estuda, independentemente das representações 
que possuem sobre as drogas.
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EIXO 20: PROGRAMAS DE PREVENÇÃO: 
INSERÇÕES COMUNITÁRIAS E CURRICULARES

FORTALECIMENTO DA COMUNIDADE E PREVENÇÃO AO USO DE 
DROGAS: EXPERIÊNCIA DE UM PROGRAMA NO ESTADO DO CEARÁ

Lidiane Nogueira Rebouças
Alessandra Pimentel de 
Sousa
Aline Bezerra de Oliveira 
Lima
Fabiane do Amaral Gubert
Thábyta Silva de Araújo
Natália Alexandre Ferreira

A vulnerabilidade às drogas é grande entre jovens, e potencia-
lizada aos de baixa renda e baixa escolaridade por fatores como a 
exposição diária à violência, a desmotivação em relação à escola, a 
falta de perspectivas de um futuro melhor e os infindáveis apelos 
de consumo e lazer. Neste contexto, faz-se necessário desenvolver 
projetos e ações que permitam aos jovens envolver-se com ações 
construtivas que oportunizem crescimento e construção de vín-
culos motivacionais os afastando deste universo. O Sistema Inte-
grado de Prevenção (SIP) da Secretaria Especial de Política sobre 
Drogas (SPD) do Governo do Estado do Ceará tem como objetivo 
fortalecer as ações de prevenção ao uso de álcool e outras drogas 
em escolas, famílias e comunidades. Fazendo parte deste siste-
ma, temos o Programa Fortalecendo Minha Comunidade (PFMC) 
que contempla apoio técnico e aporte de insumos a projetos de 
ONGs, associações de moradores e instituições não públicas de 
atuação comunitária, que desenvolvam ou tenham potencial para 
desenvolver atividades na perspectiva da promoção de cidadania 
e prevenção do uso de drogas em diversos municípios cearenses. 
O PFMC já contemplou 18 municípios (em diversas regiões do es-
tado), 33 entidades, 38 projetos, 4.150 pessoas de forma direta e 
4.919 pessoas indiretamente. Os projetos contemplados possuem 
ações variadas que levam os jovens a ocupar seu tempo e destinar 
energia às atividades que participam como: artesanato, cinema, 
dança, violão, pintura, teatro, ballet, capoeira, bicicross, futsal, tênis 
de mesa, jiu jitsu, karatê, surf, skate, basquete. Após a seleção das 
entidades, ocorre um processo formativo das mesmas para que 
saibam lidar com a temática durante as atividades esportivas, cul-
turais ou artísticas que o projeto envolva, recebendo materiais e/
ou insumos, por um período de 4 meses, dando continuidade às 
suas ações com maior efetividade. O PFMC busca fortalecer dentre 
outros: os fatores de proteção ao uso de drogas, a rede social de 
apoio, o protagonismo de sujeitos na atuação comunitária com 
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práticas saudáveis. Ressalta-se ainda que muitas entidades que 
lutam pela causa, em muitos casos se mantêm por iniciativa indi-
vidual de pessoas que se dedicam a exercer sua responsabilidade 
social. Este projeto possibilita a expansão do número de benefi-
ciados e a garantia da manutenção sistemática das ações durante 
o período do projeto. Numa perspectiva transversal, colaborativa e 
articulada, entrelaça escolas, profissionais de saúde e comunida-
des em ações de conscientização e prevenção ao uso de drogas 
beneficiando especialmente a população de jovens e adolescen-
tes do Ceará, vulnerável ao uso problemático de drogas.
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PROGRAMAS DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS NO ESTADO  
DO CEARÁ

Lidiane Nogueira Rebouças
Alessandra Pimentel de 
Sousa
Aline Bezerra de Oliveira 
Lima
Fabiane do Amaral Gubert
Thábyta Silva Araújo
Natália Alexandre Ferreira

A prevenção é umas das estratégias mais eficientes e menos 
danosas para proteger as pessoas do uso problemático de drogas 
lícitas e ilícitas. As ações preventivas devem ser pautadas em prin-
cípios éticos e pluralidade cultural, orientando-se para a promoção 
de valores voltados à saúde física e mental, individual e coletiva, 
ao bem-estar, à integração socioeconômica e a valorização das 
relações familiares, considerando seus diferentes modelos. A Se-
cretaria Especial de Políticas sobre Drogas (SPD), criada em 2015 
pelo Governo do Estado do Ceará, tem como missão desenvolver 
e coordenar as políticas sobre drogas, por meio de ações voltadas 
ao trabalho nos eixos de prevenção, acolhimento e tratamento, 
reinserção social e profissional na garantia da promoção dos direi-
tos essenciais à vida do ser humano. No eixo da prevenção, há o 
Sistema Integrado de Prevenção (SIP) que desenvolve projetos de 
prevenção ao uso de álcool e outras drogas em escolas, famílias e 
comunidades. Dentre eles, está o Programa Juventude do Futuro 
(PJF) que contempla três programas do Ministério da Justiça: Jogo 

Elos dedicado a estudantes de 6 a 10 anos de idade; #Tamojunto 
voltado a adolescentes entre 13 e 14 anos e Famílias Fortes dire-
cionado a famílias de jovens de 10 a 14 anos. O PJF já alcançou 30 
municípios, 112 escolas e 6.490 alunos. Já o Programa Juventude 
em Ação (PJA) objetiva promover a prevenção ao uso de drogas 
junto aos alunos das escolas de ensino médio da rede pública do 
estado, de seus familiares e pessoas no entorno de suas comunida-
des, através de ações de cidadania e de conscientização sobre os 
problemas físicos, sociais e emocionais que decorrem do consumo 
de drogas, bem como o apontamento de estratégias de prevenção 
ao seu uso no contexto familiar, escolar, comunitário, outros. Ele in-
clui a aplicação do jogo interativo ‘Na Trilha da Cidadania’, gincana 
cultural e rodas de conversa (Terapia Comunitária) que envolvem 
familiares e lideranças locais para fortalecimento de vínculos. O PJA 
já alcançou 23 municípios, 42 escolas e 24.190 alunos. Já o Progra-
ma Fortalecendo minha Comunidade (PFMC) é voltado a entida-
des comunitárias que desenvolvem atividades na perspectiva da 
promoção de cidadania e prevenção do uso de drogas e tem como 
objetivo apoiar técnica e financeiramente os projetos de iniciativas 
comunitárias a fim de reduzir os fatores de risco e fortalecer os 
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fatores de proteção relacionados ao uso de drogas.  O PFMC con-
templou 38 projetos comunitários em 18 municípios cearenses, 
beneficiando 9.069 pessoas. Com a execução destes programas, 
a SPD busca atingir um público diverso e atender às demandas 
da comunidade, por meio da transversalidade e intersetorialidade, 
ampliando o conhecimento de todos quanto a temática.
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EIXO 21: MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E 
PREVENÇÃO EM AD

INTERVENÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS SOCIOEDUCATIVAS EM 
GRUPO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA ÁLCOOL E 
OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

Isabella Tereza Martins Pires
Tatiana Benevides 
Magalhães Braga
Marciana Gonçalves Farinha

O Centro de Atenção Psicossocial para álcool e outras drogas 
(CAPSad) consiste em uma das principais formas de atenção à 
saúde relacionada ao consumo de substâncias psicoativas. O pro-
jeto em questão trata de um relato de experiência de um grupo 
terapêutico feito no CAPSad em parceria com a Central de Penas 
Alternativas (CEAPA). Objetiva-se neste trabalho refletir sobre a vi-
vência de coordenar um grupo de jovens e adultos, enviados pela 
Defesa Social para cumprimento de medidas socioeducativas du-
rante o período de junho a setembro de 2016. Foram realizados 
17 encontros semanais, com duração de 1h30min cada reunião. 
A frequência dos usuários nos encontros alternou de sete a dez 
participantes. Adotou-se como preceitos metodológicos atividades 
desenvolvidas de caráter predominantemente educativo e não pu-
nitivo, no sentido de ampliar a consciência dos membros do grupo 
em conflito com a lei com outras perspectivas de vida e propor uma 
emancipação dos sujeitos. Tais medidas estimulam a autonomia 
do indivíduo, buscam o resgate da convivência familiar, o incenti-
vo ao estudo e bem-estar, o fortalecimento do convívio social e a 
conscientização da responsabilidade civil do indivíduo na comu-
nidade. Assim, o trabalho foi pautado em prevenir a reincidência 
criminal e minimizar as fraquezas coletivas. O delineamento fun-
damentou-se na criação de vínculos dos coordenadores do grupo 
com os indivíduos em cumprimento de medida socioeducativa. 
Os temas trabalhados foram escolhidos pelos participantes e ver-
saram sobre: futebol, jogo de dominós, conversas sobre relaciona-
mentos amorosos, amizades, uso abusivo de drogas e redução de 
danos, cidadania, questões políticas e perdas. A intervenção pro-
posta mostrou-se eficaz e evidenciou que ao longo dos encontros 
o grupo conseguiu expor suas dificuldades e anseios. Essa experi-
ência permitiu revelar uma adesão, um comprometimento e uma 
compreensão da medida socioeducativa por parte dos elementos 
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do grupo; além disso, fez com que se comovessem em instâncias 
da vida antes não questionadas, como a questão da política atual 
do país. Observou-se ao longo dos encontros uma preocupação 
dos participantes em ouvir e ser ouvido e a percepção da criação 
de afeto e maior respeito entre os membros. Além do preconceito 
da sociedade, percebeu-se o isolamento que os componentes do 
grupo sofrem e a necessidade de obtenção de apoio, de escuta 
diferenciada e de uma fala sem julgamentos. Nesta perspectiva 
de criação de elos, vale atentar para um olhar e tratamento mais 
humanizado na perspectiva da reabilitação e reinserção social.



 ANAIS PREVINE 2017

Comunicações Orais

227

DESCAMINHOS: MOTIVAÇÕES PARA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS

Mikaely Gonçalves da Silva Esse trabalho é resultado da dissertação “O Ato Infracional 
como Satisfação de Necessidades do Estômago e da Fantasia: 
Possuo, Logo Existo!”. Contempla a análise análise documental de 
Relatórios produzidos por profissionais do Setor Psicossocial da 
2ª Vara Privativa do Fórum da Infância e Juventude, na cidade de 
João Pessoa/PB; a partir de relatos de adolescentes que respon-
dem pela prática de ato infracional. Foram consultados 50 Relató-
rios elaborados a partir de entrevistas realizadas com adolescentes 
nos anos de 2014 e 2015. A pretensão foi coletar informações que 
os caracterizasse e oferecesse subsídios para desvendar a relação 
entre a prática de ato infracional e a satisfação de necessidades. 
Quanto à análise, os dados quantitativos foram analisados atra-
vés do Programa Excel, e os dados qualitativos foram analisados 
a partir da comparação das falas dos adolescentes, procurando 
identificar relações entre as mesmas e assim catalogando os pon-
tos em comum. A análise permitiu identificar, além da motivação 
verbalizada pelos adolescentes para a prática do ato infracional, o 
perfil desses indivíduos e de suas famílias. Para tanto, buscamos 
identificar os seguintes aspectos: sexo, idade, inserção no âmbi-
to escolar, vivência de trabalho, número de membros da família, 
critério de suficiência ou insuficiência da renda familiar, histórico 
de passagem por Delegacia da Infância e Juventude, episódio de 
porte ilegal de arma, histórico de participação em facções crimi-
nosas e uso de substâncias psicoativas, ato infracional praticado e 
a motivação para tal. Dos 50 Relatórios pesquisados, 46 foram de 
adolescentes do sexo masculino (92%). No que diz respeito ao uso 
de substâncias psicoativas, um número considerável de adolescen-
tes declarara fazer ou ter feito uso de substâncias psicoativas (68%). 
Esse último dado, quando consideramos o grupo de sujeitos do 
sexo feminino, é ainda mais relevante. Pois apenas uma das qua-
tro adolescentes que figuram nesse estudo não tinha feito uso de 
substâncias psicoativas até o momento de elaboração de seu Rela-
tório. Dentre os atos infracionais, constam: assalto (78%), homicídio 
(10%), tráfico de drogas (6%), lesão corporal (4%) e porte ilegal de 
arma (2%). Considerando as motivações para cometimento do ato 
infracional, de acordo com o sexo e a faixa etária, as adolescen-
tes agiram: sob efeito de drogas (praticando lesão corporal); para 
custear diversão (cometendo assalto); defender-se de inimigos (por 
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meio de participação em homicídio); e conivente com o autor do 
ato infracional (autuada por tráfico de drogas). As motivações vin-
culadas à compra de artigos de vestuário (20%), e pagamento de 
dívidas (16%), principalmente as referentes ao consumo de drogas, 
foram citadas pelos adolescentes do sexo masculino. Em relação 
aos meios utilizados para alcançar tais desejos, a prática de assalto 
foi a mais verbalizada nos relatórios consultados (78%). As reflexões 
sobre o cometimento de atos infracionais por adolescentes e suas 
motivações evidenciaram a vinculação a necessidades variadas. 
Nem sempre essas necessidades são de ordem material, podem 
ser necessidades ligadas à subjetividade, ainda que o desejo por 
bens de consumo seja a finalidade que predominou dentre os do-
cumentos considerados.
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EIXO 22: RECURSOS FORMATIVOS E 
CULTURAIS NA PREVENÇÃO EM ADA

EXPERIÊNCIA PILOTO DO CURSO DE PREVENÇÃO AO USO DE 
DROGAS, DA SENAD, NA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL

Rhafaela Marques Monteiro 
Salgado
Márcia Landini Totugu
George André Silva Ribeiro
Marli Xavier dos Santos

O objetivo deste trabalho é apresentar a experiência piloto do 
Curso de Prevenção ao Uso de Drogas, da Secretaria Nacional de 
Políticas sobre Drogas – SENAD, desenvolvido na cidade de Ron-
donópolis – MT na modalidade semipresencial, que tem como ob-
jetivos: a formação intersetorial de trabalhadores da rede de pre-
venção e cuidado, em especial os educadores de escolas públicas, 
para atuação intersetorial na promoção da saúde integral dos edu-
candos, com ênfase na prevenção do uso prejudicial de substân-
cias psicoativas e outros comportamentos de risco no contexto es-
colar; criação de espaços intersetoriais de diálogo, reflexão e trocas 
que resultasse na construção coletiva de ações voltadas para a pre-
venção do uso prejudicial de álcool e outras drogas, tendo como 
eixo norteador o trabalho em rede e a corresponsabilização dos 
atores envolvidos; Subsídio aos educadores para atuarem na mo-
bilização da rede social interna e externa e no fortalecimento dos 
fatores de proteção do contexto escolar, e; orientação à implemen-
tação de um Projeto Intersetorial de Prevenção do Uso de Drogas 
na escola, com subsídios teórico-metodológicos, valorizando a sua 
integração ao Projeto Político-Pedagógico. A metodologia empre-
gada enfatiza atividades feitas no coletivo e pressupõe a partici-
pação ativa do cursista no processo de aprendizagem, mediado 
pelo tutor ao longo do Curso. O coletivo selecionado caracteriza-se 
por alunos com diferentes inserções profissionais, com o objeti-
vo de fomentar a prática de trabalho compartilhado e integrado 
para o território de atuação. O Curso está estruturado em 5 (cinco) 
Módulos de Aprendizagem que abordam os seguintes temas: O 
educando como sujeito em desenvolvimento: família, escola e po-
líticas públicas; Conceitos e abordagens sobre drogas e prevenção; 
A prevenção do uso de drogas no modelo da educação para a 
saúde e das redes sociais (a rede SUS e SUAS e seus dispositivos); 
Ações preventivas do uso de drogas na escola; Implementando o 
Projeto de Prevenção do Uso de Drogas na escola. Cada Módulo 
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tem 4 (quatro) unidades, estudadas semanalmente e, ao final de 
cada Módulo há um Encontro Intersetorial presencial, com a par-
ticipação de supervisores da SENAD. Participam desta formação 
profissionais da rede SUS, SUAS, Educação, e de outros setores da 
rede de cuidado às pessoas que fazem uso prejudicado de drogas.
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NIVELAMENTO TEÓRICO DE ALUNOS MEDIADORES DA PREVENÇÃO 
DO USO DE DROGAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Elizeu Batista Borloti O Ensino Médio predispõe a experimentação de drogas e deve-
ria ser foco da prevenção. Alunos como mediadores da prevenção 
é elemento de eficácia, entretanto os estudos dizem apenas que a 
mediação deve ser incentivada. A experiência relatada neste traba-
lho foi desenvolvida como Programa de Iniciação Científica Júnior 
(PICJr.) voltado para escolas públicas de regiões de vulnerabilidade 
social, afim de despertar o interesse pelo ensino superior. Para isto, 
exige nivelar o conhecimento dos bolsistas em pesquisa. O obje-
tivo deste relato é descrever a experiência desse nivelamento em 
mediadores da prevenção, bolsistas do Projeto “Jovens Mediado-
res da Prevenção do Uso de Drogas”. A partir de seleção por pro-
va objetiva e autorização dos responsáveis, o conhecimento de 13 
alunos da escola EEEM Antônio José Peixoto Miguel (Serra-ES) foi 
nivelado por 1 professor-tutor e 7 pesquisadores doutores, em 90h, 
em encontros semanais. Na escola, no contraturno, os mediadores 
se reuniram com o professor tutor em oficinas pedagógicas sobre 
prevenção escolar do uso de drogas. Na UFES, o nivelamento se 
fez em dois momentos paralelos: 1º) oficinas pedagógicas, media-
das por professores doutores, sobre escolha profissional, história e 
filosofia da ciência, metodologia científica e motivação para o uso 
de drogas; e 2º) visitas a laboratórios de pesquisa, de acordo com 
a tendência de escolha profissional dos mediadores. Os impactos 
da experiência foram evidenciados em verbalizações e ações ao 
longo de todo o nivelamento. Observou-se o desenvolvimento de 
habilidades e competências relacionadas aos conhecimentos em 
pesquisa e na temática do estudo, despertando o interesse pelo 
ambiente acadêmico e pela função de mediador da prevenção 
escolar do uso de drogas. A aprendizagem do conhecimento sobre 
motivação para o uso de drogas foi generalizada para os relaciona-
mentos com amigos e membros da família, pela observação de fa-
tores de risco e proteção. A experiência mostrou-se propícia de ser 
reaplicada em propostas de intervenção escolar em prevenção e 
promoção de saúde respeitando os valores humanos e consideran-
do a diversidade sociocultural. Isto é mais evidente no Ensino Mé-
dio, pois, dado que a adolescência é uma fase caracterizada pela 
forte influência grupal, a probabilidade dos alunos não mediado-
res falarem abertamente sobre assuntos diversos, inclusive sobre 
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drogas, com os pares mediadores é maior se comparada ao adul-
to. Neste sentido, o elemento “alunos mediadores” torna-se um 
modo horizontal de identificação de alunos em situação de risco, 
o que permite pensar estratégias de intervenções mais eficazes. A 
experiência com alunos mediadores indica aumento da probabili-
dade de resultados favoráveis da intervenção a ser construída, por-
que eles próprios aprenderam a aplicar instrumentos de descrição 
de fatores de risco e proteção para o uso e sobre danos do uso nos 
colegas da escola e sabem indicar atividades interativas que os 
colegas mais gostaram. O olhar dos alunos mediadores específica 
a análise do contexto do problema e dos métodos de intervenção 
preventiva. Ademais, o nivelamento foi espaço de aprendizagem e 
desenvolvimento dos participantes, através da aproximação entre 
os Ensinos Médio e Superior, o que possibilitou a criação de iden-
tidade por parte dos alunos com o ambiente acadêmico. 
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ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - DESMISTIFICANDO RÓTULOS: RODA DE 
CONVERSA EM UMA ESCOLA MUNICIPAL

Priscila Borges Silveira
Larissa Dall Angol da Silva
Diogo Henrique Tavares
Luciane Prado Kantorski
Valéria Coimbra
Vanda Maria da Rosa Jardim

Introdução: A relação entre homem e “drogas”, na atualidade, 
perpassa a complexidade das contradições sociais. Com relação 
aos estigmas e usuários de “drogas”, pode-se perceber que o Es-
tado mostra-se incapaz de promover bem estar social: segurança, 
trabalho, lazer, dentre outros, para todos, incorpora todas as suas 
incompetências, como atributo da substância ilegal ou da pessoa 
que consome. Esse contexto facilita o estigma de criminalização 
do indivíduo e prejudica na terapêutica daqueles que precisam de 
assistência à saúde (SCOHOTADO, 2004; SILVEIRA et al, 2011). As-
sim, acredita-se, que os diálogos sobre a temática são necessários 
para a sociedade, e principalmente nos espaços de formação cida-
dã, como nos espaços escolares. Pois a compreensão do fenômeno 
e o desenvolvimento de resiliência, são fatores importantes para a 
prevenção do consumo. A prevenção ao uso e abuso de álcool e 
outras drogas vêm sendo amplamente discutidas nas esferas de 
educação em saúde e podem ser uma ferramenta essencial no 
âmbito da educação, dado que compreendemos que a escola é 
um espaço potente e legítimo para aprendizagem, diálogo, cons-
trução do pensamento e direcionamento de uma sociedade. Mé-
todo: O presente trabalho consiste no relato de experiência sobre 
uma roda de conversa visando promoção e prevenção referente ao 
uso de álcool e outras drogas. Esta atividade foi realizada no ano de 
2015 em uma Escola Municipal de Ensino Fundamental da cidade 
de Pelotas/RS, o projeto desenvolvido surge por uma docente de 
educação física desta escola, a fim de desmistificar o estigma so-
cial a respeito da  temática, emergindo a Roda de conversa: álcool 
e outras drogas – desmistificando rótulos, a qual integrou em torno 
de 50 pessoas, contando com a comunidade escolar, do noturno, 
contemplando discentes e docentes da Educação Jovens e Adul-
tos (EJA), monitores, coordenadores pedagógicos, entre outros, 
somando a presença de representantes da rede intersetorial, arti-
culados às práticas de cuidado às pessoas que apresentam proble-
mas decorrentes ao uso de álcool e outras drogas, como exemplo 
os serviços que se fizeram presentes representando a Saúde, espe-
cificamente a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e Assistência 
Social, representados respectivamente por Agentes Redutores de 
Danos da Equipe de Redução de Danos e Terapeuta Ocupacional 
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Professora Universitária Supervisora de Estágio no Centro de Refe-
rência da Assistência Social (CRAS). Objetivo: Relatar o diálogo que 
ocorreu nesta roda de conversa enquanto discussão: as questões 
que envolvem a temática “álcool e outras drogas” e os estigmas en-
quanto resultado deste processo, correlação entre estas substân-
cias e sociedade, usuário de “álcool e outras drogas” e o contexto 
social, como também, o modo como a sociedade se relaciona com 
essas substâncias. Análise e discussão: A potência desse encontro 
foi um disparador para romper com paradigmas, normalmente 
imposto pela escola, de diálogo sobre esta temática, estimulando 
a integração da comunidade escolar, entre sujeitos que a constitui 
e desses com a rede intersetorial. Portanto, a discussão foi impor-
tante mudança de perspectiva, reformulações críticas em relação 
a problemática social no que tange esta temática. Além disso, a 
discussão foi relevante, pois esclareceu informações sobre a rede 
intersetorial, a composição desta e como acessá-la.
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EIXO 23: DESAFIOS TEÓRICOS E 
TECNOLÓGICOS PARA A PREVENÇÃO

PROGRAMAS DE PREVENÇÃO AO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS 
DROGAS – O DESAFIO NACIONAL PARA POLITICAS PÚBLICAS 
DE SAÚDE

Daniela Piconez e Trigueiros
Karen Oliva
Flora Lorenzo
Janaina Barreto
Debora Massarente
Adriana Simonsen
Patricia Santana
Samia Abreu 
Michaela Juhasova

As ações de prevenção desenvolvidas pelo Ministério da Saúde 
estão pautadas em diretrizes nacionais de saúde mental, inseridas 
no contexto da RAPS – Rede de Atenção Psicossocial, assim como 
nas recomendações do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas 
e Crime (Normas Internacionais de Prevenção, 2013), com adoção 
de políticas de prevenção com base em evidências. Desde 2013, a 
Coordenação Geral de Saúde Mental Álcool e outras Drogas (CG-
MAD) adotou três programas de prevenção – Programa Elos, #Ta-
moJunto e Famílias Fortes, atendendo ao público de crianças e 
adolescentes entre 6 a 14 anos e familiares/responsáveis. Estes pro-
gramas, validados internacionalmente e adaptados ao Brasil, por 
meio de parceria com universidades, visam incidir na interrupção 
da sequência de fatores que criam um contexto que pode levar 
ao uso prejudicial de álcool e outras drogas, com diminuição do 
uso já iniciado e/ou retardamento da idade de experimentação. 
Os programas tem se mostrado eficazes no fortalecimento dos fa-
tores de proteção e redução de fatores de risco e vulnerabilidades 
específicas de cada faixa etária do público acessado. A partir da 
transferência de tecnologia para os territórios, os programas são 
executados de forma intersetorial, envolvendo atores estratégicos 
da saúde, educação, desenvolvimento social e universidades. No 
nível interministerial, os programas estão articulados com a SE-
NAD (Ministério da Justiça), MEC e outras áreas da saúde (adoles-
cente, trabalhador, atenção básica, secretaria de vigilância em saú-
de). Em 2016, o Ministério da Saúde investiu R$1.400.000,00 em 
ações de prevenção. De 2013 a 2016, os programas alcançaram 
10.996 crianças, 47.665 adolescentes, 957 famílias e formou cerca 
de 5.400 profissionais de saúde, educação e assistência social. Para 
que os programas possam se tornar políticas públicas, a CGMAD 
está investindo na mudança do modelo de implementação, com 
forte articulação com gestores estaduais, visando a capilarização 
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das ações, autonomia e sustentabilidade territorial, fortalecen-
do as ações na lógica de um sistema de prevenção. Até 2016, os 
programas alcançaram 16 municípios distribuídos nas 5 regiões 
brasileiras. A partir da mudança do modelo de implementação, 
a CGMAD já conseguiu articular ações para 2017 em 14 estados 
brasileiros, investindo neste momento no novo modelo de imple-
mentação, que prevê formação continuada presencial e à distân-
cia de referências para os programas nos territórios, elaboração de 
plataforma EAD e formação da equipe de prevenção do Ministério 
da Saúde nas três metodologias. Para 2018, o Ministério da Saúde 
tem como meta o alcance dos 26 estados e Distrito Federal, tor-
nando os programas de prevenção uma das ferramentas da polí-
tica de saúde mental. O desafio do Ministério da Saúde está em 
tornar as ações de prevenção, por meio dos programas, mais sus-
tentáveis localmente, com envolvimento dos estados no processo 
formativo, priorizando a pauta prevenção em municípios e esta-
dos, para que profissionais possam ser indicados como referências 
e os serviços de saúde, assistência e escolas possam incorporar as 
ferramentas em sua rotina de trabalho, transformando realidades 
e paradigmas no campo das drogas. 
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MEDIDAS DE PRONTIDÃO COMUNITÁRIA PARA A IMPLEMENTAÇÃO 
DE INTERVENÇÕES PREVENTIVAS NA COLÔMBIA E NO CHILE

Arthur de Oliveira Correa
Eric C. Brown
Nicole Eisenberg
John S. Briney
Augusto Pérez Gómez
Juliana Mejía Trujillo 
Fundación San Carlos de 
Maipo

Na América Latina, a crescente demanda por intervenções pre-
ventivas baseadas em evidências tem realçado a carência, igual-
mente importante, de sistemas que facilitem a implementação com 
fidelidade e sustentabilidade de intervenções para a prevenção do 
uso de drogas. Um dos principais desafios que acompanham essa 
carência é a ausência de medidas de quão “prontas” estão as comu-
nidades para implementarem intervenções preventivas com rigor 
científico. O presente estudo avaliou medidas de prontidão comuni-
tária, um construto multidimensional composto por indicadores do 
funcionamento de coalizões comunitárias e do contexto mais amplo 
em que estas estão inseridas. A avaliação precisa da prontidão co-
munitária pode contribuir para o melhor preparo de comunidades 
latino-americanas em relação à adoção de estratégias preventivas e 
à implementação com alta fidelidade de intervenções preventivas 
baseadas em evidências. Este estudo avaliou medidas de prontidão 
comunitária de três fontes: duas ondas de dados coletados em 9 
comunidades na Colômbia (5 em 2013 e 4 em 2016) e uma onda 
de dados de 4 comunidades no Chile (2015). Durante a coleta, todas 
as comunidades se encontravam em estágio de preparação para a 
implementação do Comunidades Que Se Cuidan, versão adapta-
da do sistema de prevenção estadunidense Comunities That Care 
(CTC). As medidas de prontidão comunitária foram adaptadas a 
partir de um roteiro de entrevista (CTC Coalition Board Interview) 
e de um questionário (CTC Community Key Informant Survey), e 
então traduzidas para o espanhol. Os participantes das duas ondas 
de coleta na Colômbia e da onda única no Chile (ns = 50, 65 e 61, 
respectivamente) eram líderes de diversos setores comunitários (por 
exemplo, prefeitura, educação, polícia e sociedade civil) ou indiví-
duos com conhecimentos especializados de ações preventivas em 
suas respectivas comunidades. Dezoito construtos foram avaliados 
no total. Em geral, as medidas de prontidão comunitária mostraram 
consistência interna aceitável. Os coeficientes alfa foram superiores 
a 0,70 para Normas Contra o Uso de Drogas, Eficácia de Líderes e 
Organização Comunitária. Contudo, algumas medidas não se mos-
traram adequadas, com coeficientes alfa menores que 0,50 (por 
exemplo, Abertura à Mudança, Apoio da Comunidade e Conflitos 
Organizacionais). Ainda assim, a inspeção de respostas dadas para 
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itens pertencentes a essas escalas pode contribuir para a compreen-
são de possíveis obstáculos à prontidão comunitária (por exemplo, 
49% dos entrevistados relataram que a maioria das pessoas em suas 
respectivas comunidades não acreditam que programas preventi-
vos para adolescentes sejam eficazes). Os coeficientes de correlação 
intraclasse para medidas com consistência interna superior a 0,70 
foram elevados, e geral (ou seja, superiores a 0,10). Os resultados 
deste estudo demonstram a viabilidade de avaliar quantitativamen-
te a prontidão comunitária para a implementação de programas 
de prevenção ao uso de drogas baseados em evidências.  A maioria 
das medidas avaliadas mostrou consistência interna moderada ou 
alta, além de considerável variação nas respostas entre comunida-
des. Todavia, estudos adicionais são necessários para determinar por 
que algumas medidas não funcionaram conforme esperado. Os re-
sultados obtidos estabelecem os fundamentos para a avaliação em-
pírica da prontidão comunitária, corroborando a utilização dessas 
medidas para identificar áreas passíveis de atuação para otimizar a 
implementação de intervenções preventivas
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DESIGN DE UMA INTERVENÇÃO PERSONALIZADA MEDIADA POR 
INTERNET PARA PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA NO NAMORO

Sheila Giardini Murta
Priscila Parada
João Victor Medeiros
Sara Menezes
Marko Akira Miúra
Cristineide Leandro-França 
Hein de Vries

Namoros violentos são fatores de risco para o estresse pós-trau-
mático, comportamentos autolesivos, depressão, abuso de subs-
tâncias, violência conjugal e transmissão intergeracional da violên-
cia. Os esforços preventivos ao redor do mundo são realizados, em 
sua grande maioria, em ambientes educacionais em intervenções 
face-a-face. Contudo, intervenções presenciais na escola deparam-
-se com problemas relativos ao alcance, recrutamento e retenção 
de participantes quando estas iniciativas não integram o currículo 
escolar. Frente a isto, conduziu-se um projeto com a finalidade de 
desenvolver uma intervenção personalizada mediada por internet 
para prevenir a violência no namoro e promover a qualidade des-
tes relacionamentos. A modalidade desta intervenção, denomina-
da na literatura em inglês de “computer tailored interventions”, é 
ainda raramente aplicada ao problema da violência pelo parcei-
ro íntimo, sendo usualmente utilizada na promoção de compor-
tamentos de proteção à saúde física, como hábitos alimentares 
e prática de atividade física. Esta apresentação tem por objetivo 
descrever o processo de design de uma intervenção personalizada 
mediada por internet, de natureza inovadora, para prevenção à vio-
lência no namoro para jovens, embasada no Modelo Integrado de 
Mudança e na Teoria do Apego. O design incluiu as etapas de (a) 
levantamento de necessidades por meio de entrevistas com pes-
soas que viveram namoros violentos e grupos focais com jovens, 
(b) o desenvolvimento dos objetivos da intervenção referentes aos 
conhecimentos, atitudes, autoeficácia, suporte social e planos de 
ação que se almeja promover, (c) a elaboração do questionário 
para posterior avaliação e geração de dados para customização de 
orientações, (d) planejamento das mensagens customizadas e (d) 
redação das mensagens customizadas, a ser enviadas aos partici-
pantes ao modo de feedbacks após avaliação inicial. Nestas duas 
etapas finais, contou-se com a participação de equipe interdiscipli-
nar, consulta aos usuários potenciais da intervenção por meio de 
oficinas participativas, bem como a experts na temática de gênero 
e violência pelo parceiro íntimo. Os resultados serão apresentados 
em três blocos. O primeiro incluirá os insumos derivados do levan-
tamento de necessidades que subsidiaram o design posterior da 
intervenção. O segundo bloco descreverá como tais necessidades 
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guiaram a elaboração dos objetivos e o questionário criado para 
avaliar as dimensões previstas nos objetivos e alimentar aos fee-
dbacks (mensagens) customizados. O terceiro bloco apresentará, 
com fins ilustrativos, as mensagens criadas em oficinas participati-
vas com jovens acerca de planos de ação, positivos e de risco, para 
responder sensivelmente às demandas relacionais no cotidiano, 
lidar com conflitos na relação de namoro, e proteger-se em caso 
de violência. Conclui-se que o design da intervenção foi satisfató-
rio, tendo gerado conteúdos embasados em evidências empíricas 
e construído coletivamente por potenciais usuários, o que favorece 
sua validade social. Contudo, a efetividade e a usabilidade desta 
intervenção permanecem ainda desconhecidas, devendo ser ava-
liadas em estudos posteriores.
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ETAPAS NA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS AO ABUSO 
DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS: REVISÃO INTEGRATIVA DAS 
INTERVENÇÕES DE 2004-2015 EM BASES BRASILEIRAS

Charlene Fernanda Thurow A prevenção baseada em evidências tornou-se um modelo pa-
radigmático na Organização Mundial da Saúde dentro das proble-
máticas do uso abusivo de drogas, devido a importância do seu ri-
gor metodológico e a avaliação da efetividade dos seus resultados. 
Assume-se que programas preventivos ao uso abusivo de drogas, 
baseados em evidências, devem necessariamente passar por eta-
pas de construção. Estas etapas são sistematicamente realizadas, 
a partir de: estudos preparatórios (pesquisas epidemiológicas, ava-
liação de necessidades, público-alvo); construção da intervenção 
(estratégias, materiais, contexto de implementação) e estudos pi-
loto (testes e tomadas de decisão). Desde a década de 1990, o 
contexto brasileiro tem reorganizado as suas práticas preventivas 
ao uso de drogas, na crítica aos modelos repressivos e numa lógica 
da promoção de saúde. Portanto, com objetivo de analisar criti-
camente os estudos de práticas preventivas no contexto brasileiro 
na última década, este estudo construiu revisão integrativa, com 
foco na elaboração de etapas sistemáticas de construção de inter-
venções preventivas ao uso e abuso álcool e outras de drogas, no 
período de 2004 a 2015. Elaborou-se uma chave de busca ampla, 
com os seguintes descritores: “prevenção” OR “prevenção e contro-
le” AND “abuso de drogas”. As bases de dados brasileiras de pes-
quisas em saúde escolhidas foram: Scielo e Pepsic. Os critérios de 
inclusão para os artigos foram: 1) artigos que descrevam etapas de 
planejamento, execução e/ou avaliação de processo ou de inter-
venções preventivas (universal, seletiva ou indicada) no campo do 
abuso de álcool e outras drogas. Já os critérios de exclusão foram: 
1) artigos sobre procedimentos clínicos, tratamentos, reabilitação 
2) artigos referentes à avaliação de resultados; 3) artigos teóricos 
ou de revisão bibliográfica; 4) dissertações e teses. Foram analisa-
dos, para este estudo, a publicação de 8 artigos que descreviam 
intervenções no campo da prevenção ao uso abusivo de álcool e 
outras drogas. Os resultados apontaram que, em bases de dados 
brasileiras, ações preventivas vêm sendo realizadas, mas parecem 
indicar dificuldades na implementação baseada em evidências. 
Pode-se evidenciar os seguintes tópicos com relação às necessi-
dades e aprimoramentos sobre a análise realizada: 1) Investigar os 
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fatores de risco e proteção do público e no contexto para o plane-
jamento das intervenções; 2) Facilitar o diálogo entre os pesquisa-
dores para minimizar as dificuldades conceituais e de parâmetros 
na definição do foco das ações preventivas; 3) Proporcionar que 
programas efetivos sejam publicados na literatura, para que estas 
sejam disseminadas e possam se tornar políticas públicas; 4) Inves-
tir em acesso ao recurso de políticas públicas para a produção de 
intervenções e a formação de pesquisadores e avaliadores na área. 
Conclui-se, que apesar das críticas aos modelos repressivos da pre-
venção e a existência de intervenções deste campo no contexto 
brasileiro, percebe-se uma possível lacuna de intervenções e pro-
gramas preventivos sistematicamente implementados e avaliados 
que dialoguem com gestores na formulação de políticas públicas.
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EIXO 24: APOIO MATRICIAL E REDES 
COMUNITÁRIAS

APOIADORES NA CONSTRUÇÃO DE ACESSO A REDE DE SAÚDE: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA

Maria Alice Bastos Silva
Universidade Federal 

Fluminense -Niterói/RJ

Ana Lúcia Abraão da Silva 
Escola de Enfermagem 

da Universidade Federal  

Fluminense - Niterói-RJ

Aline Onofre de Souza Sores
Faculdade Integrada Maria 

Tereza - Niterói-RJ

Este trabalho relata a experiência de profissionais que atuam 
junto às equipes de saúde mental na atenção integral ao usuário 
de álcool e outras drogas, apoiando e estimulando a construção de 
redes de cuidado aos usuários no território, conforme é apontado 
pelas diretrizes do Ministério da Saúde para essa clientela. O pro-
jeto e a função de apoiador foram pensados a partir do processo 
de acolhimento de um serviço de saúde mental de um município 
do estado do Rio de Janeiro. Trata-se de um serviço especializado, 
o Centro de Atenção Psicossocial para usuários de álcool e outras 
drogas. O projeto está centrado nos apoiadores matriciais e teve 
como objetivo provocar mudanças técnicas assistenciais e inter-
ferências no cuidado com usuários, além de estimular a comuni-
cação entre os profissionais do serviço. O registro da experiência 
ocorreu a partir das narrativas dos participantes, por serem elas 
compreendidas como uma forma de produção ativa no cenário 
pesquisado; o diário de campo foi a ferramenta de registro. A nar-
rativa foi empregada como uma forma de dar sentido aos aconte-
cimentos que, sistematizados criticamente e compartilhados, fo-
ram potentes para engendrar processos mais gerais de mudança. 
A equipe responsável pelo projeto foi constituída por profissionais 
de diferentes categorias: assistente social, enfermeiro e psicólogos. 
O trabalho do apoio teve por base as diretrizes da Reforma Psiqui-
átrica (RP) e o processo de cuidado na micropolítica das relações, 
centrada no campo relacional e das tecnologias leves. Nessa dire-
ção, aponta-se a importância da uma linha de cuidado nessa tran-
sição tecnológica. Buscou-se, desse modo, fortalecer a conexão do 
projeto com o trabalho da recepção do serviço utilizando a educa-

ção permanente em saúde como ferramenta para trabalhar com 
os profissionais que compunham a equipe, em uma proposta in-
terdisciplinar. A noção de território foi preciosa para orientar o tra-
balho do apoiador matricial. A partir da noção de território vivido 
buscava-se entender qual era a intenção diária entre as pessoas e 
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a relação destas com o espaço, com destaque à importância da 
subjetividade, da experiência de vida, do intuitivo dos que pas-
sam a ser meio de compreensão desses territórios. Como efeito, 
observou-se que a maioria dos profissionais problematizava a as-
sistência, e o espaço privilegiado para a construção de estratégias 
interessantes que acontecia nos encontros era fora das reuniões 
da equipe. Após dois anos, evidenciou-se que apoiador, assistente 
social, enfermeiro, entre outros profissionais, através da educação 
permanente, produziram importantes conexões. Eles priorizaram 
as tecnologias leves na construção dos vínculos entre os profissio-
nais e entre profissionais e usuários, o que possibilitou o exercício 
do protagonismo na produção de cuidado. Apoiadores com dife-
rentes olhares possibilitam maior riqueza nas discussões e enca-
minhamentos. Com a proposta de interferir no processo de aco-
lhimento dos usuários, nas dificuldades de comunicação entre os 
profissionais, puderam conhecer e ajudar as equipes a operarem 
melhor entre si. Portanto, a coordenação do serviço e os respon-
sáveis pelo projeto entenderam que estavam no caminho para o 
enfrentamento de um dos maiores desafios do serviço: promover 
espaços de acolhimento, na contramão da exclusão e do estigma.

