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RESUMO 
 

 
  O presente trabalho tem como objetivo identificar quais são os 

principais fatores que determinam o uso de álcool por mulheres que 

frequentam o CAPS ad no município de Caçador- SC. A partir dos trabalhos já 

publicados nesta área, contextualizando o capitalismo, a saúde, o serviço 

social, a saúde mental e sua trajetória no Brasil. Para alcançar o objetivo deste 

trabalho, foram utilizadas pesquisas bibliográficas (livros, artigos, TCC´s, 

dissertações e mestrado, entre outros), que relatavam o uso de álcool por 

mulheres e seus determinantes, o  trabalho  do  assistente  social,  a  questão  

social,  bem como  as  demais  vulnerabilidades  que  muitas  vezes  estão  

relacionadas  aos transtornos mentais e necessitam muito do trabalho e do 

olhar deste profissional.  

 
 
 
Palavras Chave: Serviço Social, Álcool, Centro de Atenção Psicossocial de 

Álcool e Drogas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ABSTRACT 
 
  
The present work aims to identify what are the key factors that determine the 
use of alcohol by women who attend the ad CAPS in the municipality of 
Caçador-SC. From the work already published in this area, the context of 
capitalism, health, social services, mental health and your trajectory in Brazil. 
To achieve the aim of this study, we used bibliographical research (books, 
articles, TCC ´ s, dissertations and masters, among others), which reported the 
use of alcohol by women and their determinants, the work of the social worker, 
the social question, as well as other vulnerabilities often are related to mental 
disorders and require a lot of work and look of this professional. 
 
 
 Key Words: Social Worker, Alcohol, Center for psychosocial care of alcohol 

and Drugs. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

             Este Trabalho de Conclusão de Curso é fruto da prática profissional de 

Serviço Social da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP – de Caçador/ 

SC, que se realizou junto ao Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas, no 

ano de 2016, no município de Caçador/SC. 

    O tema “dependência química” serve para alavancar debates sem fim, visto a 

conotação social da doença. Com isto, a necessidade em se preparar profissionais 

para atuar nesta área se torna essencial. 

    Neste contexto, o assistente social, respaldado pelo seu conhecimento 

técnico expresso na sua prática diária, contribui no processo de restabelecimento da 

saúde do usuário, atua também na parceria entre a instituição familiar e as pessoas 

que fazem parte do tratamento do usuário, no intuito de promover a ascensão deste 

na sociedade. 

O presente estudo tem em sua estrutura três capítulos.  

No primeiro capítulo procuramos contextualizar o Sistema Econômico 

Capitalista e seus reflexos na sociedade, alienação e luta de classes; o sistema 

capitalista brasileiro e a evolução das Cartas Constitucionais Brasileiras, o caminho 

percorrido para a chegada da Constituição de 1988 e seu processo histórico para a 

sua afirmação. 

No segundo capítulo focamos a Política Pública de Saúde, apresentada de 

acordo com a sua evolução política e histórica no nosso país.   

E, finalmente, no terceiro capítulo, procuramos contextualizar a história do 

Serviço Social.  Buscamos enfatizar a sua trajetória e sua evolução na luta pela sua 

legitimidade como profissão e não como caráter de filantropia, ligado à Igreja 

Católica e direcionado somente as classes subalternas. 

Ressaltamos também as instrumentalidades utilizadas pelo profissional 

assistente social, projeto ético-politico, código de ética, as dimensões constitutivas 

da profissão e prática de estágio curricular, que se deu junto ao Centro de Atenção 

Psicossocial de Álcool e Drogas.  
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Este trabalho de conclusão de curso traz reflexões a partir da experiência de 

estágio, a qual proporcionou uma visão ampliada sobre o usuário e a questão da 

saúde como um direito. Apresentam-se as considerações finais do trabalho realizado 

e as referências bibliográficas utilizadas na construção deste material. 
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I CAPITALISMO, O SISTEMA ECONÔMICO E SEUS REFLEXOS NA SOCIEDADE 

  

 O objetivo deste capítulo é apresentar a origem do sistema econômico 

capitalista e como ocorreu sua evolução desde o século XIX até os nossos dias.  

 O início do processo da industrialização, as contradições e o surgimento da 

luta de classes que se desenvolveu com este sistema, o proletariado que sempre 

está submetido ao domínio do capital e a reestruturação produtiva do capitalismo 

contemporâneo que atinge as condições materiais dos diferentes segmentos da 

classe trabalhadora. 

 Serão construídas reflexões acerca da promulgação da Constituição Federal 

de 1988, que trouxe a possibilidade de criar políticas públicas para diversas áreas e 

segmentos da sociedade, visando garantir direitos básicos a toda a sociedade 

brasileira.  

 

1.1 A ORIGEM DO SISTEMA ECONÔMICO CAPITALISTA  
  

 O capitalismo se forma no seio de sociedades mercantis e monetárias da 

Europa ocidental. Porém, inúmeras sociedades mercantis e monetárias funcionaram 

no mundo sem que nelas se desenvolvesse essa nova forma, dotada de uma 

excepcional capacidade criativa e destrutiva, o capitalismo. 

 

 Martinelli (1997, p.29), apropriando-se dos estudos de Marx, enfatiza que: 

 
[...] compreender o capitalismo como categoria histórica implica viabilizá-lo 
não apenas como um período histórico ou uma ordem econômica distinta. É 
preciso considerá-lo em sua condição de categoria histórica, social e 
econômica, como um modo de produção associado a um sistema de ideias 
e a uma fase histórica. 

 

 O capitalismo é um sistema de produção fundado na divisão da sociedade 

em duas classes essenciais: a dos proprietários dos meios de produção (terra, 

matérias-primas, máquinas e instrumentos de trabalho), sejam eles indivíduos ou 

sociedades, que compram a força de trabalho para fazer funcionar as suas 

empresas; e a dos proletários que são obrigados a vender a sua força de trabalho, 

porque eles não têm acesso direto aos meios de produção ou de subsistência, nem 

o capital que lhes permita trabalhar por sua própria conta. 
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            Segundo autora Vasconcelos (2015, p. 122): 
 

[...] na sociedade do capital, existem basicamente duas classes sociais 
fundamentais que, frente a interesses irreconciliáveis, estão em luta 
permanente (velada ou não): a burguesia (proprietários dos meios 
essenciais de produção, exploradores da força de trabalho e 
concentradores da riqueza socialmente produzida – burguesia industrial, 
rural e financeira) – e os operários (proprietários da força de trabalho que só 
pode ser comprada e vendida formal ou informalmente na forma de salário – 
operários urbanos e camponeses). Os demais trabalhadores assalariados e 
segmentos subalternizados se constituem em diferentes segmentos que, 
em conjunto com os operários, neste trabalho, denominamos classe 
trabalhadora nos seus diferentes segmentos. 
 
 

 Ou seja, a divisão social das classes vem de longas décadas. De um lado 

está o proprietário, e do outro, os proletariados que vendem sua força de trabalho 

para os interesses do capital. 

 A produção capitalista consiste na produção de mercadorias com vista ao 

lucro. A procura do lucro é imposta pela concorrência.  

 Toda a empresa que não realize um lucro suficiente acumulará menos 

capital, terá um acesso difícil e mais caro ao crédito, será, por consequência, 

afastada na corrida à tecnologia mais moderna e perderá mercados em proveito dos 

seus concorrentes. 

 

1.1.2 Mais-valia e lucro 
 

 Apesar da produção capitalista consistir na fabricação de mercadorias, é 

necessário distinguir entre a produção do lucro (ou, mais exatamente, da mais-valia) 

e a sua realização. 

  A mais-valia nasce no decurso do processo de produção, ela provém, de 

fato, da mão de obra assalariada, que ao trabalhar sobre a matéria-prima com a 

ajuda de máquinas, preenche uma dupla função: conserva o valor do capital 

constante com o qual ela opera, e ao incorporar parcelas deste valor em cada novo 

produto que fabrica, cria um valor novo, e este valor ultrapassa o do próprio salário 

do trabalhador.  

 A mais-valia é a diferença entre o valor criado pela força de trabalho e o seu 

próprio valor. 
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 Porém, para que o capitalismo possa recuperar o capital investido (capital 

constante + capital variável, o capital variável representando o preço da força de 

trabalho) e realizar lucro, é necessário que as mercadorias sejam vendidas, e 

vendidas a um preço susceptível de aumentar o lucro do capital investido. Isso 

coloca dois problemas.  

 Primeiro o da venda propriamente dita, isto é da existência de uma procura 

socialmente solvável. Seguidamente, o preço de venda, este pode ser tal que a 

companhia vende com prejuízo, que ela recupere somente o capital, que ela faça 

lucro inferior, igual ou superior à média dos outros capitais. A empresa capitalista 

joga sobre vários teclados, a fim de se assegurar o máximo de proveito. 

 No plano da produção, ela vai procurar baixar ao máximo os custos de 

fabricação, ela procurará técnicas produtivas mais avançadas, tentará baixar os 

salários e reduzir a mão de obra empregada ao melhorar a organização do trabalho 

(racionalização).  

 A empresa capitalista recorrerá ao crédito para que a maior parte do capital 

possa ser investido em máquinas, ela procurará um crédito de circulação, que cobra 

a quase totalidade do fundo de maneio, e de créditos em longo prazo no mercado de 

capitais para alargar a sua esfera de operações para além dos seus próprios meios, 

emissões de ações e de obrigações.  

 Em geral, quanto mais o raio de operações se alarga, mais a produção 

aumenta, mais o capital fixo colocado em movimento cresce, e mais o custo unitária 

(custo da unidade produzida) baixa, e ainda aumenta, por esse fato, a 

competitividade da empresa e a massa absoluta dos lucros que ela realiza. 

 No plano da venda, efetua-se uma divisão do trabalho entre o capital 

industrial e o capital comercial e bancário. Este último toma a seu cargo as despesas 

de distribuição e de venda das mercadorias, encurta a duração da sua circulação 

entre o momento onde elas são produzidas e o momento onde elas são vendidas, 

procura estimular a venda por intermédio de técnicas mais diversas, acrescendo 

assim o raio de ação do capital industrial, isto é, a massa de lucros que obtém.  

 Em troca, esses capitais apropriam-se de uma parte da mais-valia social 

produzida nas fábricas capitalistas. Assim efetua-se um movimento de nivelamento 

da taxa de lucro, pelo fluxo e refluxo constante de capitais, que abandonam os 

ramos nos quais a taxa de lucro cai abaixo da média social e afluem em direção dos 

ramos que são superiores a esta média.  
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 Não se trata aí somente de uma tendência, a equalização absoluta das taxas 

de lucro nunca se realiza em regime capitalista. Há sempre ramos em expansão, 

cuja produção é ainda inferior à procura social solvável, que gozam 

permanentemente de um superlucro monopolístico, de uma "renda de monopólio" e 

outras em declínio cuja produção é geralmente superior à procura social e cuja taxa 

de lucro é, portanto, permanentemente deprimida. 

 Há, também, no interior de um mesmo ramo, empresas gozando do 

monopólio da produtividade que realizam superlucros e empresas envelhecidas que 

não realizam o lucro médio. 

  A tentativa das empresas em ultrapassar o lucro médio é o motor essencial 

dos investimentos e da atividade capitalista. Da multiplicação destas tentativas, 

surge precisamente à tendência em direção de uma equalização da taxa de lucro. 

 

1.1.3 Capital X Trabalho 

 

 O trabalhador está sempre submetido ao domínio do capital, e quando o 

capitalista não consegue ampliar sua jornada de trabalho, para obter mais produtos 

e mais lucros, acaba por exigir uma produção mais rápida, impondo ritmo e 

adquirindo máquinas que acelerem a produção. Assim, 'se correr o bicho pega e se 

ficar o bicho come'. Ou trabalha ou não participa do meio social como 'cidadão', ou 

trabalha ou então será excluído, ou trabalha ou 'sorteia' sua vaga para dezenas que 

a esperam. 

 O modo de produção capitalista não é somente dominado pela concorrência 

entre capitalistas, mas também pela concorrência entre operários e capitalistas.  

 O "valor acrescentado" na produção industrial partilha-se entre o trabalho e o 

capital, é um dado fixo, no termo de cada processo de produção (ou de cada mês ou 

de cada ano), a parte de um não pode aumentar sem que a parte do outro diminua.  

 Segundo ressalta Iamamoto (2011, p. 33): 

 

“Vive-se hoje uma terceira revolução industrial acompanhada de profundas 
transformações mundiais. Assim como em etapas anteriores do 
desenvolvimento industrial, radicais mudanças tecnológicas envolveram 
uma ampla expulsão da população trabalhadora de seus postos de trabalho. 
Atualmente, segmentos cada vez maiores da população tornam-se 
desnecessários.” 
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 O capitalismo, a fim de acumular capital, procura reduzir a parte dos 

trabalhadores no valor acrescentado, enquanto que estes, a fim de aumentar seu 

nível de vida, procuram espontaneamente acrescentar esta parte. Assim nasce a 

luta de classe elementar no seio deste modo de produção. 

 

 Para Vasconcelos (2015, p. 246): 

 

É desse processo que envolve uma luta encarniçada entre desiguais 
(guardadas as franjas entre um e outro grupo, de um lado, uma pequena 
burguesia – nacional e internacional – que concentra mais de 70% da 
riqueza socialmente produzida e que, junto a seus gerentes, detém o poder 
de decisão sobre todos os processos sociais contra os trabalhadores e, de 
outro lado, aqueles que, transitando entre o capital e o trabalho, fazem 
opção pelas maiorias e/ ou a constitui).  

 

 A oferta da mão de obra é em primeiro lugar muito mais abundante do que a 

procura da industrialização, na sua fase inicial, suprime mais empregos do que 

oferece. O movimento demográfico, ligado ao início da revolução industrial, vai ao 

mesmo sentido.  

 Nesta época, o capital procura aumentar a sua parte do rendimento nacional 

ao baixar os salários reais e prolongando a semana de trabalho. Esta tendência 

prevaleceu no Ocidente do século XVI até meados do século XIX - ela prevalece 

ainda em parte nos países do Terceiro Mundo. 

