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“A construção de redes regionalizadas de atenção à saúde pode 

fortalecer os processos de cooperação entre Municípios, Estado e 

Federação, contribuindo para a diminuição das iniquidades, bem 

como ampliando o grau de co-gestão entre distintos atores, por meio 

da pactuação de responsabilidades complementares e 

interdependentes sobre a produção de saúde em uma dada região”. 

(Brasil, Ministério da Saúde, 20098) 
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RESUMO 
 
Este trabalho tem como objetivo apresentar a proposta de uma  Rede 

de Atenção Intersetorial aos Usuários de Crack, Álcool, Outras 

Drogas e seus Familiares nos Territórios de Cuiabá-MT e Várzea 

Grande-MT,  elaborada pelos profissionais participantes dos Cursos 

de Extensão, oferecidos pelo Centro Regional de Referência de 

Formação Permanente aos Profissionais que atuam com usuários de 

Crack, outras Drogas e seus Familiares, da Universidade Federal de 

Mato Grosso, nos períodos de 2011-2012 e 2013. O foco é a relação 

problematizadora entre a teoria e a prática na construção dos 

conhecimentos necessários para uma intervenção no serviço voltada 

para a assistência aos usuários de crack, outras drogas e seus 

familiares. Fundamenta-se em conhecimentos necessários dos 

profissionais, a fim de incorporá-los às suas práticas junto aos 

serviços a que estão vinculados, com base na metodologia da 

problematização. Os principais problemas identificados foram: o 

medo de trabalhar a temática na área; a desarticulação entre os 

serviços existentes na rede SUS, SUAS e Poder Judiciário; a falta de 

leitos para internação; os equipamentos de saúde, que não contam 

com uma boa estrutura física e operacional; a escassez de recursos, 

dificuldade de manutenção de equipamentos para a realização de 

ações junto à população; a falta de investimento na formação 

continuada dos profissionais, sendo escassas as ações de 

atualização e capacitação na temática droga e família. Conclui-se 

que, para a consolidação de uma Rede de Atenção Intersetorial aos 

Usuários de crack, álcool, outras drogas, torna-se necessário a 

definição, de forma inequívoca, da responsabilidade sanitária de 

cada serviço e equipe de saúde, ou seja, identificar quem é 

responsável pelo o quê e com que condições concretas conta para 

arcar com encargos sanitários. 

 

Palavras-chave: Capacitação de Profissionais em Crack, Outras 

Drogas e Família; Metodologia ativa de ensino-aprendizagem; 

Problematização; SUS - Sistema Único de Saúde; SUAS - Sistema 

Único da Assistência Social; Poder Judiciário; Rede de Atenção.  
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APRESENTAÇÃO 
 
Este documento trata de uma “Proposta de Rede de Atenção 

Intersetorial aos Usuários de Crack, Álcool Outras Drogas e seus 

Familiares”. Ele constitui produto final previsto nos cursos 

ministrados nos períodos de 2011-2012, com profissionais vinculados 

às Redes SUS e SUAS. E 2013, ampliado para os profissionais do 

Tribunal de Justiça, Ministério Público e Secretaria de Estado de 

Justiça e Direitos Humanos, pelo Centro Regional de Referência da 

Universidade Federal de Mato Grosso (CRR/UFMT), criado pelo 

Edital nº. 002/2010/GSIPR/SENAD, como parte do Plano Integrado 

de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas do Governo Federal. 

O uso de drogas capazes de alterar o sistema nervoso central 

consta na história da humanidade, havendo período de tolerância e 

intolerância em relação a elas e aos usuários. Atualmente elas 

ocupam a agenda dos países do mundo como questão de saúde 

pública, mais precisamente no quadro das doenças crônicas não 

transmissíveis, atingindo os indivíduos independentemente do 

gênero, faixa etária, escolaridade e nível socioeconômico, 

requerendo ações intersetoriais entre as várias instituições que têm 

como objeto crack, álcool e outras drogas.  

A base teórica desta proposta consubstanciou-se nos 

princípios de Humanização SUS, nas diretrizes SUAS, para articular 

e consolidar, entre as várias instituições a que foram direcionados os 

cursos do CRR/UFMT, uma rede de atenção aos usuários de crack, 

outras drogas e seus familiares. Esta opção deu-se, por possibilitar o 

estabelecimento de vínculos e a corresponsabilização entre usuários, 

trabalhadores, gestores, e potencializar a garantia de atenção 

integral, resolutiva e humanizada, com a valorização dos diferentes 

sujeitos permeados por relações solidárias da ética e da participação 

coletiva. 

Espera-se que esta proposta de rede, consubstanciada na 

metodologia da problematização de Paulo Freire e nos princípios de 

Humanização SUS, possa estar conectada em processos de troca, 

comprometida com a defesa da vida, de olhar cada usuário e sua 

família em sua subjetividade e, sobretudo, a sua história de vida.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 O Problema: Uso de Crack e Outras Drogas  

 

Na década de oitenta é que surgem os primeiros 

levantamentos realizados com a população estudantil do ensino 

fundamental e médio em dez metrópoles brasileiras e, no contexto 

nacional, somente no início do século XXI. No ano de 200111 é 

realizado o primeiro e, em 200510, o segundo levantamento domiciliar 

em cidades brasileiras com população acima de duzentos mil 

habitantes e, nas 27 capitais brasileiras, pelo Centro Brasileiro de 

Informações sobre Drogas Psicotrópicas (Cebrid), e com 

universitários, com apoio da Secretaria Nacional de Políticas sobre 

Drogas (SENAD)7. No Estado de Mato Grosso, a UFMT tem 

realizado pesquisas sobre drogas com diferentes segmentos da 

população e verificado a existência do comportamento do uso de 

drogas psicoativas, requerendo ações de prevenção, assistência e 

reinserção social destes usuários de diferentes faixas etárias e nível 

de escolaridade. Este problema não é exclusivo do Estado de Mato 

Grosso, mas do Brasil2,12,16,21,26,31,33. 

Uma das estratégias encontrada pelo Governo Federal, frente 

à critica situação do aumento do uso de crack e outras drogas no 

território brasileiro, foi a criação do Plano Integrado de Enfretamento 

ao crack e outras drogas mediante o  Edital nº 

002/2010/GSIPR/SENAD1, que tratou da seleção de projetos de 

criação dos Centros Regionais de Referência para Capacitação 

Permanente dos Profissionais que atuam junto a Usuários de Crack, 

outras Drogas e seus Familiares vinculados à Rede do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS), conforme estabelecido no Decreto nº 7.179, de 20 de maio 

de 2010.  

Na fase de implantação dos CRR/UFMT foram ministrados 

cursos de capacitação em crack, outras drogas2, para os 

                                                 
1
 O Diário Oficial da União do dia 15/12/10, pág. 1 e 2. 

2
 1) Aperfeiçoamento em Crack e outras Drogas para Médicos atuantes no Programa de Saúde 

da Família – PSF (2)  Atualização em Atenção Integral aos Usuários de Crack e Outras Droga 
para Profissionais atuantes nos Hospitais Gerais; (3) Atualização sobre Intervenção Breve e 
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profissionais vinculados à Rede SUS e SUAS dos municípios de 

Cuiabá-MT e Várzea Grande-MT. 

O êxito dos projetos e a necessidade permanente de 

capacitação de profissionais que atuam junto aos usuários de crack e 

outras drogas, o Programa “Crack, é possível vencer”, lançado pelo 

Governo Federal em 2011, contemplou a criação de novos CRR’s, 

assim como a manutenção e ampliação dos já existentes, com 

cursos específicos direcionados aos profissionais das áreas de 

Segurança Pública, do Tribunal de Justiça e do Ministério Público. 
 