Palavras-chave: Acolhimento. Apoiador matricial. Saúde mental.
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A TERAPIA COMUNITÁRIA INTEGRATIVA NA ABORDAGEM 
PSICOSSOCIAL DE PESSOAS USUÁRIAS DE DROGAS

Alisséia Guimarães Lemes
Vagner Ferreira do 
Nascimento
Elias Marcelino da Rocha
Adaene Alves Machado de 
Moura
Marcos Vítor Naves Carrijo
Rosa Lúcia Rocha Ribeiro
Deivson Wendell da Costa 
Lima
Margarita Antonia Villar 
Luis
Jaqueline Queiroz de 
Macedo

A Terapia Comunitária Integrativa (TCI), desenvolvida pelo psi-
quiatra cearense Adalberto Barreto a partir de 1987, é uma meto-
dologia de trabalho com grupos que se constitui como um espaço 
de partilha de experiências do cotidiano, de acolhimento da dor e 
do sofrimento e de construção de redes solidárias. A TCI mostra-se 
importante para alguns grupos, como os compostos por pessoas 
que fazem uso problemático de drogas em processo de recupera-
ção, reconhecendo suas vulnerabilidades na relação, experiências 
de vida e dependência. Este estudo teve como objetivo analisar as 
fichas de registros das rodas de TCI realizadas com pessoas usuá-
rias de drogas, no que se refere aos problemas compartilhados por 
eles e as estratégias enunciadas para seu enfrentamento. Trata-se 
de pesquisa retrospectiva, documental, qualitativa, realizada em 
um município no interior de Mato Grosso, cujos dados foram co-
letados por meio de 22 fichas de registros de TCI. As rodas de TCI 
foram realizadas em duas comunidades terapêuticas masculinas 
no período de fevereiro a dezembro de 2015. As análises nas fichas 
ocorreram de fevereiro a abril de 2016 por meio da análise catego-
rial. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
UFMT/CUA (protocolo nº 515/705). Quanto aos resultados a média 
de participantes nas rodas de TCI foi de 14,63 homens, com faixa 
etária entre 19 a 68 anos.  Os problemas mais citados durante as 
rodas de TCI foram: o sentimento de perdas expressado por ausên-
cia do contato familiar, sentimentos de frustração e problemas de 
saúde; a ansiedade expressado por angústia, agitação motora e cri-
ses de choro; e o medo da recaída expressado por vergonha, culpa, 
raiva e desesperança. A TCI representou para os internos da CT uma 
forma de reforçar a confiança no tratamento e como estratégias de 
enfrentamento foi apontada como mediadora do resgate de vín-
culos familiares; formação de novos vínculos de amizades, supera-
ção, empoderamento, autoconhecimento e o estímulo ao suporte 
emocional expressado por meio da esperança e da fé. Os registros 
permitiram identificar que os problemas mais evidenciados foram 
as perdas familiares, frustrações, problemas de saúde, angústia e 
o medo. Por outro lado, os sentimentos positivos relacionaram-se 
à confiança no resgate de vínculos afetivos e obtenção de suporte 
emocional. Esses registros revelaram que a dinâmica de realização 



II Congresso Internacional de Prevenção dos Problemas Relacionados ao Uso de Drogas 246

Comunicações Orais

da TCI instigou os usuários a falarem de seus problemas, auxilian-
do-os e encorajando-os ao resgate de suas forças e de autonomia, 
proporcionado por um ambiente favorável ao acolhimento das di-
versas e singulares circunstâncias de vida, o que pôde auxiliar no 
processo de amenizar os sofrimentos. Os resultados desse estudo 
apontam que a TCI se mostra como uma importante ferramenta 
para a abordagem psicossocial, como um espaço de cuidado e de 
promoção de saúde e bem-estar, realizado de modo coletivo por 
meio da partilha de histórias das pessoas participantes. É, portan-
to, uma importante ferramenta de abordagem psicossocial e de 
cuidado para pessoas que fazem uso problemático de drogas e 
que estão em processo de recuperação.
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O MATRICIAMENTO EM SAÚDE MENTAL SOBRE ÁLCOOL E  
OUTRAS DROGAS

Larissa Otaviano
Daniela Alves
Maria de Nazareth 
Rodrigues Malcher de 
Oliveira Silva
Andréa Donatti Gallassi

Introdução: O matriciamento consiste na reorganização do tra-
balho em saúde que utiliza da cogestão de equipes de referência 
com equipes de apoio especializado para garantir a integralidade 
do acesso à saúde, princípio este como um dos principais do Sis-
tema Único de Saúde. Neste sentido, o matriciamento em saúde 
mental na temática do consumo abusivo de álcool e outras drogas 
surge como uma forma organizativa de trabalho interprofissional 
de apoio a rede de atenção psicossocial, por meio do método de 
trabalho da Atenção Primária em Saúde, que se constitui no aten-
dimento de especificidades com acesso contínuo, capilaridade e 
ponto de comunicação entre as redes. Objetivo: Descrever o ma-
triciamento em saúde mental sobre uso abusivo de álcool e outras 
drogas na Atenção Primária à Saúde por meio do estudo da lite-
ratura científica, com reflexão da importância desta atividade no 
suporte ao modelo psicossocial. Método: Trata-se de uma revisão 
integrativa que buscou artigos de 2010 a 2016 sobre o matricia-
mento em saúde mental na temática álcool e outras drogas. Os 
dados foram tratados em planilhas categoriais com variáveis de 
análise sobre o conceito de matriciamento, as atividades realizadas 
e o perfil da literatura. Foi aplicado análise de conteúdo e os resul-
tados apresentados de forma descritiva. Discussão dos resultados: 
Observou-se uma crescente nas publicações sobre matriciamento 
em saúde mental nos últimos anos e um número maior de publi-
cações (9) destas atividades na região Nordeste. Entretanto, destes 
estudos há um número menor relacionado especificamente à te-
mática de álcool e outras drogas, menos de 1/4 do total. Quanto 
ao conceito de matriciamento, descrevem como arranjo organi-
zacional, nova metodologia de trabalho, retaguarda assistencial e 
suporte técnico pedagógico. As atividades de matriciamento re-
alizadas descritas na literatura foram as discussões de equipes, o 
Projeto Terapêutico Singular, a interconsulta, a visita domiciliar e a 
busca de recursos do território reforçando sua característica de tra-
balho territorial. Os artigos destacam como questão problemática 
do matriciamento os encaminhamentos excessivos de referência 
e contra-referência, a falta de formação em saúde mental dos pro-
fissionais, a reorientação do matriciamento para outros fins, como 
para a temática de álcool e outras drogas, e a ausência do médico 
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psiquiatra nestas atividades. Considerações finais: A literatura rela-
ta diversas experiências sobre o matriciamento em saúde mental. 
Entretanto, estas experiências estão distantes da abordagem sobre 
o consumo abusivo de álcool e outras drogas, fato este, cada vez 
mais crescente nos serviços do Sistema Único de Saúde, e que, 
portanto, revela lacunas na consolidação das políticas de saúde 
mental e sobre drogas e na efetividade na atenção do cuidado e 
resolutividade para os usuários
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EIXO 25: VULNERABILIDADE E MARGINALIZAÇÃO: 
ASPECTOS ÉTICOS COM USUÁRIOS AD

 

ASPECTOS ÉTICOS PARA A PREVENÇÃO DO USO PREJUDICIAL  
DE DROGAS

Andrea Leite Ribeiro Valerio
Wanderson Flor do 
Nascimento

Trata-se de uma reflexão ética interseccionando os campos 
das políticas públicas, da saúde pública e da bioética. Tal reflexão 
envolvem a política de prevenção do uso prejudicial de drogas, a 
partir da complexidade brasileira, a qual está atrelada a questões 
sociais, econômicas e educacionais. A partir da leitura e análise de 
políticas, leis, portarias e de bibliografias nacionais e internacionais 
recentes sobre prevenção no campo da drogadição, foi possível re-
fletir quanto às implicações éticas da complexidade das questões 
socioeconômicas brasileiras. Foi identificado ainda o quanto estas 
demandam que o governo, a academia e a sociedade partilhem o 
desafio na busca de alternativas que levem a melhor compreensão 
e abordagem da temática da prevenção do uso prejudicial de dro-
gas, alcançando a efetividade das intervenções. Após um período 
de estruturação das diretrizes brasileiras para a assistência e orga-
nização da rede de cuidados para pessoas que fazem uso prejudi-
cial de drogas, no bojo da reforma sanitária e psiquiátrica, a partir 
de 2011, iniciou-se um processo mais incisivo para a mudança de 
paradigma da prevenção do uso prejudicial de drogas, baseada 
em evidências, pautada na promoção de saúde e reconhecimento 
da autonomia e vulnerabilidades das pessoas. Conclui-se que na 
ausência de programas brasileiros com estudo de efetividade e es-
truturados, faz-se necessário cuidados éticos para a não utilização 
de intervenções que possam causar efeitos iatrogênicos e nem re-
correr na importação de programas preventivos de forma acrítica, 
no afã de suprir o hiato para a estruturação, indução e realização 
de ações concretas de prevenção, com embasamento científico e 
teórico. A compreensão da perspectiva bioética para uma preven-
ção do uso de drogas que se queira  ética é fundamental para uma 
mudança sólida do paradigma da prevenção no Brasil, bem como 
para nortear gestores e pesquisadores nesse campo.  
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A VIOLÊNCIA E O CRACK NA CONSTRUÇÃO DO EU: UM ESTUDO  
DE CASO

Amanda Carolina Claudino 
Pereira 
Daianny de Paula Santos

O uso de crack no Brasil é um problema de saúde pública, de-
mandando ações de enfrentamento e prevenção ao uso abusivo 
desta droga. O perfil de usuários de crack é, em sua grande maio-
ria, homens, negros, e em situação de exclusão social. No entanto, 
recentes estudos revelam que as mulheres usuárias de crack são 
mais vulneráveis à violência, principalmente às agressões sexuais 
haja vista as desigualdades de gênero que também imperam nos 
cenários de uso abusivo de crack. Adotando a premissa de que 
essas vulnerabilidades modificam sua visão de mundo, de seus pa-
res e de si, este trabalho tem como objetivo descrever aspectos da 
violência vivenciada pela mulher usuária de crack apresentados 
na constituição do eu. Foi utilizada a perspectiva narrativista, as-
sumindo que a narrativa é um modo de funcionamento cognitivo 
passível de ordenar a experiência de vida do sujeito e construir a 
sua realidade, permitindo que encontre representações de si nes-
te discurso. Por avaliar aspectos dinâmicos, individuais e holísti-
cos da experiência humana, a pesquisa qualitativa em estudo de 
caso se apresentou como a abordagem mais adequada para este 
estudo, pois visa o aprofundamento da compreensão acerca de 
um fenômeno levando em consideração a subjetividade de um 
sujeito. O público alvo da pesquisa foi uma usuária de crack em 
tratamento em um CAPS AD de Recife. A coleta de dados se deu 
através de entrevista narrativa, estruturada na frase: “Conte-me 
sobre sua vida”. Do relato obteve-se a narrativa autobiográfica da 
participante, que foi transcrita e organizada em uma grande nar-
rativa, da qual foram retirados os elementos que representavam 
relações de pertencimento com coisas, lugares, pessoas e emo-
ções. Estas relações de pertencimento identificaram na narrativa o 
que constituía os diversos eus apresentados, demonstrando uma 
narração multivocal em que um eu principal se expressa por meio 
de diferentes facetas de si. Os elementos apresentados na cons-
trução narrativa fazem referências a: seu corpo citando a barriga 
17 vezes, apontando grande preocupação com a saúde física; sua 
dependência, que era utilizada como um personagem dentro de 
sua história, persuadindo-a a fazer coisas que não aprova como 
prostituir-se e entrar em situações de risco; uma colega, demons-
trando fraco vínculo de amizade e; à religião, mas afirma que está 
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afastada; à família, com a qual vive intensas situações de violência 
física, psicológica, financeira e também sexual por parte de seu 
parceiro. Assim, o seu eu principal é construído pela relação com 
o adoecimento físico, pela dependência, pela ausência de víncu-
los de amizades ou religiosa e também pela relação conturbada 
com a família. Os sentimentos e sensações apresentados foram 
sofrimento, dor, fome e uma perspectiva de felicidade atribuída 
à esperança no divino trazer uma solução para a sua situação fi-
nanceira. Em suma, as percepções sobre o eu se configuram pela 
dependência e por múltiplas violências, assim como pela ausência 
de relação com fatores protetivos para o uso da droga. Parte deste 
trabalho é um recorte da tua dissertação de mestrado realizada no 
PPG em Psicologia Cognitiva/UFPE sob a orientação da Professora 
Luciane De Conti.
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CRACOLÂNDIAS E DESORGANIZAÇÃO SOCIAL. CIRCUITOS DE 
CONSUMO DE CRACK NO BAIRRO DA LAGOINHA, REGIÃO CENTRAL 
DE BELO HORIZONTE (MINAS GERAIS, BRASIL)

Nayara de Amorim Salgado 
Bráulio Figueiredo Alves da 
Silva

O objetivo do estudo é apresentar os resultados de um estudo 
sobre a formação de espaços urbanos de usos de drogas ilícitas 
na região central de Belo Horizonte. A Lagoinha foi escolhida para 
o estudo por ser um bairro importante para capital mineira devi-
do a sua originalidade, antiguidade, por possuir um patrimônio 
cultural significante para a memória da cidade, bem como pelas 
grandes intervenções urbanísticas por quais passou. No entanto, 
o lugar vem passando por uma modificação de uso e vivencia 
atualmente um processo de deterioração que culminou na apro-
priação de seu território por usuários de crack – os ‘nóias’. O bairro 
da Lagoinha passa assim a compor um local de aglomeração dos 
usuários de crack e este novo uso do espaço influencia em uma 
mudança nas sociabilidades entre seus atores sociais. Tal bairro 
já vinha passando por uma mudança em sua representação no 
imaginário social da cidade, pois além de ser reconhecido por 
seu patrimônio cultural, tradição, boemia e arquitetura passa a ser 
representado também como o lugar da decadência, dos atores 
sociais marginalizados e atualmente recebe o estigma de ser uma 
‘cracolândia’. A Lagoinha apresenta-se atualmente como um am-
biente degradado. A desordem física e social, compõe um tema 
de estudo relevante por gerar impactos negativos para a cidade 
e se constituir como um problema para a segurança pública, pois 
teorias da criminologia indicam relação entre a desordem e sua 
contribuição para a decadência urbana e o aumento da criminali-
dade. A abordagem ecológica foi utilizada como referência, assim 
como trabalhos subsequentes a ela, que levanta a indagação so-
bre a distribuição dos desvios e crimes nos centros urbanos. Esses 
estudos apontam para uma relação direta entre o indicador de 
desordem social e as medidas de crime. Assim como ocorre com 
o crime, a desordem não está distribuída na cidade de uma forma 
homogênea, pois assim como existem áreas mais violentas que 
outras, também há localidades que apresentam maior incidência 
de desordem física e social. O ambiente no bairro da Lagoinha 
pode ser entendido como uma “comunidade desorganizada”. Tal 
abordagem sugere que é necessário que existam certas condi-
ções para que o crime ocorra. Assim buscou-se instrumentos para 
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analisar como surgem no espaço urbano, áreas mais propícias 
para o desenvolvimento crimes e desvios, como o espaço da Cra-
colândia, e mais especificamente, quais os aspectos do ambiente 
urbano são de grande importância para que, efetivamente, ocorra 
esse fenômeno. A expansão e o reconhecimento da existência do 
fenômeno das cracolândias compõe um desafio para a saúde e 
segurança pública assim como para os planejadores urbanos. As 
ações para tratar da problemática tem sido da esfera da repressão, 
com ações de higienização e requalificação urbana que objetivam 
expulsar tais indivíduos destes espaços sem oferecer-lhes trata-
mento adequado. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas 
com moradores, usuários de crack, transeuntes, comerciantes e 
agentes de instituições públicas do bairro, no período de mais de 
um ano de pesquisa de campo.
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FATORES DE VULNERABILIDADE PARA O USO DE ÁLCOOL E OUTRAS 
DROGAS ENTRE TRAVESTIS E TRANSEXUAIS FEMININOS

Maria Lucia O. Souza 
Formigoni
Marcia Yoko Miyamoto
Luis P. Justo

Embora existam poucos estudos sobre o tema,  tem sido ob-
servada uma maior prevalência de uso de risco de álcool e outras 
drogas entre travestis do que entre transexuais femininos. Em es-
tudo realizado com uma amostra de conveniência composta por 
103 travestis e 103 transexuais femininos no Centro de Referên-
cia e Treinamento (CRT- DST/AIDS-SP) foi aplicado o instrumento 
de triagem ASSIST (Alcohol, Smoking and Substance Involvement 
Screening Test), um questionário com perguntas abertas sobre ra-
zões de uso e não uso de substâncias. Maior proporção de travestis 
do que de transexuais foram classificadas como nas faixas de uso 
de risco em relação a álcool ( 24,3% x 8,7%); tabaco (57,3 x 11,7%) 
e cocaína/crack (24,3 x 1,9%). Somente entre as travestis foram de-
tectadas usuárias de risco de maconha (10,7%) e de anfetaminas 
/êxtase (4,9%), assim como na categoria de “uso sugestivo de de-
pendência” para tabaco, álcool e maconha (3,9%). Nos dois grupos 
foram muito frequentes os relatos de ter sofrido violência asso-
ciada ao fato de serem travestis (95,1%) ou  transexuais (73,8%), 
sendo mais frequente a violência psicológica em ambiente social. 
Foram fatores de vulnerabilidade para o uso de risco/ sugestivo de 
dependência de substâncias a atuação como profissionais do sexo 
e ter amigos usuários de drogas. Destacaram-se como razões para 
o “não uso” de drogas de travestis o medo de se tornar dependen-
te, de morar na rua ou de perdas financeiras. Entre as transexuais 
as principais razões para não utilização de drogas foram o medo 
de afetar o efeito dos hormônio ingeridos, medo dos efeitos das 
substâncias, religiosidade, pertencimento a grupo social de não 
usuários, ter companheiro fixo. 



PÔSTERES
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APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO ALCOHOL, SMOKING AND 
SUBSTANCE INVOLVEMENT SCREENING TEST (ASSIST-OMS) EM 
MULHERES GRÁVIDAS

Sônia Regina Marangoni
Rubia Mariana de Souza 
Santos
Aroldo Gavioli
Magda Lúcia Félix de 
Oliveira

Nas últimas décadas, houve um crescimento do uso de dro-
gas por mulheres em idade fértil, estima-se que 20% faça uso de 
algum tipo de droga na gravidez. O objetivo foi avaliar o risco re-
lacionado ao consumo de drogas na gravidez. Estudo transversal 
com 209 gestantes atendidas em clínica Materna Infantil do Pa-
raná, entre maio e junho de 2015. Foi aplicado um questionário 
sociodemográfico e o Alcohol, Smoking and Substance Involvi-

ment Screening Test da Organização Mundial da Saúde. Os da-
dos analisados por estatística descritiva e multivariada pelo mé-
todo da Regressão Logística Multinomial, utilizando a Oddis Ratio 

como medida de associação entre as variáveis sociodemográficas 
e o risco relacionado ao consumo de drogas, classificado em baixo, 
moderado. Foram atendidos os preceitos éticos em pesquisa en-
volvendo seres humanos. A idade das gestantes variou de 14 a 40 
anos, com média de 24,1 e desvio padrão de ±5,8 anos, mediana 
de 24 anos e amplitude de idade de 26 anos. A maioria era casada 
ou em relação estável, com um a dois filhos, residia em casa alu-
gada ou cedida, com mais de oito anos de estudo (nível médio), 
de raça/cor branca, com renda familiar média de R$ 1.946,85 e 
tinha pelo menos um familiar usuário de álcool, tabaco e outras 
drogas. A prevalência de uso na vida (experimental) para álcool 
foi de 81,6% e tabaco 35,4%, enquanto para a maconha e cocaína 
foi respectivamente de 5,7% e 1,4%. A maioria delas tinha baixo 
risco relacionado para o consumo de tabaco 81,8%, e álcool 72,7% 
enquanto o risco moderado e elevado foi de 18,1% para tabaco e 
27,2% para álcool. Quanto às drogas ilícitas, encontram-se na faixa 
de risco baixo, contudo, observou-se que 1,9% apresentavam risco 

Pôsteres
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moderado para consumo de maconha. O Risco moderado e ele-
vado de consumo de tabaco foi associado significativamente com 
nível de escolaridade menor que oito anos, raça cor não branca, 
renda familiar abaixo da média, idade entre 14 e 24 anos, e condi-
ção de moradia não própria, religião católica, convívio com familiar 
usuário e nas primíparas. Para bebidas alcoólicas, verificou-se as-
sociação significativa entre risco moderado e escolaridade menor 
que oito anos, raça/cor não branca, religião católica e convívio com 
familiar usuário, não havendo associações estatísticas significativas 
no nível de risco elevado, bem como para maconha e cocaína. O 
tabaco e álcool são as principais drogas utilizadas pelas gestantes. 
Embora as drogas ilícitas tenham apresentado uma baixa preva-
lência de consumo não devemos esquecer que o uso de drogas no 
universo feminino gera novos desafios à saúde da mulher, uma vez 
que usuárias crônicas têm baixa aderência ao pré-natal. O trabalho 
revelou ainda grupos vulneráveis que devem ser alvo de políticas 
públicas de promoção da saúde e prevenção do consumo de dro-
gas, bem como, a conscientização de que alcoolismo e tabagismo 
na gravidez continuam a ser uma mensagem difícil de comunicar 
no contexto da dependência crônica do álcool e de nicotina.

Palavras-chave: Saúde da Mulher. Gravidez. Drogas Ilícitas. Alcoolis-

mo. Hábito de Fumar.
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CONSUMO ABUSIVO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS IMPACTOS NA 
FUNÇÃO PARENTAL

Marciana Gonçalves Farinha
Tatiana Benevides 
Magalhães Braga 

 

O consumo abusivo de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas 
como álcool, maconha, cocaína, crack entre outras podem impac-
tar a vida das pessoas seja no aspecto físico, emocional ou social. O 
uso recorrente dessas substâncias está associado a maior risco de 
violências, transtorno de humor, sofrimento existencial grave, com-
prometimento no desenvolvimento psicossocial. Objetivo: refletir 
sobre os impactos do uso abusivo de substâncias psicoativas no 
funcionamento familiar, compreendo os riscos de vulnerabilidade 
e violência a que estão expostos. Metodologia: Clínico qualitativa, 
com atendimentos psicoterápico a duas crianças do sexo femi-
nino de 5 e 8 anos, entrevista com os pais, visitas aos dispositivos 
institucionais que atendiam as crianças ou os genitores, tais como: 
abrigo, rede de saúde mental e de assistência social responsáveis 
pelo atendimento dos pais e participações nos minifóruns de dis-
cussão do caso, compostos por profissionais do sistema jurídico, 
da rede de saúde mental, das instituições de acolhimento, da 
rede de assistência social. Resultados: Foram realizados 20 atendi-
mentos psicoterápicos às crianças utilizando instrumentos como 
ludoterapia, desenhos e histórias, recursos lúdicos e imagéticos, 
associações livres de palavras, estratégias de expressão e repre-
sentação afetiva e relacional, recursos de simbolização. Os aten-
dimentos foram realizados individualmente e algumas sessões 
foram realizadas com as duas irmãs juntas. Discussão: A partir do 
atendimento psicológico pudemos levantar a história de vida das 
crianças percebendo que o consumo abusivo de crack feito pelos 
genitores ocasionou dificuldades em cumprir as funções paternas 
cotidianas como levar e buscar na escola, cuidar da alimentação, 
da higiene além de ainda expor uma das filhas a situação de vio-
lência sexual com seu aliciamento para a prostituição acarretan-
do situações de vulnerabilidade à família toda. Percebeu-se que 
as crianças, inicialmente não tinham compreensão do que estava 
acontecendo quando tiveram que ficar no abrigo, longe dos pais 
e estes encaminhados para tratamento como medidas protetivas 
às crianças em situações de risco. Os vínculos com os genitores 
foram preservados através de visitas deles ao abrigo onde as crian-
ças foram abrigadas. Percebeu-se que ações da equipe de psicólo-
gos, que acompanhou o caso, discutindo com os envolvidos com 
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a criança – a escola, o poder judiciário, os responsáveis pelo abrigo, 
os pais, a clínica de internação que tratou dos pais. favorecendo 
pensar alternativas que minimizassem os impactos da separação 
da família pelas crianças Considerações finais: Pensar o consumo 
de substâncias psicoativas e vivência familiar ultrapassa os limites 
da saúde, faz-se imprescindível ações intersetoriais como os mais 
diversos dispositivos como educação, social, justiça com vistas a 
garantia de direitos e atenção integral aos usuários e seus familia-
res. Se um aluno estaria usando drogas, 80% (24) dos professores 
responderam que “sim” por meio da mudança no humor, olhos 
vermelhos e atitudes estranhas. No sentido da presença das dro-
gas na escola declarada pelos professores, 100% (30) dos entrevis-
tados afirmaram que o uso de drogas, de fato, compromete o de-
sempenho escolar do aluno. Foi possível verificar no estudo a partir 
das falas dos docentes que as drogas lícitas mais utilizadas entre 
os alunos foram o cigarro, narguilé e o álcool. No que se refere a 
cursos de capacitação sobre a prevenção ou sobre como lidar com 
o uso de drogas na escola, 47% (14) dos professores afirmaram 
que participaram de cursos voltado a prevenção ao consumo de 
drogas. As vivências dos professores revelaram que estes profissio-
nais estão lidando com a temática das drogas constantemente 
nas escolas em que atuam, sendo capazes de perceber o uso de 
drogas no contexto escolar por meio das características e compor-
tamentos demonstrados pelos alunos. Embora houve uma parti-
cipação expressiva dos docentes em cursos de capacitação, ainda 
é preciso novos investimentos na capacitação cada vez mais de 
docentes, tornando a escola parceiro no combate ás drogas.
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DROGAS NA ESCOLA: VIVÊNCIA DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA 
DE ENSINO NO INTERIOR DE MATO GROSSO

Maria Aparecida Sousa 
Oliveira Almeida
Tatiane Xavier Bauer
Alisséia Guimarães Lemes
Tayane Próspero Cardoso
Vagner Ferreira do 
Nascimento
Elias Marcelino da Rocha
Rosa Jacinto Volpato

O uso de substâncias psicoativas representa carga considerável 
para a saúde pública, em decorrência da morbidade e da morta-
lidade que provoca. A escola cada vez mais encontra-se compro-
metida no combate ao uso de droga entre os escolares, uma vez 
que o professor apresenta-se como sendo um agente protagonista 
no que tange à percepção do uso de drogas por alunos, devido ao 
contato que estabelece com os discentes por meio das atividades 
de ensino-aprendizagem. Objetivou-se descrever sobre a vivência 
dos professores sobre as drogas no contexto escolar. Trata-se de 
uma pesquisa de campo, descritiva e exploratória. Participaram 
professores do ensino médio de cinco escolas da rede pública de 
ensino de um município no interior de Mato Grosso. Os professo-
res que aceitaram participar da pesquisa assinaram o TCLE e res-
ponderam ao questionário semiestruturado. Foi utilizada a análise 
de conteúdo e a pesquisa seguiu com aprovação ética nº 515/705 
aprovado pelo Campus Universitário do Araguaia (CUA) da Univer-
sidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Participou do estudo 30 
professores, sendo, 70% são do gênero feminino, com faixa etária 
de 21 a 62 anos e 47% declararam ser casados. Obteve-se uma 
participação mais evidente dos professores da área de Química 
(20%), seguido de Letras (17%), Matemática (13%) e História (13%). 
50% dos professores declararam ser pós graduados (lato sensu). No 
que se refere ao uso de drogas no contexto escolar os professores 
declararam em sua maioria que as drogas são uma realidade nas 
escolas que atuam (87%). Quando questionados se seriam capazes 
de perceber 

Palavras-chave: Docentes; Drogas; Estudantes.
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O ABUSO DE DROGAS E A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: ASPECTOS 
PSICOLÓGICOS E EPIDEMIOLÓGICOS LEVANTADOS EM UMA 
DELEGACIA DE POLÍCIA

Aline Pozzolo Bastista
Bruna Adames

 

O presente artigo expõe determinados dados obtidos a par-
tir de pesquisa exploratória realizada na Delegacia de Proteção 
à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso – DPCAMI, de um 
município da região do Vale do Itajaí-SC. A pesquisa objetivou le-
vantar dados epidemiológicos sobre o abuso de drogas pelos auto-
res de violência doméstica e compreender os fatores psicológicos 
relacionados. A definição de violência doméstica adotada confere 
com o exposto na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), caracte-
rizando-se como aquela que ocorre dentro da relação íntima de 
afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendi-
da, independentemente de coabitação. Os dados obtidos ao lon-
go de quatro meses de atuação foram originários de um projeto 
de extensão universitária vinculado ao curso de Psicologia da UNI-
FEBE, cujo objetivo fundamental foi o de contribuir para a rede de 
cuidados às mulheres vítimas de violência. Os atendimentos pres-
tados caracterizaram-se como de acolhimento e orientação, bem 
como de articulação da rede, por meio de encaminhamento dos 
casos. As participantes do projeto foram as mulheres elencadas 
como vítimas nos Boletins de Ocorrência registrados na delegacia, 
cujas queixas envolviam ameaças e/ou agressões. O acolhimento 
ocorreu em um único encontro, em atendimento individual. A es-
colha do público atendido deveu-se à significativa demanda de 
mulheres que enfrentam situações de violência doméstica e que 
não possuem acolhimento ou não são beneficiadas por serviços 
ligados à Psicologia. Assim, as vítimas não encontram espaço para 
refletir acerca dos fatores de risco e dos aspectos familiares inter-
ligados. Entre os dados obtidos através de entrevista semiestru-
turada, aplicada durante o atendimento, encontrou-se a estreita 
ligação entre o abuso, pelos autores, de álcool e outras drogas e 
a ocorrência de violência. As informações coletadas passaram por 
uma análise quantitativa e qualitativa. Com relação ao número 
de participantes da pesquisa, foram encaminhadas para o aten-
dimento 77 mulheres vítimas de violências, porém destas, apenas 
34 compareceram ao atendimento agendado. Como um dos prin-
cipais deflagradores do episódio violento, foi mencionado o abuso 
de álcool e outras drogas por 70% das participantes. Quanto aos 
tipos de substâncias utilizadas, o álcool foi o mais mencionado, 
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seguido de maconha, cocaína e crack. Sobre a autoria das agres-
sões, 41% das vítimas relatam terem sido seus ex-cônjuges, 44% o 
cônjuge atual, 9% o filho e 6% o pai. A Lei acima mencionada trata 
primordialmente do tratamento dado às mulheres vítimas. Já em 
relação aos autores, a lei explicita ações como a oferta de “centros 
de educação e reabilitação”. Neste sentido, oferecer atendimentos 
orientando os envolvidos acerca de possibilidades de tratamento, 
mostra-se como importante ferramenta de atuação. Outra questão 
levantada foi a frequência da codependência familiar e a reprodu-
ção de um padrão de relacionamento abusivo, que envolvia uso de 
drogas pelo genitor da família de origem. Assim, considerando que 
a maior parte dos relatos das participantes refere como importante 
deflagrador da violência o abuso de drogas, sugere-se que sejam 
pensados serviços de acompanhamento das famílias e controle do 
abuso de drogas como prática de prevenção à violência doméstica.

Palavras-chave: drogas, álcool, violência doméstica, Psicologia.
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RESPEITANDO AS DIFERENÇAS DE GÊNERO: CUIDADO ÀS MULHERES 
EM UM CAPS AD

Marilene Alves Queiroz
Solange Silva Rocha

A busca pelo tratamento por mulheres usuárias de substâncias 
psicoativas (SPA) tem pouca expressividade no CAPS ad de Cuiabá 
e poucas aderem ao tratamento, sendo que muitas abandonam 
ainda na fase de avaliação, anterior à participação nos grupos te-
rapêuticos. Com essa realidade, foi idealizada e implementada há 
cerca de cinco anos uma atividade em grupo para mulheres, onde 
suas demandas são acolhidas respeitando a peculiaridade do gê-
nero. Este trabalho propõe relatar a experiência dessa atividade. 
Por se tratar de gênero, o grupo é aberto às transexuais e travestis 
que desejarem participar. As atividades desenvolvidas compreen-
dem temas relacionados à atenção à saúde da mulher, oficina de 
beleza, realização de artesanato, além de oportunizar o comparti-
lhamento do cotidiano, que apresentam muitos aspectos em co-
mum. Sendo um deles muito relevante, que é o fato de muitas 
terem os filhos retirados do convívio familiar porque devido ao uso 
abusivo de SPA, elas passam a representar risco aos filhos, por não 
apresentarem condições de prestar-lhes os cuidados, expondo-os 
a condições de violência, maus tratos e abandono.  De forma que 
são encaminhadas para tratamento por via Judicial ou Conselho 
Tutelar, sendo esta a condição para poder rever a guarda dos fi-
lhos.  O grupo acolhe e realiza encaminhamentos especializados 
necessários, tendo como proposta estimular a melhora da autoes-
tima e da autonomia. Objetiva ainda respeitar as diferenças, opor-
tunizando as mulheres um espaço acolhedor, em que se sintam 
a vontade para se expressar. O grupo acontece semanalmente no 
período vespertino, tendo em vista que não houve adesão no pe-
ríodo matutino, onde as mulheres relataram dificuldades quanto 
ao horário, em que apresentam outras demandas relacionadas a 
cuidados da casa e da família. Foi possível observar ao longo des-
ses anos, que a atividade contribui com a melhora na adesão ao 
tratamento, em relação ao período anterior a sua existência, de 
modo que a equipe avalia este recurso de forma positiva, tendo de 
igual forma o retorno pelas participantes do mesmo. A resistência 
de muitas em participar de grupos mistos, sempre foi uma reali-
dade, inclusive com relatos após abandono do tratamento, de se 
sentirem intimidadas em grupos que tinham pouca representati-
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vidade de mulheres, muitas vezes com a presença de uma mulher 
para dez a doze homens. Anualmente a atividade é revista, assim 
como as demais que compõem o Projeto Terapêutico do serviço, 
onde sugestões de aprimoramento e mudanças são apontadas e 
implantadas, além de reavaliação periodicamente sempre que se 
percebe necessário. Assim, o espaço é ofertado a todas as mulhe-
res que buscam tratamento como atividade de escolha.

Palavras chaves: Gênero, CAPS ad, Grupos Terapêuticos.
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EIXO: POLÍTICAS DE REGULAÇÃO DO ÁLCOOL

INFLUENCIA SOCIAL EN LA ACEPTACIÓN DEL ALCOHOL EN 
ADOLESCENTES DE UN CENTRO EDUCATIVO EN ESPAÑA

José Antonio Ponce 
Blandón
Manuel Pabón Carrasco

Introducción: En España los adolescentes asocian el ocio y la 
diversión con el consumo de sustancias de síntesis entre las que 
destaca el alcohol, que además favorece el consumo de otro tipo 
de drogas. Ello resulta un conflicto social que crea problemas en el 
desarrollo de los adolescentes, haciéndose patente en la encuesta 
llevada a cabo por el “Plan Nacional sobre Drogas” que se dirigió 
a estudiantes de entre 14 y 18 años. Se puso de manifiesto que la 
drogas más consumida fue el alcohol, de forma que un 76% de 
los participantes lo han probado alguna vez, siendo su consumo 
mayoritario en fin de semana, apreciándose, además, un aumento 
del consumo en el sexo femenino.