 Seguidamente, a procura de mão de obra aumenta mais rapidamente 

quando a industrialização se acelera, sobretudo nos países ocidentais que se 

tornaram as oficinas industriais do mundo.  

 A oferta tende a reduzir-se decorrente da emigração em massa (70 milhões 

de Europeus partiram para os países de além-mar). Assim, o jogo da oferta e da 

procura parou a baixa absoluta dos salários reais, e estes começam a aumentar 

progressivamente. 

 Os capitalistas procuram, porém, manter constante a sua parte do "valor 

acrescentado" pelo crescimento da produtividade. 

 

1.1.4 As contradições do sistema capitalista, alienação e luta de classes 
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 As contradições do modo de produção capitalista alimentam e exacerbam a 

luta de classes. Esta, espontânea e elementar, torna-se consciente e organizada.  

 Os trabalhadores não se limitam mais a combater por "uma parte maior do 

bolo". Eles constituem-se em movimento político que procura transformar as próprias 

estruturas da sociedade.  

 O seu ideal é então substituir uma economia fundada no lucro privado por 

uma sociedade voltada para a satisfação das necessidades de todos. Eles não 

poderão chegar aí senão substituindo a propriedade privada dos meios de produção 

pela propriedade coletiva, gerida pelos próprios produtores, substituindo a anarquia 

e a concorrência fundamentais da produção capitalista por uma planificação 

socialista na qual os grandes projetos de investimentos serão decididos 

democraticamente pela massa da população trabalhadora. 

 A produção capitalista é uma produção em busca do lucro, mas este provém 

da mais-valia. Só uma parte do capital produz a mais-valia: capital variável, que 

compra a força de trabalho, a única que cria valor.  

 Ou, à medida que a mecanização cresce, que progride a tecnologia, a parte 

do capital total dispensado em salário diminui, a parte desse capital despendido em 

máquinas e instalações fixas aumenta (a composição orgânica do capital aumenta). 

Se a proporção dos salários no "valor acrescentado" fica na mesma (isto é, se a taxa 

da mais-valia é estável), há baixa da taxa de lucro. 

 Esta baixa é somente uma tendência. Pode-se verificar de duas maneiras. 

 Em cada ciclo quinquenal, septenal ou decenal, que conduz de uma crise à 

outra, a taxa de lucro aumenta primeiro na reconquista da economia, 

nomeadamente porque o desemprego e a racionalização pesam ao mesmo tempo 

sobre os salários individuais, sobre a massa salarial (o emprego), sobre a disciplina 

e sobre a intensidade do trabalho.  

 Essa taxa sobe com o boom1 nascido do aumento dos preços, depois 

começa a ser "corroída" com o pleno emprego, as horas suplementares, o aumento 

de salários; a flutuação da mão de obra acentua-se; a disciplina e a intensidade do 

trabalho diminuem a taxa de lucro afunda-se na véspera e no início da recessão. 

 O capitalismo não pode sobreviver e desenvolver-se senão quando estão 

reunidas as duas características fundamentais: o monopólio de meios de produção 

                                                           
1 Boom: econ expansão rápida e muito abrangente da atividade econômica.  
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em proveito de uma classe de proprietários privados, e a existência de uma classe 

separada dos meios de subsistência e de recursos que lhe permitam viver de outro 

modo que não pela venda da sua força de trabalho. O modo de produção capitalista 

reproduz constantemente as condições da sua própria existência. 

 

 Segundo Mandel (1982, p. 412): 

 

 [...] uma fase de desenvolvimento do modo de produção capitalista em que 
um aumento qualitativo de concentração e centralização do capital leva a 
eliminação da concorrência dos preços de toda uma série de setores-chave 
da indústria, em que são feitos acordo monopolista, nos quais umas poucas 
empresas dominam completamente um mercado após o outro. O capital 
bancário se funde cada vez mais com o capital industrial, formando o capital 
financeiro, onde uns poucos e grandes grupos financeiros dominam a 
economia de cada país capitalista. Esses monopólios gigantescos dividem 
entre si os mercados mundiais de mercadorias-chave e as potências 
imperialistas dividem o mundo em impérios coloniais ou áreas de influência 
semicoloniais. Uma tendência a “regular” (isto é limitar) os investimentos e a 
produção nos setores monopolizados vigora a partir daí, a despeito do 
surgimento do superlucros monopolistas, de maneira que o excesso de 
acumulação leva a uma busca frenética de novos mercados para o 
investimento de capital, e daí ao crescimento da exportação de capital. 

 

 A acumulação capitalista sempre produz, na proporção de sua expansão, 

uma população trabalhadora relativamente supérflua, que ultrapassa as 

necessidades médias da expansão do capital.  

  

 Dessa forma, Marx (1968, p. 732): 

 
Com a magnitude do capital social já em funcionamento e seu grau de 
crescimento, com a ampliação da escala de produção e da massa de 
trabalhadores mobilizados, com o desenvolvimento da produtividade do 
trabalho, com o fluxo mais vasto e mais completo dos mananciais da 
riqueza, amplia-se a escala em que a atração maior dos trabalhadores pelo 
capital está ligada à maior repulsão deles. Além disso, aumenta a 
velocidade das mudanças na composição orgânica do capital e na sua 
forma técnica, e número crescente de ramos de produção é atingido, 
simultânea ou alternativamente, por essas mudanças. Por isso, a população 
trabalhadora, ao produzir a acumulação do capital, produz, em proporções 
crescentes, os meios que fazem dela, relativamente, uma população 
supérflua.  

 

 Com o crescimento dos centros urbanos, a relação com o capital e trabalho 

assalariado, começa crescer o desemprego. 

 A classe operária sofre as consequências, começa, então, a organizar–se e 

lutar por melhores condições de vida de trabalho, impõe-se como sujeito político 
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coletivo, exigindo seu reconhecimento pelo empresariado e pelo Estado e pede uma 

resposta para suas necessidades. 

  

 Segundo Vasconcelos (2015, p. 38): 

 

Na sociedade capitalista – uma sociedade dividida em classes antagônicas, 
a política se consubstancia na luta de classes pela conquista da hegemonia 
na estruturação, direção e condução da sociedade, processo condicionado 
pelas possibilidades objetivas inscritas na realidade. Política entendida 
como uma atividade prática na medida em que como processo de luta exige 
a mobilização e organização de seus membros; meios e métodos reais e 
efetivos de luta (greves, comícios, etc.); tendo como objetivo a conquista, 
conservação e / ou direção do Estado. 
 

 Sendo assim, a classe trabalhadora luta por respostas às suas necessidades 

humanas individuais, coletivas, sociais e condições mais favoráveis aos 

trabalhadores, pois vivem em uma sociedade contraditória que submente e aliena a 

todos. 

 Porém, como releva a história de lutas e enfrentamento do operariado e 

demais segmentos da classe trabalhadora, aos enfrentamentos, insurgências, 

resistências que resultaram em imposições de limites ao capital, ora em rupturas 

com a ordem estabelecida, é preciso sinalizar que na sociedade burguesa 

constituída, a complexa alienação/ fetichismo/ reificação se constitui, historicamente, 

em processos e mecanismos essenciais à manutenção funcional do capitalismo.  

 Um complexo que, determinado histórico-socialmente, se espraia por todas 

as esferas do ser social, atingindo em cheio não só os trabalhadores, mas todos os 

indivíduos sociais. Se os trabalhadores são atingidos pela alienação por motivos 

óbvios, os exploradores, como afirma Tonet (2012, p.78 apud Vasconcelos, p.56), 

são atingidos: 

 

Porque o seu acesso à riqueza acumulada pressupõe uma relação que 
reduz à desumanização a maior parte da humanidade. Além disso, porque a 
divisão do trabalho faz com que eles mesmos sejam levados a privilegiar o 
lado espiritual e menosprezar a atividade que é o fundamento por 
excelência do ser social, que é o trabalho. Por tudo isso, a formação dos 
próprios exploradores não pode deixar de ser unilateralmente, e de certa 
forma deformada. 

 

 Portanto, alienação desenvolve-se quando o indivíduo não consegue 

discernir e reconhecer sua ação e sua intervenção. 
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1.1.5 Sistema capitalista brasileiro 
 

 O capitalismo no Brasil é plenamente desenvolvido, não obstante a 

existência de estruturas pré-capitalistas. Existe um setor de produção de 

mercadorias de capital constante, bens de produção, integrado com um setor de 

produção de mercadorias de capital variável, bens de consumo, com um setor 

financeiro que serve de arcabouço para a reprodução e circulação de capital. Esta 

caracterização independe da origem dos capitais presentes na economia brasileira, 

se nacionais e internacionais.  

O fato de ser completo, no sentido de plenamente desenvolvido, não torna o 

sistema capitalista oponente a crises e nem garante que não haja a possibilidade de 

retrocessos. Também não garante condições melhores de vida para a maioria da 

população.  

A partir dos anos 1950, a expansão capitalista segue a tendência de 

monopolização. A concentração de capital, e a consequente concentração de renda 

se deram com a redução salarial e a intensificação da jornada de trabalho. Este 

processo se aprofunda mesmo nas fases de predomínio da política de substituição 

de exportações, nos anos 50, sob a lógica desenvolvimentista do governo 

Juscelino Kubitschek, e no período da ditadura militar, com maior intensidade nos 

governos Médici e Geisel, quando avançou a industrialização no Brasil, com base no 

"tripé" Estado, investimento estrangeiro direto e capital nacional. Em todo este 

período, a concentração de renda seguiria aumentando.  

O capitalismo no Brasil atingiu a etapa monopolista. A concentração e a 

centralização do capital são uma constante da dinâmica da acumulação de capital 

no Brasil. A maioria dos setores da economia é controlada pelo grande capital. Esta 

tendência se manifesta nas ondas periódicas de fusões e aquisições de empresas. 

Deste caráter depreende-se que a burguesia brasileira tem, como principal 

característica, o movimento em direção ao controle dos grandes setores da 

economia, grandes bancos, empresas industriais, comerciais e agrícolas, e sua 

ligação orgânica com o capital internacional.  

O Estado sempre foi peça fundamental no desenvolvimento e na 

"modernização" capitalista no Brasil. Porém esse papel sempre esteve condicionado 

à lógica internacional da produção capitalista e ao papel reservado ao Brasil nesse 

processo. Por isso, em nossa história, não se pode verificar a existência de setores 
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na burguesia que tenham conseguido imprimir um desenvolvimento independente e 

autossustentado no capitalismo em nosso país.  

Na década de 1980, o capital procurou superar a grave crise que afetou todo 

o sistema produtivo na década de 1970 e intensificou as transformações no 

processo produtivo, através do avanço tecnológico, pelas formas de acumulação 

flexíveis e pela implementação de modelos produtivos que substituíam o binômio 

fordismo-taylorismo, tais como o modelo "toyotista", que mais se destacou nesse 

período.  

Essas transformações, resultantes da própria concorrência intercapitalista e 

das necessidades de controle sobre o movimento operário e a luta de classes, 

afetaram profundamente a subjetividade dos trabalhadores e o próprio movimento 

sindical.  

Esse surto de reestruturação produtiva procurou preparar a indústria brasileira 

para a concorrência no mercado mundial, assim como aumentar a aquisição de 

reservas para saldar compromissos com os credores internacionais e garantir uma 

maior lucratividade às empresas transnacionais.  

O aumento do desemprego foi sem dúvida o efeito imediato da aplicação da 

reestruturação produtiva e da grave recessão econômica pela qual o país viveu nos 

anos 1980, crise esta que teve como principais características a hiperinflação, o 

estrangulamento das contas externas e a deterioração do setor público, motivados 

pelas imposições dos ajustes ortodoxos do FMI e o aumento da especulação 

financeira. A miserabilidade, tanto nos centros urbanos como nas áreas rurais, 

ganharia uma maior dimensão social e política e contribuiria para agudizar o cenário 

da luta de classes no Brasil.  

Sob a égide da lógica neoliberal, que teve em Fernando Henrique Cardoso 

(FHC) seu principal expoente nos anos 1990, com o sucateamento do Estado e a 

desnacionalização da economia, através das privatizações de diversas estatais, 

houve aumento inédito da concentração de renda e do desemprego no país. A 

economia brasileira ficou ainda mais vulnerável após a aplicação da chamada 

política da âncora cambial, que atrelava o real ao dólar.  

Esse processo estrangulou a produção interna e fez com que a dependência 

do capital especulativo aumentasse. A descapitalização do Estado, acelerada com 

as privatizações e as baixas reservas cambiais, foi responsável direto por esse 

processo, pois, com a remessa de lucros para o exterior e a substituição de 
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atividades produtivas no Brasil para as matrizes das empresas estrangeiras no 

exterior, acentuou-se a deterioração do balanço de pagamentos do país e o 

aumento do desemprego.  

A inserção, na época, subordinada da burguesia brasileira ao mercado 

internacional, somada ao peso cada vez maior do capital estrangeiro na economia 

nacional e à própria natureza volátil dos investimentos no mercado financeiro, 

caracteristicamente investimentos de curto prazo, se fez de forma abrupta, sem 

qualquer preparação ou salvaguardas, fazendo com que a economia brasileira se 

tornasse vulnerável, em meio aos padrões de competição vigentes no capitalismo 

globalizado. Dessa forma, a integração internacional da burguesia brasileira teve um 

resultado lesivo a algumas de suas parcelas, levando à extinção e à falência um 

grande número de empresas brasileiras.  

 Durante o segundo governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), o 

resultado da aplicação do receituário neoliberal aprofundou a miserabilidade e a 

violência social em todo o país. Seguiu-se o crescimento acentuado do desemprego 

e o sucateamento dos serviços públicos, o que tornou ainda mais precário o nível de 

vida da classe trabalhadora.  

 

1.1.6 A reestruturação produtiva do capitalismo contemporâneo 2 
 

 Vasconcelos (2015, p. 23-24) afirma que: 

 

A reestruturação produtiva do capitalismo contemporâneo atinge as 
condições materiais dos diferentes segmentos da classe trabalhadora, 
assim como suas condições espirituais/ culturais, o que, consequentemente, 
rebate diretamente na formação profissional.  
 
