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PERCEBENDO AS FACILIDADES E DIFICULDADES NA IMPLANTAÇÃO DE
SERVIÇOS ABERTOS EM ÁLCOOL E DROGAS
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AND DRUGS     SERVICES
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RESUMO: Estudos mostram o uso de substâncias psicoativas desde as mais antigas civilizações. Os
psicóticos atuam no cérebro alterando o comportamento e causando graves problemas de saúde. Somen-
te a partir de 1990 foram montados os primeiros serviços abertos em álcool e drogas. O objetivo deste
estudo foi descrever as facilidades e dificuldades encontradas pelos centros, durante o processo de
implantação. A pesquisa é de natureza qualitativa, baseada em estudo de caso, com entrevistas semi-
estruturadas e sujeitos previamente escolhidos, utilizando-se a amostragem com critérios. Os entrevis-
tados apontaram como dificuldades o espaço físico inadequado, pouco investimento governamental,
falta de profissionais especializados e recursos financeiros. Quanto às facilidades, descreveram a motiva-
ção dos profissionais em exercer esse trabalho e para se especializar, o interesse das universidades em
pesquisar essa linha, e da sociedade, de novas alternativas para tratamento. O trabalho será relevante
como base para a implantação de novos serviços abertos em álcool e drogas.

PALAVRAS-CHAVE:
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saúde. Centros de tratamento
de abuso de substâncias.
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ABSTRACT: Studies report on the use of psychoactive substances as early as the most antique civilizations.
Psychotics work on the brain, changing behavior and causing serious health problems. The first open alcohol
and drug services were only implanted from 1990 onwards. This study aimed to describe the advantages and
difficulties the centers confronted during the implantation process. This is a qualitative research, based on a
case study, applying semi-structured interviews and previously selected subjects by means of  criterion
sampling. The interviewees pointed out the following difficulties: inadequate physical space, little government
investment, lack of specialized professionals and financial resources. With respect to advantages, they
described the professionals’ motivation to carry out this work and become specialized, universities’ interest
in this line research and society’s interest in new treatment alternatives. This study will be relevant as a
foundation for the implantation of new open alcohol and drug services.

PALABRAS CLAVE:
Alcoholismo. Centros de
salud. Centros de tratamiento
de abuso de sustancias.
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RESUMEN: Estudios demostran el uso de sustancias psicoactivas desde las civilizaciones más antiguas.
Los psicóticos actúan en el cerebro alterando el comportamiento y causando graves problemas de salud.
Solamente a partir de 1990 fueron organizados los primeros servicios abiertos en alcohol y drogas. La
finalidad de este estudio fue describir las facilidades y dificultades observadas por los centros durante el
proceso de implantación. Es una investigación cualitativa, basada en estudio de caso, con entrevistas
semi-estructuradas y sujetos previamente escogidos, utilizándose la muestra con criterios. Los entrevis-
tados indicaron como dificultades el espacio físico inadecuado, poco investimiento gubernamental, falta
de profesionales especializados y recursos financieros. Con respecto a las facilidades, discribiron la
motivación de los profesionales para hacer ese trabajo y para especializarse, el interés de las universidades
en investigar esa línea, y de la sociedad en nuevas alternativas para el tratamiento. El trabajo será
relevante como base para la implantación de nuevos servicios abiertos en alcohol y drogas.
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INTRODUÇÃO

Desde os tempos primordiais da existência hu-
mana, entre todas as culturas, já se fazia uso de algum
tipo de substância psicoativa, fosse em situações festi-
vas ou de lazer; em cerimônias religiosas e até mesmo,
em atividades vinculadas ao trabalho. Os psicoativos
atuam no cérebro modificando seu funcionamento e
alterando o comportamento do sujeito. Na atualidade
o álcool é a substância psicoativa mais utilizada em
nossa sociedade, por ser aceito culturalmente, ter bai-
xo custo e de fácil acesso, com vários modos de apre-
sentação¹.