Objetivos: Se pretende comprobar qué percepción tiene los 
adolescentes de un centro educativo español sobre el consumo 
de alcohol, así como los factores de accesibilidad y aceptación del 
alcohol y las diferencias de consumo respecto al género.

Metodología: Estudio observacional de corte transversal me-
diante un cuestionario “ad hoc” compuesto por 16 ítems, que 
abordan factores relacionados con el consumo de alcohol. El cues-
tionario fue cumplimentado por una muestra de conveniencia de 
56 adolescentes de entre 13 y 17 años del Instituto de Educación 
Secundaria “Ruiz Gijón” del municipio de Utrera (Sevilla, España). 
Para la recogida de datos se procedió previamente a la obtención 
de un consentimiento escrito por parte de los participantes o de 
sus padres en el caso de que fueran menores de edad. Se grabó 
la información en base de datos específica y se procesó y explotó 
estadísticamente en el aplicativo Epi Info 7.1.4.0

Resultados/Discusión: Un 69’5% de los participantes manifes-
taron haber consumido alcohol, cifra algo inferior a los resultados 
de la Encuesta Nacional, que situó en un 89,1% el porcentaje de 
adolescentes de esas edades que lo habían probado.  

Respecto a los efectos del alcohol, el 26,1% de los encuestados 
poseía la creencia de que el alcohol facilita el diálogo y el 41,3% 
pensaba que la bebida alegra. La percepción del consumo de ries-
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go del consumo de ocio es baja, puesto que un 58,7% opinaba que 
beber sólo durante los fines de semana no supone ningún daño 
para la salud.

En la población estudiada, un 75% de las adolescentes mani-
festaron consumir alcohol, frente a un 63’3% de los varones, si bien 
estas diferencias no resultaron ser significativas (p=0,402). Estos 
resultados coinciden con estudios anteriores, donde el auge del 
consumo de alcohol por parte de las mujeres es mayor, aunque sin 
embargo las diferencias no son notables.

Por otro lado, se halló una clara relación en los participantes 
respecto al consumo y a la accesibilidad a la compra del alcohol, 
siendo mucho más consumido entre aquellos jóvenes que mani-
festaron una mayor accesibilidad a la compra del alcohol que en-
tre los que no percibían tal facilidad de acceso (p<0,001).

Como conclusión los adolescentes estudiados tienen una per-
cepción baja del riesgo asociado al consumo de alcohol, atribuyén-
dole a éste propiedades positivas, hallándose relación entre la ac-
cesibilidad y el consumo y encontrando un consumo similar entre 
chicas y chicos.

Palabras Claves: Consumo de Bebidas Alcohólicas (DeSC), Consumo 

de Alcohol en Menores (DeSC), Adolescente (DeSC).
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EIXO: PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL

Rosana Chamlian
Frajzinger
CRATOD – Centro de Referência 

de Tabaco, Álcool e Outras 

Drogas – SP

Eliana Cristina dos Santos
CRATOD – Centro de Referência 

de Tabaco, Álcool e Outras 

Drogas – SP

Giseli Coimbra Morais
CRATOD – Centro de Referência 

de Tabaco, Álcool e Outras 

Drogas – SP

Nildes Mattos Neri
CRATOD – Centro de Referência 

de Tabaco, Álcool e Outras 

Drogas – SP

Ana Carolina Siqueira
CRATOD – Centro de Referência 

de Tabaco, Álcool e Outras 

Drogas – SP 

Marcelo Ribeiro
Diretor Técnico II CRATOD – 

Centro de Referência de Tabaco, 

Álcool e Outras Drogas – SP

A dependência química é caracterizada pelo uso abusivo, 
compulsivo e incontrolável de substâncias psicoativas, acarretan-
do prejuízos fisiológicos, psicológicos, bioquímicos e funcionais no 
indivíduo. Hoje em dia a sociedade civil em seu todo tem se depa-
rado com uma realidade conflitante devido à presença, cada vez 
maior, das chamadas “Cracolândias”. Estas têm por características 
o aglomerado de pessoas que usam vários tipos de substâncias 
psicoativas que conseguir, seja através de furtos, roubos, troca de 
mercadorias e prostituição. Esse triste fenômeno espalha-se de 
forma rápida por todo o território nacional, sendo a Cracolândia 
de São Paulo hoje considerada a maior zona de consumo de crack 
do país, na qual estão usuários de todas as regiões do Brasil, assim 
como do mundo. Podemos afirmar que este é um problema de 
âmbito mundial, e não apenas do estado de São Paulo, sendo este 
uma grande metrópole carregada de sonhos, os quais nem sem-
pre são realizados. O Programa Recomeço foi criado pelo governo 
do estado de São Paulo em 2013 e instalou-se em um terreno na 
esquina das ruas Helvétia e Dino Bueno, região conhecida como 
“Cracolândia”, mediações de um bairro chamado Luz. Voltado à 
assistência de dependentes químicos, esse espaço tem como in-
tuito uma nova maneira de acolher os dependentes químicos e 
seus familiares, oferecendo apoio e acompanhamento multipro-
fissional e incentivando a procura espontânea por ajuda. O local 
onde o atendimento é realizado é conhecido como Conexão Re-
começo. Nele encontra-se uma tenda com containers, compostos 
por mesas, cadeiras e fichas de atendimento específicas de enca-
minhamentos. Acaba sendo um setor de triagem específica da 
Enfermagem, onde será definido se há critérios para internação, 
acompanhamento para o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 
e outras condutas que direcionem a população usuária, através 
do manejo verbal, escuta terapêutica, aferição de SSVV, entrevista, 
exame psíquico e encaminhamentos para as unidades existentes 
nas redes que estejam dentro da avaliação que foi realizada. A 
tenda é uma extensão do CRATOD e, quando preenchidos os cri-

CONEXÃO TENDA RECOMEÇO: CRACOLÂNDIA SÃO PAULO
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térios para internação, os dependentes químicos são direcionados 
ao Centro de Referência ao Álcool, Tabaco e outras Drogas CRA-
TOD), onde serão submetidos à avaliação e conduta psiquiátrica. 
Compõem a equipe cerca de 40 conselheiros em dependência 
química, os quais fazem a abordagem e prestam atendimento no 
espaço e no perímetro. Na tenda são realizados grupos, como de 
Narcóticos Anônimos, Saúde da Mulher, de bateria composto por 
usuários, de autocuidado, saraus, e orientações sobre contracep-
ções e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), entre outras co-
morbidades. Realiza-se a triagem para o programa do implante 
subdérmico de etonogestrel de forma voluntária, conforme plane-
jamento familiar, sendo esta indicação precisa para a prevenção de 
gravidez não planejada em mulheres usuárias de drogas. O objeti-
vo do trabalho é demonstrar o fluxo de abordagem realizado pela 
Conexão Recomeço, permitindo que essa estratégia inovadora seja 
facilmente compreendida através das informações demonstradas. 
O cuidado na dependência química, assim como nas outras áreas, 
requer a humanização da assistência de enfermagem, que deve 
ser preconizada com a preocupação em ofertar um cuidado ao 
paciente em sua totalidade e de maneira singular, dentro do con-
texto, enfatizando suas necessidades biológicas, emocionais, psico-
lógicas, sociais e espirituais.

 
Palavras Chaves: Cracolândia, Tenda, Enfermagem, Tratamento.
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EIXO: VIOLÊNCIAS NO CONTEXTO DO USO  
DE DROGAS

Diogo Fiorello Foppa 
UFSC e Secretaria de Saúde de 

Joinville SC

 

Em 2010 uma onda de notícias e alardeamento sobre as “cra-
colândias” tomou conta dos principais meios de comunicação, de-
nunciando a existência de milhares de pessoas que se reuniam 
nos centros das grandes cidades brasileiras para fazer uso de uma 
substância psicoativa poderosa, o crack. De acordo com as princi-
pais mídias, essa substância viciava logo nos primeiros usos e os 
usuários perdiam o controle sobre si mesmos. Começava aí a de-
monização da própria substância, como se a mesma por si só fosse 
a responsável por toda mazela social denunciada, e a culpabiliza-
ção individual dos sujeitos que a utilizavam, hora sendo vítimas de 
um “vício maligno” hora como marginais transgressores da ordem 
social. O crack, os seus usuários e os locais em que estes reúnem-
-se para fazer uso da substância, denominados pejorativamente de 
“cracolândia”, ganharam grande visibilidade. A sociedade de uma 
forma geral se sentiu desafiada a buscar uma explicação para tal 
fenômeno. Paralelamente, as grandes mídias apressaram-se em 
não só tentar explicar, mas também em construir e disseminar 
uma imagem sobre quem é este sujeito que usa o crack. Atra-
vés de uma revisão de literatura de perspectiva crítica, buscou-se 
compreender como é construída e disseminada a imagem deste 
usuário e levantar algumas reflexões sobre quais os interesses e 
consequências por detrás da disseminação desta imagem, sem-
pre tendo como plano de fundo as produções midiáticas. Foram 
selecionados autores que trabalham com uma perspectiva crítica 
e ampliada sobre o fenômeno das drogas na atualidade, mais es-
pecificamente o crack, e pesquisas básicas que buscaram analisar 
como é construído o discurso sobre o usuário de crack e as “cra-
colândias” pelos grandes meios de comunicação no Brasil. Os prin-
cipais achados relacionam as produções das grandes mídias com 
um forte viés ideológico e pouco crítico, e a defesa de interesses 
de certas classes sociais dominantes. Há um interesse implícito em 
negligenciar algumas das variáveis que fazem parte da gênese e da 

“CRACOLÂNDIAS” EM CARTAZ: AS GRANDES MÍDIAS E SEU PAPEL DE 
FORMADORES DE OPINIÃO SOBRE OS USUÁRIOS DE CRACK
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manutenção do problema, notadamente a não distribuição iguali-
tária de renda e consequentemente o não acesso dessa parcela da 
população a serviços básicos. O crack é colocado como principal 
e muitas vezes o único responsável por um fenômeno amplo e 
complexo, a mídia apresenta uma imagem de indivíduos sem raiz 
e sem trajetória, um misto de uma escolha racional pelo uso da 
droga, de uma “doença” da “dependência química” e ao mesmo 
tempo um ser imprestável ao mercado produtivo e de consumo.

Palavras-Chaves: Crack. Cracolândia. Usuários de crack. Drogas. Mídia.
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A VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR E O USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 
POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTERNADO PARA DESINTOXICAÇÃO

Carla Maria Teixeira 
Geraldo
Pós-graduanda em 

Psicopedagogia Institucional, 

pela Universidade Cruzeiro do 

Sul, EAD

A violência, segundo vários estudiosos do tema, é um fenôme-
no que se apresenta de diversas formas, proporções e com muitas 
facetas, por isso é muito difícil de ser definido, não cabendo um 
único e simplificado sentido para descrevê-lo. A dificuldade se dá, 
até mesmo, porque quando se fala em violência, logo se pensa 
em agressão. Mas a violência é muito mais que isso, ela é moldada 
conforme o tempo histórico, os componentes culturais, éticos e 
morais de cada sociedade. É, portanto, produzida pela convivência 
humana sendo, muitas vezes, difícil de ser identificada, por estar 
implícita em atos e/ou relações, o que contribui para ser natura-
lizada e/ou aceita como algo imutável. Neste sentido, o presente 
trabalho que é o resultado do Trabalho de Conclusão de Curso, e 
que teve como problema central a relação entre a violência intra-
familiar e o consumo de substâncias psicoativas (SPA) por crianças 
e adolescentes o enfoque desejado foi responder à questão “Onde 
houve violência, há relatos da associação da violência vivenciada 
ou sofrida direta/indiretamente com o uso de substâncias psico-
ativas? ” O intuito foi o de verificar se a violência intrafamiliar pra-
ticada por pais e/ou responsáveis, apresentava-se como possível 
geradora de subterfúgios para o uso de SPAs por crianças e ado-
lescentes internados na Ala de Desintoxicação. Para tanto, o houve 
a necessidade da pesquisa bibliográfica, mediante a qual se in-
tentou entender o que é a violência e suas formas e naturalização; 
para também demonstrar algumas das repercussões da violência 
intrafamiliar em alguns dados da realidade brasileira. Na sequên-
cia se discorreu sobre substâncias psicoativas, apresentando al-
gumas implicações referentes ao uso, abuso e dependência, seus 
efeitos no Sistema Nervoso Central e sua classificação jurídica. Um 
aparte foi feito para tratar sobre o álcool, devido ao seu potencial 
de risco, como substância lícita. A seguir, se apresenta o Hospital 
Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), a Ala de Desintoxicação 
e o processo de internamento por “Ciclos”, cuja finalidade é inter-
romper o consumo, assegurar o processo de abstinência e iniciar 
o tratamento de desintoxicação para crianças e adolescentes no 
Estado do Paraná.  Para conhecer um pouco sobre a trajetória des-
sa perversa relação entre consumo de SPAs e experiências com 
violências para esse público atendido no HUOP decidiu-se realizar 
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uma pesquisa de caráter documental, de natureza exploratória e 
descritiva sendo a metodologia de análise de dados privilegiou a 
dimensão qualitativa. Para tanto foi feita a coleta de dados em 
documentos como: prontuários, fichas de atendimento individual 
do Serviço Social, atas de reuniões e demais documentos que re-
gistram a história da implantação e do atendimento que tem sido 
efetivado pela Ala de desintoxicação do HUOP. Por meio desse tra-
balho investigativo realizado em trinta e três prontuários de ado-
lescentes internados entre os meses de janeiro a abril de 2014, foi 
possível identificar indícios de violência intrafamiliar praticada por 
pais e/ou responsáveis; bem como fortes indícios da relação entre 
essa violência e o uso de SPAs, no caso de adolescentes internados 
na Ala.

Palavras Chaves: Criança; Adolescente; Violência Intrafamiliar; Subs-

tância Psicoativa.
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DA DROGA À TRANSGRESSÃO - O CONFLITO COM A LEI EM 
ADOLESCENTES

Vanessa Ruffatto Gregoviski 
Universidade do Vale do Rio 

dos Sinos – São Leopoldo/RS

Lucas André Borges Hlavac 
Centro de Estudos da Família 

e do Indivíduo.

 

A adolescência é um período de formação em que o jovem 
busca sua independência e desenvolvimento, deixando de ser 
criança para tornar-se aos poucos adulto. Para tal, a diferenciação 
da família é de extrema importância, entrando em cena o grupo 
de pares e as novas experiências. Adolescentes tendem a testar li-
mites e buscar novas sensações, sendo assim a transgressão acaba 
adquirindo certa normalidade nesta fase do ciclo de vida. O uso de 
drogas aparece muito nesse sentido, agravando condutas de risco 
e levando o jovem a buscar a afirmação de si mesmo através dos 
desafios e contestação de regras, provando assim sua existência. 
Porém, essas violações do que se tem como aceitável socialmente 
podem chegar ao limite, que é quando os adolescentes passam 
então a ser considerados como em conflito com a lei, sendo sujei-
tados a uma medida socioeducativa. Este relato busca apresentar 
os dados que foram colhidos a partir de uma pesquisa realizada 
com adolescentes privados de liberdade de um Centro de Aten-
dimento Socioeducativo no interior do estado do Rio Grande do 
Sul, com a finalidade de demonstrar o quão próximo a drogadição 
está da transgressão negativa e como ambas se relacionam. Os 
dados aqui expostos são parte da pesquisa denominada “Quem 
você vai ser quando crescer? – Adolescentes em Conflito com a 
Lei”, aprovada sob o parecer nº 1.496.756 , que tem delineamento 
qualitativo descritivo e foi realizada com seis adolescentes do sexo 
masculino privados de liberdade que tinham em média 19,3 anos. 
Utilizou-se a entrevista semiestruturada como método, garantin-
do um espaço para livre expressão do jovem, e a exploração de 
dados se deu por análise de conteúdo. Percebeu-se que todos os 
adolescentes em determinado momento já haviam tido contato 
com álcool ou outras drogas, e desses seis todos continuam usan-
do alguma substância, porém nota-se que todos diminuíram ou 
a intensidade ou a gravidade do tóxico em questão, sendo que 
alguns agora restringem-se a álcool e cigarro que, apesar de tam-
bém serem consideradas drogas, têm maior aceitação social e le-
gal. Todos os jovens também afirmam que iniciaram o uso após 
alguém próximo oferecer, em geral amigos ou colegas, e além dis-
so quatro deles contam que tem ao menos um familiar que utiliza 
drogas ou trafica. No tocante ao tráfico, três rapazes afirmam que 
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já venderam drogas como forma de ganhar dinheiro, e um deles 
afirma que estava sob o efeito de álcool quando cometeu o ato 
infracional pelo qual foi detido. Após análise desses e outros apon-
tamentos é possível perceber que os adolescentes muito antes do 
envolvimento com o que os levou até o CASE tiveram envolvimen-
to com diversas substância e foram nessas situações que conhece-
ram as particularidades do mundo do crime, envolvendo-se cada 
vez mais. Dessa forma, nota-se clara relação entre ambos, sendo 
importante destacar a necessidade de uma apropriada interven-
ção com jovens em situação de uso abusivo de drogas, buscando 
tirá-los da vulnerabilidade que pode ser gerada com esse contexto.

Palavras Chaves: Drogadição, Adolescência, Adolescentes em Con-

flito com a Lei.
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GRAVIDADE DO TRAUMA E USO DE DROGAS DE ABUSO: ESTUDO 
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 O uso abusivo de drogas constitui fator de risco para acidentes/
violências e/ou traumas, em agravos que geram elevados custos 
sociais. O objetivo foi verificar características epidemiológicas e clí-
nicas de vítimas de traumas não fatais e informados como associa-
dos ao uso de drogas de abuso. Estudo descritivo e documental, 
de natureza quantitativa, com 71 casos originados de atendimen-
tos em serviços de atenção pré-hospitalar de Maringá - Paraná, 
no período de janeiro a agosto de 2016. A amostra intencional foi 
estabelecida após internação hospitalar e indicação da associação 
ou provável associação trauma-drogas de abuso, por critérios clíni-
cos ou relato da vítima, e notificação epidemiológica do caso como 
evento sentinela em um programa de vigilância e monitoramento 
locorregional da intoxicação por drogas. Como fontes de dados 
foram utilizadas as fichas Epidemiológicas de Ocorrência Toxico-
lógica de Intoxicação Alcoólica e/ou Outras Drogas de Abuso, e as 
fichas de atendimento dos serviços pré-hospitalares. Para análi-
se da gravidade das intoxicações e do trauma, foram utilizadas a 
Escala de Glasgow e o Revisited Trauma Score - RTS. Dados dos 
documentos foram compilados em planilha eletrônica no softwa-

re Microsoft Office Excel 10.0 e analisados por meio de estatística 
descritiva simples (medidas de lo calização central e de dispersão). 
A maioria dos participantes era do sexo masculino (67 – 94,4%), 
com idade média de 41 anos; o local da ocorrência foi o ambien-
te externo (58 – 81,7%) e em 56 (78,9%) ocorrências foi solicitado 
o serviço de atendimento pré-hospitalar público, principalmente 
em acidentes de trânsito (35 – 49,3%); a bebida alcoólica, com pa-
drão de uso crônico foi referida por todos, mas cinco (7%) faziam 
uso associado à outras drogas (cocaína, maconha e ecstasy). Sobre 
o tipo de ocorrência a maioria foi por queda da própria altura (20 
– 28,2%), seguido de colisão (18 – 25,4%) . Nove casos (17,7%) eram 
moderados ou graves na Escala de Glasgow e três (6,7%) modera-
dos ou graves no RTS, com múltiplas fraturas ósseas e alterações 
neurológicas, 7 (9,9%) fizeram politrauma, e aconteceu um óbito. 
O setor de internação foi o pronto socorro, com duração média 
de cinco dias. Associando a faixa etária dos eventos sentinelas às 
escalas, os casos mais graves concentram-se na faixa etária entre 
20 a 39 anos de idade. Os dados obtidos ofereceram informações 
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importantes sobre aspectos relevantes da amplitude e magnitude 
desses problemas, corroborando ou afastando em alguns momen-
tos, de outros estudos em nosso país. Impõe que a atenção a pa-
cientes com efeitos do uso de drogas no âmbito da articulação da 
Rede de Atenção à urgência e  a Rede de  Atenção Psicossocial/
Saúde Mental.

Palavras-chave: Urgências; Drogas ilícitas; Ferimentos e lesões; Uni-

dades móveis de emergência; Enfermagem em Saúde Pública.
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HERANÇA HISTÓRICA DO PENSAMENTO MANICOMIAL E INICIATIVAS 
REFORMADORAS NO COTIDIANO DE UM CAPSad
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Introdução: a hermenêutica fenomenológica resgata o atraves-
samento das heranças históricas que permeiam as práticas sociais. 
No campo polissêmico da saúde mental, tais heranças abrangem 
diversas perspectivas, algumas mais alinhadas ao pensamento 
manicomial e medicalizante, outras mais alinhadas a iniciativas 
diversas de questionamento epistemológico da loucura e de con-
sideração transdisciplinar do sofrimento, havendo ampla intersec-
ção de ambiguidades, conflitos e confluências no espectro entre 
posicionamentos biologizantes e voltados à inclusão social. Obje-
tivo: o presente trabalho parte da experiência de um projeto de 
extensão universitária num Centro de Assistência Psicossocial Ál-
cool e Drogas de uma cidade do interior de Minas Gerais com o 
objetivo de compreender o modo como tais referências sociais, 
culturais e políticas hermeneuticamente sedimentadas se expres-
sam no cotidiano, concomitantemente reproduzindo práticas ins-
tituídas e produzindo práticas instituintes. Método: foi realizada 
uma cartografia clínica de perspectiva fenomenológica, metodo-
logia de reconhecimento e composição das paisagens sociais por 
meio da escuta atenta a seus atores. As experiências que com-
puseram a paisagem institucional foram descritas em diários de 
bordo dos pesquisadores, relatando percepções, acontecimentos, 
diálogos e reflexões sobre o acompanhamento de oficinas, dis-
cussões de equipe, atendimentos individuais e outras atividades 
do cenário interventivo. Resultados: a cartografia clínica desvelou 
a expressão de heranças tanto do pensamento manicomial tradi-
cional quanto das experiências históricas em torno da reforma psi-
quiátrica. Apresentaram-se situações, tais como a predominância 
do uso medicamentoso na amplitude do atendimento, em que 
o CAPSad pode oferecer a massificação de procedimentos com 
foco no diagnóstico, a defesa da abstinência por alguns técnicos 
num contexto cuja política oficial de saúde oferecida é a proposta 
da redução de danos, contradições no desenvolvimento de ofici-
nas terapêuticas e a falta de conexões entre o CAPSad e a comu-
nidade, estancando e restringindo a construção de vínculos fora 
do serviço em razão de uma logística institucional. Tais eventos 
expressavam relações marcadas por trajetórias institucionalizadas 
nas concepções biologizantes e elementos de biopoder comuns 
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aos hospitais que, ainda presentes, subvertiam em diversos aspec-
tos a proposta da reforma psiquiátrica enquanto eixo de funciona-
mento de um CAPS. Simultaneamente, coexistem aspectos condi-
zentes com a trajetória do ponto de vista da reforma psiquiátrica, 
como a iniciativa de busca ativa dos usuários do serviço, o ofereci-
mento de atividades e oficinas baseadas no potencial e nos proje-
tos dos participantes e o esforço político pela evolução para CAPS 
III, no intento de ampliar a oferta de atendimento à população 
e evitar internações prolongadas considerando-se o território da 
cidade, cujas vagas são oferecidas por comunidades terapêuticas 
religiosas frequentemente pouco focadas num atendimento volta-
do à promoção da saúde. Discussão: a desconstrução do modelo 
manicomial necessita da criação de espaços em que se suscitem 
compreensões e sejam geradas transformações no modo como é 
entendida a práxis, permitindo reelaborar práticas e perspectivas 
em direção à promoção da cidadania e da dignidade dos sujeitos. 
Sem a articulação entre problematização e reinvenção das rela-
ções humanas nos dispositivos substitutivos e nos espaços de so-
cialização originais dos sujeitos, corre-se o risco de miscigenação 
das concepções manicomiais no próprio cotidiano dos serviços de 
saúde mental.

Palavras-chave: Reforma psiquiátrica, Centro de Assistência Psicos-

social Álcool e Drogas; Hermenêutica Fenomenológica; Medicaliza-

ção; Cartografia Clínica.
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INTERNAÇÃO HOSPITALAR E TRAUMA: EVENTO SENTINELA PARA 
MONITORAMENTO DOS EFEITOS DAS DROGAS DE ABUSO
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Lúcia Margarete dos Reis
Magda Lúcia Félix de 
Oliveira

 Os sistemas de vigilância de eventos sentinela objetivam moni-
torar e avaliar a atenção à estes eventos na rede de saúde. O concei-
to sentinel events foi proposto por Rutstein e colaboradores como a 
ocorrência de doença, invalidez ou morte preveníveis por ações de 
atenção primária, constituindo-se clear-cuts para a qualidade da 
assistência. Neste contexto, desenvolveu-se, academicamente. um 
evento sentinela para a vigilância epidemiológica das repercussões 
do envolvimento com drogas de abuso na saúde dos usuários de 
drogas e de suas famílias, entendendo a internação por trauma físico 
como evento em indivíduos e famílias que já deveriam ter sido as-
sistidas por políticas públicas.  Estudo do tipo exploratório-descritivo, 
objetivou analisar a potencialidade do evento sentinela Internação 

hospitalar com diagnóstico de trauma associado à intoxicação por 

drogas de abuso.  Desenvolvido em Maringá – Paraná – Brasil, com 
casos originários de um centro de informação e assistência toxicológi-
ca no período de abril a setembro de 2014, e investigação epidemio-
lógica a partir de análise documental e entrevista com 30 familiares 
dos eventos.  A coleta e a análise de dados seguiu a metodologia de 
investigação de eventos sentinela, ampliada com a avaliação clínica 
dos casos. Os dados para caracterização sociodemográfica do fami-
liar entrevistado, do evento sentinela e da família foram compilados 
em planilha eletrônica no Software Microsoft Office Excel 10.0, com 
apresentação em frequência absoluta e relativa, e cálculo de desvio 
padrão.  A matriz para avaliação epidemiológica dos casos seguiu o 
modelo root cause analysis, com adaptação proposta no Protocolo 
de Londres pela Seeking out theunderlying root causes of events - 
SOURCE. Todos os aspectos éticos foram cumpridos rigorosamente 
(Parecer 458.185/2013).  O perfil dos usuários apontou predomínio 
do sexo masculino, idades entre 13 e 65 anos e média de 40,1 anos, 
baixa escolaridade e desemprego. A droga mais utilizada foi o álco-
ol, isolada ou associada a outras drogas e metade deles a utilizava 
diariamente. O Escore de Avaliação Clínica de Paciente Intoxicado 
apontou cinco (16,6%) com sintomas visíveis a sintomas graves, com 
risco de morte, e um caso fatal. A razão para início do uso de drogas 
relatado pelo familiar em 18 casos (60%) foi a influência de amigos, e 
em 17 casos (56,8%) a família descobriu o uso imediatamente, com a 
mudança de comportamento do usuário no contexto familiar. Houve 
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relatos de violência na infância, de traumas anteriores, manobras ilíci-
tas para aquisição da droga, alterações de comportamento no âmbito 
domiciliar e comportamento aditivo nas famílias (42%).  e em 20% 
das famílias o uso de drogas acontecia dentro de residência. Com a 
investigação dirigida para a trajetória da ocorrência do evento, identi-
ficou-se pontos críticos, permitindo a crítica sobre o desempenho das 
políticas públicas. Comprovando a potencialidade do evento sentine-
la para medir a gravidade dos casos, o grupo estudado apresentou 
características específicas que o caracterizou como uma “população 
diferenciada” para avaliação das repercussões do uso de drogas na 
família. Eram indivíduos com longa trajetória de uso de drogas e com 
gravidade social evidenciada em características individuais e nos con-
textos de vida das famílias. 

Palavras-chave: Vigilância de evento sentinela; Intoxicação por 

drogas de abuso; Ferimentos e lesões; Saúde Pública; Cuidados de 

enfermagem.
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PERSPECTIVAS DE ADOLESCENTES SOBRE DROGAS E VIOLÊNCIA EM 
FESTAS POPULARES NO INTERIOR BAIANO: RELATO DE EXPERIÊNCIA
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Introdução: O uso de substâncias psicoativas (SPA) advém de 
milhares de anos e faz parte da história da humanidade, visto 
que, a sua utilização está associada a fatores culturais, religiosos 
e sociais, além da analogia a recreação ou como meio de enfren-
tamento de problemas.  Tal fenômeno é complexo e multidi-
mensional, sendo fruto de estudos nas mais diversas áreas do co-
nhecimento, em virtude da relação do uso de SPA com as variadas 
formas de violência e além do seu impacto na vida dos adolescen-
tes, constituindo-se assim, como um problema de saúde pública. 
Tais estudos destacam como os determinantes sociais, familiares 
e culturais se constituem como fatores de risco e proteção a essas 
condições, uma vez que o contexto social e a dinâmica de vida 
parental podem ser perpetradores de tais situações. Objetivo: re-
latar a experiência de uma oficina sobre drogas e violência em 
festas populares, na perspectiva de adolescentes de uma escola 
municipal do interior baiano. Metodologia: esta atividade foi re-
alizada com adolescentes do 7º (sétimo) ano, tendo como temá-
tica disparadora a festa de Micareta, carnaval fora de época, que 
acontece anualmente no município com a participação de muitos 
adolescentes. A princípio os alunos foram colocados sentados em 
semicírculo, e lançado para eles a questão disparadora, “Afinal o 
que rola na micareta?”. As ideias foram postas na lousa, em segui-
da foi afixado duas cartolinas, sendo uma à direita, chamada esco-
lhas, e outra à esquerda, chamada consequências. Resultados: Os 
adolescentes mostraram-se bastante envolvidos e colaborativos 
com a Oficina e a temática abordada. Frente ao questionamento 
“O que rola na micareta?”, os adolescentes expuseram diversas si-
tuações vivenciadas na festa popular que envolvia momentos de 
diversão e descontração carregados de grande euforia.  Entretan-
to, entre os relatos também estavam presentes episódios de vio-
lência, uso abusivo de bebidas alcoólicas, drogas ilícitas, assédio 
sexual e furtos, os quais segundo os adolescentes tornam a festa 
um ambiente de risco para os jovens e adultos. Também houve re-
lato da associação entre os efeitos do uso de SPA e determinados 
comportamentos assumidos pelos jovens durante na festa. Con-
siderações finais: Através deste trabalho percebemos que o uni-
verso de sentidos dos adolescentes em relação às drogas e festas 
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populares do interior baiano é carregado de elementos negativos, 
e perpassado pelo reconhecimento da violência como algo que 
está muito presente em ambientes onde há o uso indiscrimina-
do de SPA, característico de tais eventos, tornando-os ambientes 
hostis para os adolescentes. Assim, este trabalho proporcionou a 
reflexão dos adolescentes, sobre as práticas adotadas nestas festas 
e suas relações com o uso de drogas, apontando a necessidade de 
continuidade desta ação no sentido da abordagem da prevenção 
ao uso e abuso destas substâncias com esta população.

Palavras – Chave: Adolescente, Drogas, Violência, Festas.
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REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE DE RAIVA E SUAS 
DIMENSÕES RELACIONADAS AO ABUSO DE SUBSTÂNCIA EM ADULTOS
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OBJETIVO: O uso de drogas está associado a quase metade 
dos principais comportamentos violentos como suicídio, homicí-
dio, acidentes de trânsito e violência doméstica. É necessário iden-
tificar fatores que possam explicar melhor a interação entre raiva / 
agressão e o consumo de substâncias psicoativas.

MÉTODO: O objetivo deste estudo é investigar a associação en-
tre essas variáveis. A pesquisa dos artigos foi realizada nas bases 
de dados Pubmed, Embase, Psycinfo e Bireme. Os critérios de in-
clusão foram: estudos com homens adultos com diagnóstico de 
transtorno de uso de substâncias psicoativas, que enfatizavam os 
termos relacionados à raiva. O total de 5.414 artigos encontrados 
foram excluídos por título ou duplicação 5404. Foram selecionados 
10 artigos para a metanálise com uma amostra masculina.

RESULTADOS: Os resultados da metanálise mostraram um au-
mento significativo nos níveis de raiva nessa população quando 
comparados aos grupos não usuário. As variáveis   mais comuns as-
sociadas à raiva, agressividade, violência e uso de substâncias são 
os efeitos psicofarmacológicos de substâncias psicoativas que po-
dem aumentar o potencial de raiva / agressão quando associado 
ao sexo masculino, violência doméstica e transtornos psiquiátricos. 
As quatro dimensões da raiva: traço, controle, expressão e raiva 
dentro indicam características de raiva que podem ser abordadas 
no tratamento desses pacientes.

CONCLUSÕES: A partir desses achados, reforçamos a ideia de 
que a raiva deve ser melhor estudada nesta população e melhor 
avaliada em contextos clínicos, a fim de desenvolver novas estraté-
gias preventivas e de tratamento personalizado. 

Palavras-chave: Raiva, Álcool, cocaíne, heroína, maconha, inalantes, 

tabaco, uso de substâncias, toxicodependência, dependência de 

drogas.
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“A GENTE NÃO QUER SÓ COMIDA”: LAZER, CULTURA E TRABALHO; 
PROPOSTA DE CUIDADO INTEGRAL EM UM CAPS AD
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A Reforma Psiquiátrica prevê a realização de atividades tera-
pêuticas em ambientes fora das dependências da unidade de saú-
de, do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-AD), 
em espaços abertos, onde os usuários do serviço e seus familiares 
possam interagir com o ambiente da sociedade em que vivem. 
Dentre os direitos constitucionalmente garantidos,  destacam-se 
o acesso ao lazer, à cultura e a oportunidades de trabalho. Assim, 
pensando em atender a essa necessidade, foi idealizada uma ativi-
dade terapêutica em grupo, oportunizando aos usuários do servi-
ço e aos seus familiares se apropriarem e desfrutarem de espaços 
que fazem parte da cidade e que não fazem parte da realidade 
de muitos que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconô-
mica, dentro de um contexto sociocultural que restringe o acesso 
às opções de lazer e cultura que a cidade oferece. Propomos uma 
atividade em grupo para os usuários do CAPS-AD, com o objeti-
vo de favorecer a autonomia; promover a apropriação de espaços 
de lazer, cultura e de cunho profissionalizante, com oferta de va-
gas de emprego, de forma a ampliar a oportunidade de acesso, 
propiciar um convívio social que possibilite novas oportunidades 
e novos olhares, com novas inserções socioculturais, melhora da 
autoestima e da qualidade de vida, além de promover a socializa-
ção em grupo. Trata-se de um relato de experiência vivenciado no 
CAPS-AD de Cuiabá. O planejamento da atividade é realizado nos 
grupos pelos coordenadores em conjunto com os usuários, que 
definem o local a ser visitado. As visitas acontecem mensalmente, 
sendo agendadas através de contato telefônico ou ofícios expe-
didos nos locais escolhidos. A saída do grupo participante ocor-
re a partir da unidade (CAPS-AD), para facilitar o acesso a todos 
e a socialização do grupo. Os familiares também são convidados 
a participar. Essa atividade objetiva proporcionar momentos de 
reflexão, oportunizar acesso ao lazer e à cultura e orientar sobre 
serviços públicos ou parcerias com o setor privado oferecido. Foi 

EIXO: VULNERABILIDADE, INTERSETORIALIDADE  
E ACESSO A POLÍTICAS PÚBLICAS
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necessário apresentar a proposta aos usuários, por meio de rodas 
de conversas, para discutir sobre a importância do lazer e da cul-
tura como contribuintes do viver saudável. Foi possível perceber os 
valores de alguns usuários em relação à dicotomia trabalho/lazer, 
com expressões de supervalorização do trabalho em detrimento 
do lazer, como resposta ao que se incorpora de uma sociedade ca-
pitalista; e o lazer, nesse contexto, aparece como perda de tempo 
e de dinheiro, ou, ainda, como mercadoria desnecessária. Assim, 
a atividade propõe trabalhar a reconstrução de alguns valores e 
incentivar uma vida saudável, em que lazer, cultura e trabalho pos-
sam fazer parte da vida da pessoa como direito à sua cidadania. O 
grupo mantém-se como um desafio que vem sendo consolidado 
no serviço.

Palavras-chave: atividades terapêuticas; lazer/cultura; trabalho; 

CAPS ad.
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O uso de substâncias que alteram o estado mental é antigo e 
se perde na história da humanidade, sendo motivado por ques-
tões religiosas, culturais ou mesmo recreativas. Esse é o grande 
problema, já que é o que separa o uso ocasional e recreativo da 
perda da capacidade de controlar a quantidade de uso, tornan-
do um tema de foro individual para um problema de saúde, já 
que a dependência em substâncias psicotrópicas é um transtor-
no capaz de alterar o funcionamento mental, determinante para 
prejudicar o desempenho do indivíduo de forma global. A de-
pendência química na atualidade é um problema de Saúde Pú-
blica e necessita de ações multiestratégicas e de uma rede assis-
tencial que dê conta da complexidade da doença. Assim, a Rede 
de Atenção Psicossocial e a redução de danos preconizam um 
tratamento digno e humanizado, que respeita a subjetividade e 
autonomia do usuário de droga, propondo o resgate da cidadania 
desse sujeito. Nesse sentido, a internação involuntária é contrária 
à proposta assistencial vigente. Objetiva-se compreender a auto-
nomia do dependente químico frente ao fenômeno contemporâ-
neo da internação compulsória. Trata-se de uma revisão integrati-
va de literatura de 7 artigos publicados nos anos de 2000 a 2016, 
em língua portuguesa, em revistas indexadas na BVS e SCIELO, 
por meio do cruzamento entre os Descritores Controlados em Ci-
ências da Saúde: autonomia, internação involuntária, internação 
compulsória, direito à saúde, usuários de drogas e dependência 
química. A seleção dos artigos foi baseada nas questões norte-
adoras: Qual a relação entre a legislação vigente e a internação 
compulsória para dependentes químicos? Frente a tal solicitação, 
é respeitada a autonomia do dependente? Realizou-se a análise 
de conteúdo proposta por Bardin e foram criadas três categorias 
temáticas, bem como, subcategorias. As políticas sobre drogas no 
Brasil preconizam uma rede de tratamento comunitária da de-
pendência química, devendo-se levar em conta a autonomia e 
individualidade do sujeito, além dele participar das decisões e 
de todo processo, portanto constatou-se desconsideração à au-
tonomia do sujeito quando se opta pela internação compulsória 
em detrimento de modalidades de tratamento disponibilizadas 
na rede de atenção de saúde mental. Portanto, há uma rede de 
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serviços que deve ser considerada no tratamento desse usuário. 
E é preciso que se utilize todo o potencial dessa rede, todos seus 
vieses e meios propostos para a atenção adequada aos indivíduos 
que dela possam usufruir para uma vida com dignidade e huma-
nidade desejáveis. A internação compulsória, na atualidade, vem 
sendo utilizada apesar dos serviços disponibilizados, contrarian-
do o modelo psicossocial proposto. Há necessidade de discussões 
pertinentes ao tema a fim de garantir a autonomia do dependen-
te químico e de respeitar as políticas sobre drogas no Brasil.