 

 Com o ideário da modernidade progressista substituído pela ligeireza e 

superficialidade do pensamento e pela desvalorização dos clássicos do pensamento 

das humanidades, a herança cultural fica suprimida/ esquecida nos porões da 

história (nos livros), pela necessidade de respostas imediatas impostas pelo 

mercado. Um quadro plasmado pela reforma universitária projetada e idealizada 

pelo Banco Mundial / acordo de Bolonha e executada no contexto de reformismo 

liberal ou neoliberalismo. 
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 Neste contexto, progressivamente, a poderosa organização social capitalista 

vem favorecendo a socialização de indivíduos capazes de incorporar uma notícia 

sem, contudo, aprender-lhe seu significado, sua relevância, sua causalidade e suas 

consequências, porque é uma socialização que interdita as maiorias das 

possibilidades burguesas. 

 E é assim que as maiorias, ao acessar notícias que veiculam o aumento da 

violência, as péssimas condições dos serviços de saúde, de educação, etc., aceitam 

e reforçam a busca pelas causas dessas situações na má administração, na 

corrupção, na falta de investimento, na má vontade dos profissionais e não na lógica 

de uma organização entre os homens que vem destruindo tanto a natureza, como 

material e subjetivamente os homens e as mulheres. 

 Diante da barbárie em que vivemos e da capacidade do sistema capitalista 

de se revolucionar incessantemente a si mesmo, como afirmaram Marx e Engels, as 

transformações nas relações indissociáveis entre trabalho/capital e Estado como 

exigências na construção de outra organização social, baseada na igualdade 

substantiva, não estão colocadas como inevitáveis, mas como necessárias e vitais a 

processos emancipatórios. É nesse contexto que a humanidade se encontra diante 

da urgência / iminência da transformação da necessidade em virtude. 

 

1.1.7 A evolução das Cartas Constitucionais Brasileiras: o caminho percorrido para a 
chegada da Constituição de 1988, seu processo histórico para a sua afirmação. 
 

 A primeira Carta Constitucional é datada de 1824, sendo a Constituição do 

Império. Antes da promulgação da Constituição de 1824, teve todo um contexto 

histórico que começa com a Assembleia Constituinte de 1822, em que uma de suas 

características era seus membros serem eleitos pela forma indireta, pois na época o 

voto ainda se fazia desta forma e censitária2. Foi instituído um novo poder, o poder 

                                                           
2Sufrágio censitário é a concessão do direito do voto apenas àqueles cidadãos que atendem certos 
critérios que provem condição econômica satisfatória. 
 
No Brasil, o voto censitário foi estabelecido pela constituição de 1824 e abolido pela constituição de 1891, ou 
seja, esteve em vigor durante todo o período monárquico brasileiro. Para os padrões da primeira metade do 
século XIX, o critério censitário acolhido pela Constituição brasileira de 1824 não era restritivo. A renda exigida 
para votar era de 100 mil-réis. A maior parte dos trabalhadores ganhavam mais de 100 mil-réis. Em 1876, por 
exemplo, o salario de um funcionário público pobre era de 600 mil-réis. Segundo o censo de 1872, o único de 
período, 13% da população brasileira votava. É certo que a inflação colaborou com a inclusão, pois a quantia se 
desvalorizava. Mesmo assim, a população votante continuou submissa às autoridades locais. As eleições eram 
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moderador, aquele que estava nas mãos do Imperador, e com isto, ele detinha 

poderes amplos. Institui-se durante este período o Conselho de Estado e do Senado 

vitalício. 

 A promulgação da Carta Constitucional Imperial significou um passo decisivo 

para a independência do país, estando intimamente ligado com a ideia do Brasil se 

tornar uma nação independente. Houve, contudo, uma colisão entre ideais liberais 

dos deputados que foram eleitos e faziam parte da Assembleia Constituinte com o 

autoritarismo da monarquia, motivo pelo qual o Imperador dissolveu a assembleia 

constituinte em 1823. A pura demonstração do autoritarismo da monarquia foi 

demonstrada através da instituição do Poder Moderador, que era um quarto poder 

exercido pelo imperador.   

 A próxima constituição ocorreu com o advento da Proclamação da República 

em 1890, sendo, portanto a primeira Carta Constitucional do Brasil República. 

Baseada no modelo norte-americano, abolindo questões típicas da monarquia como 

o Poder Moderador, acabou por adotar o sistema presidencialismo. Constituição que 

somente ocorreu após a convocação da constituinte, composta de renomados 

nomes e ficando conhecida como a “Comissão dos Cincos”, sendo instituída em 

janeiro de 1889 sob a presidência de Saldanha Marinho. 

 Após a conclusão do trabalho, este foi entregue ao Governo Provisório para 

a revisão do texto, sendo encaminhado ao Congresso Nacional em seguida. 

Conforme apontado por Paulo Bonavides e Paes de Andrade, a atuação de “Rui 

Barbosa de forma preponderante, aperfeiçoando de tal maneira o projeto, tanto na 

redação quanto no conteúdo, que não hesitou ele mesmo em reivindicar a autoria do 

estatuto fundamental da Primeira República”. Rui Barbosa foi influenciado sobre o 

direito alienígena norte-americano, ele “escrevia para o Brasil traduzido do inglês” 

conforme comentário de Arinos de Melo Franco. 

 O Presidente da República passou a ser eleito pelo voto direto, com 

mandato de quatro anos, não sendo possível a reeleição, podendo votar todos os 

homens maiores de vinte e um anos, alfabetizados. 

 O legislativo nacional era exercido pelo Congresso Nacional, no sistema 

bicameral pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal, sendo que foram 

ampliados os poderes dos estados-membros, introduzidos pelo sistema federalista 

                                                                                                                                                                                     
violentas e cheias de fraudes. O voto era um ato de obediência. Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sufr%C3%A1gio_censit%C3%A1rio. Acesso em; 26 set. 2016. 
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devido a esta influência do modelo norte-americano, inclusive sendo denominados 

como “República dos Estados Unidos do Brasil”.  Porém, tivemos uma diferença na 

repartição de competências em relação aos EUA, pois, apesar da influência, 

acabamos por adotar no Brasil o sistema de federação centrífuga3. 

 Esta Carta teve uma longa duração, vigorando de “24 de fevereiro de 1891 

até 11 de novembro de 1930, quando abolida pelo Governo Provisório nascido com 

a Revolução chefiada por Getúlio Vargas”. 

 O fim da carta de 1891 foi devido a insatisfações generalizadas, por esta não 

dispor de força normativa suficiente para poder ordenar o processo político. Apesar 

das mudanças significativas ocorridas em 1926, não se mostrou suficiente para sua 

manutenção, devido a fatos como a crise econômica de 1929, sendo a então carta 

abolida pela Revolução de 1930, levantando a bandeira da verdade eleitoral, dos 

costumes políticos e das transformações sociais.  Conforme apontado pelo professor 

Gilmar Mendes, hoje atual ministro do Supremo Tribunal Federal:  

 

 “Outubro de 1930 marcou o fim de uma República ao mesmo tempo em 

que fechou um capítulo de nossa história federativa e republicana, sem 
dúvida, ano de grande comoções patrióticas, de esperanças cívicas, de 
confiança no futuro. O Estado Liberal da versão clássica – durante mais de 
um século a ideia-força das nossas instituições – chegava ao fim, depois de 
haver atravessado dois regimes: de um Império e uma República. O País 
acordava então para as mudanças do século. A ditadura do Governo 
Provisório, em algumas matérias políticas e sociais, entrava com a mesma 
força o mesmo ímpeto a mesma energia dos republicanos de 1889, quando 
instauraram a Primeira República e cuidaram de varrer, em vinte e quatro 
horas, por decreto-lei, todas as instituições básicas do Império. Era a aurora 
do Estado Social”. 
 
 

 A próxima Carta Política veio no ano de 1934, sendo a segunda Carta 

Republicana, que deveria institucionalizar a Revolução de 1930, não passando de 

uma Constituição “supostamente revolucionária”. Contudo, cabe salientar, que nossa 

carta constitucional de 1934, trouxe diversas novidades, dentre estas a 

                                                           
3 Sistema centrífuga: Este modelo surge a partir da fragmentação de um Estado Unitário, que detém 
todo o poder, passando este para o domínio de outras coletividades, dividindo-o. Aqui, ocorre uma 
fuga do centro, isto é, a saída de um panorama altamente centralizador, dispersando o poder entre 
entes regionais. E este é o modelo brasileiro de federalismo, partindo do Estado Unitário Imperial 
para o Estado Federal, com poderes divididos, exatamente o inverso do que ocorreu com os Estados 
Unidos da América.  
A petrealidade da harmonia e do equilíbrio entre os poderes e do federalismo centrífugo 
 Disponível em: https://jus.com.br/artigos/27031/a-petrealidade-da-harmonia-e-do-equilibrio-entre-os-
poderes-e-do-federalismo-centrifugo/2. Acesso em: 26 set. 2016. 
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constitucionalização dos direitos sociais, a criação da Justiça Eleitoral, o sufrágio 

feminino, o voto secreto e o mandado de segurança, apesar de ter sido efêmera4, foi 

a constituição, historicamente, mais criativa das constituições republicanas. 

 A Constituição Brasileira de 1937 (conhecida como Polaca), outorgada pelo 

presidente  Getúlio Vargas em 10 de novembro de 1937, mesmo dia em que 

implanta a ditadura do Estado Novo, é a quarta Constituição do Brasil e a terceira 

da república de conteúdo pretensamente democrático. Será, no entanto, uma carta 

política eminentemente outorgada mantenedora das condições de poder do 

presidente Getúlio Vargas.  

 É também conhecida como Polaca por dois motivos: por ter sido baseada na 

Constituição autoritária da Polônia e porque, na época, chegavam em grande 

número ao Brasil, fixando-se em São Paulo, buscando refugiar-se das más 

condições econômicas e perseguições, mulheres polonesas, muitas vezes de 

origem judaica, das quais algumas, para sobreviverem e sustentarem seus filhos, 

viram-se forçadas à prostituição. Por causa dessas prostitutas polacas, para os 

paulistas, apelidar a constituição de 1937 de Polaca tinha uma conotação 

especialmente pejorativa. Foi redigida pelo jurista Francisco Campos, ministro da 

Justiça do novo regime, e obteve a aprovação prévia de Vargas e do ministro da 

Guerra, general Eurico Gaspar Dutra. 

 A Constituição de 1937 foi a primeira republicana autoritária que o Brasil 

teve, atendendo a interesses de grupos políticos desejosos de um governo forte que 

beneficiasse os dominantes e mais alguns, que consolidasse o domínio daqueles 

que se punham ao lado de Vargas. A principal característica dessa constituição era 

a enorme concentração de poderes nas mãos do chefe do Executivo. Seu conteúdo 

era fortemente centralizador, ficando a cargo do presidente da República a 

nomeação das autoridades estaduais, os interventores. A esses, por sua vez, cabia 

nomear as autoridades municipais.  

 A Carta Constitucional seguinte foi a de 1946, pós-Estado Novo, que teve 

sua constituinte instalada em 2 de fevereiro de 1946 após ter sido eleita em 2 de 

dezembro de 1945. Esta não repetiu o que ocorreu nas constituições anteriores, em 

observar somente direito alienígena, preferiu, contudo, criar uma grande comissão 

                                                           
4Efêmera é o mesmo que efêmero, um termo grego que significa “apenas por um dia”. Refere-se a 
algo passageiro, transitório, de curta duração. Todas as coisas que são efêmeras têm a 
característica de não durarem muito, de acabarem passado pouco tempo. Disponível em: 
https://www.google.com.br. Acesso em: 26 set. 2016.  
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para poder, a partir da Constituição de 1934, elaborar um projeto, sendo que 

permitiu uma rápida aprovação após ter sido revista, sendo aprovada em 18 de 

setembro de 1946, consagrando, portanto, a quarta Constituição republicana. 

 A necessidade da elaboração de nova constituição com todos os atos 

institucionais e complementares incorporados, foi para que houvesse a reforma 

administrativa brasileira e a formalização legislativa, pois a Constituição de 18 de 

Setembro de 1946 estava conflitando desde 1964 com os atos e a normatividade 

constitucional, denominada institucional. 

 A Constituição de 1967 foi a sexta do Brasil. Buscou institucionalizar e 

legalizar o regime militar, aumentando a influência do Poder Executivo sobre o 

Legislativo e Judiciário e criando, desta forma, uma hierarquia constitucional 

centralizadora. As emendas constitucionais, que eram atribuições do Poder 

Legislativo, com o aval do Poder Executivo e Judiciário, passaram a ser iniciativas 

únicas e exclusivas dos que exerciam o Poder Executivo, ficando os demais 

relevados a meros espectadores das aprovações dos pacotes, como seriam 

posteriormente nominadas as emendas e legislações baixadas pelo Presidente da 

República. 

 Nossa última Constituição, a que esta em vigor na data atual, a de 1988, é 

considerada a melhor constituição, pois é tida como a Constituição Cidadã. Esta 

denominação é feita a partir da sua importância para afirmação de direitos 

fundamentais, ao seu método de elaboração, que foi feito com ampla participação da 

sociedade, ocorrendo com isto a preocupação em assegurar que este processo se 

desse de forma que direitos e garantias de todos fossem respeitados, por causa do 

contexto histórico anterior. 

 Em 5 de outubro de 1988, foi promulgada a sétima Constituição da 

República Federativa do Brasil, tendo como base assegurar diversas garantias 

constitucionais, dando maior efetividade aos direitos fundamentais, havendo a 

participação do Poder Judiciário sempre que houver lesão ou ameaça de lesão a 

direitos. 

 

1.1.8 A Constituição Federal de 1988 
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            A constituição de 1988 surgiu logo após o final da ditadura militar, um 

período conturbado da historia brasileira, em que militares tinham o comando do 

governo do país. Com a chegada ao fim do regime militar, foi necessária a transição 

do regime a um Estado Democrático de Direito, que se deu por meio da 

promulgação de uma nova constituição, esta, elaborada de forma democrática, 

conforme a configuração do Estado, preocupada em garantir os Direitos para que 

não ocorresse uma arbitrariedade por parte do Estado. 