1.2 Instituições Parceiras na Continuidade e Ampliação dos 
Cursos de Capacitação em Crack, Outras Drogas e seus 
Familiares 

 
Os profissionais da Secretaria de Estado de Saúde de Mato 

Grosso e das Secretarias Municipais de Saúde de Cuiabá e Várzea 

Grande compõem a rede do Sistema Único de Saúde (SUS). Ela tem 

por princípios a universalidade, equidade e integralidade na atenção 

de saúde, que se materializa mediante a descentralização/ 

regionalização e participação popular, como diretrizes para assegurar 

o direito à saúde frente aos problemas vividos pela população. No 

contexto da necessidade de enfrentamento do crack e outras drogas 

emerge a estratégia de articulação de fios das redes já existentes. 

Foram capacitados também profissionais da Secretaria de 

Estado de Trabalho e Assistência Social, Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Desenvolvimento Humano de Cuiabá, Secretaria 

Municipal de Promoção Social de Várzea Grande, vinculados à Rede 

do Sistema Único da Assistência Social (SUAS)3. Esta rede tem 

                                                                                                                   
Aconselhamento Motivacional em Crack e Outras Drogas para Agentes Comunitários de Saúde 
e Redutores de Danos, Agentes Sociais profissionais que atuam nos Consultórios de Rua, (4) 
Aconselhamento Motivacional em Crack e Outras drogas para Agentes Comunitários de Saúde 
e Redução de Danos, Agentes Sociais profissionais que atuam nos Consultórios de Rua,(4) 
Gerenciamento de Caso, para profissionais do SUAS e SUS, em Convênio de Cooperação 
Técnica com as Secretarias de Estado  e Municipais de Saúde e da Assistência Social dos 
municípios de Cuiabá e Várzea Grande, tendo como objeto a liberação dos profissionais para 
frequentarem os cursos de capacitação do CRR´s/UFMT. 
3
 (1) Curso de Aperfeiçoamento em Crack e outras Drogas para Agentes do Sistema Judiciário, 

Segurança Pública e Ministério Público; (2) Curso de Aperfeiçoamento em Crack e Outras 
Drogas para Profissionais do Poder Judiciário, Ministério Público e entidades que atuam no 



13 

 

como política, articular os meios e recursos para execução dos 

Programas, Serviços e Benefícios Socioassistenciais em todo o 

território brasileiro, garantindo proteção social às famílias, crianças, 

adolescentes e jovens, pessoas com deficiências, idosas e demais 

pessoas que dela necessitar. O SUAS está organizado em Proteção 

Social Básica, que visa trabalhar prevenção e proteção das situações 

de risco, decorrentes de vulnerabilidade social através dos CRAS 

(Centro de Referência de Assistência Social) e da Proteção Social 

Especial (PSE), que trabalha em situações em que os direitos foram 

violados, mas ainda há vínculos familiares.   

Os profissionais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Secretaria de 

Justiça e Direitos Humanos, participaram somente da segunda fase 

do projeto. O Poder Judiciário no Brasil é o conjunto de órgãos 

públicos aos qual a Constituição Federal brasileira atribui a função 

jurisdicional, ou seja, garantir os direitos individuais, coletivos e 

sociais e resolver conflitos entre cidadãos, entidades e Estado. Ele 

está organizado em vários órgãos. Funciona de maneira hierárquica, 

formada por instâncias ou graus de jurisdição. Há ainda uma divisão 

das matérias que são julgadas: Civis, Penais, Trabalhistas, Eleitorais 

e Militares. As responsabilidades e a estrutura desse poder são 

determinadas pela principal lei do país, a Constituição Federal.  
 

1.3 Desafios e Possibilidades: Rede de Atenção aos Usuários de 
Crack, Outras Drogas e seus Familiares. 

 
No mundo pós-moderno há uma diversidade de conceitos 

sobre redes. Atualmente se apresenta articulada às tecnologias da 

informação. São, porém, várias as concepções e definições. 

Parecem ter um núcleo comum, relacionado à imagem de fios, teias, 

que formam um tecido. Com base na teoria cientifica, indica fluxo, 

movimento, uma aproximação com as diversas áreas de 

conhecimento1,8,19. 

                                                                                                                   
atendimento/apoio a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, com privação 
de liberdade. 
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A questão da dependência de drogas ainda é vista pela 

sociedade com muito preconceito, estigma, como caso de polícia. A 

bandeira de luta iniciou-se há poucos anos no Brasil. Podemos 

salientar a introdução do Projeto de Redução de Danos na década 

de 90 e as políticas contidas nas portarias do Ministério da Saúde, 

criando serviços de atenção ao uso de álcool e outras drogas, os 

CAPS-ad5,9. Esta luta é semelhante à bandeira de luta na construção 

do SUS, demarcada pela ampliação da concepção de saúde no que 

se refere ao processo saúde-doença, que passou a ter um conceito 

ampliado8. No caso da dependência química, que envolve muitos 

fatores, precisa ser assistida numa abordagem interdisciplinar, onde 

o centro é o homem e não a substância 29,30.  

Nesta perspectiva e considerando que, embora de forma 

fragmentada, exista no espaço socialmente organizado de Cuiabá14 e 

Várzea Grande13, atenção aos dependentes químicos e a seus 

familiares por meio de serviços via SUS, SUAS e Poder Judiciário, 

como também assistência prestada pelas organizações não 

governamentais, porém como “nós” desarticulados. 

Nesse sentido, o funcionamento de uma rede para a atenção 

aos usuários de crack, outras drogas e seus familiares implica mais 

do que em ofertas isoladas de serviços num mesmo território 

geográfico – infelizmente é o que vem ocorrendo. O 

desconhecimento dos serviços existentes, a baixa aderência dos que 

procuram algum tipo de ajuda, as denúncias pelas famílias dos 

usuários nos meios de comunicação escrita e falada, evidenciam 

como não há articulação das Redes de Atenção aos Usuários de 

crack, Outras Drogas e aos seus Familiares nos territórios de ambos 

municípios citados1,8,19. 

É necessário que esses serviços se relacionem e 

estabeleçam um padrão comunicacional entre as diversas equipes e 

os diferentes serviços. Apenas a presença de um ponto central não 

dá o sentido de rede; a igualdade e a complementaridade entre as 

partes são seus aspectos necessários, garantido pela regularidade 

entre as teias, possibilitando as suas interligações, em que o 

profissional e ou a equipe de saúde não estarão sós na construção 

de um projeto terapêutico e reinserção social do usuário de drogas, 
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mas doravante será permeada pelo encontro e criatividade de todos 

os envolvidos no processo, dando assim o sentido da rede1,8,19. 

 
1.4 Área de Abrangência da Rede  

 
A população de Cuiabá é de 569.830 habitantes, segundo 

estimativas do IBGE, 2013. A cidade possui IDH de 0,785, segundo 

PNUD/2013, a principal atividade econômica está alicerçada no 

comércio e prestação de serviços. Há escolas e universidades 

públicas e privadas e, na área de saúde, tem, atualmente, na 

Atenção Secundária o Hospital Universitário Júlio Müller, o Hospital 

Municipal e Pronto Socorro de Cuiabá (HPSMC) e o Ciaps Adalto 

Botelho, os únicos representantes da rede pública. Na rede privada, 

a Capital conta com unidades hospitalares e, destas, há as 

conveniadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS)14.   

A proximidade do município de Cuiabá-MT com a fronteira da 

Bolívia o coloca numa das principais rotas do tráfico internacional de 

drogas22, tornando-se uma área de risco, com elevado índice de 

violência com óbitos. Dos assassinatos ocorridos em 2009, 143 

tiveram relacionamento direto com o uso e tráfico de drogas, sendo 

29,18% situados na faixa etária de 19 a 25 anos22.  