Palavras-chave: autonomia; dependente químico; internação invo-

luntária.
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A INTERFACE DO ADOLESCENTE VULNERÁVEL À SOCIEDADE 
FACILITADORA DO ÁLCOOL

Poliana Vilar Torres Ferreira 
Ministério da Saúde

 

O álcool é a substância psicotrópica mais utilizada por ado-
lescentes no Brasil e no mundo. O abuso de substâncias psicoati-
vas tem causa multifatorial, que envolve cultura, fatores econômi-
cos-sociais e ambientais. Segundo o departamento americano de 
saúde e serviço humano (1988) famílias em que o pai ou a mãe 
é dependente de álcool, mas que consegue manter um convívio 
minimamente harmonioso e estruturado (almoçam juntos, estão 
unidas durante as festas tradicionais do ano, relacionam-se social-
mente com outras famílias, etc.) têm incidência significativamente 
menor de dependência química entre seus filhos, do que aquelas 
visivelmente desestruturadas. Portanto há vulnerabilidade da de-
pendência em maior ou menor grau entre os indivíduos. O álcool é 
uma droga considerada permitida pela sociedade, e muitas vezes 
os adolescentes presenciam o consumo excessivo pelos próprios 
pais dentro de casa. O abuso do álcool está associado a maiores 
índices de situações de violência, como acidentes de trânsito, rou-
bos, abuso sexual, suicídios. O presente artigo visa fazer uma refle-
xão sobre os usuários adolescentes de álcool acerca da vulnerabi-
lidade dessa faixa etária diante dos padrões de consumo atuais. A 
Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), divulgada pelo 
IBGE, traz dados alarmantes sobre os hábitos dos adolescentes 
brasileiros. O trabalho, referente ao ano de 2015, foi realizado com 
estudantes concluintes do 9º ano em escolas públicas e privadas 
de todo o país, a maioria entre 13 e 15 anos. Os resultados mos-
tram que o percentual de jovens que já experimentaram bebidas 
alcoólicas subiu de 50,3%, em 2012, para 55,5% em 2015; (sen-
do considerada experimentação uma lata de cerveja, uma taça 
de vinho ou uma dose de cachaça/uísque). Esses estudantes, com 
idade entre 13 e 14 anos, adquiriram as bebidas em casa, com 
amigos. O álcool, assim como o tabaco, é considerado porta de 
entrada para o mundo das drogas, com um risco de progressão ao 
longo da vida, o que significa que a partir deste primeiro contato 
pode-se partir para o uso de drogas cada vez mais pesadas. Pela 
legislação brasileira, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas 
são proibidos para menores de 18 anos, mas os números mostram 
que a prática é bastante difundida. O problema é levemente mais 
grave entre as meninas, com 56,1% delas já tendo experimentado 
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álcool, contra 54,8% dos garotos. Em termos regionais, a questão 
é mais preocupante no Sul, onde 65,9% dos entrevistados rela-
tam já terem bebido. Se faz necessário a maior regulamentação 
da propaganda de bebidas alcóolicas. Pela legislação atual, ape-
nas bebidas com grau alcóolico acima de 13 graus Gay Lussac, 
como vodca e uísque, são proibidas de veicular publicidade entre 
6h e 21h.O fortalecimento e a ampliação da política nacional de 
acompanhamento a jovens e adolescentes usuários de drogas é 
instrumental importante. Para efetivar essa proposta e avaliar a efi-
cácia das estratégias, se faz necessário o contínuo levantamento 
epidemiológico, cujo sistema de informações e dados viabilizam a 
elaboração de indicadores que podem subsidiar o planejamento e 
a elaboração de políticas e ações voltadas ao cuidado dos usuários 
de SPA, possibilitando que sejam protagonistas das intervenções. 
É necessário o incansável debate sobre o tema para estimular a 
sociedade a abstenção de drogas.

Palavras-chaves: Álcool, dependência, jovens.
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ASPECTOS DO PERFIL E TEMPO DE PERMANÊNCIA DOS USUÁRIOS DO 
ACOLHIMENTO NOTURNO EM UM CAPS AD III DO DISTRITO FEDERAL

Isabela Borges Botelho
Jeovane Belarmino 
Cordeiro
Marcelo Antônio Correira 
Peixoto
Pamella Karla Feitosa 
Rodrigues
Vanessa Ribeiro Rego

O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas III é um Ser-
viço específico para o cuidado e atenção integral às pessoas com 
necessidades em decorrência do uso de álcool e outras drogas. 
Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, atuando em situa-
ções de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial. É um 
Serviço de Saúde de caráter aberto, comunitário, territorial e sob 
a ótica interdisciplinar em substituição ao modelo asilar. Dispõe 
de leitos de Acolhimento Noturno que são utilizados com vários 
propósitos, que dependerão da definição do plano terapêutico 
singular do usuário. Apresenta como finalidade a retomada e o 
redimensionamento das relações interpessoais, o convívio familiar 
e/ou comunitário, desintoxicação aguda, vulnerabilidade social, re-
pouso. O objetivo da pesquisa foi caracterizar os aspectos do perfil 
dos usuários e o tempo de permanência no Acolhimento Noturno 
em um CAPS AD III do Distrito Federal, nos anos de 2015 e 2016. O 
local da pesquisa foi o CAPS AD III Rodoviária, localizado em área 
de uso intenso de substâncias psicoativas em Brasília e com gran-
de circulação de pessoas, pois é uma das principais regiões comer-
ciais do Distrito Federal. Ainda, é o único dispositivo especializado 
para pessoas com necessidades decorrentes do uso de substâncias 
existente na região central do Plano Piloto. Realizado um estudo 
quantitativo, do tipo retrospectivo, com análise documental dos 
registros do livro de admissão em hospitalidade noturna do Servi-
ço. O levantamento foi de acordo com os seguintes aspectos: faixa 
etária, gênero, procedência e o tempo de permanência destes usu-
ários em Acolhimento Noturno. Nos anos de 2015 e 2016, foram 
admitidos, respectivamente, 224 e 282, totalizando 506 usuários. 
Destes, 50,2% (254) estão entre a faixa etária de 31 a 45 anos, 83,9% 
(425) são do sexo masculino. 56% (285) passaram de 1 a 7 dias no 
Acolhimento Noturno, sendo a média do tempo de permanência 
de 7,52 dias. Quanto a procedência 37,1% (188) estavam em situa-
ção de rua. Desses, 71,8% (135) permaneceram de 1 a 7 dias, sendo 
considerado um fator de proteção o acesso aos leitos de hospitali-
dade noturna para a prevenção da violência e vulnerabilidade so-
cial que essa população está exposta de forma rotineira. Dos resul-
tados constatados, percebe-se que corroboram e se aproximam de 
outros estudos realizados. É importante recurso de proteção social 
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e prevenção de recaídas à população atendida, com garantia de 
oferta ao cuidado integral e assistência multiprofissional. Os dados 
encontrados permitem aos profissionais conhecerem melhor o 
perfil dos usuários do Acolhimento Noturno do CAPS a fim de sub-
sidiar as ações dos profissionais em intervenções de qualidade e 
maior efetividade, bem como a preocupação com as articulações 
em rede para melhoria do atendimento prestado a este público.

Palavras-chave: Acolhimento Noturno; Drogas; CAPS AD.
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AVALIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO RESIDENCIAL TRANSITÓRIO 
PARA O CUIDADO DOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS
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de Medeiros 
Secretaria Municipal de Saúde 

- Prefeitura do Recife

Pollyanna Fausta Pimentel 
de Medeiros 
Fiocruz 

Carla Aparecida Arena 
Ventura 
Universidade de São Paulo – 

Departamento de Enfermagem 

Psiquiátrica e Ciências 

Humanas – Ribeirão Preto/SP

Para o cuidado dos usuários de álcool e outras drogas é fun-
damental que sejam construídas estratégias terapêuticas sempre 
considerando as peculiaridades de cada sujeito. Além do mais, a 
questão da dependência química envolve uma dimensão subje-
tiva e social que requer diferentes estratégias de tratamento, que 
levem a redução de danos decorrentes do uso problemático. Em 
Recife/PE, foi implantado um serviço local denominado Albergue 
Terapêutico, como retaguarda dos Centros de Atenção Psicosso-
cial de Álcool e outras Drogas (CAPSad), considerado um espaço 
protegido para os usuários de drogas, que funcionava vinte e qua-
tro horas, todos os dias da semana, com atividades multidiscipli-
nares e abordagem biopsicossocial. O Ministério da Saúde insti-
tuiu a Unidade de Acolhimento (UA), no componente de atenção 
residencial de caráter transitório, da Rede de Atenção Psicossocial 
(RAPS). Com esta mudança, Recife precisou adequar, de acordo 
com a portaria, para financiamento e alinhamento do processo 
de trabalho. Com o objetivo de identificar as mudanças na or-
ganização do processo de trabalho e estrutura entre os serviços 
Albergue Terapêutico e UA. A estratégia utilizada foi à abordagem 
qualitativa, por meio da técnica de análise documental. Foram 
consideradas legislações de 2003 até 2015, no âmbito municipal 
e federal, referentes aos serviços e diretrizes da Política Nacional 
e Municipal de Atenção aos Usuários de Álcool e outras Drogas. 
Após o levantamento e escolha dos documentos, realizou-se uma 
sistematização utilizando um roteiro com os seguintes tópicos: 
ano de criação dos decretos, leis e portarias municipais e fede-
rais; objetivos do funcionamento do serviço, equipe prevista para o 
atendimento, identificação da organização e processo de trabalho 
nos serviços; formas de financiamento. As dimensões analisadas: 
estrutura dos serviços, processo de trabalho e o papel dos pro-
fissionais. Foram identificadas diferenças no funcionamento dos 
serviços – tempo de permanência: Albergues até 45 dias e UA até 
180 dias. A quantidade de profissionais tem uma diferença no 
profissional de nível médio, no albergue 15 e UA 17. O local de 
atividades da UA ocorre no CAPSad e em outros equipamentos 
dos territórios e no Albergue possuíam uma programação de ati-
vidades internas. O processo de trabalho da equipe da UA com 
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mais ênfase a construção de autonomia e um acompanhamento 
mais territorial, sendo que o Albergue trabalhava priorizando a 
construção integrada com o CAPSad. Compreender a adequação 
do funcionamento do Albergue Terapêutico para UA possibilitou 
identificar aspectos positivos, como a garantia da qualidade do 
cuidado e das relações usuários-equipes-territórios, bem como a 
participação de forma ativa da articulação intersetorial para pro-
mover a reinserção social e familiar na comunidade. Nos aspectos 
negativos destacou-se a falta de clareza na definição das atribui-
ções dos profissionais de nível superior, que aponta desafios na 
transição e no processo de trabalho. A análise técnica-política das 
diretrizes e princípios permitiu que gestores e profissionais, na 
construção da RAPS em Recife, identificassem diferentes aspec-
tos na transição do modelo de cuidado. A construção da interven-
ção para o cuidado dos usuários de drogas suscitaram mudanças 
tanto no cotidiano das equipes responsáveis pelo cuidado direto, 
quanto das responsáveis pela gestão do sistema de saúde.

Palavras-chave: Albergue Terapêutico. Unidade de Acolhimento. 

Usuário de Álcool e outras Drogas. RAPS.
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BOA PRÁTICA DEPENDÊNCIA QUÍMICA: SUPERVISÃO CLÍNICA-
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Exercido por profissionais de formação teórica e prática diversas, 
o ofício da supervisão apresenta algumas características comuns, a 
exemplificar: a supervisão deve ser “clínico-institucional”, no sentido 
de que a discussão dos casos clínicos deve sempre levar em conta 
o contexto institucional, isto é, o serviço, a rede, a gestão, a política 
pública; qualquer que seja sua tradição teórica predominante, cabe 
ao supervisor enfrentar ele mesmo o desafio do novo cenário de 
sua prática (o CAPS e a rede pública de saúde), ajudando a equi-
pe a buscar permanentemente, em cada caso clínico, a construção 
dos conceitos operativos de rede (de serviços de saúde, de outras 
políticas intersetoriais, familiar, social, cultural, laboral) e de terri-

tório (o lugar da vida do sujeito, suas características culturais, suas 
interações significativas). Sujeito, rede e território articulam-se no 
projeto terapêutico, cujo objetivo final é ajudar o serviço e a rede 
a apoiarem o paciente e sua família na construção da autonomia 
possível.  Assim, ao supervisor cabe a complexa tarefa de contextu-
alizar permanentemente a situação clínica, foco do seu trabalho, 
levando em conta as tensões e a dinâmica da rede e do territó-
rio. Em outras palavras: buscando sustentar o diálogo ativo entre 
a dimensão política da clínica e a dimensão clínica da política. O 
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) é uma 
modalidade de serviço voltada para o atendimento de usuários 
com dependência e/ou uso prejudicial de álcool e outras drogas. 
O serviço implica que os profissionais busquem boas práticas para 
ações do seu fazer cotidiano, a partir das mudanças no modelo as-
sistencial de saúde mental. As discussões de caso com o suporte da 
supervisão clínica assistencial são uma importante ferramenta para 
a realização de um plano terapêutico mais eficiente e factível para 
os usuários e profissionais do serviço. Objetiva-se descrever a prática 
de uma enfermeira enquanto supervisora clínica-institucional de 
um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras drogas. Trata-se 
de um relato de experiência de supervisão clínico assistencial de-
senvolvida em um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 
(CAPS AD) de um município da região metropolitana de Belo Ho-
rizonte/MG. As supervisões são realizadas a cada 15 dias e, a cada 
encontro, convida-se a equipe a discutir as situações conflitantes 
e de difícil manejo a nível clínico e/ou institucional. Discute-se as 



II Congresso Internacional de Prevenção dos Problemas Relacionados ao Uso de Drogas 295

Pôsteres

boas práticas identificadas nesta experiência. A partir dos casos clí-
nicos são traçadas proposta de intervenção a curto e médio pra-
zo, com o sujeito e com a família, afim de estabelecer critérios de 
acompanhamento dos resultados da intervenção. Percebe-se que 
o envolvimento da equipe produz bons resultados no tratamento 
dos usuários, propiciando a construção da identidade do serviço e 
a melhoria no tratamento ofertado.

Palavras-chave: Dependência química; Enfermagem; Boas práticas.
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O uso de substâncias psicoativas (SPAs) acompanha a história 
da humanidade desde os seus primórdios. Atualmente, o consu-
mo se tornou um problema de saúde pública devido ao impacto 
que os transtornos associados ao uso abusivo causa, tais como au-
mento de ocorrência de acidentes e atos de violência, sofrimento 
existencial grave, comprometimento no desenvolvimento psicos-
social, gravidez não planejada e exposição a doenças sexualmen-
te transmissíveis. O início do uso de SPAs está acontecendo cada 
vez mais precocemente, atrelado ao desenvolvimento de novas 
substâncias sintéticas e de vias de uso alternativo, o que tem con-
tribuído para um aumento significativo da dependência e dos 
problemas associados. A população universitária é uma das mais 
vulneráveis devido ao fácil acesso a essas substâncias e à cultura 
de contestação própria ao ambiente universitário, que certas vezes 
promove e exalta esse consumo. Objetivo: mensurar o consumo 
de substâncias psicoativas por estudantes de uma universidade 
pública de um município de médio porte do interior do Estado 
de Minas Gerais e avaliar o seu uso abusivo. Metodologia: trata-se 
de uma pesquisa quantitativa, de caráter descritivo e comparativo. 
Participaram do estudo estudantes de diferentes cursos e períodos 
da universidade. A técnica de amostragem utilizada foi por conve-
niência. Para coleta de dados foram utilizados os seguintes instru-
mentos autoaplicáveis: Questionário Sociodemográfico, AUDIT e 
ASSIST. Os dados foram coletados em aplicação coletiva, realizada 
nas salas de aula da instituição, com prévia permissão dos profes-
sores dos cursos. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa (CAAE: 42585115.9.0000.5152). Resultados: 
Foram entrevistados 1.143 estudantes de diferentes cursos das 
áreas de Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, Exatas, Biológicas e 
da Saúde e da Terra. Desse total, 35,69% eram do sexo feminino e 
64,3% do sexo masculino. Quando perguntados sobre o consumo 
de álcool na vida, 17,76% responderam não consumir e 82,15% 
afirmaram fazer uso. Dentre os que consomem, 29,13% eram do 
sexo feminino e 53,72% do sexo masculino, sendo que 18,64% das 
mulheres e 33,86% dos homens faziam consumo de cinco ou mais 
doses de bebida em uma única ocasião, o que caracteriza bin-

ge drink. Dos usuários que bebiam em binge, 3,15% tinham pais 
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ou padrastos que faziam uso problemático de álcool e/ou dro-
gas, 28,35% consumiam tabaco durante o uso de bebida contra 
10,59% que não bebiam em binge; 19,51% consumiam maconha 
em binge e 6,74% não consumiam álcool em binge. Considera-
ções finais: as substâncias mais consumidas nessa amostra foram 
álcool, tabaco e maconha. Dessas, o álcool foi a mais consumida. 
Os números do binge drink chamam a atenção pelo potencial 
prejuízo associado a esse padrão de consumo e a maior vulnera-
bilidade ao uso de tabaco e maconha. Um aspecto para o qual é 
preciso atentar é que os universitários, por passarem a maior par-
te do tempo na universidade, não participavam de programas de 
prevenção, ficando a cargo da instituição de ensino propor ações 
nesse sentido. No caso da instituição em questão, não havia um 
programa ou mesmo atividades de prevenção ao consumo abusi-
vo e aos problemas associados.

Palavras-chave: Substâncias psicoativas. Consumo abusivo. Univer-

sitários. Álcool. Drogas.
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DINÂMICA FAMILIAR E SOCIAL DE DEPENDENTES QUÍMICOS COM 
HISTÓRIA DE VIOLÊNCIA

Maria Carolina Fregonezi 
Gonçalves Barboza
Cibele Alves Chapadeiro

 

O uso abusivo e dependente de drogas lícitas e ilícitas é um 
dos principais problemas de saúde pública na sociedade atual e 
sua relevância traz à tona diversas preocupações, considerando a 
pluralidade de problemas trazidos não somente para os usuários, 
como também para seus familiares e sociedade. Este estudo ob-
jetivou compreender e identificar as percepções de usuários de 
drogas em tratamento, internos de uma comunidade terapêutica, 
sobre a relação entre família, sociedade, o uso de álcool e outras 
drogas e a violência. Pesquisa qualitativa, realizada com doze inter-
nos de uma comunidade terapêutica da cidade de Uberaba – MG. 
Utilizou-se da entrevista semi-estruturada para coleta de dados e 
análise de conteúdo pela técnica de Bardin. A partir da análise, 
emergiram quatro categorias: convivendo com alcoolismo e vio-
lência familiar na infância; a violência infligida pelo interno antes 
do uso de drogas; a violência infligida pelo interno após o uso de 
álcool e drogas; a violência sofrida após o uso de álcool e drogas. 
Observou-se que as famílias praticaram violência em relação aos 
internos na sua infância e/ou entre seus membros, além disso, 11 
dos doze internos conviveram com pelo menos um dependente 
de álcool e/ou outras drogas dentro da família, sendo a maioria 
pais alcoolistas. Os próprios internos também já realizavam atos 
agressivos, antes do uso de drogas, porém alguns não os reconhe-
ciam como tal, como o roubar, que descreveram como necessário 
para suprir as privações da pobreza na infância. Após a ocorrência 
da dependência química, os internos praticaram violência inter-
pessoal direcionada aos pais, à esposa e filhos (agressões físicas e 
psicológicas), à comunidade (brigas, furtos e roubos) e até se au-
to-agrediram (tentativas de suicídio). Os internos relataram a dis-
criminação social e familiar que sofreram devido o uso de álcool e 
outras drogas, além da violência sofrida das abordagens policiais e 
do tráfico de drogas. Portanto, os sujeitos da pesquisa associaram o 
uso de álcool e outras drogas com atos violentos após a dependên-
cia química, no entanto não identificaram a violência sofrida na 
infância relacionada com os atos agressivos posteriori. São diver-
sos fatores que influenciam o uso/abuso de álcool e outras drogas 
e o comportamento agressivo, em que ambos sofrem influência 
do contexto social e familiar para coexistirem. Nessa perspectiva, 
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pode-se entender o quão complexa é a relação do uso do álcool e 
drogas com a violência, e não há um fator único que indique que 
o uso gera comportamento agressivo, se a agressividade desenca-
deia o consumo de álcool e drogas ou se ambos sofrem influência 
do contexto familiar e social para coexistirem. Entretanto, pode-se 
afirmar que o uso de álcool e outras drogas está associado às ex-
periências de violência na sociedade e no ambiente intrafamiliar, o 
que indica a necessidade de que as políticas públicas envolvam os 
usuários, familiares e sociedade como alvo da promoção à saúde, 
prevenção de problemas e intervenção a fim de diminuir a vulne-
rabilidade das crianças, adolescentes e jovens, diminuindo a vio-
lência e o risco à dependência química.
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FAMÍLIA: A CONSTRUÇÃO DO CUIDADO NAS UNIDADES DE 
ACOLHIMENTO DO RECIFE-PE.

Fabiana Fátima Pimentel 
de Medeiros
Pollyanna Fausta Pimentel 
de Medeiros 

 

Este relato tem como objetivo apresentar a experiência da 
construção do cuidado, com as famílias dos usuários de drogas, no 
período do acolhimento na Unidade de Acolhimento (UA), poden-
do ser de até 180 dias, a depender do Projeto Terapêutico Singular 
(PTS). A Secretaria de Saúde do Município de Recife/PE, através da 
portaria nº 121 (12/01/2012), do Ministério da Saúde, implementou 
a UA, tendo consolidado três serviços na modalidade adulta, sendo 
dois masculinos e um feminino. Este componente de atenção resi-
dencial de caráter transitório compõem a Rede de Atenção Psicos-
social (RAPS), com o objetivo de oferecer acolhimento voluntário 
e cuidados contínuos para pessoas com necessidades decorrentes 
do uso de crack, álcool e outras drogas, em situação de vulnera-
bilidade social e familiar, que estejam vinculados aos Centros de 
Atenção Psicossocial de Álcool e outras Drogas (CAPSad). Alguns 
estudos apontam que o momento do acolhimento, de pessoas 
que fazem uso de drogas, nos serviços de cuidado, quase sempre, 
traz não só à própria pessoa, mas, em especial à família, sentimen-
tos de insegurança, medo e incerteza que geram muitos desafios. 
Frente a esta realidade, percebemos que o distanciamento dos fa-
miliares no processo de cuidado, se constitui um dos principais 
fatores relacionados ao investimento do usuário no fortalecimento 
do seu tratamento. Visando acompanhar a realidade apresentada 
pelos usuários, no processo de cuidado, que inclui o fortalecimen-
to ao direito a convivência familiar e social, a equipe da UA propôs 
mudança no Projeto Institucional, com inovação e novos espaços 
de interação entre os familiares, usuários e equipe. O serviço am-
pliou o horário de visita, construiu diferentes propostas de grupo e 
oficinas terapêuticas, além das intervenções em conjunto no ter-
ritório com o CAPSad, Consultório na Rua e equipe de Redutores 
de Danos. Na UA, o grupo família é realizado mensalmente com a 
participação dos usuários e a equipe, proporcionando um espaço 
de reflexão para fortalecer relações afetivas em diferentes contex-
tos (casa, trabalho, comunidade) além de esclarecimentos sobre 
a dependência química. As oficinas terapêuticas, como parte das 
atividades, para expressão da singularidade no espaço de convi-
vência entre familiares e usuários, são desenvolvidas semanalmen-
te com diferentes propostas lúdicas (vídeo, passeios terapêuticos, 
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atividades manuais, dentre outros). A visita na UA pode ocorrer, 
a qualquer dia e horário, desde que não seja nos momentos das 
atividades. Alcançamos no período de março 2016 a março 2017, 
do total de 67 usuários, o atendimento de aproximadamente 40% 
das famílias, uma participação satisfatória nas atividades. Obser-
vou-se que a dinâmica familiar demonstrou muito sofrimento, mas 
a troca de experiência com as diferentes famílias e contextos, no 
cuidado no período da UA permitiu resignificar laços afetivos, para 
o fortalecimento e mobilização da família em relação aos usuários 
e o tratamento. É uma experiência que merece aprofundamentos, 
a partir de pesquisa avaliativa, para construir evidências sobre as 
diferentes formas de intervir na relação afetiva das pessoas, que 
fazem uso de drogas e seus familiares, permitindo a criação e a 
reinvenção do cotidiano.

Palavras-chave: Família. Usuário de Álcool e outras Drogas. Unidade 

de Acolhimento. RAPS.
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FAMÍLIA DE BAIXA RENDA FRENTE AO CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS 
PSICOTRÓPICAS: COMO AS POLÍTICAS PÚBLICAS TÊM LIDADO COM  
A QUESTÃO?

Pedro Henrique Santana 
Fonseca 
Residência Multiprofissional/

Atenção Básica/Saúde da 

Família/ Prefeitura Municipal 

de Belo Horizonte - MG

O uso de substâncias psicoativas acompanha a existência dos 
seres humanos desde os primórdios da humanidade. De acordo 
com os diferentes aspectos históricos, o uso de drogas deixou de 
ser uma experiência ritualística que visava à transcendência, tal 
como era na antiguidade, para se transformar na busca de prazer, 
alívio imediato do desconforto físico, psíquico ou da pressão social. 
Na contemporaneidade, este fenômeno está presente em todas as 
classes sociais, embora exista a hipótese de que nas classes mais 
populares o fenômeno seja mais devastador. No presente estudo, 
buscamos averiguar se há relação entre a pobreza/vulnerabilidade 
social e o uso abusivo de álcool e outras drogas, até porque atual-
mente o consumo destas substâncias é considerado um problema 
de saúde coletiva e segurança pública. Nossa hipótese é de que 
a pobreza e a falta de serviços públicos de qualidade e de cunho 
transformador dificultam a emancipação do sujeito enquanto ci-
dadão, minimizando as oportunidades de qualificação e de au-
tonomia, deixando a droga aparecer como uma opção “sem con-
corrência”, o que pode acarretar um quadro de uso e/ou abuso de 
substâncias psicotrópicas. Utilizamos a revisão bibliográfica como 
método de nossa pesquisa para entender a dinâmica existente en-
tre família, pobreza e drogas para entender como o Estado tem 
oferecido políticas para tratar a questão do uso abusivo de álcool 
e outras drogas. Concluímos que o caminho percorrido pelos adic-
tos e seus familiares na rede de atenção perpassa por negligên-
cia, abandono, descaso, falta de clareza quanto ao tratamento e 
acompanhamento. As políticas públicas ofertadas e/ou existentes 
não respondem efetivamente às demandas desse público. Uma 
discussão maior deve ser alavancada, a fim de uniformizar o en-
tendimento do assunto, alinhar serviços, projetos e programas que 
atendam,entendem e que de fato possam ofertar um acompanha-
mento mais assertivo às famílias e os adictos. Diante do estudo, 
percebeu-se a necessidade da construção de um novo olhar para 
a temática dependência química e seus desdobramentos, como, 
por exemplo, que as causas desse efeito são múltiplas e multifa-
cetárias, o que requer um olhar de todas as áreas que estão envol-
vidas diretamente ou indiretamente, sendo necessário um novo 
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fazer profissional que abarque o lúdico e que se empenhe em 
apresentar novas práticas de intersetorialidade, a fim de atender 
mais assertivamente a totalidade do ser humano adicto. Sabemos 
que as substâncias psicotrópicas não são apenas consumidas por 
classes menos favorecidas, esse fenômeno atinge todas as classes 
sociais, gêneros, etc. A pobreza é um fator de risco e merece aten-
ção maior por parte da sociedade e dos serviços sociais. A ausência 
de políticas públicas articuladas e integradas agrava o problema, 
desencadeando assim o sucateamento da rede e o manejo social 
incipiente da temática droga. Um acompanhamento de fato mais 
sistemático poderia fazer a diferença na vida de pessoas que se 
encontram nesse tipo de vulnerabilidade e risco social.

Palavras-chave: Pobreza. Dependência Química. Politicas Públicas. 

Intersetorialidade. Fator de Risco.
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FATORES ASSOCIADOS AO CONSUMO DE ÁLCOOL EM POLICIAIS

Ethelanny Pantaleão Leite Em diferentes culturas o álcool influencia praticamente todas 
as atividades do ser

humano, como a saúde, a segurança, a economia, as relações 
sociais, o trânsito, a

família, as atividades socioculturais, o trabalho. O estudo teve o 
objetivo de descrever os fatores associados ao consumo de álcool 
em policiais militares da cidade de São Luís- Maranhão. Tratou-se 
de um estudo descritivo e transversal, em que foram avaliados 265 
policiais militares distribuídos nos 1º, 6º, 8º e 9º Batalhão, Unidade 
de Segurança Comunitária, Companhia de polícia montada, Com-
panhia de polícia de turismo e no Batalhão de polícia ambien-
tal. Como instrumento da pesquisa utilizou-se o questionário au-
to-aplicado Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), bem 
como o questionário para descrição do perfil sociodemográfico e 
da vida laboral militar. A análise estatística foi executada no sof-
tware STATA 11.0 (Stata Corp College Station, Texas, EUA). Quan-
to aos dados sócio demográficos os resultados mostraram que 
86,42% eram praças e 13,58% oficiais, sendo 94,35% do sexo mas-
culino e a faixa etária mais frequente foi a de 40 a 49 anos (41,89%). 
Houve maior frequência de solteiros (56,23%),católicos (55,47%), 
raça parda (56,60%), que praticam atividade física frequentemente 
(67,42%) e não fumantes (93,58%). O nível de escolaridade pre-
valente foi o ensino médio (54,72%) seguido do ensino superior 
(42,26%). No modelo ajustado, a variável Religião Católica apresen-
ta maior prevalência para consumo de álcool em policiais militares 
em relação à outras religiões. Assim, este estudo evidencia a neces-
sidade do despertar para a existência de uma parcela relevante de 
policiais que se expõem a um consumo nocivo e que apresentam 
probabilidade aumentada para a dependência, bem como para 
aqueles que já se encontram em provável alcoolismo. O que nos 
leva à reflexão sobre a urgência na implementação de estratégias 
de conscientização, destes militares, quanto aos malefícios advin-
dos de tal comportamento de risco.

Palavras-chave: Alcoolismo. Consumo. Segurança Pública.
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FATORES DE RISCO ASSOCIADOS AO USO DE DROGAS ENTRE 
ADOLESCENTES EM UMA ESCOLA DO ESTADO DE GOIÁS BRASIL

Lara Patrícia de Lima 
Cavalcante 
Universidade de Brasília, 

Faculdade de Ceilândia, 

Programa de Pós-graduação 

em Ciências e Tecnologias em 
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Andrea Donatti Gallassi
Docente da Universidade de 

Brasília, Faculdade de Ceilândia, 

Programa de Pós-graduação 

em Ciências e Tecnologias em 

Saúde, Brasília - DF

A droga na idade escolar é uma das maiores preocupações de 
saúde pública, principalmente quando relacionada a adolescen-
tes. Tanto estudos de comportamento de risco em geral quanto 
aqueles com enfoque no uso de drogas nessa idade mostraram 
a importância dos fatores sociodemográficos – como idade, sexo, 
classe social – e fatores psicossociais – como a influência dos ami-
gos e as relações interpessoais dentro da família – para o desen-
volvimento e o tratamento desse problema de saúde. O presente 
trabalho objetivou apresentar fatores de risco relacionados ao uso 
de drogas por estudantes do ensino médio em uma cidade no 
interior de Goiás. Foi realizado estudo descritivo transversal, utili-
zando-se, como instrumento de pesquisa, um questionário anô-
nimo. A população estudada foi constituída de 64 estudantes de 
uma escola pública do ensino médio da cidade de Águas Lindas, 
GO. Os questionários foram aplicados por estudantes devidamen-
te treinados. Os dados são apresentados como média ± desvio-pa-
drão. Comparações estatísticas foram realizadas através do teste 
qui-quadrado com correção de Yates ou teste bicaudal de Fisher 
para as variáveis qualitativas e teste t de Student ou análise de 
variância (Anova) para variáveis quantitativas. Adotou-se o nível 
de significância de 5%. Os dados foram processados e analisados 
pelo programa estatístico Epi-Info 6.0. Entre os estudantes pes-
quisados, as faixa etárias variaram de 13 a 15 anos e de 16 a 18 
anos, respectivamente, com predomínio de classes socioeconômi-
cas mais baixas. Os resultados mostraram elevada prevalência de 
uso de álcool e maconha, comparados a outras regiões do Brasil. 
A idade e o fato de não residir com os pais apresentaram-se como 
fatores de risco para o uso de drogas ilícitas. O uso da cocaína/cra-
ck na vida mostrou uma associação muito forte ao uso de alucinó-
genos, assim como o risco 30% maior das classes socioeconômi-
cas mais baixas comparando-se ao das mais altas. Em conclusão, a 
alta prevalência de abuso de drogas entre alunos do ensino médio 
em Águas Lindas,GO, e a associação a fatores de risco sociodemo-
gráficos demonstraram semelhanças aos dados obtidos em outros 
estudos desse tipo. Os programas de prevenção voltados para o 
público escolar devem levar mais informações sobre efeitos das 
drogas, divulgado numa linguagem apropriada à idade e à cultura 
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da população escolar de forma mais eficaz. Os alunos que já usam 
drogas, principalmente aqueles que as usam frequentemente, de-
veriam ser integrados num programa de recuperação que ofereça 
aconselhamento psicológico para prevenção e tratamento quan-
do necessário.

Palavras-chaves: Drogas; Adolescência; Fatores de risco.
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GRUPO DE CESSAÇÃO DO TABAGISMO EM UM CAPS AD III DO 
DISTRITO FEDERAL
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Existem evidências de uma maior vulnerabilidade para depen-
dência à nicotina em portadores de transtornos psiquiátricos, bem 
como naqueles dependentes de álcool e outras drogas. Os porta-
dores de múltiplos transtornos psiquiátricos aderem menos ao tra-
tamento e apresentam maior dificuldade em parar de fumar e em 
se manter em abstinência. O alcoolismo, por sua vez, é preditor do 
consumo contínuo de cigarros. Este trabalho tem como objetivo 
relatar a experiência com os usuários dependentes químicos ou 
não dependentes atendidos no Grupo de Cessação do Tabagismo, 
do CAPS AD III Rodoviária, realizada pelos autores durante o perío-
do de julho de 2015 a dezembro de 2016. Em julho de 2015, teve 
início o Grupo de Cessação do Tabagismo aberto à comunidade e 
aos usuários do CAPS. O programa consistia de quatro sessões es-
truturadas semanais, com duração de noventa minutos, seguidas 
de quatro encontros quinzenais e nove mensais, totalizando um 
ano de acompanhamento. Os Grupos foram conduzidos por equi-
pe multidisciplinar composta por duas enfermeiras, uma farma-
cêutica, uma farmacêutica residente, um médico psiquiatra, uma 
médica clínica e uma terapeuta ocupacional, que se revezaram na 
condução desses encontros. Inicialmente, um questionário avalia-
tivo foi aplicado contemplando história clínica e tabagística, teste 
de Fargerstrom, estágio motivacional para abandonar o tabaco e 
escalas para avaliação de sintomas de depressão e ansiedade. Nos 
encontros, foram realizadas intervenções educativas e farmacote-
rapêuticas baseadas na abordagem cognitivo-comportamental. 
Os recursos ofertados ao grupo foram cartilhas, terapia de repo-
sição de nicotina sob as formas de adesivo e goma, bupropiona e 
informe sobre alimentação saudável. A amostra foi constituída por 
119 tabagistas, sendo 59,66% (71) homens e 40,34% (48) mulheres 
e idade variando de 30 a 44 anos, com a média de 43 anos. Quan-
to à escolaridade,  39,50% (47) tinham concluído o ensino médio;  
37% (44) apresentaram grau de dependência elevado; 49,58% (59) 
apresentaram associação com outras drogas; a maior prevalência 
de início do hábito de fumar se deu na adolescência com 38,66% 
(46); 51,26% (61) fumavam de 11 a 20 cigarros/dia; 60,50% (72) não 
compareceram às quatros sessões estruturadas; 70,59% (84) inicia-
ram terapia medicamentosa, sendo que o medicamento mais usa-
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do foi o adesivo de nicotina isoladamente, com 57,14% (68); 27,73% 
(33) compareceram à quarta sessão sem fumar; 54,62% (65) eram 
pacientes do CAPS. Estudos sobre tabagismo em usuários de álcool 
e outras drogas são importantes para que se desenvolvam inter-
venções apropriadas. O uso de tabaco entre usuários de drogas é 
problema de saúde importante e potencialmente previsível, porém 
negligenciado pelos próprios profissionais de saúde, sendo o uso 
do tabaco, muitas vezes, considerado como estratégia de enfren-
tamento para a abstinência de outras drogas, apesar de recentes 
pesquisas mostrarem traços comuns entre dependência do tabaco 
e outros transtornos por uso de substâncias psicoativas. Entender os 
valores, as crenças, as atitudes e os comportamentos relacionados 
ao tabagismo nessa população pode ajudar a desenvolver estraté-
gias que reduzam a morbidade e a mortalidade associadas.