 No ano de 1988 acontecia no país o marco que definiria o Brasil como, 

novamente, um país democrático. No dia 5 de outubro era promulgada a 

Constituição Federal, que tinha como objetivo garantir os direitos sociais, 

econômicos, políticos e culturais que desde o período anterior haviam sido 

suspensos pelos governos no período da ditadura. 

 

A Evolução da Constituição de 1988 

 

            Também conhecida como a Constituição Cidadã, ela foi a sétima na história 

do Brasil desde que ele passou pela independência, e foi elaborada por 558 

constituintes durante um período de 20 meses. Sua elaboração, por ser feita de 

forma democrática, se deu a partir de várias comissões da sociedade, que 

procuraram garantir da melhor forma possível a consolidação da constituição. As 

comissões formadas, representativamente, elaboram um pré-projeto, e por serem 

comissões independentes, por não terem contato com outras comissões, foi 

demorado seu processo de revisão. O processo de revisão demorou prazo razoável, 

devido à comissão revisora ter de adequar todo o trabalho realizado pelas diversas 

comissões, na elaboração de um texto. 

 Pode-se sentir, principalmente em sua evolução, através dos trabalhos da 

constituinte, em que procurou de todas as formas garantirem direitos aos cidadãos.  

 A Constituição Federal de 1988, chamada de “A Constituição Cidadã”, ”Carta 

Magna”, “Lei Fundamental”, ou ainda, “Lei Maior”, colocou em pauta os aspectos 

essenciais da democracia e foi um instrumento importante para a consolidação dos 

direitos dos cidadãos. Como nenhuma outra antes, acolheu os direitos sociais e 

políticos.  

 Entende-se que no Brasil a criação de nossa democracia tem sido um 

enorme e lento desafio, com idas e vindas, avanços e retrocessos em sua 
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institucionalização. Rigorosamente, podemos falar com certa convicção, que 

amadurecimento e esta busca de nossa emancipação democrática vieram somente 

com a Constituição Cidadã de 1988. 

 É com este intuito que, a partir do ano de 1988, os vários setores da 

sociedade organizada pressionam e colaboram na elaboração e aprovação das 

legislações complementares, com o objetivo de regulamentar e aprofundar os 

direitos humanos, os direitos sociais e a democracia participativa. 

 

Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil (2003, p. 193): 

Art.194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 

 

A Lei Fundamental não faz qualquer distinção no que tange ao direito à 

saúde, englobando expressamente o acesso universal a ações de promoção, 

proteção e recuperação de saúde, nos âmbitos individual e genérico. Seguem-se as 

linhas traçadas pela Organização Mundial de Saúde, segundo a qual, a saúde se 

caracteriza como o completo bem estar físico da sociedade e não apenas como a 

ausência de doenças. 

 

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doença e 
de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação”.  
 

Tal preceito é complementado pela lei 8.080/90, em seu artigo 2º: “A saúde é 

um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício”. 

A Constituição Federal, em seu supracitado artigo 196, contém uma norma de 

natureza programática, demandando complementação legislativa ordinária. Assim, 

como pondera Henrique Hoffmann Monteiro Castro, (2005) “o Estado assume a 

responsabilidade na criação dos serviços necessários à saúde e o faz por via de 

normas infraconstitucionais”. 

Neste contexto, houve a edição da lei 8.080/90, regulamentando o Sistema 

Único de Saúde, bem como estabelecendo princípios e diretrizes para a saúde em 

nosso país. 
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A Constituição Federal de 1988 ofereceu a oportunidade de reflexão e 

mudança, inaugurando um padrão de proteção social afirmativo de direitos que 

superasse as práticas assistenciais e clientelistas, além do surgimento de novos 

movimentos sociais objetivando sua efetivação. 

Para regulamentar e institucionalizar os avanços alcançados na Constituição 

Federal de 1988 tornou-se imprescindível a aprovação de leis orgânicas. A área que 

alcançou maior avanço foi a saúde, fundamentada na VIII Conferência Nacional de 

Saúde, alcançando a aprovação de sua lei orgânica em 19/09/1990. 

 A Constituição tem como objetivo criar normas para regulamentar todas as 

atividades sociais de uma Nação. Em tese, a Constituição deve versar sobre os 

princípios basilares e as normas de Direito mais genéricas, essenciais à 

caracterização de um Estado e de uma sociedade e ao seu funcionamento. 

 A Constituição Federal de 1988 ofereceu a oportunidade de reflexão e 

mudança, inaugurando um padrão de proteção social afirmativo de direitos que 

superasse as práticas assistenciais e clientelistas, além do surgimento de novos 

movimentos sociais objetivando sua efetivação.  

 

1.1.9 Políticas Públicas  
 

Políticas públicas governamentais são entendidas como o “Estado em ação”. 

É o Estado implantando um projeto de governo, através de programas, de ações 

voltadas para setores específicos da sociedade. 

 

“Políticas públicas são resultantes da atividade política, requerem várias 
ações estratégicas destinadas a implementar os objetivos desejados [...] 
constituem-se de decisões e ações que estão revestidas da autoridade 
soberana do poder público” (RODRIGUES, 2011, p. 14). 

 

Segundo Lambertucci (2009, p. 74): 

 

A participação social é considerada importante elemento de gestão e 
componente fundamental para a elaboração das políticas públicas. As 
propostas do programa de governo são [ou devem ser] construídas a partir 
das demandas e necessidades da sociedade. Essas, na medida do 
possível, são incorporadas às políticas públicas.  

  

            E foi a própria Constituição Federal de 1988 que abriu espaço, "[...] por meio 

de legislação específica, para práticas participativas nas áreas de políticas públicas, 



33 
 

em particular na saúde, na assistência social, nas políticas urbanas e no meio 

ambiente” (AVRITZER, 2009, p. 29-30), seja através de plebiscitos, referendos e 

projetos de lei de iniciativa popular (BRASIL, 2015, art. 14, incisos I, II e III; art. 27, 

parágrafo 4º; art. 29. Incisos XII e XIII), seja através da participação na gestão das 

políticas de seguridade social (art. 194), de assistência social (art. 204) ou dos 

programas de assistência à saúde da criança e do adolescente (art. 227). 

A criação e investimento em ações públicas contam com o auxílio dos entes 

públicos e/ou privados, a medida que, de acordo com a Constituição Federal de 

1988, possuem o dever de auxiliar a implantação de políticas públicas como forma 

de efetivação dos direitos fundamentais e Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana. 

As políticas públicas são executadas com o patrimônio público acumulado. 

Sendo que a União tem o dever de repassar parte da sua verba adquirida aos 

Estados e Municípios, a fim de proporcionar condições para execução de políticas 

públicas no âmbito estadual e municipal. 

 

Segundo Rodrigues (2011, p. 25): 

 

Para que as políticas públicas transformem uma sociedade é preciso: atores 
políticos com capacidade para diagnosticar e analisar a realidade social, 
econômica e política em que vivem, além de negociar de forma democrática 
com os diferentes atores envolvidos no processo. “Tudo isso envolve 
habilidades para gerenciar complexidades (em cenários de incertezas e 
turbulência, por exemplo) e conseguir colaboração de todos os que estão 
envolvidos na implementação de determinadas ações de governo”.  

 

Não se pode falar em política pública fora da relação entre Estado e 

sociedade. “As políticas públicas repercutem na economia e nas sociedades, daí 

porque qualquer teoria da política pública precisa também explicar as inter-relações 

entre Estado, política, economia e sociedade” (SOUZA, 2006, p 25). 

A compreensão das causas e das consequências da política pública permite 

aplicar o conhecimento da ciência social para solução de problemas. 

Nessa compreensão, as políticas públicas podem oportunizar a melhoria da 

qualidade de vida da população redistribuindo renda, ou pode privilegiar setores 

dominantes da sociedade aumentando ainda mais a concentração da renda e da 

desigualdade social.  
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Como explica Rodrigues (2011, p. 24): 

A eficácia das políticas públicas depende do grau de eficiência da gestão – 
o que, por sua vez, implica não apenas a qualidade dos gestores para 
exercer seu ofício público, mas também um ambiente de atuação que 
favoreça a governança democrática e a responsabilização política.  
 

O Estado Democrático de Direito é o responsável por implementar Políticas 

Públicas que possam garantir a efetividade de tais direitos. Sua principal marca 

definidora é o fato de ser pública, isto é, de todos, e não porque seja estatal (do 

Estado) ou coletiva (de grupos/ sujeitos da sociedade).   

O seu caráter público não é dado pela sua vinculação com o Estado e nem 

pelo tamanho do agregado social que lhe demanda atenção, mas porque ela 

significa um conjunto de decisões e ações que envolve ao mesmo tempo o Estado e 

a sociedade: constitui um marco ou linha de orientação para a ação pública, sob a 

responsabilidade de uma autoridade pública (um organismo que aloca e administra 

bens públicos, como saúde, educação, assistência, entre outros) sob o controle 

democrático da sociedade que  visa concretizar direitos sociais conquistados pela 

sociedade e previstos nas leis. Ou, em outros termos, os direitos declarados e 

garantidos nas leis só têm aplicabilidade por meio de políticas públicas 

correspondentes ao tema do direito, as quais, por sua vez, operacionalizam-se por 

meio de programas, projetos e serviços. 

 
Bravo e Matos (2004, p.179):  
 

“Pensar uma atuação comprometida do Serviço Social na área da saúde 
deve ter como pressupostos: estar articulado e sintonizado ao movimento 
dos trabalhadores e de usuários que lutam pela real efetivação do SUS; 
facilitar o acesso do usuário aos serviços de saúde da Instituição”. 

 

Ainda de acordo com Bravo (2013, p. 179): 

 

No cotidiano profissional, cabe aos profissionais de Serviço Social numa 
ação necessariamente articulada com outros segmentos que defendem o 
aprofundamento do Sistema Único de Saúde (SUS) formular estratégias 
que busquem o direito social à saúde. Considera-se que o nosso código de 
ética apresenta ferramentas fundantes para o trabalho dos assistentes 
sociais na saúde.  

 

Entende-se que a principal garantia Constitucional do direito à saúde é o 

Sistema Único de Saúde (SUS), responsável pela saúde pública no Brasil. Trata-se 
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de um Sistema voltado a organizar as ações e serviços públicos de saúde, para 

promoção, proteção e recuperação, a serem prestados pelo Estado. Esse Sistema 

reafirma o dever do Estado de garantir a saúde mediante políticas públicas, 

econômicas e sociais.  A organização desse Sistema se faz através de algumas Leis 

Infraconstitucionais importantes para a execução das ações e serviços públicos de 

saúde, cita-se a Lei nº 8.080/90 e a Lei nº 8.142/90, dentre outras. (BRASIL, 1990). 

A área que alcançou maior avanço foi a Saúde, fundamentada na VIII 

Conferência Nacional de Saúde, alcançando a aprovação de sua lei orgânica em 

19/09/1990. 

De acordo com (PAIM, 1998), as ações em saúde pública têm um grande 

efeito no que concerne à qualidade de vida das populações, em decorrência do 

acesso e disponibilização de serviços e tecnologias em saúde. De um modo geral, 

as políticas, as práticas, as técnicas e os instrumentos constituem as pautas de ação 

que são objeto de intervenção da saúde pública.  

Entende-se que o assistente social tem que ter um posicionamento em favor 

da equidade e da justiça social, que assegure a universalidade e garanta os direitos 

sociais previstos no marco legal, relativos aos serviços, programas e políticas 

sociais.  

Cabe ainda mencionar que os Direitos Humanos encontram-se em integração 

perfeita. Os direitos individuais se concretizam por meio do oferecimento dos direitos 

sociais, estes dependem do Direito Econômico para sua efetivação. Isso está 

explícito no art.196 da Constituição Federal de 1988, que afirma ser a saúde “direito 

de todos e dever do Estando, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 

Portanto, o texto constitucional reconhece a amplitude do problema e de sua 

solução, que requer não apenas o oferecimento de uma medicina curativa, mas 

também demanda uma medicina preventiva que envolva política social e econômica 

adequadas. (MAGALHÃES, 2008, p.208-209). 
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1.1.9.1 Políticas Sociais 
 

 São ações governamentais desenvolvidas em conjunto por meio de 

programas que proporcionam a garantia de direitos e condições dignas de vida ao 

cidadão de forma equânime e justa. As políticas asseguram à população o exercício 

de direito de cidadania: Educação, Saúde, Trabalho, Assistência Social, Previdência 

Social, Justiça, Agricultura, Saneamento, Habitação Popular e Meio Ambiente. 

 A origem da política social é anterior até mesmo ao surgimento do 

capitalismo, pois esta apareceu como uma forma de responder a algumas 

demandas da população, onde o Estado e a sociedade uniram-se para dar conta 

dessas solicitações no período pré-capitalistas. A Igreja Católica é uma das 

primeiras Instituições a conceder “respostas” para a sociedade através da caridade 

que levaria “a Deus”.  

 E por isso, desde o seu surgimento, a política social está repleta de 

contradições. Com a consolidação do capitalismo como o sistema vigente na maior 

parte do mundo, a política social passou também a responder os anseios da 

sociedade, da disputa instituída entre o capital e a classe trabalhadora; e com isso, 

foi necessário criar estratégias que respondessem as demandas desta dicotomia 

existente entre as diferentes classes. As conquistas adquiridas através desta política 

só foram alcançadas a partir de uma grande mobilização da classe trabalhadora no 

embate com a classe burguesa. 

 
 De acordo com o autor Pereira (2008, p.28): 

  

 A política social como um componente ou produto, que é, da velha e 
conflituosa relação entre Estado e sociedade, no marco das formações 
sociais de classe (não importam a natureza e a idade que tenham), vai 
sempre lidar com interesses opostos, já que ela resulta da pressão 
simultânea de sujeitos distintos.  

 

 A política social pode ser entendida como contenção e, ao mesmo tempo, 

ampliação dos direitos da classe trabalhadora. Pois, embora ela seja um 

potencializador de controle da pobreza, nunca é pensada para a superação da 

mesma ou para superação das desigualdades geradas por este sistema. A caridade 

e a repressão constituídas nesta política não permitem que os sujeitos usuários da 

mesma sejam entendidos como sujeitos históricos, frutos de um sistema que não 
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permite a superação da ordem (e dos papéis) instituída e com isso, os usuários são 

vistos como “coitados e/ou meliantes”.  