Em relação ao Sistema Único da Assistência Social (SUAS), a 

população de Cuiabá recebe a assistência dos CRAS e CREAS, 

seguindo os princípios e normas da Nacional3. 

O município de Várzea Grande13 detém uma área de 

938.057km2, população de 262.880 mil habitantes, segundo o IBGE 

2013, IDH de 0,734, segundo o PNUD/2013, A economia é 

predominantemente comercial e industrial. Abriga escolas do Ensino 

Fundamental e Médio públicas e privadas e um Centro Universitário. 

Na área de saúde, todos os hospitais são privados e conveniados ao 

SUS, inclusive o Pronto-Socorro, que tem caráter de Fundação (já 

não é mais fundação). Há Programas de Saúde da Família.  

Em relação às Instituições do Poder Judiciário, estas se 

configuram na área de abrangência do Estado de Mato Grosso. Em 

relação à Saúde Mental14, os CAPS são responsáveis pela Atenção à 

Saúde Mental9.  
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2 OBJETIVOS 
 
2.1 Geral 

 

Elaborar estratégias de articulação de uma rede intersetorial de 

atenção aos usuários de crack, outras drogas e seus familiares nos 

territórios de Cuiabá-MT e Várzea Grande-MT, visando à integração do 

conjunto de ações de diferentes áreas e setores, a partir do contexto 

da construção de ações compartilhadas e corresponsáveis, evitando 

sobreposição de ações e concorrência de recursos, garantindo a 

eficácia e efetividade dos serviços prestados à população e socializar, 

multiplicar os conhecimentos adquiridos e produzidos pelos cursos 

ministrados pelo CRR´s/UFMT nos períodos de 2011-2012 e 2013.  
 

2.2 Específicos 

 

  Articular e canalizar os conhecimentos obtidos nos cursos de 

capacitação do CRR/UFMT para trabalhar em equipe 

interdisciplinar, visando objetivos comuns para uma prática 

integradora, tendo como enfoque a totalidade dos aspectos 

inter-relacionados ao uso abusivo de álcool, crack e outras 

drogas e a dinâmica familiar para atuar na proposta 

metodológica da problematização; 

 

  Identificar os problemas e propor soluções relacionadas à 

assistência aos usuários de álcool, crack, outras drogas e 

seus familiares nos territórios de Cuiabá-MT e Várzea 

Grande-MT; 

 

  Elaborar um fluxograma de uma rede de atenção aos 

usuários de álcool, crack, outras drogas e seus familiares a 

partir da atenção básica, menor unidade-fração do território 

sanitário, de onde partem e se organizam necessidades e 

demandas de saúde. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Base Teórica  

 

A Política Nacional sobre Drogas vigente no Brasil tem entre 

seus princípios e finalidades buscar, incessantemente, atingir o nível 

ideal de construção de uma sociedade protegida do uso de drogas 

ilícitas e do uso indevido de drogas lícitas. Para tanto, enfatiza a 

implantação, efetivação e melhoria dos programas de prevenção, 

tratamento, recuperação e reinserção social, levando em 

consideração os indicadores de qualidade de vida, respeitando 

potencialidades e princípios éticos. 

Nesta perspectiva, o CRR/UFMT, como parte da estratégia do 

Governo Federal no enfrentamento do Crack, realizou cursos de 

capacitação para profissionais da Rede SUS, SUAS, e da área de 

Segurança Pública, Tribunal de Justiça e Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso. 

Com os Cursos de Capacitação para atuação em Serviço de 

Saúde, na forma de extensão, embora durem alguns meses, é 

possível estabelecer uma rede de assistência aos usuários de álcool, 

crack, drogas e seus familiares, com base em metodologias 

pedagógicas capazes de enfrentar este desafio. Entre elas foi 

escolhido, para a proposta deste estudo, as chamadas Metodologias 

Ativas, com base em Mitre et al. (2008)23. As metodologias ativas 

utilizam a problematização como estratégia de ensino-aprendizagem, 

objetivando alcançar e motivar o profissional em seu próprio campo 

de atuação15,17.  

Tendo em vista as especificidades inerentes às drogas, como 

as vulnerabilidades que envolvem o usuário, a proposta teórica da 

problematização possibilita ao profissional ter contato com as 

informações sobre o padrão de uso, nível de dependência à 

produção de conhecimentos e vem contribuir na solução de impasse, 

amplia sua autonomia na realização de escolhas e na tomada de 

decisões com competências éticas, políticas e técnicas, portanto, 

com conhecimentos e, sobretudo, com sensibilidade, para intervir em 

situações de incertezas e complexidade, como é com os usuários de 

crack , álcool e outras drogas.  
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Ao situar a problematização, por meio de Zanotto32, num 

campo teórico em que se inserem outros teóricos, entre eles, 

Freire17, colocam que, para o primeiro, o sujeito ativo precisa ter uma 

situação autêntica de experiência, definida, que estimule o seu 

pensamento. Isto possibilitará a busca das informações e 

instrumentos mais adequados, devendo o resultado do trabalho ser 

concreto e comprovado por meio de sua aplicação prática. Nesse 

sentido, a noção do problema se apresenta como sendo a busca da 

resposta identificada pela reflexão filosófica, que impõe requisitos de 

rigor relacionados ao processo dialético, enquanto que, para Freire, a 

ação de problematizar se referenda na práxis dialética, ou seja, o 

sujeito, ao buscar soluções para a realidade em que vive, tanto 

transforma sua ação como sofre a ação de se transformar num 

processo ininterrupto de buscas e transformações 4,17,27. 

A viabilização de uma proposta de atuação no serviço, com 

base no aprender a aprender, segundo Paulo Freire17 é complexa. 

Não se trata de uma somatória de conteúdos acrescidos aos 

anteriormente estabelecidos. Exige de todos os atores em serviço o 

exercício de trabalho reflexivo, tendo em vista situações imprevistas, 

de riscos, e desconhecidas, requerendo atividades articuladas, onde 

todos compartilham responsabilidade e comprometimentos 4,17,27.  

A proposta de trabalho junto aos servidores em cursos de 

capacitação em crack, drogas e familiares utilizou a concepção da 

pedagogia libertadora de Paulo Freire17 e do construtivismo de 

Piaget27, tendo como suporte o Método do Arco de Bordenave e 

Pereira (1986)4, adaptado ao contexto de atuação.  
 

3.2 Teoria da Problematização: Arco de Maguerez  
 
Concebe-se a teoria da problematização como a ação de 

refletir continuamente sobre o que se sabe, buscando o porquê das 

coisas, o para quê delas. A Metodologia da Problematização28, 

pensada por Bordenave4, é utilizada juntamente com o “Método do 

Arco” desenvolvido por Charles Maguerez4, com as cinco etapas: (1) 

Observação da Realidade, (2) Identificação dos Problemas-Pontos-

Chave, (3) Teorização, (4) Hipóteses de Solução – Planejamento; (5) 

Aplicação – Execução da ação Prática (Figura 1). 
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Figura 1. Método do Arco idealizado por Charles Maguerez e 
socializado por Juan Diaz Bordenave. 
Fonte: ROCHA (2008)

4
. 

 

Com base na proposta teórica, na primeira etapa o 

profissional é levado a “Observar a realidade” com os próprios olhos 

e, assim, fazer uma leitura ingênua da realidade, ou seja, sem a 

inserção dos conhecimentos científicos. Na segunda etapa, os 

profissionais indicaram os “Pontos-chave”, identificando os pontos 

mais importantes na observação, o problema observado. A terceira 

etapa, “Teorização ou Problematização”, é quando se discutem os 

porquês dos fatos observados e pontuados (segunda etapa). À 

medida que sua realidade é confrontada com a teorização, o 

profissional, a partir de seus conhecimentos e do conhecimento 

científico obtido no curso do CRR/UFMT, elabora um novo 

conhecimento em decorrência dela, a articulação para uma Rede de 

Atenção, a proposta deste estudo. 