Palavras-chave: Alcoolismo, abstinência, comorbidade, dependên-

cia química, tabagismo.
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MEMÓRIA SOCIAL, RELAÇÕES COMUNITÁRIAS E CONSTRUÇÃO DE 
IDENTIDADES ENTRE JOVENS E MORADORES DE UM TERRITÓRIO  
DE PAZ

Luciane Marques Raupp
Letícia Peres Uequed
Atalini Silésia Franke
Carla Nunes Weber
Débora Schaff da Silva
Fabiane Marques Spohr
Juliana Corrêa Pacheco
Luane Cruz Antunes
Miriani Santos da Silva 

Como se dá a construção de subjetividades entre jovens mo-
radores de bairros periféricos, estigmatizados como violentos? De 
que forma seus projetos de vida e visões de mundo se relacionam 
com seu cotidiano? O objetivo deste projeto é o de compreender 
os efeitos da implementação do projeto Território de Paz sobre 
projetos de vida e a construção de identidades de jovens habi-
tantes do bairro Guajuviras, situado na cidade de Canoas/RS. Ape-
sar do propagado sucesso da implantação do Território de Paz no 
bairro Guajuviras, compreende-se que, para uma análise aprofun-
dada do real impacto desse tipo de programa sobre as vivências, 
a memória e o cotidiano dos moradores desses bairros se faz ne-
cessária a complementação dos dados quantitativos com a reali-
zação de estudos qualitativos, capazes de captar esses significados 
em contexto. Nesse sentido foi realizado um estudo que utilizou 
o Método Etnográfico como forma de aproximação ao cotidiano 
dos jovens por meio da realização de Observações Participantes, 
grupos focais e entrevistas semi-estruturadas. Nesse trabalho serão 
focalizados os resultados da Análise de Conteúdo realizada nas 
33 entrevistas efetuadas junto a jovens com idades entre 18 e 27 
anos, sendo 16 do sexo masculino e 17 do sexo feminino, entrevis-
tados em duas escolas públicas do bairro. O instrumento de pes-
quisa era dividido em cinco áreas temáticas: relações com o bairro, 
culturas juvenis, trabalho e estudo, violência e drogas.  Os resulta-
dos apontaram que a maioria dos jovens relata sensações de inse-
gurança e violência em relação ao bairro, aponta locais específicos 
como particularmente violentos (COMTEL e Setor 6), destacando o 
tráfico de drogas como fator de produção de violência local. Des-
conhecem ou conhecem pouco a respeito da história do bairro. 
Quanto aos estilos musicais preferidos não há um perfil definido, 
se mostraram muito diversificados. A grande maioria não frequen-
ta grupos culturais ou esportivos e desconhece o significado do 
Projeto Território da Paz. A maioria já exerceu ou exerce ativida-
des remuneradas e todos manifestam ter planos em relação ao 
estudo e pretensão profissional. Avaliam de forma negativa o uso 
de drogas, associando-o a problemas familiares e más influências, 
e são contrários à sua descriminalização. Conclui-se a partir dos 
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dados analisados que os jovens têm seu cotidiano afetado pelas 
diferentes formas de violência do bairro, destacando em especial 
o papel do tráfico de drogas que acaba por fragmentar o território, 
fazendo com que determinados lugares tenham que ser evitados. 
Destacou-se em algumas falas a convivência com outras formas 
de violência, como bullying, ameaças, etc., embora os jovens não 
reconheçam esses fatores como violência. Em relação ao projeto 
Território de Paz as respostas demonstram pouco conhecimento 
e acesso aos equipamentos sociais implantados no bairro, o que 
aponta à importância de que os jovens sejam escutados no plane-
jamento e avaliação de políticas públicas relacionadas à segurança 
comunitária, visando potencializar o alcance dos mesmas.   

Palavras-chave: Juventude; Violência; Território de Paz. 
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PERCEPÇÃO DA FAMÍLIA DO ADOLESCENTE DEPENDENTE QUÍMICO 
ACERCA DO TRATAMENTO RECEBIDO EM UM SERVIÇO INFANTO-
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A adolescência, enquanto fase de transição entre infância e 
vida adulta, suscita no sujeito uma busca por identidade e au-
tonomia, constantemente marcada pela subversão. Assim, condi-
ções externas negativas podem se tornar insuportáveis para o ado-
lescente, uma vez que este ainda não desenvolveu competências 
pessoais e interpessoais necessárias ao enfrentamento de agentes 
estressores, fazendo-o se envolver em situações vulneráveis em as-
sociação a grupos de pares. Dessa maneira, cada sujeito vivencia 
um fato e estabelece laços afetivos de forma diferente, assim, o 
mecanismo de defesa e/ou fuga é singular. O uso de drogas é en-
carado como uma alternativa, quando o real se torna insuportável. 
Assim, a droga emerge como uma saída frente às vivências angus-
tiantes, gerando angústia e sofrimentos nos familiares que, conse-
quentemente, adoecem e necessitam de tratamento. Esse estudo 
objetiva conhecer a percepção da família do adolescente depen-
dente químico frente ao tratamento recebido em um serviço de 
saúde mental infanto-juvenil. Trata-se de um estudo de caso qua-
litativo realizado em um serviço de saúde mental para crianças 
e adolescentes do município de Belo Horizonte/MG. Foram reali-
zadas 10 entrevistas com roteiro semiestruturado com familiares 
de adolescentes em hospitalidade noturna e 3 com profissionais 
de saúde da instituição. Os dados foram analisados por meio de 
análise de conteúdo de Bardin, da qual emergiram 3 categorias 
temáticas. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesqui-
sa da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais sob CAAE nº 
60584516.2.0000.5119 e Parecer Consubstanciado nº 1.772.544. É 
de extrema importância que o serviço desenvolva uma boa rela-
ção com os familiares, atendendo não só a necessidade do ado-
lescente, mas também a demanda desses familiares que devido 
à sobrecarga estão fragilizados. Os familiares entrevistados men-
cionam que não há uma escuta direcionada a eles frente ao so-
frimento suscitado pela dependência do adolescente, entretanto, 
todos afirmam que gostariam que houvesse algum tratamento 
direcionado a eles, devido ao grande impacto do uso abusivo no 
cotidiano familiar. Os profissionais de saúde reconhecem a impor-
tância de incluir a família no tratamento, entretanto, devido à so-
brecarga de trabalho, direcionam as atividades terapêuticas para 
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os adolescentes internados. Assim, a escuta ao familiar resume-se 
ao momento de admissão do adolescentes e às orientações no 
processo de alta do serviço. Percebe-se a necessidade de um tra-
tamento direcionado ao familiar para aliviar as angústias decor-
rentes da dependência química do adolescente em tratamento, 
fazendo-se necessários ações e atendimentos mais sistemáticos 
e frequentes a esses familiares. Além disso, sabe-se que a partici-
pação da família no tratamento possui significativa relevância no 
sucesso terapêutico do paciente.

Palavras-chave: Dependência química, Serviços de Saúde Mental; 

Família.
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PRODUÇÃO DE MATERIAIS SOBRE ÁLCOOL E DROGAS A REVISÃO 
TEXTUAL NO CONTEXTO DE UM TRABALHO COLABORATIVO

Samara Laís Zimermann
Larissa Malu dos Santos
Evillyn Kjellin
Hellen Melo Pereira
Cleusa Iracema Pereira

Este trabalho, a ser apresentado em formato de pôster, trata 
da experiência da equipe de Linguagem e Memória que atua na 
revisão textual e preparação de textos para o Aberta: portal de 

formação a distância – sujeitos, contextos e drogas, portal produ-
zido pelo Núcleo Multiprojetos de Tecnologia Educacional (NUTE) 
para a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) de-
dicado à autoformação sobre a temática Álcool e outras Drogas 
(AD). Como a produção científica sobre AD encontra-se primor-
dialmente nos meios acadêmicos, escrita por e para profissionais e 
estudantes da área, coloca-se como desafio ao trabalho da equipe 
de Linguagem e Memória, na adequação de textos para um portal 
aberto sobre o assunto, uma revisão e preparação textual capaz 
de tornar os textos escritos mais acessíveis a um público amplo e, 
por isso, diverso. Nesse sentido, o objetivo deste pôster é relatar a 
experiência da equipe e de que forma o trabalho colaborativo sur-
ge como um meio facilitador da revisão textual. Para tratar dessa 
questão, evocamos a teoria bakhtiniana do gênero dos discursos, 
a fim de analisar a experiência da equipe em meio ao processo 
de criação e desenvolvimento de materiais para o portal. Nesse 
contexto, considerando que um dos principais meios de contato 
com nosso público-alvo é a escrita, avaliamos que se as constru-
ções linguísticas por meio das quais esse contato é estabelecido 
forem demasiadamente herméticas, todo esforço empreendido 
no desenvolvimento do portal poderá ser em vão. Logo, a fim de 
encontrar formas possíveis de adequar o material escrito aos di-
ferentes níveis de especialização que os aprendentes possam ter, 
levamos em conta os diferentes usos sociais da modalidade escri-
ta da língua, os diferentes gêneros textuais, as variações de lingua-
gem e estilo, e os critérios que determinam a divisão dos conteú-
dos em distintos níveis de aprofundamento (nos quais o material 
está classificado). O esforço da equipe se dá no sentido de tornar 
os textos mais dialógicos, selecionando formas linguísticas que os 
aproximem dos gêneros primários do discurso e, sempre que pos-
sível, evitando ou detalhando os jargões específicos da área. Ainda 
assim, os desafios em relação à transposição de conhecimentos 
científicos para a produção de um conteúdo educativo que abor-
da a temática álcool e outras drogas persistem, uma vez que a 
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equipe de Linguagem e Memória não domina esse campo cientí-
fico. Pensando nisso, a partir de 2016 a equipe passou a participar 
ativamente do processo de criação e desenvolvimento dos mate-
riais – e não apenas do processo de revisão – em constante diálogo 
com especialistas da área envolvidos no projeto. Pudemos perce-
ber, até o momento, que tal iniciativa impactou positivamente o 
trabalho como um todo, e certamente veio contribuir na busca de 
soluções para os mencionados desafios da equipe. Assim, a experi-
ência aqui relatada culmina com a consideração de que o desafio 
da equipe torna-se significativamente favorecido em decorrência 
de o Portal Aberta adotar uma dinâmica de trabalho colaborativo 
entre profissionais do campo álcool e outras drogas e as equipes 
do projeto.

Palavras-chave: Revisão e preparação de textos. Portal Aberta. Álcool 

e outras drogas. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE 
CONVIVEM COM O CRACK

Betania Furtado Serra 
Ministério da Saúde Hospital 

Federal da Lagoa, Rio de 

Janeiro, RJ 

Introdução: Esse trabalho visa contribuir no atendimento às fa-
mílias que vivenciam com o problema da dependência química, 
em especial o crack. Relato a experiência do atendimento com 
paciente “C” e seus familiares no Hospital Federal da Lagoa, a par-
tir do entendimento de que o uso do álcool e outras drogas não 
é apenas um problema do indivíduo e de sua personalidade, mas 
sim de um conjunto de fatores sociais, econômicos, políticos, am-
bientais, culturais que exigem uma abordagem ampliada sobre 
a questão. O atendimento não se limitou a uma visão focalizada, 
onde o sujeito era visto como um problema, mas sim buscou rom-
per com os preconceitos e incluí-lo juntamente com sua família 
no seu processo de saúde e doença.

Objetivo: Ampliar o olhar no cuidado integral, buscando maior 
adesão ao tratamento autores junto aos usuários que fazem o uso 
abusivo do crack, incluindo seus familiares. Buscar junto a rede 
social elementos que fortaleçam os vínculos e potencializem a in-
tegração social.

Metodologia: Realização de abordagens individuais e coleti-
vas entre a família e a paciente “C”. Buscou potencializar a família 
como protagonista e resgatar os vínculos perdidos devido a inú-
meras recaídas, estando à paciente desacreditada e excluída do 
convívio familiar. As abordagens ora eram agendadas ora livres, es-
tando à equipe a disposição para realizar as intervenções possíveis.

Resultados: Nas primeiras abordagens com familiares era no-
tório a falta de confiança no tratamento da paciente “C”. Após dois 
meses a paciente estava melhor fisicamente e clinicamente, os 
familiares em especial a mãe e um filho já estavam confiantes e 
participando do processo de reabilitação. Ao mesmo tempo em 
que era gerado sentimento de esperança e otimismo, o medo e a 
insegurança com relação futuro da paciente era frequente.  Tam-
bém foram realizadas inclusões em programas sociais e o resgate 
da cidadania através da regularização dos documentos. Nessa eta-
pa o Hospital representou um lugar seguro para a família, sendo 
depositada na equipe de saúde a possibilidade de resolução de 
todas as questões apresentadas pela paciente. Foram realizadas 
reflexões sobre as responsabilidades e participação de cada um na 
busca do diálogo e no reestabelecimento dos vínculos familiares.
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Conclusão: O acolhimento compreendeu entender a paciente 
e sua família dentro de seu contexto social, sem julgamentos apro-
ximando a equipe.  Não se buscou a cura e sim a conscientização 
da paciente sobre o controle de sua vida, fazendo com que a mes-
ma conseguisse construir um projeto de vida, onde a família teve 
papel fundamental, também sendo cuidada.

Palavras-chave: Intersetorialidade, Família e Crack.
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REORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DO CENTRO DE 
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS(AD)III 
PELO APOIO INSTITUCIONAL(SALVADOR-BA)

Selma Viana Lessa 
Secretaria Municipal de Saúde, 

Distrito Sanitário São Caetano-

Valéria, Salvador-BA

Mayara Novais Pereira
Secretaria Municipal de Saúde, 

Distrito Sanitário Cabula-Beiru, 

Salvador-BA

Gustavo Vilas Boas
Secretaria Municipal de Saúde, 

Coordenadoria de Atenção 

Psicossocial, Salvador – BA

O trabalho apresenta o relato de experiência de reorganiza-
ção do processo de trabalho de uma equipe de um Centro de 
Atenção Psicossocial de Álcool e outras Drogas (CAPS AD) III, por 
meio do apoio institucional, no município de Salvador, no distrito 
de São Caetano – Valéria. No referido distrito, o apoio institucional 
realiza o apoio técnico de dois serviços: um CAPS II e um CAPS 
AD III. O apoio institucional contempla a articulação em rede, 
organização clínico - institucional, protagonismo dos usuários e 
educação permanente. O trabalho com a equipe foi focado no 
estudo e aplicação dos componentes técnicos: apoio matricial, 
acolhimento, planejamento e linha de cuidado. A escolha foi de 
iniciar a reorganização clínica – institucional de um serviço AD III 
para garantir uma melhor assistência aos usuários e diminuir a 
vulnerabilidade dos mesmos. Pensou-se, então, em buscar uma 
metodologia de trabalho que fomentasse a reflexão, promoves-
se mudanças e reorganização no funcionamento do serviço. Em 
2016, a Coordenadoria de Atenção Psicossocial (COAP) sugeriu a 
formação da Comissão de Trabalhadores com o suporte técnico 
da gestão, do apoiador à gestão e da apoiadora institucional que 
atua no distrito. As reuniões da Comissão começaram em junho 
de 2016 com periodicidade quinzenal. Nas reuniões iniciais, os 
trabalhadores elencaram cerca de 54 problemas. Posteriormente, 
foram realizadas 5 reuniões, em que ocorreu a classificação desses 
problemas, transformando-os em proposições e agrupando-os por 
temática: clínica, rede, educação permanente e relacionamentos 
interpessoais. A temática de clínica foi a com maior quantitativo 
de problemas. Surgiu a proposição de que cada profissional deve-
ria escolher o tema que possuísse maior afinidade e toda a equipe 
se dividiria em quatro grupos. Na reunião geral da equipe, que 
ocorre mensalmente, foi apresentada a proposta da Comissão e, 
posteriormente, ocorreu oficina de temáticas, na qual cada grupo 
elencou 3 problemas prioritários, com governabilidade da equi-
pe, responsáveis para resolução, prazo e encaminhamento. Nesse 
processo, utilizaram-se técnicas de metodologia ativa, que consi-
deram o conhecimento prévio do profissional, valorizando o saber 
acumulado, repensando a prática, em grupo, fomentam a reflexão 
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e mudança da realidade. Utilizou-se também o Planejamento Es-
tratégico Situacional, como ferramenta para fomentar as questões 
e suas possíveis soluções, fundamentando a ação transformadora 
de cada ator. Com esse pensamento na mudança das pessoas, 
instituições e contextos, criou-se uma demanda de modificação 
desse processo de trabalho, que apresenta algumas dificuldades 
na gestão e operacionalização, como a ausência de coordenador 
técnico e a presença do gerente administrativo na orientação de 
50 profissionais. A experiência de apoio institucional distrital ge-
rou a demanda por ferramentas e saberes que auxiliassem nesse 
processo de reorganização da clínica e planejamento do referido 
serviço. Essa experiência produziu a reflexão de como utilizar fer-
ramentas de gestão para auxiliar os profissionais, no seu fazer coti-
diano, a buscarem a autonomia nas suas práticas e para que eles 
estimulem o protagonismo dos usuários nos serviços AD.

Palavras-chave: Organização clínico-institucional, Apoio Institucio-

nal e CAPS AD III.
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RISCO RELACIONADO AO CONSUMO DE DROGAS DE ABUSO EM 
HOMENS INTERNADOS EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Aroldo Gavioli
Patrícia Tieme Nishimura
Sonia Regina Marangoni 
Magda Lúcia Félix de 
Oliveira

 

A Organização Mundial da Saúde estima que 76,3 milhões de 
pessoas sejam dependentes de álcool e 15,3 milhões apresentem 
transtornos relacionados ao uso de drogas. O objetivo deste estu-
do foi avaliar o risco relacionado ao consumo de drogas de abuso 
em homens internados em um hospital psiquiátrico do município 
do noroeste do Paraná. Estudo transversal com aplicação de um 
teste de rastreamento para consumo de drogas em 200 homens 
internados por Transtornos Mentais ou Comportamentais Rela-
cionados ao Uso de Substâncias (CID 10: F10 a F19) em Hospital 
Psiquiátrico do estado do Paraná entre abril à julho de 2016. Foi 
aplicado um questionário sociodemográfico e o Alcohol, Smoking 

and Substance Involviment Screening Test da Organização Mun-
dial da Saúde. Os dados foram analisados por estatística descritiva 
e análise de regressão logística multinomial, utilizando a Oddis 

Ratio como medida de associação entre o risco relacionado ao 
consumo de drogas (classificado em baixo, moderado e elevado) 
e foram atendidos os preceitos éticos em pesquisa envolvendo 
seres humanos. A maioria dos homens internados (79%) era de 
solteiros, 51,5% tinham entre 18 a 34 anos, 61% tinham filhos, 
51,5% negros ou pardos não estavam trabalhando e residiam em 
casa própria, 92,5% não recebiam benefício previdenciário, 87,5% 
conviviam com familiares usuários de drogas, 77,5% internou-
-se voluntariamente, 71% conviviam com cônjuge ou familiares, 
75,5% estudaram menos de oito anos, 59% tinha problemas na 
justiça, 55% negaram comportamento sexual de risco, 53% ha-
viam se internado mais de uma vez, 63,5% nunca tiveram vínculo 
empregatício formal. Foram classificados na faixa de risco para ál-
cool (13,5% moderado e 73% elevado), tabaco (22,5% moderado e 
62,5% elevado), maconha (16% moderado e 32,5% elevado), crack 
(3% moderado e 41% elevado), cocaína, (9%, moderado e 19,5% 
elevado), alucinógenos (7,5% moderado e 1% elevado), anfetami-
na e inalantes 3% (2% moderado e 1% elevado) e opióides (1,5% 
moderado). Nos níveis moderado e elevado de risco relacionado 
ao consumo de drogas de abuso houve associação estatística sig-
nificativa com problemas com a justiça, idade acima de 34 anos, 
escolaridade inferior a oito anos, não ter filhos, comportamento 
sexual de risco, conviver com familiares usuários de drogas, acima 
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de duas internações psiquiátricas ou internações involuntárias, e 
raça/cor pardos e negros Os entrevistados tinham níveis de risco 
elevado relacionados principalmente para consumo do álcool, ta-
baco, crack e maconha. A identificação dos determinantes sociais 
relacionados ao risco do consumo de drogas encontrados neste 
estudo corrobora com a literatura, e evidencia os grupos vulne-
ráveis entres os sujeitos do estudo. Torna-se necessário uma arti-
culação de políticas públicas e proteção social que fortaleçam os 
indivíduos susceptíveis às drogas e a violência que permeiam os 
grupos vulneráveis.

Palavras-chave: Saúde do Homem. Hospitais Psiquiátricos. Drogas 

Ilícitas. Alcoolismo. Hábito de Fumar.
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USO DE DROGAS POR LONGO PERÍODO: REPERCUSSÕES PARA A 
VIDA SOCIAL E A SAÚDE EM FAMÍLIAS DE USUÁRIOS
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Universidade Estadual de 
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Enfermagem, Maringá, PR

O presente trabalho busca analisar a interface entre uso de dro-
gas, relações familiares, vulnerabilidade social e políticas públicas 
para enfrentamento desse problema de Saúde Pública. O estudo 
foi realizado por meio de investigação epidemiológica de evento 
sentinela, capturado pela internação hospitalar de indivíduos com 

diagnóstico de trauma físico associado a intoxicação por drogas 

de abuso. O objetivo foi avaliar as repercussões do uso de drogas 
para a vida social e a saúde em famílias de usuários de drogas por 
longo período. Trata-se de estudo transversal, descritivo e explorató-
rio, com abordagem quantitativa e qualitativa e conta com recursos 
da entrevista em profundidade, enfatizando a narrativa e a história 
oral temática de 29 usuários de drogas internados entre abril e se-
tembro de 2014, acessados mediante notificação de caso ao Centro 
de Controle de Intoxicações do Hospital Universitário Regional de 
Maringá. O plano de coleta de dados e da análise fez uso da trian-
gulação de métodos: análise documental; observação e entrevista. 
Entrevistas domiciliares foram realizadas com familiares informan-
tes chave, utilizando o Índice de Vulnerabilidade das Famílias Para-
naenses, composto por quatro dimensões: adequação do domicílio; 
perfil e composição familiar; acesso ao trabalho e à renda e escola-
ridade e o Roteiro de Investigação de Eventos Sentinela, com ques-
tões para caracterização dos participantes, da trajetória do abuso 
de drogas na vida social e na saúde e do acesso a serviços de aten-
ção e apoio, bem como duas questões disparadoras e um diário de 
campo. As entrevistas foram gravadas em mídia digital. Os dados 
quantitativos foram analisados por medidas de localização central 
e dispersão, com cálculo de coeficiente de variação de Pearson. A 
narrativa foi submetida à transcrição literal, à organização e à trans-
criação. Verificou-se que vinte familiares entrevistados eram mães 
ou irmãs do usuário e possuíam idade média de 51,9 anos, com 
média de 7,5 anos estudados, a maioria casada ou convivendo com 
companheiro (16 – 55,2%) e a composição familiar foi em média 4,1 
pessoas. A maioria dos usuários era homem (96,6%), solteiro (75,9%) 
e desempregado (51,7%), 10 (34,5%) tinham menos de quatro anos 
estudados e 28 faziam uso crônico de bebida alcoólica (96,6%), com 
média de 20,8 anos de uso. A aplicação do índice apontou famílias 
com elevado índice de vulnerabilidade social e com repercussões 
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negativas em indicadores de longo prazo, como baixa escolarida-
de, baixa qualificação profissional e precariedade no acesso a servi-
ços de atenção psicossocial, indicando uma relação entre os anos 
de enfrentamento e sofrimento e a vulnerabilidade social. O longo 
período de uso de drogas e a trajetória de busca a serviços de saú-
de, o acesso das famílias para tratamento foi preferencialmente 
em serviços de saúde hospitalares em detrimento dos serviços de 
base comunitária e territorial. Por fim, considera-se que o trauma 
e a hospitalização representaram situações limites (turning points) 
na vida do usuário de drogas e de suas famílias vulneráveis, mo-
mento oportuno para efetivar ações de redução de danos/cessação 
do abuso de drogas em serviços da rede de atenção psicossocial, 
assim como fortalecer as famílias.

 
Palavras-chave: Transtornos relacionados ao uso de substâncias. Re-

lações familiares. Vulnerabilidade social. Serviços de saúde. Saúde 

Pública.
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O avanço das drogas nas sociedades e os impactos diretos e 
indiretos decorrentes desse avanço, com pluralidade de danos aos 
usuários aos seus familiares e à comunidade de vizinhança, e con-
vidam a refletir sobre formas mais plurais de conviver e a desenvol-
ver respostas mais eficazes para esses problemas que emergem a 
cada dia, considerando que a presença desse fenômeno não ocorre 
de forma uniforme no espaço social; algumas comunidades, prin-
cipalmente as mais vulneráveis socialmente, estão mais expostas 
às drogas de abuso, e ao impacto do seu uso.  O presente estudo 
objetivou analisar a vulnerabilidade individual, social e programá-
tica de famílias que convivem em território com elevada circulação 
de drogas de abuso. Pesquisa transversal, quantitativa e descritiva, 
que utilizou inquérito domiciliar de base populacional, realizado 
em um bairro periférico do município de Maringá-PR, com quatro 
setores censitários implantados em períodos e exigências socio-
econômicas diferentes para financiamento dos imóveis. Foi utili-
zado um instrumento de coleta de dados estruturado, composto 
por questões para caracterização sócio demográficas das famílias 
e questões para reconhecimento dos planos analíticos da vulnera-
bilidade, segundo as dimensões individual, social e programática, 
aplicado a partir de amostragem probabilística aleatória em domi-
cílios. Os dados foram analisados no Software de análise estatística 
R, sendo submetidos a análises descritivas (médias, desvio padrão) 
e o teste do qui-quadrado. Foram entrevistados 358 moradores, 
sendo a maioria mulheres (262 – 73,2%), faixa etária média 52,2 
anos, autorreferência a raça/cor branca (209 – 58,4%), e casados 
(205 – 57,3%). A média de anos estudados foi 7,1 e a profissão 
aposentado (92 – 25,7%) e do lar (23,2%) foram as mais citadas. A 
maioria das famílias foi classificada como nuclear (196 – 54,7%), 
ou extensa (121 – 33,8%), e eram constituídas por média de 3,6 
pessoas por domicílio, e 104 (29,3%) refeririam algum membro 
desempregado. A indicação da percepção de drogas foi relevante 
– 349 (97,5%) afirmações, e 313 (89,6%) relataram perceber gran-
de circulação e consumo de drogas. Em relação ao uso de drogas 
na família, 110 (30,9%) responderam afirmativamente, principal-
mente a bebida alcoólica (69 – 62,7%), e outras drogas ilícitas – 41 
(37,7%). Observou-se associação significativa entre o uso de drogas 
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e os setores censitários III e IV (p = 0,035) e a maior frequência do 
uso de drogas entre usuários dos setores censitários III e IV (p = 
0,048); e entre presença de usuários de drogas e estrutura familiar 
monoparental e extensa (p = 0,058). Encontrou-se relação significa-
tiva entre renda e uso de drogas (p = 0,000) e a interferência do uso 
de drogas na vida da família (p = 0,044), e entre presença de dro-
gas na família e a percepção da presença dos serviços públicos na 
região (p = 0,047), indicando carência de políticas públicas locorre-
gionais. Conclui-se que famílias com usuários de drogas possuíam 
condições que potencializavam a vulnerabilidade nas dimensões 
individual, social e programática, e, apesar de críticas dirigidas ao 
estabelecimento das relações de causalidade entre pobreza e uso 
de drogas, a coexistência com as drogas no bairro estudado foi in-
dicada pelos moradores.

Palavras-chave: Drogas de abuso; Vulnerabilidade em saúde; Po-

pulações vulneráveis; Análise de vulnerabilidade; Enfermagem em 

saúde comunitária.

 
Apoio financeiro: Coordenação de Centro de Atenção Psicossocial 
- CAPES.
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VULNERABILIDADE INTERSETORIAL E O PROCESSO DE GESTÃO DAS          
POLÍTICAS PÚBLICAS EM FASE AO USO ABUSIVO DE DROGAS

Antônio Geraldo Cássio 
Wanghon Coelho

O presente trabalho aborda a temática Dependência Química 
e Política Pública, e trata-se de uma pesquisa exploratória com fi-
nalidade de desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias 
objetivando a melhor compreensão em fase a problemática da 
dependência química, e os processos de gestão das políticas pú-
blicas ao uso abusivo de drogas, constitui-se num aprofundamen-
to de relevantes questões levantadas durante a experiência volun-
tária em uma comunidade terapêutica de dependência química, 
quando ficou evidente a realidade de exclusão dos dependentes 
químicos nas políticas públicas no Brasil . Utilizando como mé-
todo de abordagem a pesquisa descritiva qualitativa exploratória 
assumi-se como objeto do estudo centra-se na problematização 
da condição do dependente químico e principalmente como o 
Estado disponibiliza o enfrentamento para tal expressão de ques-
tão social. Elementos e características que perpassam o universo 
dos usuários serão arrolados, assim como a lógica proibicionista 
que perpassa a guerra às drogas, guerra esta que surge e se man-
tém sem que existam estudos científicos que respaldem as ações. 
Destaca-se a estigmatização social praticada socialmente com a 
naturalização da relação entre drogas e violência.  Portanto, evi-
dencia-se a necessidade de construção de uma base científica que 
respalde os processos de trabalho das diferentes profissões que 
estão no enfrentamento da dependência química. A categoria dos 
profissionais da área da saúde, educação e assistência social – e 
especialmente os envolvidos no processo de prevenção e/ou tra-
tamento da Dependência Química nas diversas Instituições que 
trabalham com esta questão – deve estar em sintonia com as reais 
necessidades dos usuários, de forma a proporcionar autonomia, a 
emancipação dos indivíduos na democracia e na luta pela efetiva-
ção dos direitos dos mesmos regidos pela constituição.

Palavras-chave: Dependência Química, Políticas Públicas, Proibicio-

nismo.
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Os transtornos mentais relacionados ao uso substâncias psico-
ativas e transtornos aditivos trazem prejuízos sociais, físicos e emo-
cionais para o indivíduo usuário, para os familiares e a sociedade 
em geral. Os filhos de pessoas que fazem uso abusivo ou problemá-
tico dessas substâncias tem maior chance de se tornarem adictos 
pois possuem os fatores genéticos e ambientais. O ambiente fami-
liar é um dos fatores que podem predispor os filhos dessas pessoas 
à dependência química ao desenvolvimento de distúrbios emocio-
nais e comportamentais. A partir destes dados os pesquisadores 
propõem a construção de programas de promoção da saúde men-
tal desta população como uma das formas de prevenção ao uso e a 
dependência de drogas. Objetivos: Discutir e descrever a proposta 
de um programa de promoção de saúde mental para filhos de 
pessoas que fazem ou fizeram uso abusivo de substâncias psicoati-
vas. Método: Para elaboração do programa foi usada a abordagem 
psicoeducacional. É composto das seguintes etapas: 1. identifica-
ção das características e da demanda do grupo que irá receber a 
intervenção; 2. seleção dos temas que serão trabalhados; 3. Seleção 
das técnicas que serão usadas para desenvolver as seguintes habi-
lidades: auto estima, auto eficácia, capacidade de expressar sen-
timentos, resolver problemas; 3. Avaliação - que será realizada no 
final de cada tema; 4. Fechamento das atividades. Resultados: Nes-
te Workshop discutimos dois programas de Promoção de Saúde 
Mental o primeiro proposto para crianças de 7 a 10 anos e o segun-
do para Universitários que já fizeram uso de drogas. O programa di-
recionado para crianças utilizará atividades e conteúdos de forma 
lúdica e com atividades atrativas. Os temas abordados serão: 1.Ex-
pressão de Sentimentos, 2.Hábitos, 3.As drogas, 4.Dependência de 
drogas, 5.Quem é culpado pelo uso de drogas? 6. Buscando ajuda. 
cada tema foi subdividido em uma sessão composta de três partes: 
1 Iniciando a conversa- objetivo introduzir o tema de uma forma 
acolhedora e simples; 2. Hora da Atividade - trazer um atividade lú-
dica para relacionar o tema e fazer a discussão deste de uma forma 

EIXO: PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E 
PROMOÇÃO DE SAÚDE 

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DE FILHOS DE 
USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

Joseane de Souza
Marciana Gonçalves Farinha
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mais descontraída, 3. O que aprendemos hoje- fazer um resumo 
do tema em uma frase para facilitar a fixação o aprendizado. Com  
universitários serão trabalhados,  através de situações problemas, 
os seguintes temas: 1  - aspectos informativos como efeitos do al-
coolismo e do uso de outras substâncias, 2 - riscos a que pessoas 
que fazem tal uso estão expostas; 3 - trabalhar competências emo-
cionais com intuito de aprender a gerenciar situações problemas; 
4 - aprender a se comunicar de maneira mais assertiva; 5 - estra-
tégias de resolução de problemas. Considerações finais: As ações 
que trabalhem a promoção de saúde mental de filhos de pessoas 
que fazem uso problemático de álcool e outras substâncias psico-
ativas devem considerar as especificidades de cada grupo desde 
linguagem e método que favoreça a efetiva participação dessas 
pessoas possibilitando maior adesão dessa população e concreta 
possibilidades de diminuição de hábitos prejudiciais à saúde rela-
cionados ao consumo abusivo de álcool e substâncias psicoativas.
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A EDUCAÇÃO EM VALORES HUMANOS (EVH) NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA: UMA ABORDAGEM PARA PREVENÇÃO  
DA VIOLÊNCIA

Andrea Lauermann 
Psicóloga, Especialista 

em Terapia Cognitivo-

Comportamental Serviço 

de Dependência Química- 

Instituto São José-SC

João Felipe Wanrowsky 
Fissmer 
Médico, Especialista em 

Psiquiatria e Dependência 

Química Serviço de 

Dependência Química- 

Instituto São José-SC

Luciana da Costa Martins 
Enfermeira, Especialista em 

Saúde Mental/Psiquiatria 

Serviço de Dependência 

Química- Instituto São José-SC

INTRODUÇÃO: Definindo-se de forma ampla, a espiritualidade 
é uma característica única e individual, responsável pela ligação do 
“eu” com o Universo e com os outros. Muito se fala da importân-
cia desta no tratamento da dependência química, sendo ainda a 
religiosidade a principal maneira de expressão pelos pacientes e 
familiares no nosso país. Os dados científicos demonstram cada 
vez mais que o sucesso da recuperação é maior nos pacientes en-
volvidos com esta prática, independente do tipo de abordagem 
espiritual. E por que não considerar a ausência ou desprezo do 
lado espiritual na vida do ser humano como uma atitude violenta. 
Violência no mundo do dependente químico pode ser entendi-
da através das agressões físicas, acidentes, crimes mas também 
no campo psicológico como uma auto-agressão e agressão contra 
muitos envolvidos com o indivíduo doente. A Educação em Valores 
Humanos (EVH) se apresenta como mais uma opção para aborda-
gem da violência através da espiritualidade. É um programa pe-
dagógico criado pelo Educador Sathya Sai Baba, em meados dos 
anos sessenta na Índia e vem sendo difundido pelo mundo desde 
então. Sai Baba tinha como intuito relacionar a educação acadê-
mica à educação espiritual, visando o aprimoramento individual, 
oportunizando o resgate para desenvolvimento de Valores Huma-
nos essenciais (VH). 

OBJETIVO: O presente trabalho tem por objetivo fazer um rela-
to de experiência sobre a inserção da pedagogia de Educação em 
Valores Humanos no tratamento da dependência química, com 
impacto na prevenção do comportamento violento.

METODOLOGIA:  Descrição da abordagem da EVH dentro do 
programa terapêutico em uma unidade de internação hospitalar 
para dependentes químicos. A execução da atividade desenvolve-
-se através dos métodos direto e indireto, coordenada por um téc-
nico com formação em EVH. O método direto ocorre em grupos 
com vinte e três internos, durante uma média de trinta dias, com 
duração de uma hora e quinze minutos e frequência semanal, uti-
lizando dinâmicas de grupo, harmonizações, vídeos, músicas, his-
tórias, citações e contos, além de contextualização acerca dos cin-
co Valores Humanos (VH) principais que são: Amor, Verdade, Paz, 
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Retidão e Não-Violência. O método indireto acontece dentro do 
programa terapêutico, como um todo, no intuito de resgatar valo-
res que visam o bem-estar coletivo e uma rotina pacífica entre os 
internos, incentivando-os através de atividades específicas e exem-
plos da conduta dos profissionais, os Valores Humanos relativos: 
Civilidade, Solidariedade, Compaixão, Harmonia, Perdão, Empatia, 
Tolerância, Autodisciplina, Reflexão, Coerência e Humildade.

 RESULTADOS: A avaliação dos resultados é feita de maneira 
qualitativa, observando a conduta dos internos nos primeiros dias, 
a evolução ao longo dos dias e ao sair do tratamento. Percebe-se 
que os indivíduos, em seus primeiros dias, apresentam uma con-
duta impulsiva, e por vezes explosiva, no entanto, após a primeira 
semana já começam a apresentar menos impulsividade, e relatar 
desejo de auto-controle e reflexão acerca de seus valores, senti-
mentos e a maneira de externá-los. A experiência também auxilia 
no crescimento de familiares e da equipe de tratamento.

CONCLUSÃO: A partir do presente trabalho é possível concluir 
que, diante da complexidade do diagnóstico da dependência quí-
mica e prevalência do comportamento violento dos indivíduos em 
tratamento, se faz necessário ampliar o olhar para os múltiplos 
tratamentos e abordagens, levando em consideração o sofrimento 
causado para si e para os envolvidos.