 As políticas sociais são classificadas e definidas conforme suas 

especificidades e seus objetivos imediatos, como curativas e preventivas, primárias, 

secundárias e terciárias, terapêuticas e promocionais. São apresentadas de acordo 

com o público-alvo: crianças, jovens e idosos e por critérios de 

normalidade/anormalidade, doentes, excepcionais, inválidos, psicóticos, 

desadaptados sociais, etc.  

 Essas classificações acabam por fragmentar e isolar e controlar as políticas 

sociais. Dentro dessa lógica, a política social acaba por estigmatizar a população, 

quando as separa por idade, normalidade/anormalidade, transformando e reforçando 

a concepção de desviantes e desintegrados. No entanto, apesar de sua origem de 

defesa dos direitos dos trabalhadores, origem esta calçada na luta dos 

trabalhadores, a política social passou a atender os interesses dos capitalistas, a 

transformar os direitos dos trabalhadores em capital privado lucrativo.  

 Em última instância, a política social da sociedade capitalista atende aos 

interesses dos capitalistas. Funcionais ao capitalismo, as políticas sociais se 

metamorfoseiam em ajuda, em benefícios sociais, em solidariedade entre as 

pessoas, em ações governamentais para acabar com as desigualdades sociais - 

desigualdades que significam acessos diferenciados aos serviços e direitos sociais, 

por exemplo: direito à alimentação, à saúde, ao saneamento básico, à educação. O 

Estado coloca como se ele estivesse preocupado com estas questões, mas, ao 

mesmo tempo, não as resolve, e só demonstra preocupação nos discursos, mas, 

mesmo existindo, por exemplo, amplos conhecimentos para implantação do 

saneamento básico, ainda há brasileiros morando com esgoto em céu aberto.  

 O acesso à água potável e ao saneamento básico é reconhecido como um 

direito do ser humano pela Organização das Nações Unidas. A declaração é de que 

existe “o direito a uma água potável, limpa e de qualidade e a instalações sanitárias 

é um direito humano, indispensável para gozar plenamente do direito à vida”. 

 Descola-se, assim, a política social de sua base real de existência: a 

contradição entre a forma social da produção e a apropriação privada do produto 

socialmente produzido, que é o que funda o modo capitalista de produção. 

                 Faz-se necessário acentuar a importância decisiva do Estado na 

reprodução das relações sociais, na sua condição de legislador e de controlador das 
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forças repressivas. Estes dois “braços” do Estado são mutuamente complementares 

na tarefa de assegurar o poder e a ordem estabelecida conforme os interesses 

dominantes. O Estado, como centro de exercício do poder político, é a via 

privilegiada através da qual as diversas frações das classes dominantes, em 

conjunturas históricas específicas, impõem seus interesses de classe ao conjunto da 

sociedade, como ilusório interesse geral.  

            O Estado supõe uma aliança de segmentos sociais, cujos interesses são 

conflitantes, embora não antagônicos. Porém, se o poder de Estado exclui as 

classes dominadas, não pode desconsiderar totalmente suas necessidades e 

interesses como condição de sua legitimação. Assim, o Estado vê-se obrigado, pelo 

poder de pressão das classes subalternas, a incorporar, ainda que 

subordinadamente, alguns de seus interesses desde que não afetem aqueles da 

classe capitalista como um todo, dentro de um pacto de “dominação”. 

              A intervenção do Estado conhecida como medida de políticas sociais 

consistia na implantação de assistência social, de prestação de serviços sociais que 

contemplava uma diversidade de informações e ações, como adoção, internamento, 

reabilitação, consultas médicas, atendimentos psicossocial, reinserção social. As 

medidas jurídicas também eram compreendidas como política social; por exemplo, a 

proteção do consumidor e a normatividade dos procedimentos educativos. Além 

dessas, também eram consideradas medidas de políticas sociais a construção de 

equipamentos sociais e de subsídios. 

            As políticas sociais surgiram como forma de amenização e até mesmo de 

enfrentamento, da situação de precariedade de direitos humanos, existentes em 

governos autoritários. Portanto, houve a preocupação de inseri-las na Constituição 

Federal de 1988, como preconizado em seu art. 3º: 

 

Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

 

 I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

 II – garantir o desenvolvimento nacional; 
 III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; 
 IV – promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer formas de discriminação.  
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 As contradições sociais existentes, as discriminações, as diversas formas de 

violência, a exclusão e a falta de acesso às oportunidades, ainda integram o 

contexto da sociedade brasileira. Essa realidade aponta a necessidade de criar e 

recriar políticas sociais interventivas e capazes de propiciar e assegurar melhores 

condições de vida a população. 

 

 Para o autor Vieira (2004, p. 191): 

 

(...) os direitos sociais contidos na cidadania aludem a tudo que ocupa vasto 
espaço, desde o direito de desfrutar situação de mínima segurança e de 
algum conforto socioeconômico até o direito de usufruir plenamente o 
legado sociocultural e o padrão de vida civilizada, prevalentes na sociedade.  

 

 Antigas conquistas que mobilizaram grande parte da sociedade brasileira, 

como o Sistema Único de Saúde (SUS), por exemplo (este, ainda um dos únicos 

serviços de acesso universal garantidos pelo Estado), hoje estão com sua 

legitimidade fragilizada, pois as conquistas coletivas são vistas pela população (com 

uma forte contribuição para fortalecimento dessa ideia dos meios de comunicação) 

como inoperantes e que têm um grande gasto para os cofres públicos. 

  Os serviços públicos são cada vez mais desqualificados pela sociedade, 

reforçando que o que funciona efetivamente são os serviços privados e que somente 

através desses é possível conseguir um atendimento digno e de qualidade. Contudo, 

os serviços privados não estão à disposição de grande parte da população brasileira 

e assim, divide-se o “bom” (privado) para os mais ricos e o “ruim” (público) para os 

mais pobres, reforçando os estereótipos do que só o que é pago – privado - (como 

se o público não fosse financiado pelos cidadãos) é o que funciona de maneira 

efetiva.  

 Por isso, uma política social focada e direcionada a uma determinada parcela 

da população (a mais empobrecida) tem desfavorecido o entendimento da 

sociedade de sua importância e de sua conquista coletiva, isto é, que ela é um 

importante ganho de direitos coletivos e desse modo, deveria ser universal. 

 E não podemos negligenciar o fato que com a desvalorização da política 

social universal, pública e gratuita, abre espaço para um pomposo mercado de 

venda de serviços privados para questões que são dever do Estado junto a sua 

população, gerando assim ainda mais lucro para o capital. 
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 Netto (2012, p. 428) define que: 

 

A política social dirigida aos agora qualificados como excluídos se perfila, 
reivindicando-se como inscrita no domínio dos direitos, enquanto especifica 
do tardo-capitalismo: não tem nem mesmo a formal pretensão de erradicar 
a pobreza, mas de enfrentar apenas a penúria mais extrema, a indigência – 
conforme seu próprio discurso pretende confrontar-se com a pobreza 
absoluta (vale dizer, a miséria extrema).  

 

 E para superar esta focalização de uma política que deve ser para o todo 

coletivo, é necessário pensar na política social de forma universal, pois somente 

através da universalidade é que a política social assumirá uma conotação pública, 

cidadã, igualitária sem perder o objetivo de garantir a equidade do acesso a bens e 

serviços públicos. E que ela passe a servir mais a classe trabalhadora do que ao 

capital, ultrapassando somente o controle da indigência e sim, garantindo a 

viabilização ampla dos direitos sociais.  

 

  Segundo Pereira e Stein (2010, p. 127): 

 

Nesse contexto, a política social – como uma mediação importante no 
processo amplo e complexo de proteção social – pode constituir uma 
estratégia de redistribuição (e não mera distribuição) de riquezas, desde 
que referenciada no princípio da universalidade com equidade.  

 

 Então, é através da política social que acontecerá a mudança e superação da 

exploração da classe trabalhadora? É claro que não. Não é possível que a política 

social sozinha dê conta de transformar esta sociedade que tem na exploração dos 

trabalhadores sua forma de manutenção e perpetuação. Nos países de economia 

periférica, a superação da realidade de empobrecimento vivenciada pela maior parte 

da população torna-se ainda mais difícil, pois há dificuldades em acessar até os 

mínimos necessários para sua sobrevivência como saúde, escola, habitação, entre 

outros, e com isso, superar uma condição de pobreza ou indigência é algo que vai 

além da política social. 

 A política social deve ser utilizada pela classe trabalhadora como um 

instrumento propulsor para transformação da realidade de uma sociedade ainda tão 

individualista e meritocrata. Com a compreensão de que a garantia dos direitos 

sociais não fere os direitos políticos e tão pouco os direitos civis, a população poderá 
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cada vez mais lutar pelas conquistas de acesso universal a bens e serviços públicos, 

melhorando a vida da classe que vende a sua força de trabalho. 

 A política social é uma das poucas políticas que é utilizada “igualmente” pela 

classe trabalhadora e pela burguesia (obviamente que com finalidades distintas) e 

por isso, ela torna-se palco de disputas desta sociedade de classes, pois também é 

“econômica”. A classe que detém o capital por vezes se vê obrigada a “ceder” as 

demandas exigidas pelos trabalhadores para manter a ordem social. E os 

trabalhadores, através de suas mobilizações e lutas, alcançam importantes 

conquistas para os direitos sociais.  

 O que ainda tem ocorrido é uma política social focalizada, que é facilmente 

desqualificada como um serviço que não é prestado de maneira eficaz e que por 

isso, a universalidade dos acessos tem se tornado cada vez mais secundária na 

discussão da efetividade dessa política. 

 

 Ainda de acordo com Vieira (2004, p. 116): 

 

Na vida social, geram-se normas e costumes, mutáveis de acordo com os 
grupos, os quais terminam na cooperação, apoiada na igualdade e na 
reciprocidade, na unidade entre um e outro ser humano, visando a todos. 
Só a cooperação e a sociabilidade são capazes de inutilizar a burocracia de 
qualquer natureza, seja do Estado, seja das demais instituições. A história 
da vida cooperativa de muitos só é percebida mais adiante da história de 
poucos. 

 

 

 Mesmo vivendo em uma sociedade que não permite a transformação da 

ordem social, vê-se na política social uma importante ferramenta para a melhoria 

das condições de vida dos trabalhadores, contudo, é imprescindível lutar pelo 

acesso universal para os bens e serviços públicos como forma de garantir uma 

assistência de conotação integral, cidadã, emancipadora e igualitária a toda 

população. 

 

1.1.9.1.2 Políticas Públicas X Políticas Sociais 
 

           
Políticas públicas são ações públicas assumidas pelos governos, instituições 

públicas estatais com ou sem participação da sociedade que concretizam direitos 
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humanos coletivos ou direitos sociais garantidos em lei. Não se pode falar em 

política pública fora da relação entre Estado e sociedade. Ela compreende tudo o 

que o Estado faz ou deixa de fazer: o investimento, os segmentos beneficiados ou 

excluídos pelos serviços. Nessa compreensão, as políticas públicas podem 

oportunizar a melhoria da qualidade de vida da população redistribuindo renda, ou 

pode privilegiar setores dominantes da sociedade aumentando ainda mais a 

concentração da renda e da desigualdade social. 

As políticas públicas correspondem a direitos assegurados 

constitucionalmente ou que se afirmam graças ao reconhecimento por parte da 

sociedade e/ou pelos poderes públicos enquanto novos direitos das pessoas, 

comunidades, coisas ou outros bens materiais ou imateriais. 

As políticas públicas podem ser formuladas principalmente por iniciativa dos 

poderes executivo, ou legislativo, separada ou conjuntamente, a partir de demandas 

e propostas da sociedade, em seus diversos seguimentos. 

A participação da sociedade na formulação, acompanhamento e avaliação 

das políticas públicas em alguns casos é assegurada na própria lei que as institui. 

Assim, no caso da Educação e da Saúde, a sociedade participa ativamente 

mediante os Conselhos em nível municipal, estadual e nacional. Audiências 

públicas, encontros e conferências setoriais são também instrumentos que vêm se 

afirmando nos últimos anos como forma de envolver os diversos seguimentos da 

sociedade em processo de participação e controle social. 

A Lei Complementa n.º 131 (Lei da Transparência), de 27 de maio de 2009, 

quanto à participação da sociedade, assim determina: 

I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, 
durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de 
diretrizes orçamentárias e orçamentos; 
II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em 
tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária 
e financeira, em meios eletrônicos de acesso público. 

 

Assim, de acordo com esta Lei, todos os poderes públicos em todas as 

esferas e níveis da administração pública estão obrigados a assegurar a 

participação popular. Esta, portanto, não é mais uma preferência política do gestor, 

mas uma obrigação do Estado e um direito da população. 

Já as políticas sociais são ações governamentais desenvolvidas em conjunto 

por meio de programas que proporcionam a garantia de direitos e condições dignas 
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de vida ao cidadão de forma equânime e justa. São as Políticas que asseguram à 

população o exercício de direito de cidadania: Educação, Saúde, Trabalho, 

Assistência Social, Previdência Social, Justiça, Agricultura, Saneamento, Habitação 

Popular e Meio Ambiente.  

E políticas sociais se referem a ações que determinam o padrão de proteção 

social implementado pelo Estado, voltadas, em princípio, para a redistribuição dos 

benefícios sociais visando à diminuição das desigualdades estruturais produzidas 

pelo desenvolvimento socioeconômico.  

Avaliação e monitoramento das políticas dão-se através da:  

Eficiência: os objetivos e metas foram alcançados com recursos e insumos 

definidos? Afere-se a relação entre cumprimento dos objetivos com o menor custo 

possível. 

Eficácia: os objetivos e as metas previstas foram alcançados no tempo previsto e 

com a qualidade esperada? Afere-se a qualidade e a oportunidade da ação. 

Efetividade: a situação objeto da intervenção foi alterada? Afere-se o impacto da 

ação. 

Entende-se, que para fazer a avaliação e o monitoramento das politicas, é 

necessário ser eficiente, é uma pessoa que, diante de uma determinada 

circunstância, é capaz de exercer aquilo que lhe é proposto. Já a eficácia diz 

respeito a coisa certa a ser feita  e a efetividade é a satisfação, o sucesso na prática 

do que é feito. 