O álcool teve início em aproximadamente 6.000
anos (a.C.)². Porém o termo alcoolismo apareceu pela
primeira vez em 1849, escrito por Magnus Huss, ao
descrever os sinais e sintomas físicos, psíquicos e quí-
micos, surgidos com excessiva ingestão de bebidas
alcoólicas³.

Nos primórdios da humanidade, as bebidas ti-
nham um baixo teor alcoólico, pois dependiam apenas
da fermentação natural. A partir da idade média, foi
introduzida na Europa pelos árabes o processo de des-
tilação, porém sua fabricação era bastante reduzida. Com
a revolução industrial houve um aumento considerável
na sua fabricação, tornando a bebida alcoólica acessível
a um número maior de pessoas consumidoras. Isso fa-
voreceu o aparecimento de problemas determinados
pelo uso do álcool sem moderação4.

No Brasil o álcool é responsável por mais de 90%
das internações hospitalares por dependência, além de
aparecer em cerca de 70% dos laudos cadavéricos das
mortes violentas5. Esses números mostram a facilidade
na aquisição e uso de bebidas alcoólicas pela população
em geral. O alcoolismo não se estabelece rapidamente
e o usuário pode levar anos para tornar-se um alcoolista.
Esse processo foi denominado de interface entre o be-
bedor sem problemas e com o bebedor problema. A
dependência consiste num relacionamento alterado en-
tre a pessoa e o beber6-7.

Em relação às drogas consumidas no Brasil, o
álcool é a substancia psicoativa mais utilizada. Estima-
se que o alcoolismo em seu uso crônico, atinja cerca
de 3 a 10% da população brasileira, e que seu uso
experimental chegue a 84% da população. O uso e
abuso de álcool causam sérios e graves problemas e
tem um alto custo social. O alcoolismo é uma das
principais causas de incapacidade, está entre as quatro
primeiras colocadas, considerando sua prevalência.
Trata-se de uma questão preocupante, quando se ob-
serva que cada vez mais pessoas mais jovens fazem

uso de bebidas alcoólicas8.
Levantamento familiar feito em 1999, sobre o

uso de drogas nas 24 maiores cidades do Estado de
São Paulo, revelou o álcool como a droga de maior
prevalência com 53,2%, seguido do tabaco com 39%,
e no que se refere às estimativas de dependência do
álcool, o estudo mostrou uma porcentagem ao redor
de 6%, valores esses, próximos a realidade encontra-
da em outros países9.

No Estado de São Paulo, os estudos de
prevalência de abuso de álcool e alcoolismo na popu-
lação, têm mostrado a ocorrência de maior consumo
de álcool na população masculina, em torno de 12 a
15% com diagnóstico de abuso em comparação com
a população feminina, cuja prevalência nessa categoria
situa-se em torno de 3 a 5% com tendência de au-
mento10.

Em Ribeirão Preto, um estudo focalizando a
questão do consumo de álcool entre a população de
um hospital universitário no período de 1988-1993,
revelou que dos 13.402 pacientes atendidos no setor
de Urgências Psiquiátricas, da região de Ribeirão Pre-
to, 3.230 apresentavam diagnósticos psiquiátricos re-
lacionados ao álcool (1.767 com “Síndrome de De-
pendência Alcoólica”; 886 com “Psicoses Alcoólicas”
e 497 com uso de “Álcool sem Dependência”)11. Pa-
rece de grande relevância entender que essas patologi-
as interferem no meio onde eles vivem e principal-
mente na família. Entende-se por “família” qualquer
grupo de pessoas que se relacionam entre si, seja por
meio biológico, emocionais ou legais.

Atualmente, o início ao uso de álcool acontece
mais precocemente, fato constatado pelo Centro Bra-
sileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas
(CEBRID), em um levantamento sobre informações
do uso indevido de drogas entre estudantes de pri-
meiro e segundo graus em dez capitais brasileiras5. Esse
estudo, realizado em 1997, apontou que o uso de be-
bidas alcoólicas no Brasil vem crescendo entre os jo-
vens na faixa etária dos 10 aos 17 anos.