A Pedagogia de Educação em Valores Humanos, tem se mos-
trado como alternativa relevante para a mudança da conduta vio-
lenta para uma conduta mais reflexiva e amorosa consigo e com 
quem está em torno. Visa desenvolver, através da educação espi-
ritual, o caráter do indivíduo e seu comportamento compassivo.  
Por fim, para melhor compreensão das questões explanadas, faz-
-se oportuno lembrar a seguinte fala de de Dalai Lama: “Cérebros 
brilhantes também podem construir grandes sofrimentos. É preci-
so educar os corações.”
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A EXPERIÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIAS 
FORTES EM PERNAMBUCO
 

Paulo de Tarso Melo 
Secretaria Nacional de Políticas 

sobre Drogas / Fundação 

Oswaldo Cruz; Universidade 

Católica de Pernambuco, 

Doutorado em Psicologia 

Clínica, Recife-PE

Introdução: O ambiente familiar seria o lócus privilegiado para 
programas de prevenção ao consumo de drogas, pois sendo o pri-
meiro núcleo se estabelecer, sua dinâmica pode contribuir ou re-
tardar a experimentação e continuidade do consumo das drogas, 
tendo um papel primordial no que diz respeito principalmente à 
prevenção. Tendo em vista que programas de prevenção baseados 
exclusivamente na transmissão de conhecimentos, mostraram-se 
ineficientes, o Strengthening Families Programme (SFP-UK) - “Pro-
grama Famílias Fortes (PFF) ” está sendo adaptado culturalmente 
ao Brasil. Apresenta-se com o respaldo de resultados cientifica-
mente comprovados, por se tratar de uma metodologia interativa, 
que leva em consideração os fatores de risco e de proteção, ins-
trumentalizando as famílias (jovens e seus responsáveis) para que 
a prevenção ao consumo de drogas possa apresentar resultados 
positivos. Os dois municípios de Pernambuco, Jaboatão dos Gua-
rarapes e Caruaru, foram pioneiros no Estado a implementar o PFF. 
A implementação de um programa de prevenção pode ser vista 
como um processo que, na sua essência, propõe monitoramento e 
avaliação. Entretanto, vale ressaltar, que o contexto institucional e 
organizacional brasileiro caracteriza-se por especificidades impor-
tantes, dentre as quais destacam-se sua complexidade e forte di-
ferenciação funcional, questões que podem impactar diretamente 
no processo de implementação. Objetivo: Esse relato de expe-
riência, tem como objetivo descrever a percepção do Formador 
Federal sobre os aspectos de implementação do Programa Famí-
lias Fortes (PFF) em Pernambuco. Método: Para tal objetivo, foram 
utilizados os momentos de articulação e monitoramento entre o 
Formador Federal e as equipes interdisciplinares de articuladores, 
multiplicadores e facilitadores dos programas, ligados as Secreta-
rias de Educação, Assistência Social e Saúde dos municípios do 
Jaboatão dos Guararapes e Caruaru. Discussão: 125 pessoas (56 
Famílias) participaram do Programa Famílias Fortes (PFF) em Per-
nambuco no ano de 2016, sendo: 56 Responsáveis e 69 Jovens. 
Notou-se que implementar ações levando em consideração o pa-
radigma da prevenção, bem como instituir a participação interdis-
ciplinar dos profissionais ainda é um grande desafio. A execução 
do programa foi conduzida, na grande maioria, por profissionais 
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da Assistência Social (Caruaru) e dos Redutores de Danos (REDUZ 
– Jaboatão). Alguns profissionais puderam externar sobre uma pri-
meira resistência com a metodologia (com componentes compor-
tamentais), fato que foi diluído com o passar das formações e da 
execução do PFF. Ficou evidente o apoio Gestão local, traduzidas 
nas figuras das articuladoras, ressaltando a importância do pro-
cesso de sensibilização dos atores municipais. O PFF foi relatado 
como uma ferramenta exitosa no que diz respeito ao fortaleci-
mento dos vínculos familiares e já entrou na dinâmica de alguns 
Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). Considerações 
finais: Mesmo levando em consideração o momento de instabili-
dade política que os municípios vivenciaram no último período 
de 2016 (eleições municipais, fim de ano), os grupos iniciados, se 
estabeleceram com qualidade. Alguns relatos dos familiares que 
participaram dos encontros foram trazidos pelos facilitadores, o 
que pôde materializar a importância do programa na dinâmica de 
algumas famílias. O engajamento e a motivação dos profissionais 
que executaram o programa, foram de suma importância para a 
avaliação exitosa da implementação.

Palavras chaves: prevenção; programas governamentais; habilida-

des sociais.
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A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL AO DEPENDENTE 
QUÍMICO E PORTADOR DE HIV/AIDS

Padre João Batista Garcia
CARE Capelania de 

Recuperação

Os portadores de aids podem ser acometidos de várias emo-
ções dolorosas e sofrimentos espirituais. Quanto às emoções, a cul-
pa por se envolver em atividade sexual de risco, recriminada pela 
sociedade e/ou pelas religiões, por manter esse estilo de vida, por 
não aderir ao tratamento e não querer viver se faz presente, bem 
como os muitos medos. Já os sofrimentos espirituais mais eviden-
tes são: condenação moral/religiosa, falta de propósito para viver, 
de esperança, de confiança em si e nos outros e falta de fé em 
Deus. A assistência espiritual, no escopo da Capelania Evangélica 
Hospitalar, configura-se como um fator determinante no cuidado 
de pacientes terminais com histórico de dependência química e 
portadores de HIV/aids. O objetivo deste trabalho é apresentar um 
estudo de caso, no contexto da Capelania Evangélica Hospitalar na 
assistência espiritual, a um paciente internado em hospital de re-
ferência em infectologia de São Paulo-SP, dependente químico e 
portador de HIV/aids. Elegeu-se o estudo de caso como método 
mais adequado para a investigação proposta. Realizaram-se visitas 
sistemáticas, feitas por capelão da equipe de cuidados paliativos, 
no período de internação em unidade de terapia intensiva, ao lon-
go de 30 dias, com o paciente em estado de coma. A coleta de 
dados foi realizada posteriormente, por meio de entrevistas semies-
truturadas e registro de áudio/vídeo, com transcrição subsequente 
e posterior análise e categorização, ao longo de quarenta e cinco 
dias, quando o paciente já se encontrava internado na enfermaria. 
Trata-se de um paciente do sexo masculino, 28 anos, evangélico 
pentecostal, homossexual, com história de drogadição e prostitui-
ção, portador de HIV/aids, com sarcoma de kaposi pulmonar dis-
seminado, em tratamento paliativo e traqueostomizado. Os dados 
coletados quanto às emoções dolorosas foram: culpa por suas esco-
lhas sexuais e estilo de vida; culpa e tristeza por causar sofrimento à 
sua família, em especial à sua mãe; culpa por resistir ao tratamento, 
incerteza da expectativa de vida; condenação social. Em relação aos 
sofrimentos espirituais, foram constatados: desejo de morrer; medo 
da morte sem perdão de Deus; condenação moral e religiosa/con-
ceitos religiosos distorcidos; e incerteza da expectativa de vida. A 
análise dos dados possibilitou a construção de sete categorias para 
a intervenção do processo de assistência espiritual, assim descritas: 
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facilitação, desconstrução, confrontação, reconciliação, encoraja-
mento, enfrentamento e fortalecimento. Também foram utilizadas 
estratégias de assistência espiritual como: presença com propósito 
e efetiva, leitura da bíblia, oração, música religiosa e culto. Ao falar 
com o paciente sobre seus sentimentos e sua história de vida, foi 
possível confrontá-lo com o conhecimento de Deus, que lhe pos-
sibilitou o arrependimento genuíno de suas escolhas diante Dele, 
tirando a culpa e o medo, tendo a convicção do perdão, sentido de 
vida, ressignificação do preconceito e estigma, e a aceitação da sua 
enfermidade, podendo vivenciar a esperança de recuperação. Po-
rém, devido à complicação da sua doença e do sarcoma de kaposi, 
evoluiu com prognóstico fechado em terminalidade. Assim, foi as-
sistido espiritualmente sobre a questão da finitude, sendo prepa-
rado para a morte como processo da vida. Morte como processo 
de vida, mas com esperança, com a convicção e a certeza da vida 
eterna com Deus.

Palavras-chave: assistência espiritual, dependência química, droga-

dição, DST/AIDS.
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Introdução: Transcendendo a dimensão clínica, a problemática 
das drogas requer uma abordagem multidisciplinar pensando não 
apenas no tratamento, mas principalmente na prevenção do seu 
uso e abuso. Assim, a intervenção educativa é uma das ferramen-
tas válidas para evitar e/ou postergar o uso das drogas e o profis-
sional de enfermagem deve usá-la no sentido da promoção da 
saúde, apropria-se do tema desde sua vida acadêmica. Objetivo: 
Descrever a experiência de acadêmicos de enfermagem na reali-
zação de atividades de educação em saúde sobre álcool e outras 
drogas. Metodologia: Estudo descritivo do tipo relato de experiên-
cia acerca de vivências de acadêmicos de enfermagem na reali-
zação de atividades de educação em saúde sobre álcool e outras 
drogas com grupo de adolescentes no município de Maracanaú-
-Ce, e com motoristas no município de Fortaleza-Ce, ocorridas em 
Abril de 2017. Resultados e Discussão: A atividade com adolescen-
te aconteceu numa turma de 32 alunos com idade média de 10 
anos do 5º ano do ensino fundamental numa escola no município 
de Maracanaú-Ce. Foi desenvolvida uma palestra sobre a diferença 
de drogas lícitas e ilícitas apresentando o cigarro como lícita e ma-
conha para ilícita. Utilizaram-se figuras ilustrativas para apresentar 
os malefícios que causam à saúde. Observou grande interesse dos 
adolescentes, participando ativamente com colocações e pergun-
tas, mostrando razoável conhecimento, disposição em aprender e 
desaprovação ao uso de drogas. Ficou claro que a infância é uma 
fase oportuna para o trabalho preventivo, dada a receptividade e 
confiança que depositam nos entes educacionais. A atividade edu-
cativa com motoristas ocorreu numa avenida da cidade Fortale-
za-Ce durante a espera no semáforo e foi denominada ‘blitz edu-
cativa’. Utilizou-se uma grande faixa com mensagem de alerta ao 
perigo de beber e dirigir (“Beber e dirigir, essa mistura mata”) além 
de material impresso contendo informação sobre os efeitos do ál-
cool na condução de veículos, entregue no momento da aborda-
gem pelos estudantes que também orientaram quanto ao risco de 
acidentes. Muitos motoristas mostraram-se resistentes mantendo-
-se com vidros fechados impedindo a abordagem apesar de per-
ceberem do que tratava a ação. Dentre os que receberam os estu-
dantes parte significativa apoiavam a atividade, sendo atenciosos e 
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com afirmativas que legitimavam a iniciativa. Porém, houve quem 
fosse indiferente e mesmo o registro de um motorista fazendo o 
consumo de bebida alcoólica durante a condução, o que expõe a 
necessidade de mais iniciativas como estas. Considerações finais: 
O presente estudo propiciou aos acadêmicos a compreensão dos 
desafios futuros quanto à problemática das drogas e o papel da 
enfermagem neste contexto, vislumbrando a educação em saúde 
como instrumento indispensável para seu enfrentamento.

Palavras-chave: Enfermagem; Drogas; Educação em Saúde; Pro-

moção da Saúde.



 ANAIS PREVINE 2017 336

Pôsteres

AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS COM ESTUDANTES NO 
INTERIOR DE MATO GROSSO
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Universidade Federal de Mato 
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Tayla Quéren dos Santos 
Basso 
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Franco 
Universidade Federal de Mato 

Grosso, Curso de Enfermagem, 
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Jucelia Moraes de Lima 
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Grosso, Curso de Enfermagem, 

Barra do Garças, MT, Brasil

Valdivino Martins de Freitas
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Grosso, Curso de Enfermagem, 
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Laranubia Dourado Nery
Universidade Federal de Mato 

Grosso, Curso de Enfermagem, 
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A prevenção ao uso de drogas é uma questão importante inde-
pendentemente do contexto social em que cada indivíduo esteja 
inserido, devido ao seu potencial em causar danos e dificuldade 
encontrada na resolução desse problema. No ano de 2016 foi cria-
do o projeto de extensão Saúde Mental: dependência química da 
prevenção ao tratamento, vinculado a Pró Reitoria de Cultura, Ex-
tensão e Vivência (PROCEV) da Universidade Federal de Mato Gros-
so (UFMT) que buscou atender as necessidades locais voltada a pre-
venção do uso de drogas. Este estudo objetivou-se descrever sobre 
ações realizadas como medida de prevenção de drogas entre estu-
dantes de escola pública. Trata-se de um relato de experiência das 
ações executadas por docentes e acadêmicos de enfermagem do 
projeto de extensão Saúde Mental: dependência química da pre-
venção ao tratamento da UFMT/Campus Universitário do Araguaia. 
As oficinas foram realizadas em três escolas pública de ensino fun-
damental (6º ao 9º ano) localizadas no município de Barra do Gar-
ças, MT, Brasil, nos meses de junho a novembro de 2017. Foi utili-
zado a metodologia reflexão-ação, em busca da participação ativa 
dos alunos, por meio de uma dinâmica “quis do conhecimento” 
abordando a temática “prevenção ao uso de drogas”. Teve-se a au-
torização dos diretores e professores e as oficinas foram previamen-
te agendadas. A coleta de dados foi realizada em Abril de 2017, por 
meio do caderno de registro do projeto, através do levantamento 
das ações realizadas, número de pessoas atendidas e metodologia 
utilizada e apresentados em frequência absoluta (n). Participaram 
da execução das ações 09 membros do projeto. Foram realizadas 
03 ações de prevenção ao uso de drogas em 03 escolas públicas do 
ensino fundamental, participando 109 estudantes. Quanto a me-
todologia utilizada foi realizada oficinas de reflexão-ação por meio 
da dinâmica “quis do conhecimento”. As oficinas tiveram a dura-
ção média de 60 minutos e foram divididas em duas etapas. Na 
primeira etapa (30 minutos) os alunos foram divididos em quatro 
grupos e cada grupo recebeu uma pergunta (conceito de drogas 
e tipos existentes; classificação e tipos de usuários; consequências 
do consumo para a saúde, família e sociedade; prevenção e local 
para tratamento) para responderem em folhas A4 o que conhe-
ciam sobre os tópicos recebidos. No segundo momento da oficina 
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(30 minutos), cada grupo selecionava um aluno para exporem suas 
respostas na lousa e assim completavam as respostas baseada em 
seus conhecimentos prévios sobre a temática. Após essa fase, os 
alunos eram organizados em círculo e em conjunto com os acadê-
micos discutiam suas respostas, e as que apresentavam conceitos 
distorcidos ou insuficientes, os acadêmicos apresentavam respos-
tas mais elaboradas e conceituais. Diante do exposto, as oficinas 
revelaram uma participação ativa dos alunos na discussão da temá-
tica, despertando que a realização de atividade de forma dinâmica 
e reflexiva pode proporcionar um espaço de debate, contribuindo 
com um momento de discussão e aprendizagem dos estudantes, 
evidenciando a necessidade que esse tipo de ação possa ser am-
pliado a todas as classes socias, etnias, idades, visando a prevenção 
ao uso de drogas.   

Palavras-chave: Drogas; Estudantes; Prevenção.

Apoio: Universidade Federal de Mato Grosso. Pró Reitoria de 
Cultura, Extensão e Vivência (PROCEV).
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O presente trabalho tem por objetivo apresentar o Acolhe USP, 
programa de acolhimento relacionado ao uso de álcool e outras dro-
gas da Universidade de São Paulo, que começou a ser planejado em 
2007 e passou a funcionar em 2012. Atualmente a equipe é com-
posta por dois assistentes sociais, dois psicólogos, um psiquiatra, um 
enfermeiro, uma coordenadora administrativa e um coordenador 
clínico. O público-alvo do programa é a Comunidade USP, compos-
ta por alunos, funcionários e docentes, e seu objetivo é acolher a de-
manda relacionada ao uso de álcool e outras drogas no âmbito da 
prevenção e da assistência. O serviço funciona em um modelo “por-
tas abertas” – não é necessário o agendamento de atendimentos –, 
caracterizando-se, assim, como de baixa exigência e promovendo a 
facilitação da busca para o início, a continuidade ou a retomada de 
um tratamento. Após realizar um acolhimento, elabora-se um pro-
jeto terapêutico singular em conjunto com o(a) acolhido(a) e se ini-
cia um tratamento, que pode contar com atendimentos individuais, 
familiares ou de grupo, buscas ativas, orientações a chefias, visitas 
institucionais ou domiciliares e encaminhamentos para a rede de 
serviços. Além da atuação assistencial, o Acolhe USP tem realizado 
ações de prevenção entre a comunidade universitária, como a ela-
boração e distribuição de materiais informativos sobre substâncias 
psicoativas e medidas de redução de danos, a criação de uma car-
tilha de orientação para chefias da USP e a realização de palestras, 
rodas de conversa e apresentações de filmes seguidas por debates. 
Tais ações são desenvolvidas em diversas unidades e durante di-
ferentes eventos da universidade, como na Semana de Recepção 
aos Calouros e na Semana Interna de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho (SIPAT). Guiado por uma concepção interdisciplinar a res-
peito do fenômeno do uso problemático de álcool e outras drogas, 
o programa tem buscado estabelecer parcerias com outros serviços, 
unidades e campi da USP. Entre janeiro/2012 e março/2017 ocorre-
ram 293 acolhimentos de 139 funcionários (84,2% homens e 15,8% 
mulheres), 100 alunos (73% homens e 27% mulheres), 53 familiares 
(79,25% mulheres e 20,75% homens) e um docente. Nesse mes-
mo período foram realizados 4.324 atendimentos. As substâncias 
que motivaram a busca pelo serviço entre os acolhidos são: álcool 
(41,3%), múltiplas drogas (39,25%), cocaína (8,2%), maconha (5,8%), 
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crack (2,4%), tabaco (2,4%), opiáceos (0,3%) e inalantes (0,3%). Es-
tima-se que mais de 11.000 alunos e funcionários foram atingidos 
pelas atividades de prevenção promovidas pelo Acolhe USP. Tais 
números demonstram o alcance superior das ações de prevenção 
em relação às assistenciais e apontam para a importância de se in-
tensificar tais atividades e expandi-las a todas as unidades e campi 
da USP. A predominância do consumo de álcool entre os acolhidos 
indica a relevância de se conhecer mais sobre o assunto, a fim de 
promover ações de prevenção focadas no uso dessa substância. No 
âmbito assistencial, destaca-se a necessidade de tornar o Acolhe 
USP mais conhecido e convidativo a alunos e docentes, assim como 
a familiares do público-alvo. Por fim, aponta-se a necessidade da 
construção de políticas de álcool e outras drogas específicas da uni-
versidade.

Palavras-chave: Álcool. Drogas. Prevenção. Assistência. USP. 

Financiamento dos valores de inscrição, transporte e hospeda-
gem de dois dos autores do presente trabalho por parte da Su-
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Este estudo pretende verificar se há diferenças de perfil entre 
internas que aderiram e internas que não aderiram à ação de fre-
quentar uma atividade que utiliza a metodologia dos grupos de 
Amor-Exigente, uma adaptação brasileira do Programa Toughlove 
organizado por Phylis e David York, na Pennsylvania, EUA. Com base 
em dez crenças laicas sobre causas e origem dos problemas de com-
portamento nas famílias, o programa foi trazido ao Brasil pelo Padre 
Haroldo Hahm em 1985 e dispõe inclusive de metodologia aplicada 
a usuários em abstinência de drogas (conforme dados disponíveis 
em: <www.amorexigente.org.br>). Apoiados pela diretoria do Presí-

dio Alvorada, em Montes Claros (MG), executamos o projeto como 
atividade em caráter voluntário, mediante Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. A amostra foi por Conveniência com os critérios 
de inclusão: seis mulheres em regime de internação penal, idades 
entre 24 e 37 anos, com filhos e família, que participam de outras 
atividades socioeducativas. Três aderiram ao programa Amor-Exi-
gente e constituíram o grupo experimental (GE): duas envolvidas 
com uso e tráfico, uma delas com homicídio; outra acusada por cri-
mes contra o patrimônio; três que constituíram o grupo de controle 
(GC): reincidentes no sistema penal, duas envolvidas com uso e trá-
fico de drogas, outra que já esteve em situação de rua. Utilizamos 
três escalas psicométricas em duas oportunidades (março e maio de 
2017): 1. BDI – Inventário de Depressão de Beck (BECK et al., 1996); 
2. EATA – Escala de Avaliação de Tendência à Agressividade (SISTO, 
2010); 3. IHS – Inventário Habilidades Sociais (DEL PRETTE, 2011). Os 
resultados consideram as duas aplicações. Quanto ao BDI, no grupo 
experimental: somente a participante GE02 apresentou indicação de 
depressão leve; as outras não apresentaram pontuação que indicasse 
depressão no critério do teste. Já no grupo de controle, todas as par-
ticipantes pontuaram indicando a presença de depressão moderada 
e grave. No EATA, a tendência à agressividade do grupo experimental 
situou-se na média da população feminina em geral e os traços de 
tendência que mais apareceram foram agressão verbal, manipula-
ção, controle, vingança (subescala B). No grupo de controle, somente 
a participante GC01 teve pontuação do escore total, com alta ten-
dência a agressividade; GC02 e GC03 estavam na média – traços mais 
comuns foram da subescala B, similares ao grupo experimental. No 

http://www.amorexigente.org.br
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IHS os escores gerais do grupo experimental apresentaram padrão 
médio, sendo que as participantes GE01 e GE02 apresentaram de-
sempenho comprometido nos fatores F3 (conversação e desenvoltu-
ra social) e F4 (autoexposição em situações novas); já a participante 
GE03 teve alto desempenho no critério geral de habilidades sociais e 
nos fatores avaliados. O grupo de controle teve resultados inferiores: 
GC02 e GC03 pontuaram deficit em habilidades sociais, indicativo 
para intervenções e treinamento. Na análise fatorial, o item F5 (au-
tocontrole da agressividade) estava em média aceitável, certamen-
te considerando a situação do encarceramento, porém nos fatores 
de autoafirmação (F2), desenvoltura social (F3) e autoexposição (F4) 
apresentaram desempenho deficitário, com indicadores de com-
prometimento nessas habilidades. Constatamos que o grupo que 
frequenta o Amor-Exigente, nesta amostra, obteve melhores escores 
para depressão e habilidades sociais, sendo que para a tendência à 
agressividade não se apresentaram evidências de diferenças mar-
cantes entre os dois grupos.   

Palavras-chave: Amor-Exigente. Presídio feminino. Estudo descritivo.
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A CARE Capelania de Recuperação tem como objetivo identi-
ficar as necessidades espirituais dos dependentes químicos (DQ) 
atendidos nos diversos serviços de saúde, justiça, educação e reli-
gioso, bem como as de seus familiares, correlacionando-as com os 
fundamentos bíblicos. Realiza intervenções pertinentes à necessi-
dade espiritual, estabelecendo metas para recuperação. A Funda-
ção CASA de Atibaia tem a missão primordial de aplicar medidas 
socioeducativas de acordo com as diretrizes e normas previstas no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e no Sistema Nacional 
de Atendimento Socioeducativo (SINASE) a jovens de 12 a 21 anos 
incompletos em todo o estado de São Paulo. Os objetivos deste 
estudo são descrever o atendimento socioespiritual realizado pela 
CARE com TH – adolescente em conflito com a lei e dependente 
químico acolhido na Fundação CASA – e descrever o atendimento 
socioespiritual realizado pela CARE com a família desse adoles-
cente. Elegeu-se o estudo de caso como método mais adequado 
para a investigação proposta. No contexto da CARE, o atendimento 
espiritual ao adolescente TH foi realizado por meio de visitas siste-
máticas, feitas por conselheiros da equipe da CARE, no período de 
internação do adolescente na Fundação CASA, de março a novem-
bro de 2016, em vinte e oito encontros semanais, com uma hora 
e meia de duração, abordando os temas envolvendo princípios e 
valores bíblicos. Esse atendimento se estendeu a toda a família 
do adolescente, em reuniões semanais na sede da CARE, durante 
o ano de 2016 até maio de 2017. Também fez-se atendimento 
particular aos pais do adolescente, utilizando o método de Acon-
selhamento Bíblico, que, de acordo com Welch, utiliza o conceito 
de “restauração”, e não “recuperação”, pensando que Cristo veio 
para que a imagem de Deus seja restaurada em nós. A coleta de 
dados foi realizada por uma equipe de conselheiros da CARE, por 
meio de entrevista semiestruturada e observação, com transcrição 
subsequente e posterior análise. O adolescente, branco, evangéli-
co, abandonou a escola, iniciou o uso de cigarro, maconha e álcool 
aos 11 anos e, aos 14 anos, foi internado em uma clínica para DQ, 
onde permaneceu por três meses. A internação não resultou em 
mudança de comportamento, pois continuou com o mesmo estilo 
de vida e iniciou-se no tráfico de drogas nesse mesmo período. Em 
março de 2016, já com 17 anos, foi preso por tráfico de drogas e 
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internado na Fundação CASA. Seu relacionamento era conflituoso 
com o pai, e o motivo explicitado por ele foi que presenciou o pai 
em um relacionamento extraconjugal. Durante o período de inter-
nação, foi possível a reconciliação dele com o pai. Quando interno, 
TH prometia aos pais que sua vida iria mudar, mostrando-se arre-
pendido; mas, ao sair, em novembro de 2016, voltou ao mesmo 
comportamento, apresentando reincidência em furtos e mentiras. 
Mesmo enfrentando dificuldades e passando por recaídas, TH está 
em processo de restauração, haja vista que se observa mais as-
sertividade em suas escolhas e nos relacionamentos familiares, e 
busca de inserção social, por meio de ingresso em trabalho formal, 
apresentando indícios de mudança na perspectiva da restauração, 
que, para Welch, acontece ao longo de nossa vida com Deus en-
quanto vivermos.

Palavras-chave: Dependência química; atendimento espiritual; 

adolescente; atos infracionais.
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“EDUCADORES DO BEM”
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Em função do desenvolvimento de atividades de prevenção ao 
Uso/abuso de drogas em diversas instituições e escolas em Bar-
bacena e Região, convidei alunos, funcionários e professores do 
Instituto Superior de Educação Dona Itália franco/UEMG Campus 
Barbacena MG, a participarem comigo do 6ª EDIÇÃO DO CURSO 
DE PREVENÇÃO DOS PROBLEMAS RELACIONADOS AO USO DE 
DROGAS - CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS E LIDERANÇAS 
COMUNITÁRIAS, promovido pela Secretaria Nacional de Políticas 
sobre Drogas (SENAD-MJ) em parceria com o Núcleo Multiproje-
tos de Tecnologia Educacional da Universidade Federal de Santa 
Catarina (NUTE – UFSC). Quarenta cursistas divididos em quatro 
grupos com dez alunos e coordenados por mim e monitorados 
pelo NUTE/UFSC, elaboraram quatro projetos de intervenção que 
estamos aplicando, como proposta de extensão universitária em 
seis comunidades e/ou escolas, atingindo um público de apro-
ximadamente 3.000 (três) mil pessoas. Nossa proposta de inter-
venção envolve o público alvo do curso de pedagogia, que são os 
alunos (crianças, jovens, adultos), mas, ao mesmo tempo estender 
o projeto a todos àqueles responsáveis diretamente ou não por 
essas crianças: pais, professores, funcionários, autoridades, conse-
lhos tutelares, lideranças comunitárias. Polícia Militar e Polícia Civil, 
Postos de saúde e a Rede de Atenção Básica, comerciantes, mídia 
falada, escrita e virtual e comunidades ao redor destas escolas. 
Desenvolvemos metodologias atividades para a Educação infantil 
e Fundamental I; atividades para o Ensino fundamental II e tam-
bém realizamos atividades para os maiores de 16 anos (professo-
res, pais, alunos ensino médio, ensino superior, alunos EJA, e caso 
aja necessidade, intervirmos, orientamos e encaminhamos as si-
tuações que detectarmos no uso/abuso de drogas lícitas e ilícitas, 
bem como orientações aos familiares. De 2014 até os dias atuais 
desenvolvemos as seguintes atividades: Projeto: “DROGAS - O DIÁ-
LOGO FAZ A PREVENÇÃO; Projeto: PATRIMÔNIO CULTURAL PARA 
CRIANÇAS; Projeto: GUARDIÕES DA NATUREZA, Projeto: Blog, 
“EDUCADORES DO BEM”; Projeto: SEMANA DA CRIANÇA (meni-
nas carentes de 06 a 14 anos); Projeto: ESCOLA DE PAIS (extensão 
dos projetos para crianças e jovens no intuito de orientar pais e 
responsáveis; Projeto: PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (professores e 
funcionários); Projeto: PREVENÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO 
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(Unidade de Atendimento Integrado/Barbacena; Projeto: PREVEN-
ÇÃO NAS INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS E AFINS (Grupos de Jovens 
da região); Projeto: DROGAS - CONSEQUÊNCIAS PARA A VIDA (alu-
nos do ensino Médio; Projeto: PREVENÇÃO PARA JOVENS – Pro-
grama Jovem Aprendiz. Consideramos que a educação é a base 
da nossa sociedade, sonhamos em transferir para nossas crianças 
valores e ideais que achamos certo. Daí surgiu os “EDUCADORES 
DO BEM”. Conscientizar crianças, jovens e adultos envolvidos nos 
projetos das ameaças representadas pelo uso indevido de drogas 
lícitas e ilícitas e suas consequências, educando, informando e ca-
pacitando pessoas em todos os segmentos para uma ação eficaz 
de prevenção, fundamentada em conhecimentos teóricos e cien-
tíficos validados, respeitando as habilidades e especificidades dos 
envolvidos e compartilhando experiências bem sucedidas.
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A reabilitação das pessoas com transtornos relacionados ao uso 
de substâncias psicoativas é compreendida como um processo 
extenso e árduo para o indivíduo por requisitar expressivas mu-
danças cognitivas e comportamentais e, principalmente, por ser 
um transtorno propenso a episódios de recaída. A recaída compre-
ende o retorno do consumo da substância psicoativa na mesma 
proporção que a pessoa costumava utilizar antes de interromper 
o consumo. Ao vivenciar uma situação de risco para a recaída, há 
vários fatores que contribuem para o seu desencadeamento. Nesse 
contexto, esta pesquisa objetivou conhecer a percepção da pessoa 
com transtornos relacionados ao uso de substâncias sobre os fato-
res determinantes da recaída. Trata-se de pesquisa do tipo quali-
tativa, com método descritivo exploratório, e foi realizada em um 
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas da região 
Sul do país. Participaram da pesquisa 20 pessoas com transtornos 
relacionados ao uso de substâncias psicoativas que apresentaram 
ao menos um episódio de recaída. O número de participantes foi 
estabelecido pela saturação teórica dos dados. A coleta de dados 
ocorreu entre março e abril de 2012, por entrevista semiestrutu-
rada, em um local disponibilizado pela coordenação do serviço. A 
pergunta norteadora da entrevista foi: “Fale sobre os motivos que 
você atribui às recaídas”. Os dados foram analisados pela Análise 
de Conteúdo e dispostos em categorias relacionadas aos deter-
minantes de recaída descritos por Marlatt e Witkiewitz: motiva-
ção, fissura, autoeficácia, expectativa de resultado, enfrentamento, 
apoio social e estados emocionais. Esta pesquisa obteve parecer 
favorável no Comitê de Ética em Pesquisa da UFPR (sob registro 
904.029.10.03). Os resultados evidenciaram que a falta de motiva-
ção e volição em modificar o comportamento de consumir subs-
tâncias e em realizar o tratamento foi expressivo fator para a re-
caída. Em relação à fissura, durante a síndrome de abstinência os 
participantes experienciam vontade incontrolável e dominante em 
retomar o consumo das drogas e obter um alívio imediato dos sin-
tomas. A autoeficácia se mostrou relacionada à excessiva confian-
ça dos pacientes quanto ao controle do consumo das substâncias 
após um período abstinente, em que recaíram em consequência 
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de acreditar que poderiam usar esporadicamente. Na expectativa 
de resultados, a recaída ocorreu frente à antecipação dos efeitos 
bons que a droga ocasiona. Quanto ao enfrentamento, os partici-
pantes apresentaram dificuldades em enfrentar as situações de 
risco, principalmente as dificuldades diárias de vida, e retornaram 
ao consumo como fuga da realidade. A recaída se mostrou rela-
cionada ao apoio social direto, quando conhecidos convidam o 
indivíduo a utilizar a droga, bem como pelo apoio social indireto, 
quando se expõem a ambientes que têm a substância. Os estados 
emocionais negativos demonstraram ser um dos principais fato-
res determinantes da recaída. Conclui-se que a recaída ocorre por 
múltiplos determinantes, que podem incidir de modo simultâneo, 
o que demonstra que um fator pode influenciar o outro de modo 
direto ou indireto. Embora os participantes tenham mencionado 
fatores análogos, o processo de recaída demonstrou ser pessoal e 
modificar de acordo com as especificidades de cada indivíduo e 
de suas relações. Os dados obtidos ofertam subsídios para auxiliar 
na prevenção da recaída e na promoção de saúde.

Palavras-chave: Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias; 

Recidiva; Saúde Mental.
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A busca e a manutenção do tratamento para pessoas com 
transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas repre-
sentam um relevante desafio para os profissionais de saúde, uma 
vez que apresentam diversas influências e englobam os aspectos 
subjetivos do indivíduo, que variam de acordo com as suas vivên-
cias. Considerando isso, este estudo objetivou conhecer os motivos 
que as pessoas com transtornos relacionados ao uso de substân-
cias psicoativas atribuem à busca de tratamento. Esta pesquisa é 
do tipo qualitativa e foi desenvolvida em um Centro de Atenção 
Psicossocial Álcool e outras Drogas da região Sul do país. Participa-
ram 20 pessoas com transtornos relacionados ao uso de substân-
cias psicoativas em tratamento. Os dados foram obtidos median-
te entrevista semiestruturada com a seguinte pergunta: “Quais os 
motivos que levaram você a iniciar o tratamento para o seu trans-
torno relacionado ao uso de substâncias psicoativas?”. As entrevis-
tas foram realizadas no período de fevereiro a abril de 2012, em 
sala reservada. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da UFPR sob registro 904.029.10.03, e os dados foram 
analisados pela proposta de Interpretação Qualitativa de Dados 
de Minayo. Os resultados evidenciaram que, frequentemente, as 
pessoas com transtornos relacionados ao uso de substâncias psi-
coativas iniciaram o tratamento a partir da conscientização indivi-
dual da sua impotência perante o comportamento de usar drogas, 
quando reconheceram a perda de controle sobre o consumo e a 
ineficácia em se recuperarem sem ajuda especializada. A busca 
por tratamento também se mostrou intimamente relacionada à 
criticidade das experiências vivenciadas nas esferas pessoais, so-
ciais, econômicas e afetivas, tais como: desemprego, dificuldades 
financeiras, agressividade dirigida a si próprio ou a outros, envolvi-
mento em brigas e discussões e, principalmente, problemas com 
a saúde física. Ademais, muitos se motivaram a iniciar o tratamen-
to para reaver os laços afetivos com a família, uma vez que as dis-
funções familiares decorrentes do consumo de substâncias psico-
ativas são frequentes e acarretaram, comumente, o rompimento 
de relações afetivas, a separação do cônjuge, o afastamento dos 
filhos. A busca por tratamento, para alguns, foi concretizada a par-
tir da influência da esposa e/ou de outros familiares, pelo intuito 
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de agradar a família ou porque, sozinhos, não pensavam em trata-
mento anteriormente. Conclui-se que as pessoas com transtornos 
relacionados ao uso de substâncias psicoativas se motivam a bus-
car o tratamento, frente à conscientização do seu comportamen-
to-problema, por pressão familiar e, principalmente, ao perceber a 
criticidade das experiências vivenciadas – inúmeras perdas e pro-
blemas em diversos âmbitos, que resultaram na necessidade de 
tentar modificar o comportamento de uso de drogas. Com base 
nos resultados obtidos e no fato de esse transtorno ser considera-
do uma condição crônica e com vastos efeitos nocivos, ressalta-se 
a necessidade de as políticas públicas e os serviços de saúde im-
plementarem ações de promoção à saúde mais efetivas no terri-
tório, a fim de resgatar as pessoas com transtornos relacionados 
ao uso de substâncias e intensificar o acesso delas aos serviços de 
atenção psicossocial de modo mais precoce, evitando as inúmeras 
consequências nos âmbitos individual, familiar e social.

Palavras-chave: Transtornos relacionados ao uso de substâncias.  

Terapêutica. Saúde mental. 
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O DESAFIO DA DROGADIÇÃO NO AMBIENTE UNIVERSITÁRIO
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INTRODUÇÃO: Nas últimas décadas pode ser observada uma 
crescente preocupação mundial sobre a questão do uso de dro-
gas, lícitas e ilícitas, em detrimento de sua alta incidência e seus 
riscos relacionados ao uso abusivo. Segundo a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), qualquer substância que ao ser inserida no 
organismo interfere em seu funcionamento pode ser considerado 
uma droga, desde álcool, maconha, drogas sintéticas, até remé-
dios produzidos e comercializados em grande escala. O ingresso 
na universidade é marcado por sentimentos e experiências varia-
das, muitos jovens saem da casa dos pais e naturalmente criam 
certa independência, mesmo que não financeira. O sentimento de 
conquista é acompanhado de uma certa vulnerabilidade que faci-
lita o início e a manutenção do uso de álcool e outras drogas. Foi 
constatado com o I Levantamento Nacional sobre Uso de Álcool, 
Tabaco e outras Drogas entre Universitários, dirigido pela Secreta-
ria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), realizado em 2009, 
que o problema chegou a nível alarmante em nossa sociedade, 
levando em consideração que 49% do público pesquisado já expe-
rimentaram alguma droga ilícita pelo menos uma vez na vida. OB-
JETIVO: O objetivo desde trabalho é entender o uso e a frequência 
do uso de drogas entre os universitários dos cursos de humanas, 
levando em consideração o tipo e o consumo de drogas ilícitas en-
tre os gêneros. MÉTODO: O método utilizado foi um questionário 
para a triagem do uso de álcool, tabaco e outras substancias, que 
é composto por oito questões sobre o uso de nove substâncias 
psicoativas – tabaco, álcool, maconha, cocaína, estimulantes tipo 
anfetamina, inalantes, hipnóticos/sedativos, alucinógenos, opiói-
des – que abordam a frequência de uso nos últimos três meses e 
na vida, dependência, problemas relacionados ao uso de substân-
cias, risco atual ou futuro de problemas, entre outros, aplicado em 
alunos dos cursos de Ciências Humanas da Universidade federal 
de Uberlândia matriculados e frequentes, entre 18 e 39 anos que 
aceitaram participar livremente da pesquisa. RESULTADOS: Po-
demos observar uma diferença significativa para o consumo em 
binge e o uso de maconha, tabaco e álcool, porém não é possí-
vel observar diferença estatística entre o consumo de homens e 
mulheres. CONCLUSÃO: Ao observar com atenção os jovens que 
acabam de ingressar no ambiente universitário, sua idade, gênero, 
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situação sócio econômica e principais meios em que esses entram 
em contato com as drogas (lícitas e ilícitas), as medidas profiláticas 
e de combate ao uso, por serem melhores direcionais, podem ser 
pensadas com mais clareza e assim obterem melhores resultados.