Pode-se afirmar que a metodologia adotada, baseada nos 

processos de Problematização, ultrapassa os limites do exercício 

intelectual, na medida em que as decisões tomadas deverão ser 

executadas ou encaminhadas considerando sempre sua possível 

aplicação à realidade, no campo de atuação de cada profissional. 

Neste sentido, fecha-se o Arco de Maguerez, levando os 

profissionais a uma prática de ação – reflexão – ação 4,17,27. Partem 

da própria realidade para verificar a viabilidade de articular uma rede 

de atenção aos usuários de crack, outras drogas e seus familiares. 

                                                 
4
 Rocha R. UEL Londrina (2008) www.diaadiaedcacao.pr.gov.br - Portal S/PDE/Arquivos/552-

4.PDF. Acesso em: 24 fev. 2012.  



20 

 

Os profissionais foram estimulados e preparados a pensar a 

realidade em que atuam, para que, por meio deste exercício, 

possam, pelo domínio da realidade, formar opiniões, discutir, levantar 

os problemas existentes e propor intervenções. 

É relevante observar que, a partir do momento em que se 

apossaram do conhecimento, os profissionais foram capazes de 

refletir e tomar as próprias escolhas. Nesse sentido, o uso da 

Metodologia de Resolução de Problemas mostra, através da própria 

realidade, que é possível articular uma rede de atenção aos usuários 

de crack, outras drogas e seus familiares.  

 



21 

 

4 TECENDO A REDE DE ATENÇÃO AOS USUÁRIOS DE CRACK, 

ÁLCOOL, OUTRAS DROGAS PARA OS TERRITÓRIOS DE 

CUIABÁ-MT E VÁRZEA GRANDE-MT. 

 

4.1 Reconhecimento da Área de Intervenção Município de 

Cuiabá-MT 

 

A Lei nº 3.262/1994, alterada pela Lei nº 3.723/1997, criou as 

Administrações Regionais. A macrozona urbana de Cuiabá foi 

dividida em quatro Regiões Administrativas, num total de 517.643 

habitantes, distribuídos na Região Norte (113.774), Oeste (115.739), 

Leste (157.105) e Sul (131.025), conforme Figura 2. 

 

 

Figura 2. Distribuição espacial por Regiões Administrativas da zona 
urbana de Cuiabá-MT. 
Fonte: IPDU, 2007 (Perfil Socioeconômico de Cuiabá, vol. IV). 
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A rede de atenção à saúde no município de Cuiabá é formada 

por vinte e um (21) Centros de Saúde; sessenta e cinco (65) Equipes 

da Estratégia Saúde da Família; dez (10) Clínicas Odontológicas; 

quatro (04) CEO’S II (Centro de Especialidades Odontológicas); seis 

(06) Policlínicas; 06 (seis) Núcleos de Reabilitação; 01(um) Centro de 

Especialidades Médicas (CEM); um (01) Laboratório Municipal 

(LACEC); um (01) Laboratório Estadual (LACEN); um (01) 

Laboratório Contratado (AFIP); um (01) Serviço Ambulatorial 

Especializado (SAE); um (01) Hospital Pronto Socorro Municipal 

(HPSMC); uma (01) Unidade de Pronto Atendimento (UPA); cinco 

(05) Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); seis (06) Residências 

Terapêuticas; uma (01) Central de Regulação/SMS; um (01) Centro 

de Referência de Média e Alta Complexidade (CERMAC/SES-MT); 

01 Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa (CRIDAC); 

um (01) MT Hemocentro (SES); um (01) Hospital Universitário Julio 

Müller; uma (01) Farmácia Popular do Brasil - Cuiabá14. 

O município possui, no Cadastro Nacional Estabelecimentos 

de Saúde (CNES), 1737 leitos hospitalares (3,15 leitos/1.000 

habitantes), sendo que 1105 (63,6%; 2,0 leitos/1.000 habitantes) 

estão vinculados ao SUS. Do total dos leitos cadastrados no SUS, 

358 (32,4%) são de Clínica Cirúrgica; 286 (25,8%), de Clínica 

Médica; 109 (9,8%), de Obstetrícia; 209 (18,9%), de Pediatria, 141 

(12,7%), de leitos complementares (UTI, Isolamento, etc.) e 143 

(12,9%), demais especialidades. Tal quantidade é inferior aos 

parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, com déficit 

visível de 1600 leitos, considerando a população do Estado. Não 

existem leitos de saúde mental nos Hospitais Gerais, mas somente 

leitos, 120, no Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho, que atende a 

todo o Estado5. 

 

 

 

 

                                                 
(www.datasus.gov.br) 
5
 Dados Fornecidos pela Coord. Saúde Mental SMS Cuiabá. 

http://www.datasus.gov.br/
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Quadro 1: Demonstrativo dos serviços de saúde mental no município 
de Cuiabá segundo a quantidade, tipo de serviço, gestão 
administrativa e características. Cuiabá 2013. 

Qtde Serviço Gestão Características dos Serviços 

01 CAPS I SMS 
Atende adultos com transtornos mentais 
graves  

01 CAPS II SMS 
Atende adultos com transtornos mentais 
graves  

01 CAPS AD III SMS 
Atende crianças e adolescente em 
dependência de substâncias psicoativas 
(até 24 anos)  

01 CAPSi SES 
Atende crianças e adolescentes com 
transtornos mentais graves  

01 CAPS AD SES 
Atende adultos em dependência de 
substâncias psicoativas  

04 Ambulatórios SMS 
Atende adultos com transtornos 
psicóticos, neuróticos ou de humor e 
usuários de substâncias psicoativas  

01 
Ambulatório 

Infanto-juvenil 
SMS 

Atende crianças e adolescentes com 
transtornos psicóticos, neuróticos ou de 
humor. (CEM)  

01 
Hospital 

Psiquiátrico 
(120 leitos) 

SES 

Internação de pessoas de todo o Estado 
de Mato Grosso com transtornos mentais 
e problemas decorrentes do uso de álcool 
e outras drogas.  

06 
Residências 
Terapêuticas 

SMS 
Atualmente, com 51 pessoas provenientes 
de internação de longa permanência nos 
hospitais psiquiátricos  

Fonte: SMS Cuiabá, Coordenação de Saúde Mental. 2013. 

 

4.2 Reconhecimento da Área de Intervenção Município de Várzea 

Grande-MT 

 

O Município de Várzea Grande13 caracteriza-se por ser um 

município de polo industrial, Possui uma população 

predominantemente urbana, de 252.596 habitantes em 2013. Está 

em conturbação com a capital Cuiabá, da qual se separa apenas 

pelo rio que empresta o seu nome à capital, o rio Cuiabá. Além de 
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estar ligada à Capital, Várzea Grande também é porta de entrada 

para região de fronteira. Hoje temos como bairros mais críticos os 

que estão localizados nas proximidades das rodovias e que sofrem 

com problemas relacionados às drogas. 

 

 

Figura 3. Distribuição espacial por Regiões Administrativas da zona 
urbana de Várzea Grande-MT. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Várzea Grande, 2007. 

 

Segundo os dados do Censo demográfico realizado pelo 

IBGE em 2011, a população de Várzea Grande está concentrada 

quase que totalmente na área urbana. Nada mais de 98,46% do total 

de habitantes vivem na zona urbana, restando apenas 1,54% 

habitantes na zona rural.  