O alcoolismo tem sido assunto de grande inte-
resse no final do século XX, constatado através do
número de publicações divulgadas, tornando-se num
tema de estudo e discussão e assim, constituindo um
campo amplo para o desenvolvimento de investiga-
ções. Talvez o aumento no interesse por essa temática
esteja ligado também à freqüência do aparecimento
de problemas vinculados ao uso de drogas, conside-
rando que estes são muitos e envolvem múltiplos fa-
tores sociais, econômicos, dentre outros12.
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As questões do uso de drogas são complexas e
vários estudos e tratamentos se fazem necessários para
responder à demanda, porém é certo que a assistência
ambulatorial vem se constituindo num grande avanço
de política de saúde. Portanto, neste estudo, o propó-
sito foi de investigar sobre a assistência ambulatorial
em três serviços comunitários, aprofundando a dis-
cussão sobre a atenção à saúde, oferecida aos usuários
de drogas, pelos serviços dessa natureza.

O Brasil jamais teve uma política de saúde em
nível nacional a respeito de drogas, porém no intuito
de mudá-las, somente em 1988 propõe ações integra-
das a fim de evitar duplicidade de recursos e esforços,
atuando junto ao governo e seus órgãos, bem como
as Organizações não Governamentais, prestando apoio
aos Conselhos Estaduais e Municipais13. Nessa expo-
sição não se pretende discutir a legislação, apenas citar
as recomendações previstas na criação de Centros
Regionais de Referência em Prevenção e Tratamento
ao uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas. Dentre os
requisitos e ações específicas exigidas salientam-se:

• ser idealmente ligados à instituição universitá-
ria;
• ter a responsabilidade pela formação pessoal
para o trabalho especializado no atendimento-
orientação e realização de pesquisa a respeito do
tema “drogas”, em seus diversos aspectos: pre-
venção, tratamento, epidemiologia e sociologia;
• incluir a avaliação de programas preventivos e
processos de tratamento;
• aderir à regionalização como forma de cobrir
os grupos populacionais com serviços adequa-
dos às suas necessidades.
A assistência ao abuso de drogas, sempre esteve

ligada à assistência psiquiátrica, e como tal, sempre foi
marcada pela violação dos direitos humanos e pela
má qualidade dos serviços prestados ao usuário, por
estar centrada no modelo hospitalocêntrico14-6.

Com a declaração de Caracas, em Novembro
de 1990, vinculou-se a atenção psiquiátrica à atenção
primária à saúde, nos moldes dos sistemas de saúde,
permitindo a promoção dos modelos alternativos
centrados na comunidade e nas suas redes sociais. Nesse
momento, a atenção psiquiátrica deixou de priorizar o
papel hegemônico e centralizador do hospital psiquiá-
trico e permitiu ao usuário a permanência em seu meio
comunitário. No Brasil o Ministério da Saúde adotou
medidas políticas da reforma psiquiátrica e passou a
financiar e normatizar novos serviços de Saúde Men-

tal, priorizando o tratamento ambulatorial de caráter
interdisciplinar.

A Portaria Ministerial da Saúde n°224/9217, es-
tabeleceu as seguintes diretrizes para a assistência em
Saúde Mental: organização dos serviços, baseada nos
princípios da universalidade, hierarquização, regionaliza-
ção e integridade das ações; diversidade e métodos de
técnicas terapêuticas nos vários níveis de complexida-
de assistencial; garantia da continuidade da atenção nos
vários níveis; multiprofissionalidade na prestação de
serviços; ênfase na participação social, desde a for-
mulação das políticas de saúde mental até o controle
de sua execução; definição dos órgãos gestores locais
como responsáveis pela complementação da portaria
e pelo controle e avaliação dos serviços prestados.

No tocante ao tratamento, somente a partir da
década de noventa, através dessa portaria, foram de-
finidas as normas e diretrizes a serem obedecidas para
a implementação de Núcleos/Centros de Atenção
Psicossocial (NAPS/CAPS).