Palavras-chave: Drogadição, Universidade, Gênero, Universitários. 
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O ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NA PREVENÇÃO 
DO USO DE DROGAS NA ADOLESCÊNCIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
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Introdução: A adolescência é uma fase de transição entre a in-
fância e a posição de adulto, no qual o indivíduo apresenta maior 
resistência aos aconselhamentos. Isso se justifica ao fato de vis-
lumbrar a possibilidade de ter poder e assim, controlar suas ações. 
Neste período é comum que o adolescente se mantenha distante 
da família e procure maior vínculo com outros adolescentes, se 
encontra em vulnerabilidade devida ao quantitativo de transfor-
mações vivenciada nesta fase da vida, ocorrendo um aumento de 
exposição a riscos. Dentre os demais riscos, pode-se evidenciar o 
uso abusivo de drogas o fácil acesso ao contato com as substân-
cias, conflitos familiares graves, a dificuldade de se inserir em ou-
tros grupos de adolescentes e a falta de identidade própria. Esses 
fatores são os que vulnerabilizam o adolescente ao uso das drogas 
e deve ser foco de atenção dos profissionais de saúde no contexto 
do cuidado em saúde a esses indivíduos. Objetivo: Promover ações 
de educação em saúde sobre drogas junto aos adolescentes em 
vulnerabilidade social, a fim de diminuir o consumo de forma pre-
ventiva através da educação em saúde e do esporte. Trata-se de 
um relato de experiência com base no plano de intervenção, de-
senvolvido pela equipe da ESF e NASF, compostas por, 02 médicos 
generalistas, 03 enfermeiros generalistas, 03 técnicos de enferma-
gem, 15 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e 01 odontologista, 
mais o núcleo de apoio à saúde da família composto por 01 edu-
cador físico, 01 fisioterapeuta, 01 psicólogo, 01 assistente social, 
em um município da Metropolita I. Após a realização de reuni-
ões com a equipe multiprofissional, construção e apresentação do 
projeto de intervenção na Secretária Municipal de Saúde e ainda 
planejamento da ações, realizou-se a captação dos jovens que se 
encontravam ociosos na área de cobertura da equipe, seguido de 
elaboração e desenvolvimento de palestras educativas, realizada 
pelos enfermeiros, sobre o uso de drogas e os malefícios que o ví-
cio pode ocasionar a saúde e qualidade de vida do adolescente e, 
por sua vez, elaboração e desenvolvimento do cronograma de au-
las de futebol, HIP HOP (dança) e basquete com o apoio da equipe 
do NASF. Observou-se que a implementação do projeto promoveu 
uma ação preventiva, educativa e social, ao ponto de emergir sub-
sídios capazes de promover proteção à saúde dos adolescentes. 
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O Enfermeiro, como linha de frente do cuidado, contribui signifi-
cativamente frente a estratégias de prevenção de uso de drogas 
lícitas e ilícitas pelos adolescentes, conseguindo sintetizar, através 
de abordagem educativa, sendo capaz de recuperar usuários en-
tregues às drogas, objetivando contribuir para a responsabilização 
dos indivíduos a que se destina, buscando a sensibilização coletiva 
e individual para mudanças de seus comportamentos e atitudes, 
abrangendo não apenas o adolescente usuário de drogas, mas 
também a família e o seu contexto sociocultural.

Palavras-Chaves: Educação em Saúde, Estratégia Saúde da Família, 

Tabaco, Álcool e Drogas Ilícitas.
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QUALIDADE DE VIDA EM USUÁRIOS DE DROGAS
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A atenção aos usuários de drogas é desafiadora para a saúde, 
por serem pessoas vulneráveis à violência e vítimas de preconceito 
por parte da sociedade. Para o alcance de ações em saúde mental 
e melhora da Qualidade de Vida dos usuários de drogas, os grupos 
terapêuticos têm sido utilizados como estratégias facilitadoras e 
imprescindíveis. O grupo facilita a expressão das necessidades e 
circunstâncias de vida dos usuários, o que possibilita a construção 
de uma consciência crítica a respeito do seu meio social e saúde. 
O objetivo deste trabalho foi relatar a experiência de coordenação 
de um grupo terapêutico para usuários de drogas, existente em 
um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPSad), em 
Goiânia-GO. Pretendeu-se descrever o movimento do grupo para 
o enfrentamento de suas dificuldades em relação à sua saúde fí-
sica, psicológica, social e ambiental. Tratava-se de um grupo de 
acompanhamento terapêutico a usuários de substâncias psicoati-
vas que não tinham o álcool como droga de preferência ou mais 
problemática. A orientação metodológica para a compreensão do 
processo e do desenvolvimento da dinâmica grupal seguiu as tri-
lhas propostas pelo Instituto Brasileiro de Psicanálise, Dinâmica de 
Grupo e Psicodrama (SOBRAP). Os encontros foram realizados no 
período de janeiro de 2013 a dezembro de 2014, com frequência 
de uma vez por semana e duração média de 2 horas. Era um gru-
po aberto, homogêneo quanto à problemática e quanto ao sexo 
(masculino), variando entre 12 e 15 participantes, com idade de 18 
anos ou acima. A sua condução era determinada pelo momento 
vivenciado a cada encontro, a partir de questões colocadas pelos 
próprios usuários. Várias estratégias foram utilizadas no sentido de 
promover discussão e reflexão, como a leitura de um texto, a es-
cuta de uma música, meditação, controle da respiração para lidar 
com a ansiedade, visita ou participação em algum evento cultural, 
ou qualquer outra atividade e vivência promotora de educação, 
humanização e convivência. A maioria dos usuários chegaram com 
a autoestima e autoconceito comprometidos. Sentimentos de dis-
criminação e desvalorização pela sociedade foram situações re-
correntes. Aspectos da saúde física e psicológica foram discutidos, 
além da condição social e familiar de cada usuário. O espaço de re-
flexão e construção conjunta de conhecimento adotados levaram 
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os usuários a buscar soluções, superações e mudanças não somen-
te na interação daquele grupo, mas também em outros grupos 
dos quais participavam. Essa experiência de grupo terapêutico re-
trata a forma mais ampla de saúde pública, vista não somente em 
seus aspectos biomédicos, mas também psicossociais. A utilização 
do contexto grupal como espaço de saúde pública auxilia o profis-
sional a promover a saúde e a Qualidade de Vida dos usuários em 
todas as suas dimensões.  

Palavras-chave: grupo terapêutico, qualidade de vida, transtornos 

por uso de substância, promoção da saúde.
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O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma iniciativa do governo 
federal legalmente instituída por meio do decreto 6.286 de 2007, 
que visa integrar educação e saúde de maneira intersetorial a fim 
de promover o desenvolvimento integral e a qualidade de vida dos 
estudantes beneficiários do programa. O PSE é constituído por 
dois componentes norteadores das ações de saúde na escola, o 
primeiro relacionado à avaliação das condições de saúde, como 
a avaliação antropométrica, saúde bucal, ocular, auditiva, situação 
vacinal, entre outras,  e o segundo ligado à promoção de saúde e 
prevenção de agravos, tais como, promoção da alimentação saudá-
vel, cultura da paz, saúde mental, prevenção nas escolas, no qual 
se insere a questão  do uso de drogas. Com o objetivo de analisar 
as publicações referentes ao PSE e o lugar da prevenção ao uso 
de drogas nesse contexto, foi realizada uma revisão sistemática de 
literatura nas bases de dados SciELO, BVS-Psi e LILACS por meio 
dos descritores “saúde”, “escola”, “promoção OR prevenção” e “pro-
grama saúde na escola” sendo delimitado período de 2007 a 2015. 
Foram levantados 46 documentos que citam o Programa Saúde 
na Escola no mínimo uma vez, sendo excluídos posteriormente 8 
trabalhos que não foram possíveis de serem acessados ou por tra-
tarem-se de sites e cartilhas governamentais. Dentre os 38 traba-
lhos eleitos na revisão, foram identificados 29 artigos empíricos ou 
de revisão, uma  tese de Doutorado, três dissertações de Mestrado 
e cinco projetos de trabalhos de conclusão de cursos em diferen-
tes níveis de ensino. Para análise dos dados, optou-se pela análise 
bibliométrica e pela análise de conteúdo dos artigos obtidos. Em 
relação às temáticas abordadas sobressaem estudos que abordam 
fenômenos e atividades de atenção à saúde em geral, em especial 
temas de obesidade e nutrição. Vinte e um documentos referem 
o tema das drogas em alguma parte do texto, no entanto, somen-
te seis  abordam especificamente ações do PSE para a prevenção 
ao uso de álcool e outras drogas. Os outros 15  trabalhos, por sua 
vez, abordam este tema em outras perspectivas, como descrição 
do  contexto de vulnerabilidade da população da escola, cerceada 
pelo tráfico; caracterização de uma população específica; e o mais 
recorrente, como  referência da prevenção ao uso de drogas como 
uma das ações preconizadas pelas políticas de saúde e pelo PSE, 
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porém nestes casos, sem descrever projetos ou ações preventivas 
em específico. Além da prevenção ao uso de drogas, as pesquisas 
encontradas apresentam uma diversidade de temas relacionados, 
como intersetorialidade, bullying, doenças sexualmente transmis-
síveis, entre outros. Uma análise de co-words das palavras-chaves 
dos documentos corroborou alguns destes fenômenos associados 
aos contextos pesquisados em relação ao PSE, como por exemplo, 
intersetorialidade, obesidade e nutrição. Percebe-se que as pesqui-
sas referentes ao PSE são heterogêneas em relação aos fenômenos 
estudados, e apesar do fenômeno relacionado ao uso de drogas ser 
frequentemente abordado, identifica-se que na maioria dos docu-
mentos o uso de drogas é considerado em segundo plano, como 
um contexto que permite compreender outros desfechos ou uma 
necessidade a ser enfrentada por meio de políticas públicas.

Palavras-chave: Programa saúde na escola, programas governa-

mentais, prevenção, drogas, saúde escolar.
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O PAPEL DO DESIGNER EDUCACIONAL NO CONTEXTO DO  
PORTAL ABERTA

Alex Roger Teixeira
Iohanna Campos Roeder
Jéssica Caroline Godoi
Luísa Scaf
Luiza da Silva Fernandes
Maria Paula Vieira;  
Sarah Linke
Thiago Panegace de Avila
Wenderson Magno

Estima-se que no Brasil existam mais de 15 milhões de pessoas 
com problemas relacionados ao alcoolismo. No campo da Saúde 
Mental, pesquisas indicam que 70% das internações psiquiátricas 
no Brasil, ocorrem por transtornos decorrentes do uso de álcool 
e outras drogas. Sendo assim, a prevenção é considerada um dos 
temas centrais no âmbito das políticas públicas para os problemas 
decorrentes do uso de drogas. De forma a ampliar, diversificar e 
articular os conhecimentos proporcionados pelo debate nacional 
sobre políticas e ações para promoção de saúde, redução de danos 
e cuidado aos problemas relacionados ao uso de drogas, criou-se 
o portal Aberta: uma parceria entre a Secretaria Nacional de Políti-
cas sobre Drogas (SENAD) e a Universidade Federal de Santa Cata-
rina (UFSC). Esse portal de formação a distância visa potencializar 
o método ativo de aprendizagem, aliado às noções de autonomia, 
protagonismo e coletividade, conforme perspectivas teóricas de Le-
brun (2008), Freire (1976, 2011) e Tardif (1989). A abordagem peda-
gógica adotada pelo portal baseia-se em três processos principais, 
que operam no sentido de promover reflexões e problematizações 
acerca do fenômeno das drogas e seus diversos desdobramentos. 
Parte-se de temas geradores que permitem o movimento de “re-
conhecimento” dos sujeitos leitores no conteúdo – a contextualiza-
ção -, passando pelo processo de descontextualização, que forne-
ce ao leitor saberes e compreensões diversificadas sobre o tema, 
e chegando na recontextualização, onde almeja-se que o sujeito 
em diálogo com o conteúdo tenha interesse em construir novos 
entendimentos acerca do assunto. Compreendendo o fenômeno 
das drogas como algo multideterminado e de alta complexidade, 
imbricado por diversos fatores sociais, econômicos, culturais e po-
líticos, o processo de construção dos módulos procura, também, 
preservar essa dimensão multifacetada na abordagem dos assun-
tos abordados nos materiais; visa-se, dessa forma, superar a lógica 
meramente “informativa” para, assim, possibilitar que o processo 
formativo do público seja aprofundado e dialógico.  Nesse sentido, 
o trabalho de design educacional contribui no planejamento do 
módulo e desenvolvimento de recursos nas mais diversas lingua-
gens, buscando articular o conteúdo específico dos materiais com 
outros aportes, potencializando o aprofundamento da reflexão e 
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permitindo ao leitor a apropriação criativa das reflexões e saberes 
trabalhados.  Tratar de um campo tão sensível e complexo como 
é o campo álcool e outras drogas dentro da perspectiva autofor-
mativa da pedagogia freireana constitui-se enquanto um desafio 
constante para a equipe de design educacional. A possibilidade 
de lançar outros olhares sobre as temáticas das drogas incentiva o 
desenvolvimento de novas apreensões do tema e contribui com o 
processo reflexivo de aprofundamento das concepções hegemô-
nicas que por vezes são pouco complexificadas. Essa possibilidade 
só se concretiza, porém, a partir do processo formativo dos sujeitos 
leitores, que é diverso, dinâmico e dialógico: como, então, convi-
dá-los à discussão de modo a incentivar a reconstrução de seus 
saberes? Esta e outras reflexões norteiam a construção cotidiana 
do Portal Aberta, engajando a equipe de design educacional na 
transformação do paradigma hegemônico que tem-se no campo 
do álcool e outras drogas.

Palavras-chave: Design educacional; Formação; Desenvolvimento; 

Processo

 
Apoio financeiro: Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Uni-
versitária - FAPEU
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OFICINA DA BELEZA: UMA ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE.

Pamella Karla Feitosa 
Rodrigues 
Secretaria de Estado de Saúde 

do Distrito Federal – SESDF

Tatiane Figueiredo Simões 
Versiani
Secretaria de Estado de Saúde 

do Distrito Federal – SESDF

O autocuidado é definido como um processo cognitivo, afetivo e 
comportamental desenvolvido ao longo da vida e adquirido quando 
um indivíduo passa a ter a responsabilidade pela condução da sua 
própria vida e das relações estabelecidas consigo e com o ambiente 
no qual vive. Esse processo pode ser facilitado quando o sujeito, por 
meio de auxílio profissional, busca um autoconhecimento e adota 
um papel mais ativo, visando assim uma melhora na sua qualidade 
de vida. A prática do autocuidado pode ser conceituada, dessa forma, 
como o desempenho ou a realização de atividades concretas que as 
pessoas dirigem para si em seu próprio benefício, mantendo assim a 
promoção de sua saúde, autoestima e o seu bem-estar. Dependen-
do do contexto em que os usuários de substâncias psicoativas estão 
inseridos, a sua capacidade para o autocuidado apresenta-se com-
prometida.  O usuário pode vivenciar situações desconfortáveis como 
a falta de higiene pessoal básica, uma vez que o uso de drogas pode 
torna-se uma prioridade. Esse estudo é um relato de experiência que 
tem como objetivo apresentar a Oficina da Beleza desenvolvida no 
CAPS AD III Rodoviária. Essa constitui-se em um espaço aberto, coo-
perativo e participativo realizada semanalmente. São ofertados cor-
tes de cabelo, cuidado com o couro cabeludo, higiene das unhas e 
cuidados com a pele. Também são realizadas ações de educação em 
saúde, ressaltando e estimulando práticas de atividades diárias de 
autocuidado, como higiene corporal, alimentação saudável, ingesta 
hídrica adequada, prevenção de doenças sexualmente transmissí-
veis. A estratégia foi levar ao usuário a importância de se cuidar inde-
pendentemente do nível de envolvimento com o tratamento, poden-
do a oficina ser uma porta de entrada para aqueles que ainda não 
se vincularam ao Serviço e mostrá-los a importância do autocuidado. 
Constitui-se em um espaço importante para discussão de assuntos 
compartilhados e abordados de forma educativa, leve e desprovidos 
de preconceitos. Por ser uma oficina aberta, observamos que a au-
sência de regras rígidas aumentou a vinculação dos usuários a esse 
Serviço de Saúde. É perceptível que os usuários integrantes da ofici-
na apresentam uma melhora significativa na sua percepção do cui-
dado/doença, levando esse cuidado para o âmbito familiar, além de 
aumento do vínculo terapêutico. Esse tipo de abordagem deve ser 
estimulada e incentivada nos serviços de saúde mental.

Palavras-chaves: Autocuidado; Transtornos Relacionados ao Uso de 
Substâncias; Educação em Saúde; Promoção da Saúde.
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OFICINA DAS SENSAÇÕES: REFLETINDO SOBRE PRÁTICAS EM SAÚDE

Larissa Aparecida 
Hagemeyer 
Ambulatório Geral Irma Marta 

E. Kunzmann – Blumenau SC

Maria Eduarda Pereira 
Caminha 

Diante práticas em saúde junto ao público dependente de ál-
cool e outras droga objetivou-se a realização de uma atividade que 
proporcionasse relatos de sensações relacionados ao cotidiano, 
vivências e estratégias de cuidado. A Oficina das Sensações teve 
como objetivo ressaltar potencialidades e percepções na perspec-
tiva de promover saúde, bem como o resgate do autocuidado. 
Esta prática em saúde foi desenvolvida por profissionais de Serviço 
Social e Enfermagem, as quais atuavam no Centro de Atenção Psi-
cossocial modalidade I. A relevância de estar compartilhando esta 
prática em saúde está voltada para reflexão e possibilidade no cui-
dado voltado ao sujeito. Nesta prática, participaram 07 usuários, 
os quais já efetuavam acompanhamento em saúde. Para início da 
prática, os participantes foram conduzidos individualmente com 
os olhos vendados, até o local onde foi realizada a atividade. Todos 
acomodados de forma confortável iniciaram orientações que de-
veriam manter-se em silêncio durante a atividade, sendo que os 
comentários deveriam ser efetuados no final da atividade. Dando 
sequência, iniciaram-se intervenções relacionadas aos sentidos: 
visão, audição, olfato, tato e paladar. Ao final os olhos dos partici-
pantes foram desvendados e efetuada abertura para roda de con-
versa e exposição das sensações. De forma espontânea e sem res-
trições, os participantes iniciaram seus relatos e percepção sobre 
determinados sentidos, os quais muitas vezes se tornam desper-
cebidos no cotidiano do sujeito. Relataram sensações as quais os 
remetiam a vivências na vida, sendo: infância, momentos de abs-
tinência, episódios de uso abusivo de álcool e outras drogas, entre 
outros. Ao sinalizarmos o cuidado ao usuário de álcool e outras 
drogas é necessário pensarmos em alternativas de promoção em 
saúde e principalmente focarmos em estratégias que possibilitem 
a construção de novas relações, hábitos e condutas, respeitando 
o tempo e a singularidade de cada sujeito objetivando uma me-
lhor qualidade de vida, mesmo sem atingir a abstinência. A oficina 
proporcionou aos participantes reflexões relacionadas a vivências 
no decorrer da vida, anterior e posterior ao uso de álcool e outras 
drogas. Sinalizando a importância de relembrar e experimentar 
sensações, visto que perante estigmas e desvalorizações acarre-
tadas no cotidiano, reprimem a relevância de novas experiências, 
novos hábitos e promoção de cuidado, explorando os sentidos já 
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existentes e outras possíveis percepções, valores e potencialidades. 
Para nós profissionais da saúde, independente do setor público a 
qual estamos inseridos, é relevante refletirmos ações na que pro-
porcionem fortalecimento do protagonismo e suporte a usuários 
com problemas em decorrência ao uso abusivo de álcool e outras 
drogas com vistas à corresponsabilização no cuidado e “flexibilida-
de” nas intervenções objetivando uma melhor qualidade de vida.

Palavras chaves: Dependência química; Cuidado em saúde; Prota-

gonismo; Promoção à saúde.
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OFICINA DE MÚSICA COMO ESTRATÉGIA TERAPÊUTICA PARA 
REABILITAÇÃO SOCIAL

Geucilene Vieira Lopes da 
Silva
Leonardo de França 
Feitosa Sousa

Em face da luta antimanicomial, que resultou no início da Re-
forma Psiquiátrica, surgem os Centros de Atenção Psicossocial – 
CAPS –, serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos. O modelo 
de atendimento ofertado por esse serviço visa ao cuidado integral 
em saúde mental e à promoção da reabilitação psicossocial. Nes-
sa perspectiva ainda existem os CAPS especializados no atendi-
mento a dependentes químicos, denominados Centro de Atenção 
Psicossocial Álcool e outras Drogas – CAPSad –, especializado no 
atendimento a pessoas com necessidades decorrentes do uso de 
substâncias psicoativas. Esses serviços funcionam no sistema “por-
tas abertas” e devem valorizar a convivência familiar e comunitária. 
Além disso, os CAPS também ofertam uma variedade de terapêu-
ticas caracterizadas por essa nova concepção de saúde mental, 
em que se destacam as oficinas terapêuticas, consideradas como 
espaços privilegiados para promoção da cidadania e da reinserção 
social. Este trabalho se aterá às oficinas expressivas, que utilizam a 
música como instrumento terapêutico com potencial para o resga-
te da dignidade, a recuperação da identidade e autoestima, bem 
como para a reconstrução da identidade sociocultural. Estudos 
provam que a música promove relaxamento, melhora do humor, 
e pode ser um recurso contra o medo e a ansiedade, além de cau-
sar sensações positivas ao despertar memórias afetivas agradáveis 
de vivências pessoais. Até mesmo o ato de escutar música é capaz 
de evidenciar a intersubjetividade entre os sujeitos, o que pode 
favorecer a criação de sintonia e sentimento de solidariedade mú-
tuos. Tendo como base esse pano de fundo, é possível apresentar a 
experiência da Oficina Terapêutica de Música realizada no CAPSad 
III “Candango” em Brasília, DF, desde 2013. A proposta foi utilizar 
a música como uma estratégia terapêutica produtiva e proporcio-
nar um espaço para interação social e construção de vínculos po-
sitivos, além da retomada da autoestima e do enriquecimento do 
processo de ressocialização, inclusive junto a sua família. A oficina 
possui baixo nível de exigência e é desenvolvida semanalmente 
às quintas-feiras, com duração de aproximadamente duas horas. 
O grupo participa acompanhando e pedindo músicas das pastas 
que contêm o repertório, construído pelo grupo e por profissionais 
que coordenam a oficina. Caso haja pessoas no grupo que tocam 
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outros instrumentos, estas são estimuladas a participar. De janei-
ro de 2016 a março de 2017, aconteceram 4 encontros, com 422 
participações. Desse grupo, três pacientes mantiveram frequência 
regular desde 2013. Foi possível observar com o desenvolvimento 
da oficina a melhora no vínculo terapêutico com o serviço e profis-
sionais, além da promoção de espaços significativos para convivên-
cia comunitária. Percebeu-se ainda uma mudança na autoestima 
e um reconhecimento, pelos participantes, da sua singularidade. 
Portanto, é indiscutível o benefício da utilização da música como 
estratégia terapêutica que intenta o resgate da dignidade e auxilia 
de forma importante na reabilitação social do sujeito; tanto isso é 
fato que a oficina perdura e tem se reelaborado a cada ano a partir 
da dinâmica trazida pelo grupo.

Palavras-chave: Música. Oficinas terapêuticas. Reabilitação social.
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PERCEPÇÃO DE CORPO POR USUÁRIOS DE DROGAS

Sueli Bonfim Lago 
Universidade do Estado da 

Bahia, Campus V, Santo 

Antônio de Jesus/BA

José Roberto Cardoso 
Meireles 
Universidade Estadual de Feira 

de Santana, Departamento de 

Ciências Biológicas, Feira de 

Santana/BA

A discussão em torno do tema da corporeidade é antiga e pa-
rece ter se intensificado na contemporaneidade. Entender o cor-
po biológico restrito apenas à sua dimensão física (ou “carne”) foi 
normalmente, ao longo da história do pensamento, uma realida-
de social aceita e sem grandes problematizações. No entanto, ao 
questionar o conceito de homem o consenso é menos eviden-
te. A tradição sempre considerou o homem enquanto partes que 
formam seu todo: uma parte física, material (corpo) e outra não 
material (alma) em uma concepção dualista que consiste basica-
mente em afirmar que há uma ontologia do mental, com vida 
própria, independente do mundo físico (dualismo cérebro-men-
te com duas ontologias distintas). Essa dualidade causou e ainda 
causa muitos embaraços epistemológicos, uma vez que o retorno 
à ideia de homem prescinde da união de ambas as partes. Além 
disso, questiona-se a própria natureza dual. Com o avanço das ci-
ências, particularmente da biologia, considerações antes aceitas 
foram reformuladas à luz de outras concepções e a definição de 
homem pautou-se em critérios cientificistas de cunho mais posi-
tivista que reduzem o mental a processos físicos, químicos e bio-
lógicos (admitindo, assim, uma ontologia fisicalista). A consciência 
de um conceito de corpo, ainda que não esteja claro para o indi-
víduo certamente ele tem um, pois é segundo esse conceito que 
ele engendra a ideia de si mesmo. Ao afirmar “este carro é meu” 
é diferente da afirmação “este corpo é meu”, uma vez que a apro-
priação de ideia de corpo é tomada por uma experiência particu-
lar vivida especificamente pelo indivíduo e responde a sua exis-
tência enquanto pessoa, a sua identidade. Supõe-se que usuários 
de drogas em condições socioeconômicas desfavoráveis não tem 
consciência de corpo, na medida em que comummente obser-
va-se entre estes indivíduos negligência aos padrões de higiene e 
“cuidado de si”. Nesse contexto, o objetivo desse estudo foi identifi-
car a concepção de corpo adotada por usuários de drogas internos 
em uma instituição de reabilitação na cidade de Feira de Santana/
BA. A coleta de dados foi realizada através de entrevista aberta 
versando sobre o que ele (o indivíduo) entende como seu corpo. 
Foram entrevistados 11 internos do sexo masculino com média 
de idade de 39,81 (± 7,48) anos. A maioria (72,72%) com profissão 
definida e renda familiar menor que um salário mínimo, exceto 
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dois participantes que informaram ter esta renda em média maior 
que quatro salários mínimos. Nesta amostra foi possível identificar 
duas concepções de corpo: monista (cinco indivíduos) e dualista 
(quatro indivíduos). Dois não informaram dados suficientes que 
permitissem identificar sua concepção de corpo. Observou-se que 
os usuários tem uma concepção de corpo e esta coaduna com a 
concepção normalmente presente na sociedade. Assim, estes indi-
víduos demonstram uma preocupação com o corpo físico quando 
relatam que é importante cuidar da higiene e da saúde, indepen-
dente da sua concepção de corpo. Desse modo, uma educação 
corporal, ou seja, não apenas voltada para o aspecto físico, mas 
que também permita ao indivíduo ter consciência do seu corpo 
enquanto identitário pode contribuir para a prevenção às drogas e 
recuperação de usuários.

Palavras-chave: corpo, corporeidade, usuários, drogas, prevenção.
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PERCEPÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ACERCA DO USO DE 
ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS
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Universidade Federal de Minas 

Gerais, Belo Horizonte/MG
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Universidade Federal de Minas 

Gerais, Belo Horizonte/MG

Amanda Márcia dos Santos 
Reinaldo 
Universidade Federal de Minas 

Gerais, Belo Horizonte/MG

O uso de álcool e outras drogas está iniciando-se cada dia mais 
cedo, entre indivíduos mais jovens, seja por curiosidade ou influ-
ência de pares, dificuldades escolares, como escape frente a pri-
vações socioeconômicas extremas ou situações de violência física 
ou simbólica sofridas por crianças e jovens, dentre outros. Levan-
tamento realizado com estudantes de nível fundamental e médio 
das 27 capitais brasileiras relativo ao uso de drogas psicotrópicas 
indica que: 65,2% dos estudantes já fizeram uso de álcool pelo 
menos uma vez na vida; sendo que 44,3% fizeram uso no último 
mês; 22,6% relatam que já experimentaram alguma outra droga 
além do álcool, principalmente inalantes e maconha. Denota-se, 
portanto, um elevado índice de estudantes que declaram já ter 
feito uso de álcool e/ou outras drogas, indicando a necessidade 
de aprimoramento das estratégias escolares de prevenção ao uso 
já existentes. Objetiva-se descrever o conhecimento acerca do uso 
de álcool e outras drogas por profissionais da educação das esco-
las municipais do município de Belo Horizonte/MG. Trata-se de 
um estudo de caso qualitativo realizado por meio de entrevistas 
semiestruturadas com 9 profissionais da educação da rede pública 
municipal do referido município. Utilizou-se a análise de conteúdo 
proposta por Bardin para analisar os dados, dos quais emergiram 
3 categorias temáticas.  Os educadores reconhecem a necessida-
de de abordagem dos escolares acerca do uso, entretanto, apre-
sentam dificuldade nessa abordagem de forma não moralista, 
mas compreensiva. Além disso, esses profissionais desconhecem 
a rede assistencial infanto-juvenil para possíveis encaminhamen-
tos, o que dificulta a ação escolar, ainda mais que, vários alunos 
possuem familiares que também fazem uso de substâncias psi-
coativas e/ou possuem envolvimento com o tráfico local. Outro as-
pecto relevante é que os educadores acreditam que as ações de 
prevenção ao uso devem ser realizadas desde a segunda infância 
e não direcionadas, somente, para os adolescentes, de modo a 
promover, desde cedo, um maior vínculo e possibilidade comuni-
cacional entre o aluno e os profissionais da educação. Denota-se, 
portanto, uma necessidade de capacitação de tais profissionais, 
bem como, de supervisão dessas escolas, para que os educadores 
sintam-se mais seguros e aptos a identificar e acolher o jovem em 
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uso problemático de drogas. Assim, o desenvolvimento de um pro-
jeto de prevenção escolar ao uso de substâncias psicotrópicas deve 
considerar a articulação entre: droga, indivíduo e sociedade, sen-
do que o uso problemático ou não depende da articulação entre 
esses três fatores. Assim, ações de prevenção devem contemplar 
essas três vertentes de forma isolada e, posteriormente, conjunta, 
revelando a dinamicidade dessas vertentes.

Palavras-chave: dependência química; intervenção precoce (educa-

ção); saúde escolar.
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TRATAMENTO EM UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE 
ÁLCOOL E DROGAS

Layla Karina Ferrari Ramos 
Mariano 
Universidade Estadual de 

Londrina - Londrina PR

Regina Célia Bueno Rezende 
Machado 
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Este trabalho trata de uma pesquisa documental, descritiva, 
realizada através da análise de 300 prontuários de pacientes aten-
didos no CAPS-AD da cidade de Garça (SP) no período de março 
a maio de 2015, com o objetivo de caracterizar o perfil clínico e 
sociodemográfico de dependentes químicos em tratamento. A co-
leta de dados foi realizada por meio de um roteiro estruturado, di-
vidido em três partes: dados sociais, saúde geral e histórico de uso 
de substâncias. Predominam pacientes com idade entre 31 e 40 
anos (27%), do sexo masculino (82%), solteiros (44%) e com filhos 
(56%). A grande maioria mora com a família (73%) e declara não 
possuir religião (63%). Predominam indivíduos alfabetizados (51%), 
desempregados (21%) ou com vínculos informais (23%), com uso 
concomitante de psicotrópicos (56%) e, na sua grande maioria, 
sem comorbidades psíquicas (80%). O álcool é a substância mais 
utilizada (44%), sendo que o início de uso ocorre predominante-
mente na adolescência (52%) e é alto o número de indivíduos rein-
cidentes (52%). A motivação está principalmente relacionada ao 
ambiente em que o indivíduo está inserido (trabalho, família de-
sestruturada, amigo etc.). A pesquisa também nos mostrou que os 
dados do cotidiano registrados em prontuários são de extrema im-
portância para podermos realizar um Plano Terapêutico Singular 
(PTS), conforme cada necessidade apresentada. Apesar das dificul-
dades encontradas no serviço, como equipe reduzida, dificuldade 
de reinserção social, falta de serviço social diário e outras, o serviço 
nos mostra que existe adesão ao tratamento pelos dependentes 
químicos inseridos (75% nas consultas ambulatoriais e 90% dos 
pacientes nas modalidades intensiva e semi-intensiva, no primeiro 
mês), considerando ainda que o atendimento é direcionado para 
indivíduos do referido município e de mais outras cinco cidades vi-
zinhas. Nota-se a existência de resultados favoráveis ao tratamento, 
com pacientes em abstinência há mais de cinco anos (sem uso de 
SPA e/ou álcool), os quais constituem metade dos atendimentos 
ambulatoriais. Sendo assim, pode-se concluir que as oficinas e ati-
vidades oferecidas pelo serviço, de acordo com o programa (Ofi-
cina de Geração de Renda, Oficina de Culinária, Horta, Oficina de 
Artesanato, Grupos Terapêuticos, Psicoeducação, Treinamento de 
Habilidades sociais, Terapia de Prevenção de Recaída, entre outros), 
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bem como o trabalho em equipe, mesmo com poucos colabora-
dores, levam à obtenção de bons resultados para os dependentes 
químicos inseridos no programa. A dependência química atinge 
o paciente em todos aspectos de sua vida (familiar, social, laboral, 
judicial), e o acolhimento imediato e a inserção com uma equipe 
capacitada e acolhedora determinam uma boa adesão ao trata-
mento. Além disso, todo o trabalho em equipe supracitado e as 
intervenções individuais permitem maiores chances de o indivíduo 
alcançar a abstinência.

Palavras-chave: Enfermagem. Saúde mental. CAPS-AD. Depen-

dência química.
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PERFIL DOS IDOSOS EM ACOLHIMENTO NOTURNO EM CAPS-AD III  
DE BRASÍLIA

Julie Souza de Medeiros 
Rocha 
Secretaria de Estado de Saúde 

do Distrito Federal

Isabela Borges Botelho 
Secretaria de Estado de Saúde 

do Distrito Federal

Vanessa Ribeiro Rego 
Secretaria de Estado de Saúde 

do Distrito Federal

 O uso de substâncias psicoativas (SPA) é um grave proble-
ma de saúde pública com inúmeros agravos, principalmente em 
indivíduos idosos. Com o uso desordenado dessas SPA vemos a 
necessidades frequentes de internações hospitalares, que podem 
causar isolamento social e familiar, sofrimento psíquico, comorbi-
dades clínicas e redução da autonomia entre os idosos. A pesquisa 
tem como objetivo analisar o perfil da população idosa atendida 
no acolhimento noturno de um Centro de Atenção Psicossocial 
Álcool e outras Drogas (CAPS AD) III do Distrito Federal (DF). Tra-
ta-se de um estudo descritivo de abordagem quantitativa, docu-
mental, do tipo retrospectivo, realizado em um CAPS AD III do DF, 
no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016. Analisamos 
dados de 13 pacientes em 17 admissões no acolhimento notur-
no (AN). Os dados foram coletados através do levantamento de 
informações presentes no prontuário clínico e livro de admissões. 
As variáveis investigadas foram: sexo, idade, local de residência, es-
colaridade, estado civil, vínculos familiares, tipo de SPA utilizada, 
idade de início de uso, tempo de permanência, motivo de admis-
são no acolhimento noturno e histórico de internação em comuni-
dade terapêutica. Foi utilizado o Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versão 23.0 para análise estatística. Verificou-se 
que os usuários eram do sexo masculino (100%), com idade en-
tre 60 e 76 anos com média de 63,5 anos, 35,3% eram casados e 
82,4% apresentavam vínculos familiares. Quanto a escolaridade, 
29,4% possuíam ensino fundamental incompleto, 29,4% estavam 
desempregados e 70,6% tinham moradia. A média do primeiro 
uso de substância psicoativa foi de 14,5 anos, sendo o álcool o tipo 
de SPA mais utilizada (47,1%). O tempo de permanência no AN 
foi em média 15,9 dias e os principais motivos para admissão des-
ses pacientes no AN foi para desintoxicação (58,8%). O dispositivo 
do AN em CAPS AD III é um importante recurso terapêutico que 
visa proporcionar atenção integral aos usuários idosos quando há 
situações de grave comprometimento psíquico por intoxicação de 
SPA, situações de vulnerabilidade e comorbidades clínicas. Assim, 
diante das fragilidades físicas, psíquicas, sociais e familiares encon-
tradas nos usuários idosos e com agravamento decorrente do uso 
de SPA, o AN oferece suporte, proteção e inclusão social e familiar, 
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e mostra-se como recurso necessário para evitar aprofundamento 
da crise e possíveis internações hospitalares. Desta forma, acredi-
ta-se que conhecer o perfil sóciodemográfico e as condições de 
internação devido ao uso de substâncias psicoativas de indivíduos 
idosos atendidos e em acolhimento noturno em CAPS AD, favo-
rece o entendimento da realidade na qual estão inseridos, favore-
cendo intervenções que ofereçam melhoria na qualidade do ser-
viço prestado com foco nas necessidades peculiares dos mesmos.

 
Palavras-chave: Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias. 