No próximo capítulo será apresentado um resgate histórico da política de 

saúde no Brasil, desde a década de 1923, período em que a saúde se caracterizava 

como assistencialista, perpassando por transformações significativas, até a década 

atual, com a tentativa de privatização do Estado, dos preceitos legais garantidos 

com a promulgação do SUS. Também será conceituado as características do Centro 

de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas-CAPS ad. Bem como a historia do álcool 

na história da humanidade. 
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II A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE NO BRASIL 
 

 

 No presente capítulo, descrevemos a efetivação do Sistema Único de Saúde 

(SUS) enquanto política pública de saúde. 

 Na primeira parte deste capítulo, nos reportaremos a história da saúde no 

Brasil, para entender os aspectos fundamentais da história desta política e as 

mudanças ocorridas nela no decorrer dos anos, destacando as contribuições dadas 

por esses eventos na construção de nosso Sistema Único de Saúde.  

 Datando por momentos de definição de políticas governamentais, traduzidas 

em legislações específicas, que de alguma forma “pavimentaram” o caminho para 

esse sistema. 

 No que concerne às políticas públicas de saúde no Brasil, Bravo (2001) 

aponta que a questão de saúde vem se alterando a partir da relação 

Estado/sociedade. Um fator que merece destaque nesta compreensão diz respeito 

aos avanços decorrentes da ampliação do conceito de saúde. 

 Já na segunda parte do capítulo, descrevemos sobre os Centros de Atenção 

Psicossocial – CAPS e o consumo de bebidas alcoólicas. 

2.1 HISTÓRIA DAS POLÍTICAS DE SAÚDE NO BRASIL 
 

Em 1923, a Lei Eloy Chaves cria as Caixas de Aposentadorias e Pensões 

(CAP). Em um contexto de rápido processo de industrialização e acelerada 

urbanização, a lei vem apenas conferir estatuto legal a iniciativas já existentes de 

organização dos trabalhadores por fábricas, visando garantir pensão em caso de 

algum acidente ou afastamento do trabalho por doença, e uma futura aposentadoria. 

Com as “caixas”, surgem as primeiras discussões sobre a necessidade de se 

atender a demanda dos trabalhadores. Surgem, nesse momento, complexas 

relações entre os setores públicos e privados que persistirão no futuro sistema único 

de saúde. 

No ano de 1932, cria-se os Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs). 

Os IAPs foram criados no Estado Novo, de Getúlio Vargas. Os institutos podem ser 

vistos como resposta, por parte do Estado, as lutas e reivindicações dos 

trabalhadores no contexto de consolidação dos processos de industrialização e 
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urbanização dos brasileiros. Acentua-se o componente de assistência médica, em 

parte por meio de serviços próprios, mas, principalmente, por meio da compra de 

serviços do setor privado. 

Em 1965, a criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) 

resultou da unificação dos IAPs, no contexto do regime autoritário de 1964, 

vencendo as resistências a tal unificação por parte das categorias profissionais que 

tinham institutos mais ricos. O INPS consolida o componente assistencial, com 

marcada opção de compra de serviços assistenciais do setor privado, concretizando 

o modelo assistencial hospitalocêntrico, curativista e médico centrado, que terá uma 

forte presença no futuro SUS. 

O Sistema Nacional de Assistência e Previdência Social (SINPAS) foi criado 

em 1977 e, dentro dele, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 

Social (INAMPS), criado em 1974, e que passa a ser o grande órgão governamental 

prestador da assistência médica – basicamente a custa de compra de serviços 

médico-hospitalares e especializados do setor privado. É possível dizer que tal 

lógica do INAMPS, sobreviveu como órgão até a criação do SUS, ainda se reproduz 

no interior do Sistema Único, mesmo passados mais de 20 anos desde sua criação. 

Em 1982 foi implementado o Programa de Ações Integradas de Saúde 

(PAIS), que dava particular ênfase a Atenção Primária, sendo a rede ambulatorial 

pensada como a “porta de entrada” do sistema. Visava à integração das instituições 

públicas da saúde mantidas pelas diferentes esferas de governo, em rede 

regionalizada e hierarquizada. Propunha a criação de sistemas de referência e 

contra-referência e a atribuição de prioridade para a rede pública de serviços de 

saúde, com complementação pela rede privada, após sua plena utilização; previa a 

descentralização da administração dos recursos, a simplificação dos mecanismos de 

pagamento dos serviços prestados por terceiros e seu efetivo controle, a 

racionalização do uso de procedimentos de custo elevado e o estabelecimento de 

critérios racionais para todos os procedimentos. Viabilizou a realização de convênios 

trilaterais entre Ministério da Saúde, Ministério da Previdência e Assistência Social e 

Secretarias de Estado de Saúde, com o objetivo de racionalizar recursos utilizando 

capacidade pública ociosa. Podemos reconhecer nos AIS os principais pontos 

programáticos que estarão presentes quando da criação do SUS. 

A realização da VIII Conferência Nacional de Saúde foi em 1986, com 

intensa participação social, e consagrou uma concepção ampliada de saúde e o 
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princípio da saúde como direito universal e como dever do Estado, seriam 

plenamente incorporados na Constituição de 1988. A VIII CNS foi o grande marco 

nas histórias das conferências de saúde no Brasil. Foi a primeira vez que a 

população participou das discussões da conferência. Suas propostas foram 

contempladas tanto no texto da Constituição Federal/1988 como nas leis orgânicas 

da saúde, nº 8.080/90 e nº 8.142/90. Participaram dessa conferência mais de 4 mil 

delegados, impulsionados pelo movimento da Reforma Sanitária, os quais 

propuseram a criação de uma ação institucional correspondente ao conceito 

ampliado de saúde, que envolve promoção, proteção e recuperação. 

Subsequentemente, no ano de 1987, foram criados Sistemas Unificados e 

Descentralizados de Saúde (SUDS), que tinham como principais diretrizes: 

universalização e equidade no acesso aos serviços de saúde; integralidade dos 

cuidados assistenciais; descentralização das ações de saúde; implementação de 

distritos sanitários. Trata-se de um momento marcante, pois, pela primeira vez, o 

Governo Federal começou a repassar recursos para os estados e municípios 

ampliarem suas redes de serviços, prenunciando a municipalização que viria com o 

SUS. As Secretarias Estaduais de Saúde foram muito importantes nesse movimento 

de descentralização e aproximação com os municípios, que recebiam recursos 

financeiros federais de acordo com uma programação de aproveitamento máximo de 

capacidade física instalada. Podemos localizar nos SUDS os antecedentes mais 

imediatos da criação do SUS. 

Em 1988 foi aprovada a “Constituição Cidadã”, que estabelece a saúde 

como “Direito de todos e dever do Estado” e apresenta, na sua Seção II, como 

pontos básicos: as necessidades individuais e coletivas são consideradas de 

interesse público e o atendimento um dever do Estado; a assistência médico-

sanitária integral passa a ter caráter universal e destina-se a assegurar a todos o 

acesso aos serviços; esses serviços devem ser hierarquizados segundo parâmetros 

técnicos e a sua gestão deve ser descentralizada. Estabelece, ainda, que o custeio 

do Sistema deverá ser essencialmente de recursos governamentais da União, 

Estados e municípios, e as ações governamentais submetidas a órgãos colegiados 

oficiais, os Conselhos de Saúde, com representação paritária entre usuários e 

prestadores de serviços (BRASIL, 1988). 

Desta forma, a Constituição Federal de 1988 formulou um novo conceito de 

saúde, afirmando no artigo 196 que: 
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A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visam à redução de risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário as ações e serviços 
para a sua promoção e recuperação. 

 

A criação do Sistema Único de Saúde se deu através da Lei nº 8.080, de 19 

de setembro de 1990, que “dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes” do SUS e detalha: os objetivos e atribuições; os princípios e 

diretrizes; a organização, direção e gestão, a competência e atribuições de cada 

nível (federal estadual e municipal); a participação complementar do sistema 

privado; recursos humanos; financiamento e gestão financeira e planejamento e 

orçamento. Logo em seguida, a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe 

sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros; institui também os Conselhos de 

Saúde e confere legitimidade aos organismos de representação de governos 

estaduais (CONASS – Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde) e 

municipais (CONASEMS – Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde). 

Finalmente estava criado o arcabouço jurídico do Sistema Único de Saúde, novas 

lutas e aprimoramentos ainda seriam necessários (BRASIL, 1990). 

Criada a Comissão de Inter gestores Tripartite (CIT) em 1991, com 

representação do Ministério da Saúde, das Secretarias Estaduais de Saúde e das 

Secretarias Municipais de Saúde e da primeira norma operacional básica do SUS, 

além da Comissão de Inter gestores Bipartite (CIB) para o acompanhamento da 

implantação e da operacionalização da implantação do recém-criado SUS. As duas 

comissões, ainda atuantes, tiveram um papel importante para o fortalecimento da 

ideia de gestão colegiada do SUS, compartilhada entre os vários níveis de governo. 

Nesse ano de 1993 foi publicada a NOB-SUS 93, que procura restaurar o 

compromisso da implantação do SUS e estabelecer o princípio da municipalização, 

tal como havia sido desenhada. Institui níveis progressivos de gestão local do SUS e 

estabelece um conjunto de estratégias que consagra a descentralização político-

administrativa na saúde. Também define diferentes níveis de responsabilidade e 

competência para a gestão do novo sistema de saúde (incipiente, parcial e 

semiplena, a depender das competências de cada gestor) e consagra ou ratifica os 
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organismos colegiados com grau elevado de autonomia: as Comissões Inter 

gestoras (Tripartite e Bipartite). (BRASIL, 1993) 

A população foi a grande beneficiada com a incorporação de itens de alta 

complexidade, que antes eram restritos aos contribuintes da previdência. Com a 

grande extensão de programas de saúde pública e serviços assistenciais, deu-se o 

início efetivo do processo de descentralização política e administrativa, que pode ser 

observado pela progressiva municipalização do sistema e pelo desenvolvimento de 

organismos colegiados intergovernamentais. 

A participação popular trouxe a incorporação dos usuários do sistema ao 

processo decisório, com a disseminação dos conselhos municipais de saúde, 

ampliando as discussões das questões de saúde na sociedade (LEVCOVITZ et al., 

2001). 

O programa Saúde da Família ou (PSF) no Brasil, conhecido hoje como 

“Estratégia Saúde da Família”, por não se tratar mais apenas de um “programa”, 

teve início em 1994 como um dos programas propostos pelo Governo Federal aos 

municípios para implementar a Atenção Primária. A Estratégia Saúde da Família visa 

à reversão do modelo assistencial vigente, em que predomina o atendimento 

emergencial ao doente, na maioria das vezes em grandes hospitais. A família passa 

a ser o objeto de atenção, no ambiente em que vive, permitindo uma compreensão 

ampliada do processo saúde-doença.  

O programa inclui ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, 

reabilitação de doenças e agravos mais frequentes. No âmbito da reorganização dos 

serviços de saúde, a Estratégia Saúde da Família vai ao encontro dos debates e 

análises referentes ao processo de mudança do paradigma que orienta o modelo de 

Atenção à Saúde vigente e que vem sendo enfrentado, desde a década de 1970, 

pelo conjunto de atores e sujeitos sociais comprometidos com um novo modelo que 

valorize as ações de promoção e proteção da saúde, prevenção das doenças e 

atenção integral às pessoas. Esses pressupostos, tidos como capazes de produzir 

um impacto positivo na orientação do novo modelo e na superação do anterior – 

calcado na supervalorização das práticas da assistência curativa, especializada e 

hospitalar, e que induz ao excesso de procedimentos tecnológicos e 

medicamentosos e, sobretudo, na fragmentação do cuidado – encontram, em 

relação aos recursos humanos para o SUS, outro desafio.  Tema também recorrente 

nos debates sobre a reforma sanitária brasileira, verifica-se que, ao longo do tempo, 
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tem sido unânime o reconhecimento acerca da importância de se criar um “novo 

modo de fazer saúde”. 

No Brasil, a origem do PSF remonta a criação do Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde – PACS, em 1991 como parte do processo de reforma do 

setor da saúde, desde a Constituição, com intenção de aumentar a acessibilidade ao 

sistema de saúde e incrementar as ações de prevenção e promoção da saúde. Em 

1994, o Ministério da Saúde lançou o PSF como política nacional de Atenção 

Básica, com caráter organizativo e substitutivo, fazendo frente ao modelo tradicional 

de assistência primária baseada em profissionais médicos especialistas. 

Percebendo a expansão do Programa Saúde da Família que se consolidou 

como estratégia prioritária para a reorganização da Atenção Básica no Brasil, o 

governo emitiu a Portaria nº. 648, de 28 de março de 2006, na qual ficava 

estabelecido que o PSF é a estratégia prioritária do Ministério da Saúde para 

organizar a Atenção Básica – que tem como um dos seus fundamentos possibilitar o 

acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade, reafirmando os 

princípios básicos do SUS: universalização, equidade, descentralização, 

integralidade e participação da comunidade – mediante o cadastramento e a 

vinculação dos usuários. Em 2011, a portaria GM nº. 2.488/2011 revogou a portaria 

GM nº 648/2006 e demais disposições em contrário ao estabelecer a revisão de 

diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica e aprovar a Política 

Nacional de Atenção Básica para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e para o 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).  