Em relação ao funcionamento, os NAPS/CAPS
são definidos como unidades de saúde locais e regio-
nais, que contam com uma população adstrita defini-
da pelo nível local. Os NAPS/CAPS deverão ainda
oferecer atendimento de cuidados intermediários en-
tre o regime ambulatorial e a internação hospitalar,
em um ou dois turnos de 4 horas, por equipe
multiprofissional. Os NAPS/CAPS poderão consti-
tuir-se em porta de entrada da rede de serviços para
ações relativas à saúde mental, considerando sua ca-
racterística de unidade de saúde local e regionalizada.
Deverão estar integrados a uma rede descentralizada
e hierarquizada de cuidados em saúde mental. Nesse
sentido atendem também a pacientes referenciados de
outros serviços de saúde, dos serviços de urgência
psiquiátrica ou egressos de internações hospitalares.
Dentro da rede de Saúde Mental e numa perspectiva
de referência e contra-referência, são tidas como uni-
dades fundamentais para a reestruturação da assistên-
cia em saúde mental, pela sua flexibilidade de atuação
e pelas propostas possíveis para as atividades terapêu-
ticas, sendo em muitos casos a porta de entrada para
o sistema de atenção especializada. A assistência ao
paciente de CAPS/NAPS inclui atividades planejadas
para contemplarem uma perspectiva de atuação co-
munitária; atendimento terapêutico individual
(medicamentoso, psicoterápico de orientação, entre
outros); atendimentos em grupos (psicoterapia, gru-
po operativo, atendimento em oficina terapêutica, en-
tre outros); visitas domiciliares; atividades comunitári-
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as, visando trabalhar a integração do paciente na famí-
lia e comunidade e suas inserções sociais, indicadas para
pacientes que apresentem maior comprometimento
de situação sócio-familiar, motivacional e de adesão à
proposta e ao processo terapêutico. Busca–se o trata-
mento especializado, de forma integrada a outras prá-
ticas preventivas e de cuidados, como por exemplo,
identificar e encaminhar os casos de comorbidade.

Em relação a recursos humanos, a equipe míni-
ma por turno de 4 horas, para 30 pacientes-dia deve
ser composta por 1 médico psiquiatra, 1 enfermeiro,
4 outros profissionais de nível superior e 4 profissio-
nais de nível médio, necessários para o desenvolvimen-
to das atividades. No que se refere a atendimento dos
casos de intoxicação/abstinência de álcool e drogas,
esses serviços contemplaram em parte as necessida-
des dos usuários que, por vezes, demandam manejo
em ambientes fechados, com previsão de rápida
resolutividade. Porém, dentro da rede de saúde men-
tal não são muitas as unidades especializadas em de-
pendência química no Brasil. Somente em fevereiro
de 2002, através da Portaria n° 336/GM18, cria-se nor-
mas específicas para o atendimento em serviço
ambulatorial de atenção diária para o atendimento de
pacientes com transtornos decorrentes do uso e de-
pendência de substâncias psicoativas, com capacidade
operacional para atendimento em municípios com
população superior a 70.000 habitantes.

Essa Portaria do Ministério da Saúde instituiu um
serviço no modelo CAPS/NAPS denominado CAPS
ad II, mantendo toda estrutura do modelo anterior já
descrita neste trabalho, priorizando algumas particulari-
dades, tais como: -atendimento à desintoxicação; ma-
nutenção de dois a quatro leitos para desintoxicação e
repouso, e um aumento no atendimento de trinta para
quarenta e cinco pacientes por dia.

Em relação aos recursos humanos, permaneceu
a mesma equipe técnica, acrescentando um médico
clínico responsável pela triagem, avaliação e acompa-
nhamento das intercorrências clínicas, registrando tam-
bém a necessidade de formação em Saúde Mental para
o enfermeiro e mais dois profissionais de nível médio,
elevando assim, o número de participantes da equipe
para um total de seis profissionais.