Com uma população de quase 256 mil habitantes, o município 

possui 110 bairros, 30 dos quais catalogados pela Polícia Militar 

como os mais violentos em registros de homicídio, roubos, furtos e 

tráfico de drogas. 

A rede municipal de serviços na atenção básica de saúde é 

composta de doze Equipes de Saúde da Família habilitadas e nove 

não habilitadas. Conta com quatro centros de saúde e seis PACS.  

A Atenção Secundária detém cinco Policlínicas, um Centro de 

Especialidades Médicas (CEM), um Serviço Ambulatorial 

Especializado (SAE), sete Centros de Testagem e Orientação em 

DST/AIDS (CTA), um Centro Integrado da Mulher (CIM), três Centros 
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de Atenção Psicossocial, Caps II, Caps ad, e Capsi, um Laboratório 

Municipal (LAMU), uma Unidade de Reabilitação (CRIDAC) e um 

Centro de Doenças Tropicais (CDT). Para o atendimento hospitalar e 

de urgência e emergência há um Hospital e Pronto Socorro 

Municipal. 

 

4.3 Pontos-Chave: o Problema 

 

Na segunda etapa, os profissionais assistiram ao filme O 

bicho de sete cabeças6, com o intuito de observar o uso de drogas, 

as relações familiares, a intolerância dos pais ao uso de maconha 

pelo filho, a internação involuntária, a relação da equipe, após o qual 

a professora abriu espaço para discussão, solicitando que eles 

abordassem fatos reais que eles mesmos conhecessem. Fizeram 

uma síntese dos principais dificuldades para a atenção à questão. 

 

4.3.1 Profissionais de Cuiabá-MT 

 

(a) A população é predominantemente de baixa renda, baixo 

nível de escolaridade; há carências na rede de 

assistência em saúde, sobretudo no tocante a álcool e 

drogas; não há nenhum hospital público; as internações 

são direcionadas para o CIAPS Adauto Botelho; é intenso 

o tráfico de drogas em várias ruas e praças dos bairros. 

Dentre as substâncias oferecidas, os moradores têm-se 

mostrado alarmados quanto à disseminação da pasta 

base e relatam que o lazer está muitas vezes restringido 

ao bar, estimulando o consumo de bebida alcoólica e 

outras substâncias; 

(b) Violência doméstica associada ao uso de álcool e outras 

drogas, entre jovens adultos; apenas a família manifesta 

haver usuário de drogas, porém, na maioria das vezes, 

tem a mãe como responsável e esta têm dificuldade de 

conciliar à assistência com o trabalho. O usuário só 

chega aos PSF com queixa de alguma DST/AIDS, 

                                                 
6
 Bodanzky L. Bicho de Sete Cabeças [filme]. Brasil; 2000. 74 min. 
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entretanto não dá informações sobre o seu consumo. 

Tem medo de falar devido ao tráfico na área; 

(c) Dificuldade na compreensão da concepção de que o uso, 

abuso e a dependência de substâncias psicoativas é 

questão de saúde e precisa de atenção técnica e 

especializada; desvalorização do servidor; falta de 

definição das competências dos serviços e fiscalização 

da gestão sobre o serviço; formações dos níveis 

Fundamental, Médio e Superior na área de saúde e 

serviço social são insipientes para suplantar a questão, 

que esbarra no juízo moral e policial;  

(d) Medo e preconceito referido com relação à identificação 

do caso de uso/abuso e dependência do crack, álcool e 

outras drogas e ao modo de abordar o cliente e a família 

(insegurança gerada no profissional com as relações 

interpessoais fragmentadas na PSF; a falta do 

treinamento para ingresso no trabalho com 

profissionalismo, sabendo sua competência e podendo 

transmitir ética e credibilidade na atuação). Não se 

trabalha a questão de álcool e outras drogas como 

questão de saúde pública na rotina na unidade e da 

comunidade adstrita ao PSF, devido a características 

peculiares inerentes ao usuário e à substância de 

dependência, bem como à falta de investimento na 

formação continuada dos profissionais, sendo escassas 

as ações de atualização e capacitação na temática droga; 

(e) As unidades SUS e SUAS do território não se conhecem, 

portanto não acionam ou não utilizam todos os recursos 

da rede no âmbito da prevenção, assistência, reabilitação 

e reintegração social. As relações existentes entre as 

instituições de Saúde e do Poder Judiciário não são 

compartilhadas, se dão na força da lei; 

(f) Ambulatório de saúde do sistema socioeducativo da 

unidade não faz tratamento para uso, abuso e/ou 

dependência de SPA’s. Os adolescentes são enviados 

para o tratamento nas unidades de saúde da comunidade 

dentro das normas de segurança da instituição 
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socioeducativa sem considerar as regras, normas e os 

procedimentos adotados no acolhimento até a alta do 

adolescente na proposta terapêutica; 

(g) Dificuldade de acesso dos clientes ao Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) álcool e drogas, Adauto Botelho e 

Adolescer, por serem os únicos no município para cada 

clientela, adultos e adolescentes respectivamente; 

(h) Apoio matricial aos PSF’S e visitas prejudicadas devido à 

estrutura precária ou inexistente (carro, motorista, 

equipamentos, folders) para efetivar ações de 

matriciamento previstas nas portarias ministeriais como 

atividade de rotina dos CAPS. Portanto, os equipamentos 

de saúde não contam com uma boa estrutura física e 

operacional, há escassez de recursos para a manutenção 

de equipamentos e realização de ações junto à 

população;  

(i) Inacessibilidade ao atendimento psiquiátrico nos hospitais 

gerais públicos ou conveniados ao SUS para ambos os 

sexos, crianças e/ou adultos. Especificamente, há falta de 

condições para a internação de usuárias de SPA`S 

separadas das usuárias com outros transtornos mentais; 

(j) Desintegração das equipes com falta de médicos 

psiquiatras atuando na rede SUS, bem como a falta de 

medicação e receituários de controle especial. 

(k) As redes SUS, SUAS e Poder Judiciário existem, porém 

não se comunicam e desconhecem as estratégias de 

atuarem conjuntamente à rede, observada, na dificuldade 

de encaminhamento do usuário de drogas. Quando o 

mesmo, chega ao CRAS (Coordenação Regional de 

Assistência Social), PSF (Programa de Saúde da Família) 

ou quando o agente de saúde observa prejuízos 

relacionados ao uso e/ou dependência de drogas em 

suas visitas de rotina, evidenciando fragilidade da Rede 

Socioassistencial vigente em acompanhar o usuário 

referenciado e seus familiares, o que dificulta as 

intervenções, bem como estabelecer a rede de atenção à 
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saúde mental pela inexistência de uma rede de saúde 

intersetorial que dê suporte aos PSF - Unidade Básica. 