Serviços de saúde mental. Idoso.
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PLANO MUNICIPAL INTERSETORIAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS - 
PLAMIPED

Maria Stanchack 
Prefeitura Municipal de 

Blumenau/SC

Rosemary Jansen 
Rabitzsch 
Prefeitura Municipal de 

Blumenau/SC

A construção do PLAMIPED surgiu do trabalho realizado pelo 
comitê gestor á partir do Programa Crack é Possível Vencer, com 
assessoria do Projeto Redes/Fiocruz. Norteado pelos princípios e 
diretrizes que regem a Política Nacional sobre Drogas (PNAD) e 
Política Nacional sobre o Álcool (PNA), que tem como foco a redu-
ção do impacto social do álcool e outras drogas por meio de ações 
integradas de prevenção, cuidado e reinserção social. O objetivo 
do Plamiped é de estabelecer os parâmetros que irão subsidiar a 
confecção da redação legal da Política Intersetorial Sobre Drogas 
do Município, de forma integrada, entre saúde, educação, assis-
tência social, segurança pública e políticas afins, tanto no que diz 
respeito aos princípios, às diretrizes e aos objetivos que a orientam, 
tanto quanto, aos recursos e instrumentos necessários ao atendi-
mento das situações pertinentes às políticas integradas. Baseado 
em princípios democráticos e participativos, construído através de 
consulta pública e oficinas territoriais, como parte da construção 
coletiva de conhecimentos e saberes, aliado a análise técnica das 
informações, sob os mais diversos aspectos (histórico, cultural, po-
lítico, social, econômico, de segurança, entre outros). O intuito é 
viabilizar a articulação e integração das ações entre as políticas 
setoriais com agenda de ações integradas, na perspectiva de cons-
trução de uma rede de proteção social às famílias e indivíduos no 
território. Blumenau possui uma rede de serviços estruturada com 
equipamentos previstos na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) 
um único serviço não é ofertado (Serviços Residenciais Terapêuti-
cos). A rede SUAS contempla todos os serviços e acessos de inser-
ção em Cadastros, Programas e Benefícios previstos no Sistema. 
No que tange a prevenção a rede de educação tem pactuado o 
Programa Saúde na Escola, Proerd e programas de âmbito muni-
cipal. Quanto a segurança pública foi instituído o gabinete de ges-
tão integrada municipal - GGIM (decreto nº 10.043, de 23 de julho 
de 2013), envolvendo no âmbito municipal a segurança pública, 
departamento de trânsito, saúde, educação e assistência social e 
no âmbito estadual a polícia militar, civil e bombeiro, instituto de 
perícias e presídio, no âmbito federal ministério público e polícia 
rodoviária federal. O Plano está em construção com data prevista 
de término no mês de novembro de 2017.  Os resultados são a 
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significativa participação da comunidade em número e qualidade, 
os gestores e técnicos olhar  para a rede e a organização e oferta 
de serviços e repensar as questões conceituais, rever os parâme-
tros de atendimento,  para a efetivação e melhoria dos programas, 
ações e atividades de redução da demanda (prevenção, tratamen-
to, recuperação e reinserção social) e redução de danos, levando 
em consideração os indicadores de qualidade de vida, respeitando 
potencialidades e princípios éticos.

Palavras-Chave: Intersetorialidade, participação, integração e articu-

lação.
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POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES APONTADOS PELOS 
PROFISSIONAIS IMPLEMENTADORES DO #TAMOJUNTO NO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO NORTE

Paloma Ribeiro Pires Simas 
FIOCRUZ/SENAD

João Paulo dos Santos 
Diogo 
FIOCRUZ/SENAD

A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministé-
rio da Justiça (SENAD/MJ) em parceria com a Fundação Oswal-
do Cruz (FIOCRUZ/RJ) vem implementando, desde fevereiro de 
2016, um programa de prevenção ao uso/abuso de álcool, tabaco 
e outras drogas, voltado para adolescentes de 13 e 14 anos de ida-
de, do 8º e 9º ano do ensino fundamental denominado Programa 
#Tamojunto. Considerado uma ferramenta interativa, o mesmo se 
constitui em dois componentes: o escolar, composto por 12 aulas 
e o familiar, composto pela oficina de pais. Ressalta -se que algu-
mas fragilidades e potencialidades foram emergindo durante o 
processo de implementação que possibilitaram aprendizados no 
decorrer desse processo. Objetivo: Descrever as potencialidades 
e fragilidades a partir do olhar dos profissionais implementado-
res do programa #Tamojunto no ano de 2016. Métodos: Relato 
de experiencia a partir do encontro final de avaliação do proces-
so de implementação com os profissionais implementadores do 
#Tamojunto no ano de 2016. Resultados e Discussão: Apontou-
-se como potencialidades a importância dos professores como 
mediadores da aplicação da metodologia, tornando a dinâmica 
escolar positiva; maior participação dos pais na vida escolar dos 
filhos. Já os desafios, consistiram na falta de infraestrutura; alta ro-
tatividade dos profissionais da educação e saúde. Considerações 
finais: O comprometimento dos profissionais envolvidos na imple-
mentação dos programas contribuiu para a superação de muitos 
desafios enfrentados; a relação de confiança adquirida durante o 
processo possibilitou uma implementação de qualidade em todos 
os municípios em que aderiram ao programa #Tamojunto.

Palavras-chave: Prevenção, escola, implementação
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PREVEN(A)ÇÃO: A EXPERIÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 
#TAMOJUNTO NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ-RN

Paloma Ribeiro Pires Simas 
FIOCRUZ/SENAD

João Paulo dos Santos 
Diogo 
FIOCRUZ/SENAD

Introdução: Para que a prevenção influencie positivamente o 
comportamento dos jovens, é necessário concentrar as ações nos 
primeiros anos da adolescência. Nesse sentido, a Secretaria Nacio-
nal de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça (SENAD/MJ) 
em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ/RJ) vem im-
plementando, desde fevereiro de 2016, um programa de preven-
ção ao uso/abuso de álcool, tabaco e outras drogas, voltado para 
adolescentes de 13 e 14 anos de idade, do 8º e 9º ano do ensino 
fundamental denominado #Tamojunto, que vem sendo executa-
do no município de Mossoró. Objetivo: Apresentar os resultados 
alcançados referentes a implementação do programa #Tamojunto 
nas escolas municipais e estaduais no ano de 2016. Métodos: rela-
to de experiência referente ao processo de implementação do pro-
grama #Tamojunto no ano de 2016 em Mossoró-RN. Resultados 
e Discussão: O Programa #Tamojunto foi implementado em 06 
escolas, sendo 03 municipais e 03 estaduais. Em todas, conseguiu-
-se desenvolver as 12 aulas e as 3 oficinas de pais, efetivando 100% 
de aplicação.  O Programa no município de Mossoró alcançou 214 
adolescentes. Já as 3 oficinas de pais, contaram com a participação 
de 54 famílias. Considerações finais: A implementação do Progra-
ma #Tamojunto no município foi considerado um processo cons-
trutivo de aprendizado para todos os atores envolvidos. A oportuni-
dade do programa acontecer no ambiente escolar, foi considerada 
uma ação estratégica, pelo fato da mesma ter a capacidade de 
mobilizar as comunidades escolar e territorial, e aproximar o diálo-
go entre os profissionais da gestão.

Palavras – chave: Prevenção, adolescência, escola.
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PREVENINDO E PROMOVENDO À SAÚDE, FRENTE A REALIDADE DE 
USO DE DROGAS, NO CAMPO PRISIONAL

Carla Roberta Alvarez 
Prefeitura Municipal de 
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Prisional
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Prefeitura Municipal de 

Rio Grande, RS – SMS- UBS 

Prisional

Edilon da Matta Talaier
Prefeitura Municipal de 

Rio Grande, RS – SMS- UBS 

Prisional

Eduardo Rodrigues Nunes 
Prefeitura Municipal de 

Rio Grande, RS – SMS- UBS 

Prisional

Maria da Penha Silveira 
Nunes 
Prefeitura Municipal de 

Rio Grande, RS – SMS- UBS 

Prisional

Mônica Marluzi Pereira 
Cunha 
Superintendência dos Serviços 

Penitenciários- SUSEPE- 

Penitenciária Estadual de Rio 

Grande/RS - UBS Prisional

O uso de drogas, considerado um problema de saúde pública 
e uma preocupação constante para os profissionais da área da 
saúde, educação, assistência social, segurança pública e justiça, 
gera consequências significativas na vida do ser humano. Com 
o objetivo de prevenir e promover à saúde, na Penitenciária Es-
tadual do Rio Grande/RS, a Unidade Básica de Saúde Prisional, 
desenvolve ações de saúde no contexto de uso de drogas, às pes-
soas privadas de liberdade. A equipe multiprofissional atua na 
promoção de saúde, realizando prevenção dos agravos psicosso-
ciais decorrentes do confinamento, atende às situações de grave 
prejuízo à saúde decorrente do uso indiscriminado de drogas na 
perspectiva da redução de danos. A disseminação das drogas ilí-
citas de baixo custo e fácil acesso vieram multiplicar a violência e 
a criminalidade nas instituições prisionais e a dependência quí-
mica constitui um agravo de difícil manejo na atenção em saúde 
mental nestes ambientes. Atuar de forma efetiva em saúde men-
tal em contextos prisionais requer, além de conhecimentos téc-
nicos específicos, a utilização de modelos que consideram uma 
visão psicossocial e política ampliada, visando, além do bem es-
tar destas pessoas, o seu retorno à sociedade. Como estratégias 
de redução de danos são realizadas ações que promovam novos 
modos de relação com as drogas, a partir do estabelecimento 
de um compromisso não ideal, mas possível e desejável com a 
preservação da própria vida e com a saúde da comunidade. São 
realizadas atividades de reabilitação psicossocial por meio de 
um Grupo Psico-ocupacional com mulheres: entre as atividades 
são desenvolvidas oficinas de pessoas portadoras de transtornos 
mentais, através de atividades ocupacionais, técnicas psicológi-
cas e comportamentais. As oficinas visam avaliar e acompanhar 
em regime ambulatorial os pacientes portadores de transtor-
nos depressivos, afetivos, ansiosos e usuários de drogas. Durante 
a execução dos grupos a equipe utiliza ações que possibilitem 
as práticas reais das atividades cotidianas, objetivando ampliar o 
desempenho das pessoas, solucionar os problemas de saúde fí-
sica e emocional, disfunções sociais e melhorar a qualidade de 
vida, no universo do indivíduo privado de liberdade. Nos grupos 
de Redução de Danos com homens, são desenvolvidas atividades 
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reflexivas baseadas nas técnicas de terapia cognitivas- comporta-
mental, desenvolvendo estratégias para lidar com questões como 
confinamento, fissura, envolvimento com delitos, crime e justiça. 
Entre as ações de educação em saúde, enfatiza-se os efeitos in-
desejáveis do uso de drogas, bem como a discussão destes no 
grupo. A prevenção e promoção à saúde como parte do cuidado 
dos usuários de drogas, que apresentam problemas em relação 
ao seu uso, nos diferentes contextos, é uma forma eficaz de com-
preender a problemática relacionada às drogas. Neste sentido, 
considera-se que essas práticas de saúde são importantes estra-
tégias frente ao abuso dessas substâncias, além de contribuir na 
promoção da reformulação de hábitos, na reinserção social, na 
reconstrução da cidadania, na capacitação para o trabalho e no 
retorno profissional.

Palavras-chave: drogas; redução de danos; saúde prisional.
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Os profissionais enfermeiros precisam estar aptos para pres-
tar assistência aos pacientes, inclusive os com problemas com 
dependência de álcool, drogas ou transtornos mentais, quer seja 
no âmbito hospitalar ou da atenção básica. Para tanto deve ser 
exigido e quando possível ofertado capacitação na área, que po-
derá contribuir para uma assistência de qualidade. Pensando nes-
sa problemática foi realizado um estudo em um hospital público 
no interior do Mato Grosso com o objetivo de avaliar a formação 
em saúde mental dos enfermeiros e sua atuação frente à pacien-
tes com doenças mentais e dependência ao uso de drogas lícitas 
ou ilícitas. Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem 
quantitativa realizada no mês de julho de 2016, em um hospi-
tal público no interior de Mato Grosso. Para a coleta de dados foi 
utilizado um questionário semiestruturado, a pesquisa conta com 
aprovação ética nº 515/705 UFMT/CUA. Houve a participação de 14 
profissionais enfermeiros atuantes.  Os dados foram apresentados 
utilizando frequência absoluta (n) e relativas (%). Participaram da 
pesquisa 14 enfermeiras do sexo feminino, com faixa etária de 26 a 
43 anos, dessas 57% declararam-se casadas e 86% possuir religião. 
Quanto a profissão, 71% diz ter obtido graduação a menos de 6 
anos, 71% completou especialização na área da saúde e 100% 
cumpre regime de 40h/semanais de trabalho. Em relação ao se-
tores que trabalham, 36% na Emergência, 21% na UTI, 14% na In-
ternação, 14% na Classificação de Risco e para completar a renda 
57% Trabalham em outros serviços.  Quanto a formação em saúde 
mental, 71% afirmaram ter tido contato com a temática de modo 
superficial em sua formação, 64% revelaram já ter participado de 
meios de qualificação na área de saúde mental. Quanto à assistên-
cia de enfermagem prestada à pacientes com problemas mentais, 
93% afirmaram já ter prestado algum tipo de atendimento a esse 
público entre eles: Usuários de drogas lícitas e ilícitas, pacientes 
em surto, crises nervosas e pós tentativas de suicídios. Dos profis-
sionais enfermeiros 75% declararam já ter encaminhado pacien-
te e/ou familiar para serviço especializado para dar continuidade 
no tratamento. Em relação aos sentimentos apresentados pelos 
enfermeiros ao prestar a assistência, 86% informou ter Medo de 
agressão, 57% revelou sentirem Frustração e 93% Culpa por não 

PROFISSIONAIS ENFERMEIROS FRENTE A PACIENTES USUÁRIOS DE 
DROGAS OU PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS  
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se sentirem qualificados ou poder dar maior suporte aos clientes.  
A pesquisa mostrou que os enfermeiros em sua maioria tiveram 
um conhecimento superficial sobre a temática saúde mental na 
graduação, o que dificulta o preparo profissional para essa abor-
dagem, revelado por sentimentos como medo, frustração e culpa, 
causados ao prestar a assistência ao paciente mental. Observando 
quanto à importância de que seja realizadas atividades de capaci-
tação e/ou educação permanente junto a equipe de enfermagem 
voltado a cuidados que envolva a saúde mental.

Palavras-chave: Conhecimento; Enfermagem; Saúde Mental; Usuá-

rios de Drogas.
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PROJETO “A VIDA EM CENA”

Lucas André Borges Hlavac 
Centro de Estudos da Família e 

do Indivíduo

Laura Hofstater Pilati 
Sigmund Freud Associação 

Psicanalítica

Vanessa Ruffatto Gregoviski 
Universidade do Vale do Rio 

dos Sinos – São Leopoldo/RS

A adolescência é um período marcado por transformações físi-
cas, psíquicas e sociais. Diversas modificações perpassam o cotidia-
no dos adolescentes, resultando no desenvolvimento do indivíduo 
e começando a definir quem serão em um futuro não muito dis-
tante. Porém, é uma fase também marcada pela transgressão, tan-
to aquela considerada normal dado o período de experimentação 
e teste de limites, como aquela que fere a sociedade e é conside-
rada um ato infracional.É fato conhecido que muitos adolescentes 
transgridem normas sociais, a literatura afirma que isso é um ato 
esperado dentro do processo de individualização e separação do 
núcleo de origem e por muitas vezes acaba sendo também uma 
forma de aproximação do grupo de pares, sendo o exemplo da 
drogadição muito pertinente nesse sentido. Mas a violência e o uso 
de drogas fazem parte da vida de muitos jovens, sendo um fator 
alarmante e havendo a necessidade de se pensar em políticas pú-
blicas e ações que busquem esse sujeito para discussão e não mais 
o marginalizem perante a sociedade. O projeto A Vida em Cena 

é uma ação voluntária que utiliza-se do cinema como dispositivo 
terapêutico e vem com a proposta de discutir o ato infracional, a 
violência e a drogadição com adolescentes privados de liberdade 
cumprindo medida socioeducativa dentro de um Centro de Aten-
dimento Socioeducativo na capital do estado do Rio Grande do 
Sul, entendendo a importância da reflexão nesse momento tão 
decisivo do percurso desses jovens. A oficina foi estruturada para 
ser realizada em encontros semanais ao longo de três meses atra-
vés do formato de grupo com aproximadamente dez adolescen-
tes, e o principal objetivo é fomentar a pertinente discussão sobre a 
violência e a drogadição que invariavelmente fazem parte do viver 
desse grupo, porém realizando isso de forma mais lúdica com o in-
tuito de facilitar a reflexão e apontamentos, buscando trazer tam-
bém o protagonismo desses jovens para que possam ter a autono-
mia para fazer suas próprias escolhas, visto que muitas vezes outro 
caminho além do mundo do crime nunca lhes foi apresentado. A 
oficina busca o cinema como recurso terapêutico na prevenção e 
promoção de saúde desenvolvendo debates acerca de cenas que 
apesar de estarem do outro lado da tela, em muito se assemelham 
ao cotidiano desses rapazes. Discutir a promoção de saúde nem 
sempre é uma tarefa fácil, principalmente quando nosso público 
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alvo encontra-se em um local em que a privação de liberdade é o 
aspecto que permeia o cotidiano, por isso se acredita que o lazer 
é um dispositivo facilitador nesse processo reflexivo. É importante 
ressaltar que este é um projeto em andamento, não tendo conclu-
ída ainda a sua coleta de dados e impossibilitando uma conclusão 
imediata, porém é fundamental falarmos sobre formas tais como 
essa que busquem inovar a problematização de questões como a 
drogadição e a violência juvenil em uma tentativa de melhor diálo-
go com os atores dessa histórias: os próprios adolescentes.

Palavras-chaves: Adolescentes em Conflito com a Lei; Cinema; Dro-

gadição; Violência.
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PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE EM MORADIA UNIVERSITÁRIA: 
INTERFACE ENTRE SAÚDE E EDUCAÇÃO NA PERSPECTIVA DA 
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Luciana Oliveira de Jesus 
Programa de Pós-graduação 
em Psicologia, Universidade 
Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, SC

Daniela Ribeiro Schneider 
Programa de Pós-graduação 
em Psicologia, Universidade 
Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, SC

Francine Simon 
Departamento de Psicologia, 
Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis, SC

Luiza Harger Barbosa 
Departamento de Psicologia, 
Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis, SC

Daniele Souza Steglich 
Departamento de Psicologia, 
Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis, SC

 Promover condições de permanência aos jovens universitá-
rios e minimizar os efeitos das desigualdades sociais limitadoras 
no processo de andamento e conclusão do ensino superior são 
aspectos relevantes das políticas de assistência estudantil nas uni-
versidades públicas brasileiras. As vagas em moradias estudantis 
são destinadas aos alunos que se deslocam de outras cidades e 
não teriam condições de se manter financeiramente ao longo do 
andamento do curso. O acesso à moradia propicia, portanto, uma 
via de inclusão social pela possibilidade de permanência, no en-
tanto, moradores relatam preconceitos sofridos, dificuldades de 
convivência, e sofrimentos diversos devido à distância de familia-
res e das condições de vulnerabilidade vivenciadas. Reconhecer 
experiências e dificuldades vivenciadas pelos moradores represen-
ta um ponto de partida para o planejamento de intervenções em 
moradias universitárias. O objetivo do relato é apresentar a expe-
riência de um projeto de intervenção participativa em moradia 
estudantil de uma universidade pública do sul do Brasil, adotando 
os princípios da promoção da saúde, como a consolidação de au-
tonomia e fortalecimento dos sujeitos e das relações coletivas, por 
meio de projeto de extensão universitária. Participam professores 
da psicologia de diferentes áreas: saúde, educacional, ambiental 
e da análise institucional, juntamente com alunos da graduação 
e pós-graduação. A moradia pesquisada integra 165 residentes, a 
maioria procedentes de escolas públicas e em situação de vulne-
rabilidade social. Os prédios comportam quartos divididos entre 
duas ou três pessoas. No início do projeto foi realizado diagnóstico 
situacional das condições de vida no local, entre as dificuldades 
encontradas temos: regras e regimentos defasados, déficit no aco-
lhimento aos novos moradores, dificuldades de relacionamento 
interpessoal, problemas de segurança e episódios de discrimina-
ção vivenciados pelos moradores (as) no cenário universitário. A 
participação ativa dos usuários em todas as suas etapas potencia-
liza sua co-responsabilização sobre a busca de soluções para os 
conflitos e mediações vividas neste espaço de habitação compar-
tilhada, fortalecendo a mediação grupal, com isso minimizando 
vulnerabilidades psicossociais. Após devolutiva dos resultados da 
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primeira fase, foi formada comissão com moradores para plane-
jamento de ações potencializadoras no local e levantamento das 
condições psicossociais dos residentes. As ações realizadas visam 
contribuir na construção de projetos que atendam às necessida-
des locais tanto do contexto da moradia universitária quanto dos 
indivíduos envolvidos no processo. Foram iniciadas aulas de ioga, 
construção de projeto para horta comunitária, confraternizações e 
ações para melhoria no acolhimento de novos moradores. Na mo-
radia, as ações desenvolvidas até o momento buscam integrar ao 
cotidiano do espaço ações que fortaleçam a relação do morador 
com espaço e com aqueles que a integram, diante das condições 
de vulnerabilidade social vivenciadas. A partir de concepções de 
saúde voltada para a promoção das condições de vida dos sujeitos, 
lança- se um olhar integral para a relação do sujeito e seu processo 
de saúde e adoecimento.

Palavras-chave: promoção da saúde; moradia universitária; vulnera-

bilidade.

Apoio financeiro: Luciana Oliveira de Jesus, bolsista Capes
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RÁDIO NA ESCOLA: UMA FERRAMENTA PARA A PREVENÇÃO AO USO 
DE DROGAS

Ana Luiza de Oliveira Sousa 
Universidade do Estado do Rio 
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Deivson Wendell da Costa 
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Rio Grande do Norte, Centro 
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Francisco Rafael Ribeiro 
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Universidade do Estado do 
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Juce Ally Lopes de Melo 
Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte, Centro 
Regional de Referência, 
Mossoró, RN

Kalyane Kelly Duarte de 
Oliveira 
Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte, Centro 
Regional de Referência, 
Mossoró, RN

Lucidio Clebeson de Oliveira 
Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte, Centro 
Regional de Referência, 
Mossoró, RN

Magda Fabiana do Amaral 
Pereira 
Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte, Centro 
Regional de Referência, 
Mossoró, RN

Trata-se de um relato de experiência vivenciado na Escola Es-
tadual Aida Ramalho Cortez Pereira, localizada em Mossoró-RN, 
fruto de uma parceria entre a equipe de Residentes Multiprofissio-
nais Saúde da Família da Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte e a comunidade escolar da instituição supramencionada, 
sob supervisão do Centro Regional de Referência para Formação 
em Políticas sobre Drogas (CRR UERN). A intervenção, fruto do 
processo formativo do CRR UERN, viabilizou o Projeto “Rádio Aida 
Mix”, utilizando a mídia de rádio como ferramenta com o objetivo 
de sensibilizar os adolescentes para a prevenção do uso de drogas 
e empoderá-los em relação ao seu processo de formação cidadã. 
O uso da mídia no ambiente escolar é uma importante ferramenta 
para promover a construção do pensamento crítico, sensibilização 
e enfrentamento de vulnerabilidades. Promoveu-se uma oficina 
conduzida por um comunicador social na qual foi apresentada aos 
alunos a estrutura de um programa de rádio, técnicas vocais e o 
uso de redes sociais e mídias. Também se realizou a apresentação 
e exemplificação dos diferentes gêneros e formatos radiofônicos 
em que os alunos poderiam se basear para estruturar os progra-
mas e melhor apresentar as temáticas. Os alunos foram também 
orientados quanto à organização da estrutura física da rádio utili-
zando materiais recicláveis, uso de softwares de áudio e utilização 
de vinhetas. Posteriormente deu-se início a ações de capacitação 
dos monitores, construção dos roteiros sobre a temática e execu-
ção dos programas de rádio. Os alunos elaboram programações 
mensais que são executadas durante os intervalos, contemplando 
toda a comunidade escolar, através de caixas amplificadoras espa-
lhadas por toda a escola. Nos programas, a temática das drogas é 
abordada sob a ótica do fortalecimento de vínculos e princípios, 
em material produzido pelos próprios alunos, em sua linguagem 
própria, sob supervisão da equipe de residentes. As temáticas fo-
ram abordadas por meio de cordéis, textos, quiz para a interação 
da comunidade escolar, além de vinhetas e músicas relacionadas 
ao tema. Ao final da primeira semana de execução dos programas, 
foi realizado uma avaliação na qual os participantes destacam a 
importância da discussão dessa temática no âmbito escolar, suge-
rindo que esta deveria ser parte dos programas curriculares desde 
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as séries iniciais do ensino fundamental, o que possibilitaria aos in-
divíduos reconhecer precocemente os problemas provocados pelo 
uso de drogas. Ao longo dos oito meses seguintes, a rádio Aida 
Mix apresentou significativa ascensão na comunidade escolar, ga-
rantindo um processo de formação cidadã. Vendo-se a necessida-
de de dar oportunidade para outros alunos serem monitores, em 
março do ano em curso, abriu-se o processo seletivo para compor 
o quadro de monitores. Este processo contava com onze vagas e 
obteve setenta e oito inscritos, mostrando a representatividade e 
interesse pelo projeto entre o corpo discente. Na execução desse 
projeto pode-se perceber o interesse e autonomia dos alunos mo-
nitores em seu desenvolvimento, garantindo a obtenção de novas 
conquistas e aprendizados a cada programa realizado, fortalecen-
do vínculos na comunidade escolar e promovendo um crescente 
processo de corresponsabilização dos discentes com o próprio cui-
dado e aprendizado.

Palavras-chaves: Mídia de rádio; Prevenção; Drogas, Adolescentes.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: PROJETO “NOVA VIDA KIDS” – CRUZ AZUL 
NO BRASIL – BLUMENAU/SC

Alana Sieves
Cruz Azul no Brasil; Faculdade 
Luterana de Teologia – 
São Bento do Sul - SC; 
Universidade de Araraquara – 
UNIARA - SP

Camila Biribio Woerner 
Pedron 
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Catarina – Programa de Pós-
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– Florianópolis - SC; Cruz Azul 
no Brasil

Ícaro Yuri Rohde da Silva 
Faculdade Luterana de 
Teologia – São Bento do Sul - 
SC; Cruz Azul no Brasil

O projeto NOVA VIDA Kids atende semanalmente crianças, 
com idades entre 4 a 11 anos, moradoras do bairro Eça de Quei-
roz, na cidade de Blumenau – SC. As crianças são afetadas dire-
ta ou indiretamente pela problemática das drogas, sendo na sua 
maioria, filhos de dependentes químicos, sofrendo, nesta condi-
ção, diversas formas de violência decorrentes do uso abusivo de ál-
cool e outra drogas por seus pais. As intervenções são executadas 
observando e respeitando a linguagem do público alvo, estraté-
gia indispensável à efetividade das ações. Com foco na prevenção 
para que as crianças não venham a se tornar usuários abusivos de 
drogas por meio de influência ambiental, por possíveis questões 
genéticas ou até mesmo pela transgeracionalidade. Entendemos 
que as pessoas, atividades e locais que a criança se relaciona, po-
dem contribuir diretamente para o desenvolvimento saudável da 
mesma. Os mediadores do projeto são pessoas que pactuam do 
princípio de uma vida sem drogas e promoção da saúde, e devem 
instigar através do vínculo com a criança habilidades como res-
peito, cooperação, limites, persistência, expressão de sentimentos, 
reparação de dano entre outras habilidades emocionais que em 
equilíbrio, são essenciais para um desenvolvimento sadio e autô-
nomo da criança, dentro de sua faixa etária. Elas são atendidas 
através de intervenções lúdico-criativa programadas pela equipe e 
tem a duração de 2hrs (duas horas). Na primeira semana do mês, é 
executada uma gincana, que tem o intuito de estimular o desen-
volvimento cognitivo e de habilidades de cooperação. Na segunda 
semana o encontro informativo, onde se busca trazer informação 
preventiva.  Na terceira um profissional vem ao grupo, onde as 
crianças o entrevistam. O último encontro, a cada dois meses, é 
um momento de cinema com as crianças, com um espaço pre-
parado, buscando neste dia priorizar o atendimento às crianças 
em maior vulnerabilidade. Na quarta semana do mês sequente, 
marcamos uma intervenção em um parque da cidade, durante 
toda a programação há o acompanhamento das crianças. Uma 
vez por ano se realiza o “ACAMP NV KIDS”, através da realização 
de acampamento em lugar aberto, como uma fazenda, durante o 
final de semana. Busca-se com isto o fortalecimento dos vínculos 
e reforçar a confiança das crianças com os educadores. O NV KIDS 
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busca envolver as famílias na execução e encaminhando para aten-
dimento específico, ou mesmo buscando auxílio junto aos equipa-
mentos da rede como CRAS - Centro de Referência de Assistência 
Social; CREAS – Centro de Referência Especializado em Assistência 
Social; CAPS – Centro de Atenção Psicossocial, entre outros equi-
pamentos da rede. Com a execução do projeto percebemos como 
as crianças tem sido assíduas nos encontros, respondendo com in-
teresse pelo tema abordado. As crianças estão expressando maior 
interesse por hobbies, estudos e desenvolvimento amizades. Para 
além, as crianças também expressam que tem realizado o papel 
de orientação aos próprios pais usuários de drogas, no sentido de 
orientação e encaminhamento para rede de apoio.

Palavras Chave: Prevenção; Criança; Promoção da Saúde.
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O projeto “Palco da Vida” foi desenvolvido pela Cruz Azul no 
Brasil com sua primeira edição no ano de 2014, e contou com a 
parceria da Secretaria Municipal de Educação e Conselho Muni-
cipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Blumenau- SC. 
Realizando o atendimento de 23 adolescentes, com idades entre 
12 a 16 anos, no contra turno escolar, as atividades desenvolvidas 
possuíam como objetivo maior intervenções sócioculturais que 
possibilitassem o desenvolvimento de habilidades psicológicas e 
repertório comportamental amplo do público alvo, com foco na 
prevenção ao uso de substâncias psicoativas e promoção da saúde. 
A implantação do projeto, com sua realização nos anos de 2015 e 
2016, fundamentaram-se na necessidade de priorizar adolescen-
tes nesta faixa etária, que estão em fase de ampliação do seu meio 
social e busca de identidade, possibilitando a estes a convivência 
em espaços seguros, fortalecimento de vínculos, reflexão a respeito 
de temáticas de seu interesse e o desenvolvimento de novas habili-
dades. Entendemos que o desenvolvimento de novas habilidades, 
pertencimento de grupo, resolução de conflitos e ampliação de 
possibilidades para além da realidade vivenciada são elementos 
de grande importância na prevenção ao uso/ abuso de álcool e ou-
tras drogas. Os adolescentes atendidos foram selecionados e enca-
minhados pelas escolas públicas do município, priorizando aque-
les em situação de vulnerabilidade social e familiar, com maior 
exposição a condições de risco com relação ao uso/abuso de dro-
gas. Os profissionais diretamente envolvidos nas atividades foram: 
ator/educador social, pedagogo e assistente, sendo que os grupos 
ocorriam duas vezes na semana na sede da instituição Cruz Azul 
no Brasil. O projeto desenvolveu-se através da produção de uma 
peça teatral, onde os adolescentes foram protagonistas em todas 
as etapas: elaboração, roteiro, produção, desenvolvimento de figu-
rino, ensaios, etc. O espetáculo foi apresentado para as escolas dos 
alunos envolvidos nas atividades, a fim de que os mesmos se iden-
tificassem com o papel de agentes promotores da prevenção em 
seu contexto escolar. Após o acompanhamento dos adolescentes 
por um ano nas atividades é verificável grandes avanços no grupo 
com relação a melhoria na convivência, facilidade na interação e 
expressão de sentimentos, ampliação da habilidade com relação 
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a resolução de conflitos, melhoria no rendimento escolar, entre 
outros pontos significativos. Concluímos que os desenvolvimentos 
das ações acima descritas foram de grande impacto na Prevenção 
e Promoção da Saúde dos adolescentes atendidos, possibilitando 
ao grupo atendido diversos benefícios e novas possibilidades, sen-
do a sua replicação em outros espaços uma possibilidade concreta 
a ser considerada.

Palavras Chave: Prevenção; Adolescentes; Promoção da Saúde.

Apoio Financeiro: FIA – Fundo para Infância e Adolescente
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REPERCUSSÕES DO CONHECIMENTO SOBRE ÁLCOOL E DROGAS DOS 
ADOLESCENTES APÓS INTERVENÇÃO PREVENTIVA
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Gonçalves

No Brasil e no mundo, o uso de drogas lícitas e ilícitas entre os 
adolescentes é cada vez mais frequente e seu início cada vez mais 
precoce. É de grande importância conhecer e entender o raciocínio 
que levam ao uso, bem como o conhecimento sobre as substân-
cias. Assim, o objetivo foi avaliar o conhecimento sobre substâncias 
psicoativas de adolescentes escolares do Ensino Fundamental e 
Médio submetidos a um programa de intervenção preventiva do 
uso de álcool e drogas. Trata-se de um estudo quase-experimental 
com avaliação antes e após a realização de um ciclo de três inter-
venções lúdicas. Participaram 231 adolescentes de uma cidade do 
interior de São Paulo, que responderam a questionários: sociode-
mográfico e sete perguntas de conhecimento sobre consequên-
cias e efeito do uso de drogas (Perguntas: 1- efeitos imediatos do 
álcool no SNC (sistema nervoso central); 2 e 6 – potencial de causar 
dependência (maconha e ansiolítico); 3 – disfunção orgânicas geral 
causadas por inalantes, anabolizantes e cigarros; 4 e 5 – diferenças 
do efeito no SNC; 7 – uso de drogas na adolescência e potencial 
de dependência na vida adulta). Foi realizado análise descritiva e 
inferencial. A média de idade foi de 13,62±1,6 anos, sexo femini-
no (53,25%), 76% do ensino fundamental e 24% ensino médio, 
76% possui religião, 85% já tinham participado de programas de 
prevenção sobre álcool e drogas na escola. Pergunta 1- Fem. (T0= 
89% e T1= 67%) e Masc. (T0= 78% e T1= 75%); 2- Fem. (T0= 63% e T1= 
85%) e Masc. (T0= 64% e T1= 68%); 3- Fem. (T0= 73% e T1= 82%) e 
Masc. (T0= 69% e T1= 72%); 4- Fem. (T0= 84% e T1= 87%) e Masc. (T0= 
76% e T1= 84%); 5- Fem. (T0= 57% e T1= 64%) e Masc. (T0= 60% e 
T1= 71%); 6- Fem. (T0= 60% e T1= 56%) e Masc. (T0= 47% e T1= 43%); 
7- Fem. (T0= 89% e T1= 94%) e Masc. (T0= 83% e T1= 85%). De forma 
geral, quando observamos as diferenças entre os percentuais após 
as intervenções, ambos os sexos apresentam melhora do nível de 
conhecimento de forma equivalente. Porém, o grupo feminino, 
independente da faixa etária, apresentou melhor percentual de 
conhecimento sobre substâncias psicoativas, tanto antes, como 
depois da intervenção. A literatura aponta que ter conhecimen-
tos e informações sólidas sobre drogas pode ser considerado fator 
protetivo, visto que os adolescentes se tornam aptos a compreen-
derem os fatores negativos relacionados ao uso. Concluímos que, 
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conhecer e avaliar o conhecimento dos adolescentes referente às 
substâncias psicoativas é de suma importância para o planejamen-
to de ações preventivas; assim pode-se focar nas deficiências ou 
conhecimentos errôneos. Para melhor efetividade em áreas de vul-
nerabilidade para o uso de substâncias psicoativas, outras ações 
longitudinais no âmbito escolar devem ser implementadas.

Palavras-chave: Conhecimento, Uso de drogas, Adolescentes.

Apoio: Capes
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Intervenções direcionadas para o fortalecimento familiar que 
ensinam pais e responsáveis a supervisionar, disciplinar e se co-
municar com seus filhos de modo afetivo e eficaz representam 
um caminho favorável à prevenção de comportamentos de ris-
co, incluindo o abuso de substâncias e violência. Nesse contexto, 
metodologias socialmente válidas tem mais probabilidade de ser 
adotadas e disseminadas por uma comunidade e, por isso, trazem 
impacto para a efetividade de programas preventivos. O presente 
estudo teve por objetivo avaliar a validade social dos resultados do 
programa Famílias Fortes (PFF), isto é, a percepção de relevância 
social do impacto vivenciado por crianças/adolescentes e pais/res-
ponsáveis participantes do programa. Os dados foram coletados 
nos estados de Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte, três 
meses após o pós-teste, com os pais e adolescentes que partici-
param do programa no ano de 2016, os quais foram convidados a 
integrar grupos focais conduzidos separadamente (grupos de pais 
e grupos de adolescentes). Pais e filhos foram convidados a relatar 
sua percepção acerca do impacto do programa em suas vidas, isto 
é, os efeitos do programa sobre o papel parental, o funcionamen-
to familiar, a vida escolar dos filhos e os laços da família com os 
outros membros do grupo, a vizinhança, equipamentos e serviços 
da comunidade. Os dados analisados demonstraram que os pais 
e adolescentes consideram que o Programa Famílias Fortes resul-
tou no aumento do diálogo intrafamiliar e melhoria nas relações 
familiares. Os adolescentes afirmaram também que aprenderam 
com o programa a resistir à pressão dos pares para fazerem coisas 
que não queriam, como matar aula, beber ou fumar e fazer “coi-
sas erradas”. Adicionalmente, relataram estar dando conselhos aos 
amigos. Já os pais relataram mudanças na interação familiar, in-
cluindo aumento do diálogo aplicação de regras e consequências, 
redução em comunicação hostil e não uso de agressão física como 
forma de correção. Os pais perceberam que seus filhos tem maior 
prontidão para obedecer, estão mais carinhosos e colaborativos. 
Conclui-se que os resultados proporcionados pelo PFF são reco-
nhecidos como importantes e desejáveis pela comunidade partici-
pante da metodologia, tanto responsáveis como adolescentes. Os 
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relatos acerca do diálogo e da forma como se estabelecem regras e 
consequências são fundamentais para o fortalecimento dos víncu-
los, além de consistir em fatores de proteção para o abuso de subs-
tâncias e de comportamentos antissociais e violentos. Da mesma 
forma, a habilidade de resistir à pressão dos pares, com o desenvol-
vimento da assertividade, reduz fatores de risco e eleva outros de 
proteção. O estudo permite afirmar a validade social dos resultados 
do programa no contexto avaliado. Novos estudos deverão investi-
gar se estes resultados se mantêm ao longo do tempo e se afetam 
desfechos finais desejáveis, como redução no abuso de substâncias.

Palavras chave: validade social, relevância, impacto, prevenção, gru-

pos focais, uso de drogas.
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 ANAIS PREVINE 2017
II Congresso Internacional de Prevenção dos Problemas Relacionados ao Uso de Drogas

 A responsabilidade textual dos resumos publicados no II CONGRESSO 
INTERNACIONAL DE PREVENÇÃO DOS PROBLEMAS RELACIONADOS 
AO USO DE DROGAS (PREVINE 2017) é de seus respectivos autores.