Em abril de 2002, com base em argumentos de
que estava havendo o aumento crescente do consumo
de álcool e outras drogas entre crianças e adolescentes
no país e associado aos problemas relacionados ao
uso de drogas pela população adulta economicamen-
te ativa, o Ministério da Saúde, através da Portaria n°

816/GM19, resolve instituir o Programa Nacional de
Atenção Comunitária Integrada a Usuários de Álcool
e outras Drogas a ser desenvolvido pelo próprio Mi-
nistério e pelas Secretarias de Saúde dos Estados e
Municípios com os seguintes objetivos:

a) articular ações desenvolvidas pelas 3 esferas
governamentais, destinadas a promover a aten-
ção aos pacientes com dependência;
b) organizar e implantar redes estratégicas de ser-
viços extra-hospitalares articuladas à rede de aten-
ção psicossocial;
c) aperfeiçoar as intervenções preventivas como
forma de reduzir danos sociais pelo uso preju-
dicial de álcool e outras drogas;
d) realizar ações de atenção/assistência aos pa-
cientes e familiares de forma integral, com aten-
dimento individual, em grupo, orientação pro-
fissional, suporte medicamentoso e outros;
e) organizar e regular as demandas e os fluxos
sociais;
f) promover e articular com as instituições for-
madoras a capacitação e supervisão das equipes
de atenção básica, e de serviços e programas de
saúde mental locais.
Naquele momento estabeleceram que, em vir-

tude dos diferentes níveis de organização das redes
assistenciais e da variação da incidência dos transtor-
nos causados pelo uso abusivo ou dependência de ál-
cool e outras drogas, deveriam ser criados nos 3 anos
subseqüentes, 250 novos Centros de Atenção Psicosso-
cial para o atendimento a paciente com dependência e
ou uso prejudicial de álcool e outras drogas, sendo
que desses, 120 serviços deveriam ser implementados
nos primeiros 2 anos e que 34 estariam localizados no
estado de São Paulo. Frente a isso pode-se dizer que
essa portaria já insinuava uma vontade política, no sen-
tido de acolher àquelas pessoas que sofrem com os efei-
tos da dependência de substâncias psicoativas, juntamente
e com a intolerância social que existe em relação ao usu-
ário de drogas, principalmente, do que faz uso daquelas
consideradas ilícitas, já que o fenômeno da droga-adi-
ção está ligado, não apenas ao potencial farmacológico
da substância utilizada, mas também ao modo como o
meio social percebe e valoriza determinados compor-
tamentos considerados como desviantes pelos seus di-
versos grupos.

A medida proposta pelo Ministério da Saúde
através da Portaria 816/GM19, é a criação de serviços
para usuários e dependentes de drogas. Nada mais per-
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tinente, portanto, que investigar como ocorreu a cria-
ção dos serviços já existentes, quais dificuldades e dúvi-
das os grupos de trabalho enfrentaram e que soluções
criativas implantaram, e que podem, sem dúvida, facili-
tar o trabalho de implantação dos novos Centros de
tratamento a usuários de dependentes químicos.

OBJETIVOS

Considerando que os tratamentos ambulatoriais
com equipes técnicas de saúde foram implantados a
partir da década de noventa, o objetivo deste estudo
foi descrever as facilidades e dificuldades na implanta-
ção do serviço aberto para tratamento ao usuário de
substâncias químicas em 3 serviços, localizados em ci-
dades do estado de São Paulo.

PERCURSO METODOLÓGICO

Trata-se de um estudo descritivo, desenvolvido
com uma abordagem qualitativa, a fim de estudar a
natureza do fenômeno e do objetivo proposto. Um
estudo é de natureza exploratória, quando se pretende
ampliar os conhecimentos, no caso específico buscou-
se investigar a trajetória de implementação de serviços
abertos de locais diferentes. Em estudos qualitativos,
são utilizadas amostras intencionais, ou seja, são esco-
lhidos os casos que detenham muitas informações
sobre o tema. Foram selecionados indivíduos possui-
dores de amplas informações e que estiveram dentro
de alguns critérios previamente definidos e de impor-
tância para o entendimento do assunto.