 

4.3.2 Profissionais de Várzea Grande-MT 

 

(a) A área é formada por loteamentos habitada por pessoas 

de várias regiões do país. Não há interação e 

socialização cultural, pelo contrário, existem conflitos 

entre vizinhos, com relatos de uso de álcool e outras 

drogas. A violência está em toda a área, a população 

torna-se refém do medo, não saindo às ruas após certo 

horário. Como a segurança é pouca, a região fica à 

mercê dos traficantes, usuário de drogas e assaltante. O 

medo lidera, tornando difícil o trabalho sobre drogas; 

(b) Principais questões apresentadas foram em relação ao 

medo, como impeditivo dos ACS desenvolverem ações, 

ou mesmo abordarem familiares e até mesmo os 

usuários de substâncias psicoativas. Aliado a isso, 

insegurança, preconceito, também foram verbalizados 

pelos ACS, por não serem reconhecidos como 

mediadores de saúde; 

(c) Nem todos os usuários têm o acesso aos serviços de 

saúde, pois falta divulgação ou conhecimento dos 

serviços; 

(d) Desconhecimento do padrão de uso, abuso de 

substâncias psicoativas e dependência química na região 

de abrangência desta equipe de saúde da família e 

bairros vizinhos. A área possui vários pontos de venda de 

drogas e bares. Não há nenhum atrativo que propicie 

entretenimento, apenas para se divertirem, frequentam os 

bares e esquinas para fazerem uso de drogas; 

(e) Desconhecimento dos serviços existentes na rede de 

referência e contrarreferência, bem como dos trabalhos 

desenvolvidos pelas organizações não governamentais;  

(f) Precarização das unidades de saúde afetando a 

assistência prestada à população; 
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(g) Inexistência de formação continuada em serviço para 

instrumentalizar as equipes de saúde para oferecerem 

cuidados necessários aos usuários da área da saúde 

mental; 

(h) Falta de leitos hospitalares em hospitais gerais, para o 

atendimento aos usuários em situação de crise e uso 

abusivo de substâncias psicoativas; 

(i) Número insuficiente de unidades ambulatoriais para o 

atendimento em saúde mental, especificamente ao 

usuário de crack e outras drogas, que normalmente têm 

compartilhado o mesmo espaço com os portadores de 

alguma morbidade psiquiátrica, causando transtornos a 

todos os envolvidos e até com danos físicos e 

psicológicos; 

(j) O município conta com apenas um CAPS-ad, e este 

funciona das 7 às 17h, não oferece atendimento noturno 

ou 24 horas, o que dificulta o acesso dos usuários; 

(k) Não há uma integração entre as áreas da saúde, 

assistência social, educação, para desenvolver projetos 

intersetoriais aos usuários de substâncias psicoativas e 

seus familiares; 

(l) Não existem protocolos de atenção e fluxo definido na 

Rede SUS e SUAS para o compartilhamento da atenção 

e cuidado aos usuários de substâncias psicoativas. 

 

4.4 Teorização 

 

Nesta etapa, os profissionais recorreram à literatura fornecida 

nos conteúdos dos módulos, quais sejam: (1) A Política Nacional 

sobre Drogas (PNAD) e a Política Nacional sobre o Álcool; (2) 

Políticas setoriais de saúde e de assistência social; (3) Rede de 

atenção: SUS (PSF, NASF, CAPS, HG), SUAS (CRAS, CREAS) e 

suas inter-relações; (4) Conceito de droga e padrões de uso 

(intoxicação aguda, uso crônico, uso nocivo, dependência, 

abstinência); (5) Epidemiologia do uso de drogas no Brasil e no 

mundo; (6) Os principais quadros clínico-psicopatológicos 

decorrentes do uso das diversas drogas; (7) Abordagens 
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terapêuticas do usuário de crack e outras drogas: atenção integral; 

(8) Abordagem dos familiares do usuário de crack e (9) Redes de 

apoio social e reinserção social do usuário de drogas; (10)  Critérios 

clínicos para a internação e para a alta de usuários de drogas: 

internações voluntária, involuntária e compulsória; (11) O Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Sistema de Garantia de Direitos, papel do 

Conselho Tutelar e de Direitos; (12) O sistema judiciário (Varas da 

Família e da Infância e Juventude), o Ministério Público e as 

Defensorias Públicas.   

Foram também ministrados conteúdos sobre a temática de 

Direitos Humanos que transversalizam as políticas setoriais e as 

abordagens dos usuários enquanto sujeitos de direitos, assim como 

os referentes a Redes de Saúde e da própria metodologia da 

problematização (Anexo 1).   

 

4.5 Hipóteses de Solução 

 

Nesta etapa, os profissionais propuseram as intervenções 

necessárias que eles próprios pudessem realizar e que cooperariam 

para a resolução do problema. São elas: 

 

4.5.1 Profissionais de Cuiabá-MT7 

 

(a) Articular e estruturar os territórios com recursos humanos 

capacitados, para que possam realizar intervenção 

necessária de acolhimento, aconselhamento e 

tratamento. Para tanto, há necessidade de estabelecer 

diálogos e protocolos de cooperação entre SUS, SUAS, 

Poder Judiciário e outras políticas públicas (Ação Social, 

Educação, Trabalho, Justiça, Esporte, Direitos Humanos) 

na definição da assistência a ser prestada aos usuários 

de crack e outras drogas e seus familiares; Propor 

reuniões periódicas para estabelecimento de vínculos 

                                                 
7
 As propostas dos profissionais que cursaram os cursos do CRR/UFMT no período de 2011-

2012 e 2013 foram acopladas tendo em vista a segunda fase ser a ampliação e continuidade 
da primeira.  
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entre os serviços disponíveis para população. Fomentar 

as relações interpessoais e intersetoriais; 

(b) Incluir a temática sobre drogas nos programas já 

existentes nos PSF`S, como medida de prevenção, de 

intervenção breve (aplicar os questionários Auditi e 

Assisti no cadastro das famílias na ESF ou quando 

necessário e realizar devidos encaminhamentos com 

contatos prévios) e elaborar estratégias junto com a 

comunidade de prevenção ao uso de álcool e drogas 

para evitar a violência doméstica, sendo necessária 

parceria com as equipes que atuam nessa área 

(território), ou seja, da assistência social, rede de ensino, 

esporte, lazer, cultura, convivência, visando à realização 

de ações preventivas quanto ao uso de drogas, a ser 

realizado junto à comunidade e em um nível de atenção 

primária; 

(c) Adotar a família como unidade de atenção, valorizando 

heterogeneidades, peculiaridades e fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários, para que esta possa 

contribuir com a reinserção e reabilitação psicossocial; 

(d) Construção de Projeto Terapêutico articulado inter e 

intrassetorial, incluindo as estratégias de Redução de 

Danos; 

(e) Identificar espaço de potencialidades das ações dos 

servidores para consolidar a rede de assistência, bem 

como ter uma política de valorização própria; 

(f) Catalogar física e virtualmente o território (cartilhas e no 

site da prefeitura, por exemplo), a fim de facilitar a 

consulta dos serviços governamentais e não 

governamentais disponíveis na rede SUS/SUAS. 

(g) Construção de um catálogo contendo os serviços de 

assistência aos usuários de crack, álcool e outras drogas. 

E um instrumento padronizado de encaminhamento aos 

serviços existentes na rede, de forma a facilitar a 

referência e contrareferência, com critérios e suporte 

necessário para o acompanhamento do usuário na rede, 

bem como referenciar as famílias nos Centros de 
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Referência da Assistência Social (CRAS) para serem 

cadastradas no Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família (PAIF). Programa contribui para o 

processo de inclusão social das famílias em situação de 

vulnerabilidade, com vista à garantia de direitos sociais 

por meio de ações socioeducativas e de inserção 

produtiva. É necessária a criação de um grupo 

interdisciplinar que utilize a metodologia da Intervenção 

Breve e que funcione como suporte à PSF, para atender 

ao usuário de crack e outras drogas e seus familiares. 

 

4.5.2 Profissionais de Várzea Grande-MT 
 

(a) Na visita domiciliar de rotina, na Atenção Básica (ESF) 

realizar entrevista motivacional para detectar o padrão do 

uso, abuso e dependência de drogas e orientar 

familiares, com os profissionais capacitados, para que 

possam ser instrumentalizados de como lidar com estas 

questões; 

(b) Desenvolvimento de estratégias de apoio matricial por 

meio dos serviços de alta complexidade. Como os CAPS, 

destinados às equipes da atenção básica e da rede social 

existente em cada território, com o objetivo de atuarem 

intersetorialmente, já que a questão sobre drogas envolve 

Assistência Social, Educação, Segurança, Justiça e 

outros, e também criar mecanismos junto aos órgãos de 

comunicação existentes no município, para a divulgação 

da rede existente para dependentes químicos. 