A edição da Norma Operacional Básica – NOB 96 representou a 

aproximação mais explícita com a proposta de um novo modelo de atenção. Para 

isso, ela acelera a descentralização dos recursos federais em direção aos estados e 

municípios, consolidando a tendência da autonomia de gestão das esferas 

descentralizadas, criando incentivo explícito às mudanças, na lógica assistencial, 

rompendo com o produtivismo (pagamento por produção de serviços, como o 

INAMPS usava para comprar serviços do setor privado) e implementando incentivos 

aos programas dirigidos às populações mais carentes, ou seja, pessoas que não 

têm condições econômicas de pagar um plano de saúde particular. O Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS) tem as práticas fundadas numa nova lógica 

assistencial, como o Programa de Saúde da Família (PSF). As principais inovações 

da NOB 96 foram:  
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a) a concepção ampliada de saúde – considera a concepção determinada 

pela Constituição, englobando promoção, prevenção, condições sanitárias, 

ambientais, emprego, moradia, etc.; 

b) o fortalecimento das instâncias colegiadas e da gestão pactuada e 

descentralizada consagrada na prática com as Comissões Inter gestores e os 

Conselhos de Saúde;  

c) as transferências fundo a fundo (do Fundo Nacional de Saúde direto para 

os fundos municipais de saúde, regulamentados pela NOB 96), com base na 

população e em valores per capita previamente fixados;  

d) novos mecanismos de classificação determinam os estágios de 

habilitação para a gestão, nos quais os municípios são classificados em duas 

condições: gestão plena da Atenção Básica e gestão plena do sistema municipal. 

(BRASIL, 1996) - Na gestão plena da Atenção Básica, os recursos são transferidos 

de acordo com os procedimentos correspondentes ao PAB – Piso da Atenção 

Básica. A atenção ambulatorial especializada e a atenção hospitalar continuam 

financiadas pelo Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA-SUS) e pelo Sistema 

de Informações Hospitalares (SIH-SUS). No caso dos municípios em gestão plena 

do sistema, a totalidade dos recursos é transferida automaticamente. 

No ano 2002 é editada a Norma Operacional de Assistência a Saúde 

(NOAS-SUS), cuja ênfase maior é no processo de regionalização do SUS, a partir 

de uma avaliação de que a municipalização da gestão do sistema de saúde, 

regulamentada e consolidada pelas normas operacionais, estava sendo insuficiente 

para a configuração do sistema de saúde por não permitir uma definição mais clara 

dos mecanismos regionais de organização da prestação de serviços. Como veremos 

adiante, o Pacto pela Vida tem sua grande força, exatamente em um novo 

ordenamento dos processos de regionalização do SUS (BRASIL, 2002). 

No ano de 2006 foi criado O Pacto pela Saúde, que consiste num conjunto 

de reformas institucionais pactuado entre as três esferas de gestão (União, Estados 

e municípios) do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de promover inovações 

nos processos e instrumentos de gestão. Sua implementação se dá por meio da 

adesão de municípios, Estados e União ao Termo de Compromisso de Gestão 

(TCG), que, renovado anualmente, substitui os anteriores processos de habilitação e 

estabelece metas e compromissos para cada ente da federação. As transferências 

dos recursos também foram modificadas, passando a ser divididas em seis grandes 
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blocos de financiamento (Atenção Básica, Média e Alta Complexidade da 

Assistência, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica, Gestão do SUS e 

Investimentos em Saúde). 

O SUS transformou-se no maior projeto público de inclusão social em menos 

de duas décadas. Esses avanços foram possíveis graças à profunda 

descentralização de competências com ênfase na municipalização, com a criação e 

o funcionamento das comissões Inter gestores (Tripartite nacional e Bipartites 

estaduais), dos fundos de saúde com repasses fundo a fundo, com a extinção do 

INAMPS unificando a direção em cada esfera de governo, com a criação e o 

funcionamento dos conselhos de saúde, e fundamentalmente, com o belo contágio e 

a influência dos valores éticos e sociais da política pública do SUS perante a 

população usuária, os trabalhadores da saúde, os gestores públicos e os conselhos 

de saúde, levando às grandes expectativas de alcançar os direitos sociais e 

decorrente força e pressão social (SANTOS, 2007). 

 

A saúde pública, até o início do século XXI, não realizava ações 
sistemáticas para tratamento e prevenção do uso e abuso de substâncias 
psicoativas. Contudo, a partir da Lei nº 10.216, do dia 6 de abril de 2001, 
originária do movimento da Reforma Psiquiátrica brasileira, se reafirmaram 
os princípios e diretrizes do SUS garantindo-se serviços de saúde mental às 
pessoas com transtornos decorrentes do consumo de álcool e outras 
substâncias psicoativas (DELGADO, CORDEIRO, 2011). 

 

O SUS é a expressão mais acabada do esforço do nosso país de garantir o 

acesso universal de seus cidadãos aos cuidados em saúde que necessitam para ter 

uma vida mais longa, produtiva e feliz. Embora saibamos que os bons indicadores 

de saúde dependem de um conjunto de políticas econômicas e sociais mais amplas 

(emprego, moradia, saneamento, boa alimentação, educação, segurança etc.), é 

inquestionável a importância de uma política de saúde que, para além da 

universalidade, garanta a equidade, a integralidade e a qualidade do cuidado em 

saúde prestado aos seus cidadãos. 
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2.2 Historização da Política Nacional de Saúde Mental e a Organização da Rede de 
Atenção Psicossocial no Sistema Único de Saúde – SUS 

 

Surge o primeiro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do Brasil, como 

um processo diferente no tratamento ao adoecer psíquico. O modelo se expandiu 

por várias regiões do país, ocasionando a diminuição das internações e efetivando 

uma rede de atendimento em substituição aos manicômios.  

Os CAPS foram criados oficialmente, bem como os Núcleos de Atenção 

Psicossocial (NAPS), em 1992 com a Portaria GM 224/92 que os definiam como 

“unidades de saúde locais/ regionalizadas que com uma população descrita definida 

pelo nível local e que oferecem atendimento de cuidados intermediários entre o 

regime ambulatorial e a internação hospitalar, em um ou dois turnos de quatro horas, 

por equipes multiprofissionais”. Atualmente, estes serviços substitutivos aos 

hospitais psiquiátricos são regulamentados pela Portaria nº 336/GM, de 19 de 

fevereiro de 2002, que os integrou ao Sistema Único de Saúde e ampliou as 

competências dos CAPS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

2.2.1 Política nacional de combate às drogas. 

A partir do ano de 1998, o Brasil dá início à construção de uma política 

nacional específica sobre o tema da redução da demanda5 e da oferta6 de drogas. 

Foi depois da realização da XX Assembleia Geral Especial das Nações Unidas, na 

qual foram discutidos os princípios diretivos para a redução da demanda de drogas, 

aderidos pelo Brasil, que as primeiras medidas foram tomadas. O então Conselho 

Federal de Entorpecentes – CONFEN, foi transformado no Conselho Nacional 

Antidrogas – CONAD, e foi criada a Secretaria Nacional Antidrogas – SENAD7, 

diretamente vinculada à, então, Casa Militar da Presidência da República. 

Com a missão de “coordenar a Política Nacional Antidrogas, por meio da 

articulação e integração entre governo e sociedade” e como Secretaria Executiva do 

Conselho Nacional Antidrogas, coube a SENAD mobilizar os diversos atores 

envolvidos com o tema para a criação da primeira política brasileira. Assim, por meio 
                                                           
5 Ações referentes à prevenção do uso de drogas lícitas e ilícitas que causem dependência, bem 
como aquelas relacionadas ao tratamento, à recuperação, à Redução de Danos e à reinserção social 
de usuários e dependentes. 
6 Atividades inerentes à repressão da produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas 
7 Medida Provisória nº 1.669 e Decreto nº 2.632, ambos de 19 de junho de 1998. 
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de Decreto nº 4.345, de 26 de agosto de 2002, foi instituída a primeira Política 

Nacional Antidrogas – PNAD do país. 

Em 2003, o Presidente da República apontou a necessidade de construção 

de uma nova Agenda Nacional para a redução da demanda e da oferta de drogas no 

país, que viesse a contemplar três pontos principais: 

Integração das políticas públicas setoriais com a Política de drogas, visando ampliar 

o alcance das ações;  

Descentralização das ações em nível municipal, permitindo a condução local das 

atividades da redução da demanda devidamente adaptadas a realidade de cada 

município; 

 Estreitamento das relações com a sociedade e com a comunidade científica. 

Ao longo dos primeiros anos de existência da Política Nacional Antidrogas, o 

tema drogas manteve-se em pauta e a necessidade de aprofundamento do assunto 

também.  

Assim, foi necessário reavaliar e atualizar os fundamentos da Política 

Nacional sobre Drogas – PNAD, levando em conta as transformações sociais, 

políticas e econômicas pelas quais o país e o mundo vinham passando. Em 2004 foi 

efetuado o processo de realinhamento e atualização da política, por meio da 

realização de um Seminário Internacional de Políticas Públicas sobre Drogas, seis 

Fóruns Regionais e um Fórum Nacional sobre Drogas.  

Com ampla participação popular, embasada em dados epidemiológicos 

atualizados e cientificamente fundamentados, a política realinhada passou a 

chamar-se Política Nacional sobre Drogas – PNAD. Como resultado, o prefixo “anti” 

da Política Nacional Antidrogas foi substituído pelo termo “sobre”, já de acordo com 

as tendências internacionais, com o posicionamento do governo e com a nova 

demanda popular, manifestada ao longo do processo de realinhamento da Política.  
A Política Nacional sobre Drogas estabelece os fundamentos, os objetivos, 

as diretrizes e as estratégias indispensáveis para que os esforços voltados para a 

redução da demanda e da oferta de drogas possam ser conduzidos de forma 

planejada e articulada. Todo esse empenho resultou em amplas e importantes 

conquistas, refletindo transformações históricas na abordagem da questão no país. 

O documento está dividido em cinco capítulos: (1) Pressupostos Básicos e Objetivos 

da (PNAD); (2) Prevenção; (3) Tratamento, Recuperação e Reinserção Social; (4) 

Redução de Danos Sociais e a Saúde; (5) Redução da Oferta – Repressão e (6) 

Estudos, Pesquisas e Avaliações.  
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Segundo JORGE ARMANDO FELIX, Ministro-Chefe do Gabinete de 

Segurança Institucional da Presidência da República Presidente do Conselho 

Nacional Antidrogas. Legislação e Políticas Públicas sobre Drogas no Brasil. 

Brasília: (2010, p.09). 

 

Desse esforço conjunto, entregamos a sociedade brasileira uma política 
atualizada, feita por brasileiros e para brasileiros, na esperança de que 
preconceitos e rótulos discriminatórios sejam abolidos e que a promoção da 
saúde, o respeito aos direitos humanos e a inclusão social transformem-se 
em metas de todos.  

 

Entende-se, no que concerne a Política Nacional sobre Drogas, que os 

profissionais que trabalham na área de tratamento para dependentes químicos 

devem buscar a conscientização do usuário e da sociedade em geral, que o uso de 

substâncias psicoativas lícitas e ilícitas traz algum tipo de consequências, sempre 

garantindo ao usuário o direito de receber tratamento adequado de forma igualitária 

e sem discriminação. 

 

2.2.2 Política nacional de combate ao álcool 

 

Em documento, a Política Nacional sobre o Álcool assim conceitua bebida 

alcoólica:  

Para os efeitos desta Política, é considerada bebida alcoólica aquela que 

contiver 0,5 grau Gay-Lussac8 ou mais de concentração, incluindo-se  bebidas 

destiladas, fermentadas e outras preparações, como a mistura de refrigerantes e 

destilados, além de preparações farmacêuticas que contenham teor alcoólico igual 

ou acima de 0,5 grau Gay-Lussac. (POLÍTICA NACIONAL SOBRE O ÁLCOOL, 

2010, p. 80). 

A Política Nacional sobre o Álcool resultou de um longo processo de 

discussão. Em julho de 2005, o então Conselho Nacional Antidrogas, ciente dos 

                                                           
8 Gay-Lussac é conhecido na atualidade por sua contribuição às leis dos gases. Em 1802, Gay-
Lussac foi o primeiro a formular a segunda lei dos gases, que estipula que um gás se expande 
proporcionalmente a sua temperatura absoluta se for mantida constante a pressão. Esta lei é 
conhecida atualmente como Lei de Charles. 
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graves problemas inerentes ao consumo prejudicial de álcool e com o objetivo de 

ampliar o espaço de participação social para a discussão de tão importante tema, 

instalou a Câmara Especial de Políticas Públicas sobre o Álcool (CEPPA), 

compostas por diferentes órgãos governamentais, especialistas, legisladores e 

representantes da sociedade civil. A Câmara Especial iniciou suas atividades a partir 

dos resultados do Grupo Técnico Interministerial criado no Ministério da Saúde, em 

2003. 

Esse processo permitiu ao Brasil chegar a uma política realista, sem 

qualquer viés de fundamentalismo ou de banalização do consumo, embasada de 

forma consistente por dados epidemiológicos, pelos avanços da ciência e pelo 

respeito ao momento sócio político do país, refletindo a preocupação da sociedade 

em relação ao uso cada vez mais precoce dessa substância, assim como o seu 

impacto negativo na saúde e na segurança. 

Em maio de 2007, por meio do Decreto nº 6.117, foi apresentada à 

sociedade brasileira a Política Nacional sobre o Álcool, que tem como objetivo geral 

estabelecer princípios que orientem a elaboração de estratégias para o 

enfrentamento coletivo dos problemas relacionados ao consumo de álcool, 

contemplando a intersetorialidade e a integralidade de ações para a redução dos 

danos sociais, à saúde e à vida, causados pelo consumo dessa substância, bem 

como das situações de violência e criminalidade associadas ao uso prejudicial de 

bebidas alcoólicas na população brasileira. 

Essa política, reconhecendo a importância da implantação de diferentes 

medidas articuladas entre si e numa resposta efetiva ao clamor da sociedade por 

ações concretas de proteção aos diferentes segmentos sociais que vivem sob maior 

vulnerabilidade para o uso abusivo de bebidas alcoólicas, veio acompanhada de um 

elenco de medidas passíveis de implementação pelos órgãos de governo no âmbito 

de suas competências e outras de articulação com o Poder Legislativo e demais 

setores da sociedade. 

Essas medidas são detalhadas no Anexo II do Decreto nº 6.117 e podem ser 

divididas em nove categorias: 

1.  Diagnóstico sobre o consumo de bebidas alcoólicas no Brasil;  

2.  Propaganda de bebidas alcoólicas; 

3.  Tratamento e reinserção social de usuários e dependentes de álcool;  
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4.  Realização de campanhas de informação, sensibilização e mobilização 

da opinião pública quanto às consequências do uso indevido e do abuso de bebidas 

alcoólicas;  

5.  Redução da demanda de álcool por populações vulneráveis;  

6.  Segurança pública;  

7.  Associação álcool e trânsito;  

8. Capacitação de profissionais e agentes multiplicadores de informações 

sobre temas relacionados à saúde, educação, trabalho e segurança pública;  

9. Estabelecimento de parceria com os municípios para a recomendação de 

ações municipais. 