No estudo qualitativo deve-se levar em consi-
deração o sujeito do estudo20, e por  tratar-se de ser-
viços diferentes, nessa pesquisa optou-se pelo estudo
de caso.

O termo “estudo de caso” vem de uma tradi-
ção da pesquisa médica e psicológica, o qual se refere
a uma análise detalhada, que explica a dinâmica21.

Com a devida adaptação tornou-se uma das
principais modalidades de análise das ciências sociais13.
No presente estudo, foram investigadas especificamen-
te três organizações ou comunidades. O pesquisador
se propôs a realizar um estudo de caso sem a necessi-
dade de buscar objetivo de natureza comparativa e
com interesse sobre a implantação desses serviços

É interessante permitir o estabelecimento de
comparações entre dois ou mais enfoques específicos,
enriquecendo a pesquisa qualitativa no que se refere à
perspectiva histórico-estrutural22.

Para compreender a implantação dos serviços
ambulatoriais, foi utilizado um instrumento com en-
trevista semi-estruturada que possibilitou uma investi-
gação ampla, tendo em vista ainda que o pesquisador
gozou de liberdade para fazer novas intervenções, na
medida em que entendeu serem necessárias.

A entrevista semi-estruturada parte de certos
questionamentos básicos apoiados em teorias e hipó-
teses interessantes à pesquisa, e também oferece am-
plo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses
que vão surgindo de acordo com a informação rece-
bida do sujeito da pesquisa23.

Local da pesquisa

Para a realização da pesquisa foram seleciona-
dos intencionalmente 3 Centros de Tratamento
Ambulatoriais no Estado de São Paulo, sendo um na
capital e os outros dois no interior. Os centros de tra-
tamento estudados são reconhecidos pela capacidade
de prestarem assistência qualificada na área de álcool e
drogas e com estrutura de trabalho em equipes multi-
disciplinares. Vale ressaltar que estes serviços prestam
atendimento a comunidade sem nenhum custo para
sua clientela.

Participantes da pesquisa

A escolha dos entrevistados foi intencional, ele-
gendo os sujeitos que estiveram presentes desde os
primeiros momentos de funcionamento da instituição
e que mantiveram algum vínculo com a organização
dos serviços e ou participação em cargos administra-
tivos. No todo foram 4 sujeitos escolhidos, sendo que
dois destes continuam desempenhando atividades nes-
ses locais até o momento atual.

RESULTADOS

Segundo os coordenadores, foram muitas as
dificuldades encontradas na implantação dos serviços.
Cada serviço tinha algum tipo de obstáculo que não
necessariamente era o mesmo do outro, apesar de que
em alguns momentos eram bastante similares.

As primeiras dificuldades encontradas foram a
maneira de como montar o serviço e de treinar a equi-
pe, pois o número de profissionais da área era defici-
tário e havia pouco espaço físico disponível para a
implantação dos centros de tratamento. Nesse serviço
constituíam-se ainda em obstáculos, as próprias ca-
racterísticas da clientela, que em sua maioria não tinha
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recursos financeiros para acesso aos meios de trans-
porte até o centro de tratamento, conforme pode ser
constatado nas seguintes falas:

[...]primeiro foi a falta de profissionais treinados na
área, acabamos treinando a nossa própria equipe[...] (Suj.1)

[...]uma das dificuldades era a localidade, não era
na região central e as pessoas tinham dificuldades para estar
chegando, pela dificuldade financeira dessa clientela[...](Suj.3)

Outra barreira encontrada na implantação dos
serviços foi a forma de remuneração por parte dos
órgãos governamentais, por se tratar de atendimento
novo, as tabelas de remuneração eram muito aquém
dos serviços prestados.