(c) Estabelecimento de estratégias para maior fluidez da 

rede de atendimento do SUS e SUAS, no que se refere à 

referência e contrarreferência; 

(d) Aplicação de Intervenção Breve, pelos profissionais do 

SUS e SUAS, aos usuários leves e encaminhamento ao 

CAPS-ad do usuário que se encontra em estado grave 

para tratamento especializado, bem como inserir os 

familiares no processo de prevenção, tratamento e 
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reinserção social e incluir os grupos de ajuda mutua 

existentes na comunidade; 

(e) Elaboração de um catálogo de referência municipal e 

intermunicipal de serviços para tratamento de usuários de 

crack, outras drogas, incluindo a rede intersetorial de 

atenção, bem como fazer funcionar serviço de 

contrareferência e oferecer suporte de transporte para o 

paciente em tratamento; 

(f) Capacitação de recursos humanos nas equipes de saúde 

da família, para que possam desenvolver um ambiente 

acolhedor que facilite a socialização e a busca por 

equilíbrio, voltadas ao tratamento de dependentes de 

crack e outras drogas. E, sobretudo, continuação do 

curso de capacitação, com foco na avaliação desta 

proposta da formação de rede; 

(g) Estabelecimento de rotina de atendimento às gestantes 

na atenção básica e no Centro Integrado da Mulher 

(CIM), para que ações socioeducativas sejam 

implantadas, com o objetivo de conscientizar a população 

para a prevenção da Síndrome Alcoólica Fetal;  

(h) Desenvolvimento de projetos sociais destinados à 

reinserção social dos usuários de substâncias 

psicoativas, incentivando a formação educacional e 

profissionalização; 

(i) Sensibilização de gestores para a implementação da 

Rede SUS e SUAS no cuidado aos usuários de 

substâncias psicoativas; 

(j) Ampliação dos serviços da rede de atenção psicossocial 

e da rede de assistência social (unidades de acolhimento, 

CAPS 24h, Casas de apoio, Centro de Convivência, 

ambulatórios de saúde mental em todas as policlínicas, 

leitos hospitalares em hospitais gerais), para oferecer 

uma atenção de qualidade para os usuários e seus 

familiares. 
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4.6 Aplicação: Execução da Ação 

 

A metodologia da Problematização4,15,17, em suas cinco 

etapas, permitiu que na última os profissionais, utilizando como 

referência a consolidação de redes como forma de inovar e planejar 

ações de saúde, melhorassem a qualidade de atenção, revissem 

modos de trabalho e principalmente criassem forma de 

compartilhamento de responsabilidades, visando melhorar a 

qualidade de vida da população. Discutir o cotidiano dos serviços e 

os modos de gestão à partir de uma perspectiva intersetorial foi 

possível integrar a Política Nacional de Saúde à realidade de Cuiabá 

e Várzea Grande na articulação de uma Rede de Atenção 

Intersetorial aos Usuários de Crack, outras Drogas e seus Familiares, 

comum a ambos municípios (Figura 4).  

 

 

Figura 4. Tecendo uma Rede de Atenção Intersetorial aos Usuários 
de Crack, Álcool, Outras Drogas e seus Familiares nos territórios de 
Cuiabá-MT e Várzea Grande-MT, 2013. 
Fonte: Adaptado Ministério da Saúde. 
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Os profissionais pontuaram os problemas existentes, 

intervenções sugeridas, e chegaram ao consenso de que é 

necessário consolidar os recursos existentes, as redes de saúde e os 

serviços inerentes ao Poder Judiciário nos quais existem usuários 

vinculados, em decorrência do uso da substância ser ilícito e das 

penalidades contidas na Lei Nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, 

numa Rede Intersetorial de Atenção.  

A proposta de uma rede para usuários de drogas psicoativas 

é um grande desafio, dados os sujeitos e subjetividades envolvidas, 

porém é possível. A sua possibilidade advém do primeiro “nó” da 

rede, que é vontade política de se conectar aos outros “nós”, muito 

bem contidos no poema de Walt Whitman sobre a sua Aranha 

Silenciosa e Paciente: 

 

 
‘...Cercada, desgarrada, em imensuráveis oceanos de espaço,  

Incessantemente divagando, especulando, procurando-esferas para a conexão,  
Até que a ponte de que precisas se forme, que a âncora-maleável se encrave,  

Que o fio da teia que lances a algo se entrelace...’ 
8
 

 

 

Mesmo com todas as dificuldades que, a principio, podem 

aparecer, dada a singularidade de cada sujeito (usuário, família e 

equipe multiprofissional), marcada pela história singular de trajetos, 

perdas, conquistas e escolhas, não se pode ignorar que todos estão 

interligados por complexas teias de relações que fazem em 

constantes processos de redefinições, a envolver o agir profissional 

interdisciplinar na compreensão das diversidades, na quebra de 

paradigmas que não respondem às necessidades de contextos em 

processos de transformações constantes1,8,19. 

Portanto, verificou-se, então, que, na Metodologia da 

Problematização4,15,27, os problemas são identificados pelos 

profissionais em capacitação sobre crack, outras drogas e família 

através da observação da realidade, e é justamente esta que será 

problematizada de maneira sempre dinâmica e reflexiva. Apesar de 

                                                 
8
 Alma Acreana <http://almaacreana.blogspot.com.br/2013/02/silenciosa-aranha-paciente.html> 

Acesso em: 16 abr. 2012. 
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não haver uma previsão em relação à sua aplicabilidade e avaliação 

em processo dos resultados com novas adequações, o que se notou 

por meio deste exercício foi que os profissionais participaram de 

forma ativa e mostraram real interesse pela metodologia empregada. 

Assim, pode-se dizer que, além de assimilarem o conteúdo de 

maneira crítica e reflexiva, sentiram-se capazes de tecer a rede de 

Atenção Intersetorial aos Usuários de Crack, Outras Drogas e seus 

Familiares. 
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5 AVALIAÇÃO 

 

A avaliação, com base nos objetivos da proposta de uma 

Rede de Atenção Intersetorial aos Usuários de Crack, Álcool, outras 

Drogas e Familiares nos Territórios de Cuiabá-MT e Várzea Grande-

MT, ocorreu durante todo o processo, seja como autoavaliação pelas 

equipes multiprofissionais, seja aplicando o método da 

problematização em suas diferentes fases. A flexibilidade foi um 

princípio que permitiu as reformulações necessárias para o alcance 

da proposta respaldada nas diferentes áreas do conhecimento dos 

profissionais, sem perder de vista o problema, a realidade do espaço 

de atuação de cada instituição.  

 
 



38 

 

CONSIDERAÇÕES 

 
A assistência prestada por profissionais aos usuários de 

álcool, crack, outras drogas e seus familiares nas sociedades 

contemporâneas tem colocado em questão, de modo cada vez mais 

contundente, os aspectos relativos à formação de profissionais. 

Deste processo emergem as nossas dificuldades, como profissionais 

de saúde, para lidar com esse universo novo, o que implica a busca 

por novas formas de assistência como uma alternativa para a 

construção de uma política de saúde voltada para o usuário e sua 

família, em sintonia com as expectativas das sociedades em que se 

inserem, a cuiabana e a várzea-grandense. 

Na superação das práticas verticalizadas, avançando para 

circulares, a rede torna-se possível, quando os princípios do SUS e 

SUAS são incorporados na prática dos profissionais de saúde que 

passam a atuar em equipe multiprofissional com autonomia 

profissional e segurança, desta forma, viabilizando a prevenção, 

assistência e reinserção social do usuário de crack, outras drogas de 

forma humanizada e científica1,8.  