[...]uma das dificuldades era receber pela tabela SUS
(Sistema Integrado Saúde), tantos atendimento vai receber
tanto, até porque a tabela do SUS em consulta ambulatorial
é muito baixa[...](Suj.4)

Outro fator relevante foi a formação de uma
equipe multiprofissional com pessoal especializado
nessa área, o próprio serviço universitário tinha que
treinar pessoas para esse tipo de atendimento e o es-
paço físico era pequeno para a demanda, sendo que
no decorrer do tempo foi conseguindo-se novas áre-
as e os serviços foram crescendo, enquanto em outro
local  que atua num sistema de parceria entre o serviço
público e o privado, o fator financeiro deficiente em
virtude da baixa tabela paga pelo SUS e a falta de
divulgação pelos órgãos científicos, considerando ain-
da, que esse serviço tem um perfil exclusivamente
assistencial, representava as dificuldades encontradas
para montar o serviço aberto em álcool e drogas.

Em relação às facilidades na implantação destes
serviços, por tratar-se de um serviço novo na área de
dependência química, as facilidades só foram sendo
percebidas no decorrer do trabalho, visto que estes
serviços abertos não tinham outros modelos para se
basear.

[...]as facilidades desde que eu cheguei lá nunca tive
as portas fechadas para trabalhar com álcool e drogas, até
porque foram poucas pessoas que se interessaram em traba-
lhar com isto[...](Suj.2)

[...]depois que conseguimos uma casa o serviço cres-
ceu[...] (Suj.1)

[...] isso devido à facilidade de selecionar pessoas que
estavam realmente interessada e posteriormente quem não
estava interessada pode, ser claramente conversado com ele a
questão de demissão, se não estava bem no serviço[...](Suj.4)

No ponto de vista dos coordenadores, as facili-
dades estavam centradas na possibilidade de se traba-

lhar com profissionais que tinham uma certa motiva-
ção para o tratamento dessa clientela. Nesse contexto
considerou-se de grande importância oferecer um tra-
tamento alternativo, e a evidente importância do des-
ligamento do ambulatório de psiquiatria, com a ob-
tenção de um espaço próprio, fato que propiciou a
visibilidade do trabalho desenvolvido pelo grupo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Realizar um estudo junto aos coordenadores dos
serviços assistenciais de saúde, que analisasse as facili-
dades e dificuldades no tratamento aberto ao usuário
de álcool e drogas, possibilitou observar uma ampla
gama de dados, que servem para  entender um pouco
mais a prática assistencial, sendo que vários fenôme-
nos revelados nesse processo contribuíram para um
novo olhar sobre os cuidados e a qualidade no atendi-
mento à essa clientela.

Nesse sentido existe a consciência de que num
trabalho dessa natureza podem ocorrer vieses, pois o
pesquisador ao realizar este estudo fez também uso
da sua vivência, tendo trabalhado e participado desde
o início da implantação de um desses serviços estuda-
dos.

Esse trabalho visou entender as facilidades e di-
ficuldades de serviços, através de registros de experi-
ência dos coordenadores. Foi realizado um estudo qua-
litativo, baseado em estudo de caso, com os coorde-
nadores de três serviços diferentes no estado de São
Paulo.

Pode-se perceber que muitas foram as dificul-
dades encontradas para o atendimento dessa clientela
em serviços abertos, visto que somente no final dos
anos oitenta e começo dos anos noventa, essa popula-
ção começou a receber novos tipos de atendimento,
deixando de buscar exclusivamente em serviços hos-
pitalares na área da Psiquiatria.

Do ponto de vista operacional, as dificuldades
encontradas foram originadas pela  estrutura física não
apropriada e a falta de profissionais especializados na
área de dependência química.

No final da década de oitenta iniciou-se uma
grande procura por esses serviços e os já existentes
para o atendimento, não haviam sido projetados com
essa finalidade, por isso os pacientes eram atendidos
em serviços de psiquiatria geral, criando conflitos, pelo
espaço inadequado e a falta de preparo dos profissio-
nais para atender essa clientela.