A proposta de intervenção, baseada na consolidação de uma 

Rede de Atenção Intersetorial aos Usuários de Crack, Outras Drogas 

e seus Familiares, apresentada no presente projeto, exige um 

esforço coletivo, manifesto na vontade política dos gestores, 

motivação da equipe multiprofissional para os quais ainda não se tem 

uma história de prática. Tornam-se necessárias mudanças de 

paradigma sobre as concepções29,30 do uso, abuso, dependência de 

crack, outras drogas psicoativas e assistência na sociedade atual, 

porquanto, no cotidiano dos serviços que ainda não existe. As 

violências inerentes à temática fomentam o medo, tornando invisível 

uma realidade sofrida. Este contexto não nos paralisa, mas instiga no 

fazer com base no contexto vivido, de forma a impactar nos 

indicadores do uso de crack e de outras drogas a diferentes 

segmentos da população de Cuiabá-MT e Várzea Grande-MT. 

A consolidação de uma Rede de Atenção Intersetorial aos 

Usuários de Crack, Álcool, Outras Drogas e seus Familiares só será 

possível na capacitação e educação permanente dos profissionais 

em serviço, pautadas nos princípios do SUS mediante abordagem 
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problematizadora4,17,27, subsidiada pela visão ampliada e dialética da 

dependência química como uma doença crônica, na construção 

coletiva e compartilhada do conhecimento científico e, sobretudo, 

pela experiência do cotidiano desses profissionais junto à população 

usuária dos serviços de assistência de dependentes químicos, 

visando a mudanças de comportamento mais saudáveis. 

Tendo em vista a complexidade dos problemas encontrados e 

a intervenção proposta, faz-se necessário buscar recursos teórico-

metodológicos e políticos para consolidar de fato uma rede de 

assistência multidisciplinar para os usuários de crack, outras drogas 

e familiares. Sugere-se como uma das possibilidades imediatas de 

intervenção, factível e dentro do espaço da equipe de saúde de 

família nas visitas de rotina, a inclusão da entrevista motivacional e 

intervenção breve, para conhecer o padrão do uso de substâncias 

psicoativas pela comunidade e proceder aos devidos 

encaminhamentos. 

A efetividade desta proposta de intervenção se inicia com os 

profissionais da Atenção Básica de Saúde, que mantêm contato com 

a comunidade, para intervir sobre a saúde, como diabetes, 

hipertensão.  Este profissional parte da comunidade e possui 

relações facilitadas que o credenciem a disseminar a ideia de que o 

uso de drogas é uma questão de saúde pública, sobretudo acessar o 

nó ao sistema das múltiplas conexões, ampliando os espaços de 

negociação entre todos os que participam de uma equipe de trabalho 

e das diversas equipes de um serviço de saúde1,8,19.  

Evidenciou-se também, quanto à existência entre os usuários 

de crack, o gênero feminino, o qual exige a aplicação de políticas 

diferenciadas inerente a esta população28. 

Todos os parceiros envolvidos nesta proposta, direta ou 

indiretamente, estão implicados na construção de redes e cogestão 

do cuidado, a partir da implementação do acolhimento com 

classificação de risco. Vale salientar a existência de outros serviços 

de assistência aos usuários de drogas psicoativas, constituindo-se 

pelos grupos de ajuda mútua, comunidades terapêuticas, Alcoólatras 

Anônimos, que também constituem “nós” (pontos de atenção), que 

poderão ser acessados em qualquer momento. Independente, 

porém, de sua configuração, é necessário que se faça o controle e 
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acompanhamento do sujeito encaminhado para algum serviço de 

saúde ou grupos de ajuda mútua. 

Nesse sentido, o acompanhamento do entrelaçamento entre 

os “nós” da rede torna-se necessário para garantir as relações do 

usuário na sua totalidade de ser humano, junto às novas interações e 

estruturação da realidade, necessárias para o seu equilíbrio em 

relação a sua dependência29,30. Portanto, é necessária vontade 

política de todos – gestores, profissionais, usuário e familiares – 

sobre a realidade, para que se possa construir e ampliar consensos 

possíveis para o alcance de objetivos comuns a todos os envolvidos. 

Não esquecendo as articulações entre as instituições, para que 

realmente se consolide uma Rede de Atenção Intersetorial aos 

Usuários de Crack, outras Drogas e a seus Familiares nos 

municípios de Cuiabá-MT e Várzea Grande-MT.   

Portanto, os principais problemas identificados, comuns a 

ambos os municípios foram: o medo de trabalhar a temática; a 

desarticulação entre os serviços existentes na rede SUS, SUAS e 

Poder Judiciário; a falta de leitos para internação; os equipamentos 

de saúde, que não contam com uma boa estrutura física e 

operacional; a escassez de recursos para a manutenção de 

equipamentos e realização de ações junto à população; a falta de 

investimento na formação continuada dos profissionais, sendo 

mínimas as ações de atualização e capacitação na temática droga.  

O projeto de pesquisa “População em situação de rua de 

Cuiabá” e o Projeto de Intervenção junto aos Adolescentes e 

Familiares em cumprimento da Lei – Socioeducativo, foram 

socializados nos cursos do CRR/UFMT, em parte, devido estarem 

em análise. Eles muito poderão contribuir para com esta proposta de 

rede, uma vez que trata de uma população muito pouco estudada 

nos espaços socialmente construídos de Cuiabá-MT14 e Várzea 

Grande-MT13. 

Em relação à investigação realizada no Socioeducativo, esta 

teve como objetivo, além de identificar o perfil epidemiológico da 

saúde dos adolescentes e seus familiares, a participação de 

profissionais da Rede SUS e SUAS abordando temas de escolha dos 

adolescentes, como família, drogas, adolescência, educação e 

trabalho. Observou que os profissionais estão articulados para 
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atuarem em rede que se comunicam em torno de propósitos comuns. 

Eles contribuíram de forma a subsidiar trabalhos com a população de 

adolescentes e equipe de profissionais que na instituição atuam. 

Nesta ação foi formado um grupo de familiares dos adolescentes 

com a finalidade de conhecer e orientar a família para o acolhimento 

da volta ao lar do adolescente, bem como, de sua participação no 

processo de reinserção social e do seu tratamento de drogas. 

Acredita-se que ambos os projetos contribuirão para com a proposta 

de rede, foco principal deste estudo.    

Por último, ao assumir, se for o caso, a assistência aos 

usuários de crack, outras drogas e seus familiares nos municípios de 

Cuiabá-MT e Várzea Grande-MT, na proposta de rede, é necessário 

realizar estudos mais aprofundados, devido a limitações desta 

proposta. Entre elas destaca-se o tempo, o grupo restrito de 

profissionais interessados e atuantes na temática droga que fizeram 

cursos no CRR´s/UFMT.  

É necessário contar com o apoio dos gestores do SUS, SUAS 

de ambos municípios em foco e do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, pois é na região que, concretamente, a rede de saúde 

existe. Faz-se mister, também, analisar as redes a serem produzidas 

com os referenciais que queremos superar e a produção de novos 

referenciais, para a efetivação de uma Rede de Atenção Intersetorial 

aos Usuários de Crack, Outras Drogas e seus Familiares, pautada 

nos princípios do SUS, SUAS e dos direitos humanos.  

Deve-se, sobretudo, buscar continuamente a compreensão do 

comportamento do uso abusivo e prejudicial à saúde de drogas 

psicoativas na sociedade atual, com profissionais em educação 

continuada, que disponham de todas as condições físicas, financeira 

e humana, para a efetivação do trabalho multidisciplinar e 

interdisciplinar com profissionais comprometidos com a causa. 
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ANEXO 1 

 

 

 
        Fonte: Dinâmica realizada em sala de aula. Julho 2013 
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