Em relação aos profissionais da área da saúde,
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no geral esses também encontram dificuldades na pres-
tação de cuidados aos usuários de álcool e drogas,
pois na grade curricular da graduação este conteúdo
praticamente inexiste, visto que muitos profissionais
ainda vêem estes sujeitos como imorais por pratica-
rem algo considerado “proibido”. Além disso, os pro-
fissionais buscam poucas informações a respeito do
uso de substâncias psicoativas e se percebem
despreparados para o atendimento.

Outro ponto que merece consideração é que nas
dificuldades e facilidades encontradas na implemen-
tação dos serviços, muitas delas estavam centradas nos
profissionais de saúde e não propriamente na clientela
do serviço. Num primeiro momento os profissionais
não estavam preparados para atender essa clientela,
num próximo momento foi oferecido, ainda que de
maneira tímida, a formação e especialização na área
de álcool e drogas. Pôde-se contar com a colabora-
ção dos mesmos, que buscaram se aperfeiçoar, de-
monstrando interesse em trabalhar nestes serviços, o
que facilitou a interação dos profissionais e usuários.

Sabe-se que a tarefa não é fácil, pois os usuários
não são afastados do seu ambiente e o profissional
precisa ter a clareza que, por várias vezes, vai estar
diante da recaída do usuário e também da não ade-
rência do mesmo no serviço, pois cada sujeito pode
estar receptivo a um tipo de tratamento e não a outro
e por vezes pode buscar o serviço apenas por pressão
de familiares, sem reconhecer a necessidade de trata-
mento. Diante de tantas possibilidades, o profissional
deve estar preparado e atento para prestar uma assis-
tência sem se angustiar ou se recriminar pelo ocorrido,
sendo que esse suporte deve advir de uma supervisão
externa e sistematizada, o que por muitas vezes, não é
oferecido por parte da instituição.

Visto que a problemática de álcool e drogas tor-
nou-se um caso de saúde pública, os profissionais vão
estar diante de uma situação que, por vezes, não pode
ser alterada, pelo fato do sujeito buscar o tratamento,
e, a reflexão da problemática não deve ficar presa so-
mente na criação de serviço de tratamento, é preciso
compreender que tudo isso também é fruto de um
contexto socioeconômico, político e cultural que tem
interferido na escolha do sujeito.

Diante disso sugere-se o incentivo e a discussão
em um amplo debate com as autoridades governa-
mentais, juntamente com a sociedade, usuários desses
serviços e setores afins, sobre os novos investimentos
e a influência dessa problemática, no sentido de nortear
os vários setores produtivos da sociedade.

Espera-se que essa reflexão possa abrir um es-
paço para discussão, a fim de que o usuário se colo-
que como parte ativa de tratamento e a sociedade possa
ter um ponto de partida para a compreensão e reco-
nhecimento de uma situação alarmante ao qual todos
nós estamos sujeitos, sendo capazes de identificar o
problema e levantar o questionamento para uma re-
flexão que contribuirá com as novas legislações.

Buscou-se ainda nesse estudo, mostrar evidênci-
as de que, por mais que os novos profissionais te-
nham disponibilidade interna e estão buscando com-
preender melhor a questão sobre álcool e drogas, são
escassos os locais que podem oferecer uma qualifica-
ção especializada.

Espera-se que essa pesquisa possa ser relevante
no momento da implantação de novos serviços aber-
tos para o tratamento de álcool e drogas, pois possibi-
litou fazer um diagnóstico dos serviços que estão de-
senvolvendo essa assistência há cerca de uma década, e
os novos serviços possam vir a apreender com a vivência
desses estudados. Apesar das dificuldades, tais serviços
prestam uma assistência de reconhecida contribuição
nessa área, que ainda precisa ser trabalhada, mas que se
tem buscado novas alternativas de tratamento para ten-
tar compreender a problemática do uso e abuso de
álcool e drogas, que é bastante complexa.
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