 

2.2.3 A construção da política nacional de saúde mental no Brasil e a cidadania. 
 

A atual Política Nacional de Saúde Mental brasileira é resultado da 

mobilização de usuários, familiares e trabalhadores da saúde iniciada na década de 

1980, com o objetivo de mudar a realidade dos manicômios onde viviam mais de 

100 mil pessoas com transtornos mentais.  

O movimento foi impulsionado pela importância que o tema dos direitos 

humanos adquiriu no combate a ditadura militar e alimentou-se das experiências 

exitosas de países europeus na substituição de um modelo de saúde mental 

baseado no hospital psiquiátrico por um modelo de serviços não hospitalares com 

forte inserção territorial.  

Ainda na década de 1980, experiências municipais iniciaram a 

desinstitucionalização de moradores de manicômios, criando serviços de atenção 

psicossocial para realizar a reinserção de usuários em seus territórios existenciais. 

Foram fechados hospitais psiquiátricos à medida que se expandiam serviços 

diversificados de cuidado tanto longitudinal quanto intensivo para os períodos de 

crise.  

A atenção aos portadores de transtornos mentais passa a ter como objetivo 

o pleno exercício de sua cidadania, e não somente o controle de sua sintomatologia. 

Isso implica organizar serviços abertos, com participação ativa dos usuários e 
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formando redes com outras políticas públicas (educação, moradia, trabalho, cultura 

etc.).  

O desafio que se coloca é, ao invés de criar circuitos paralelos e protegidos 

de vida para seus usuários, habitar os circuitos de trocas nos territórios da 

sociedade. Isso leva o desafio da saúde mental para além do SUS, pois, para 

realizá-lo, se faz necessário ampliar a discussão do redirecionamento da assistência 

ao portador de sofrimento ou transtornos mentais a diversos setores da sociedade, 

colocando em pauta as suas diversidades. 

A aprovação de leis estaduais alinhadas a esses princípios ao longo da 

década de 1990 reflete o progresso desse processo político de mobilização social, 

não só no campo da saúde como também no conjunto da sociedade. Normativas 

federais passam a estimular e regular a nascente rede de serviços de base 

territorial.  

Em 2001, após mais de 10 anos de tramitação no Congresso Nacional, foi 

sancionada a Lei nº 10.216, que afirma os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Os 

princípios do movimento iniciado na década de 1980 tornam-se uma política de 

Estado. Na década de 2000, com financiamento e regulação tripartite (União, 

Estados e Municípios), ampliam-se os serviços que viriam a constituir a Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS). A partir do Decreto nº 7.508/2011 a RAPS passa a 

integrar o conjunto das redes indispensáveis na constituição das regiões de saúde 

do Sistema Único de Saúde. 

 

Saúde mental e cidadania 

 

A Lei Federal nº 10.216, de 06 de dezembro de 2001, garante os direitos das 

pessoas com transtorno mental, incluindo aqueles relacionados ao uso de 

substâncias psicoativas. De forma geral, a Lei nº 10.216/2001 assegura às pessoas 

que se beneficiam das ações e serviços do SUS o direito a um tratamento que 

respeite a sua cidadania e que por isso deve ser realizado de preferência em 

serviços comunitários, ou de base territorial, portanto, sem excluí-las do convívio na 

sociedade. 

O texto da Lei destaca os seguintes direitos do usuário do SUS: 
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I.  Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, de acordo com 

suas necessidades;  

II. Ser tratado com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de 

beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no 

trabalho e na comunidade;  

III.  Ser protegido contra qualquer forma de abuso e exploração;  

IV.  Ter garantia de sigilo nas informações prestadas;  

V. Ter direito a presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a 

necessidade, ou não, de sua hospitalização involuntária;  

VI.  Ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis;  

VII. Receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de 

seu tratamento; 

VIII. Ser tratado em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos 

possíveis;  

IX.  Ser tratado, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde 

mental. 

Entende-se, que a lei foi criada para amparar os sujeitos usuários do serviço, 

que os mesmos sejam tratados com respeito e dignidade e que o serviço oferecido 

na comunidade é para garantir a integralidade dos usuários que vivem em situação 

de risco social e pessoal na qual estão inseridos. Pois, estes sujeitos são cidadãos 

doentes e precisam de compreensão e tratamento, que não seja de forma agressiva 

e preconceituosa como foi décadas atrás. 

 

2.2.4 O SUS e a Rede de Atenção Psicossocial – RAPS 
 

A publicação da Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, veio 

regulamentar de forma detalhada a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) instituída 

pelo Decreto nº 7.508/2011. Nela estão descritos os principais serviços e ações que 

oferecem atenção psicossocial no país para todas as pessoas com sofrimento ou 

transtornos mentais, incluindo aqueles decorrentes do uso prejudicial de drogas.  

A construção de uma rede comunitária de cuidados é fundamental para a 

consolidação da Reforma Psiquiátrica. A articulação em rede dos variados pontos de 

atenção promove a constituição de um conjunto vivo e concreto de referências 



59 
 

capazes de acolher a pessoa em sofrimento mental. Essa rede é maior, no entanto, 

do que o conjunto dos serviços de saúde mental do município.  Uma rede forma-se 

na medida em que são permanentemente articuladas outras instituições, 

associações, cooperativas e variados espaços das cidades.  

Para a organização dessa rede, a noção de território é especialmente 

orientadora. O território é a designação não apenas de uma área geográfica, mas 

das pessoas, das instituições, das redes e dos cenários nos quais se dá a vida 

comunitária. Assim, trabalhar no território não equivale a trabalhar na comunidade, 

mas a trabalhar com os componentes, saberes e forças concretas da comunidade 

que propõem soluções, apresentam demandas e que podem construir objetivos 

comuns. Trabalhar no território significa, assim, resgatar todos os saberes e 

potencialidades dos recursos da comunidade, construindo coletivamente as 

soluções, a multiplicidade de trocas entre as pessoas e os cuidados em saúde 

mental. 

A RAPS inclui um dispositivo para internações breves motivadas por 

urgências médicas, em leitos especializados em Hospital Geral. A RAPS também 

oferece possibilidades de acolhimento imediato e breve (leitos em CAPS 24 horas) 

em situações de crise ou de grande vulnerabilidade. 

Os componentes da RAPS no território são: 

Atenção Básica em Saúde  

I.  Estratégia Saúde da Família – ESF9 

A Estratégia Saúde da Família–ESF: é a estratégia prioritária para expansão 

e consolidação da Atenção Básica (AB), que se caracteriza por um conjunto de 

ações de saúde nas esferas individual e coletiva, que abrange a promoção e a 

proteção da saúde, além da prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde, objetivando desenvolver 

uma atenção integral que impacte a situação de saúde  e  autonomia  das  pessoas 

e  os  determinantes  e  condicionantes  de  saúde  das  coletividades.  

                                                           
9 A Estratégia Saúde da Família (ESF), inicialmente denominada Programa de Saúde da Família 
(PSF), foi implantada na metade da década de 1990. Em 2006 recebeu a nova denominação por ser 
considerada uma estratégia permanente e contínua para a organização e funcionamento da Atenção 
Básica de Saúde (Portaria GM/MS nº 648, de 28 de março de 2006). 
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Cada equipe da ESF atende populações de territórios definidos, com 

aproximadamente três a quatro mil pessoas, pelas quais assume a responsabilidade 

sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas 

populações.  As Equipes de Saúde da Família são compostas por um médico 

generalista, um enfermeiro, técnico de enfermagem e Agentes Comunitários de 

Saúde. 

Considera o sujeito em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando 

produzir a atenção integral. A Atenção Básica em Saúde constitui-se da grande 

base, ordenadora do cuidado no Sistema Único de Saúde, fazendo-se presente de 

forma bastante capilarizada em todo o território nacional.  Ações de promoção de 

saúde mental, prevenção e cuidado dos transtornos mentais, redução de danos e 

cuidado para pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 

outras drogas podem e devem ser realizadas nesses pontos de atenção, 

compartilhadas, sempre que necessário, com os demais pontos da rede. 

II.  Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF 

Os NASF são equipes compostas por profissionais de diferentes áreas de 

conhecimento (incluindo psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, 

psiquiatras e outros), para atuarem em conjunto com as Equipes de Saúde da 

Família, compartilhando as práticas em saúde nos territórios sob responsabilidade 

das mencionadas equipes, nos quais o  NASF  está  cadastrado.  Ofertam apoio 

especializado a essas equipes (apoio matricial), que incluem a discussão de casos e 

o cuidado compartilhado dos pacientes, o que, entre outras ações, pode incluir o 

manejo de situações relacionadas ao sofrimento ou transtorno mental e aos 

problemas relacionados ao uso de álcool, crack e outras drogas. 

O atendimento compartilhado para uma intervenção interdisciplinar, com 

troca de saberes, capacitação e responsabilidades mútuas, gerando experiência 

para ambos os profissionais envolvidos. Enfatiza estudo e discussão de casos e 

situações, realização de projeto terapêutico singular, orientações, bem como 

atendimento conjunto (visitas domiciliares, consultas compartilhadas, atendimentos 

em grupos, entre outros), criando espaços de reuniões, atendimento, apoio por 

telefone, e-mail etc; 
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 No caso das ações e saúde mental, os profissionais dos NASF podem 

potencializar as ações de saúde já desenvolvidas pela Atenção Básica, através do 

apoio especializado, favorecendo a inclusão dos usuários com problemas de saúde 

mental nessas práticas. Além disso, as equipes do NASF podem desenvolver, de 

forma conjunta com as equipes da AB, ações de saúde mental para a população, 

como grupos terapêuticos, intervenções familiares, bem como o apoio e suporte nas 

proposições de projetos terapêuticos construídos junto aos adolescentes e sua 

família. 

III.  Equipe de Consultório na Rua 

Equipes de Consultório na Rua são equipes multiprofissionais, que atuam 

frente aos diferentes problemas e necessidades de saúde da população em situação 

de rua. 

Ofertam ações e cuidados de saúde para a população em situação de rua, 

considerando suas diferentes necessidades de saúde, trabalhando junto a usuários 

de álcool, crack e outras drogas, com a estratégia de Redução de Danos; atuando 

de forma itinerante e “in loco”; unidades básicas, CAPS, serviços de urgência e 

emergência e outros pontos de atenção. 

IV.  Centro de Convivência e Cultura 

Local de convivência a toda a população,  que  atua  na promoção  da  

saúde  e  nos  processos  de  reabilitação  psicossocial,  a partir do resgate e criação 

de espaços de convívio solidário, fomento à sociabilidade, produção e intervenção 

na cultura e na cidade. 

Trabalha na lógica da inclusão social da população em geral, com especial 

atuação junto às pessoas com transtornos mentais que fazem, ou não, uso de 

álcool, crack e outras drogas, com vistas à sustentação das diferenças na 

comunidade. Desenvolve ações que extrapolam o campo da saúde e articulam 

intervenções culturais, com estímulo à realização de novas habilidades e ao convívio 

social, agregando as mais diferentes pessoas a partir de interesses comuns. 

ü Atenção Psicossocial Estratégica 
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Acrescenta-se a essa rede em saúde os Centros de Atenção Psicossocial 
Álcool e outras Drogas (CAPS AD). Esses centros foram instituídos em 2002 
e são especializados no tratamento de álcool e outras drogas, objetivando, 
além dos atendimentos em saúde, a inclusão social (DELGADO, CORDEIRO, 
2011). 

 

V Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas 

Os serviços especializados em saúde mental, constituído por equipe 

multiprofissional que atua sob a ótica interdisciplinar e realiza prioritariamente 

acompanhamento de pessoas com sofrimento ou transtornos mentais graves e 

persistentes, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool, 

crack e outras drogas, ou outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer 

laços sociais e realizar projetos de vida.  Atua de acordo com a lógica territorial, seja 

em situações de crise ou nos diversos momentos do processo de reabilitação 

psicossocial.  Há diversas modalidades de CAPS: I, II, III, Álcool e Drogas (CAPS 

ad) e infanto-juvenil (CAPSi). Os CAPS III e CAPS ad III funcionam 24 horas. Os 

CAPS são serviços estratégicos para agenciar e ampliar as ações de saúde mental, 

devendo se organizar tanto para ser porta aberta às demandas de saúde mental do 

território como também deve identificar populações específicas e mais vulneráveis 

que devem ser objeto de estratégias diferenciadas de cuidado. 

Provê acompanhamento longitudinal de pessoas com problemas graves de 

saúde mental e suas famílias, prioritariamente a partir de espaços coletivos, dentro e 

fora do serviço, de forma articulada com os outros pontos de atenção da rede de 

saúde e das demais redes, visando sempre à construção de novos lugares sociais e 

a garantia dos direitos. O cuidado é articulado através de Projetos Terapêuticos 

Singulares, envolvendo em sua construção usuários, famílias e seus contextos, 

requerendo constantes mediações dos profissionais em abordagens territoriais.  

  Realiza apoio matricial a outros pontos de atenção, garantindo sustentação 

qualificada tanto nos acompanhamentos longitudinais quanto nas ações de urgência 

e emergência. Os CAPS ad III (24 horas) realizam acolhimento noturno de 8 a 12 

usuários, que podem permanecer por períodos de dias. Esse acolhimento está 

indicado em situações de crise, mas não nos casos de urgências que necessitem de 

cuidados médicos contínuos. 
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ü Atenção Residencial de Caráter Transitório 

VI.  Unidades de Acolhimento 

 

É ambiente residencial que oferece cuidados contínuos de saúde, com 

funcionamento 24 horas, para pessoas com necessidades decorrentes do uso de 

álcool, crack e outras drogas, de ambos os sexos, que apresentem acentuada 

vulnerabilidade social e/ou familiar e demandem acompanhamento terapêutico e 

protetivo de caráter transitório, em período de até seis meses. É referenciado pelos 

CAPS, organizando-se a partir das modalidades: adulto ou infanto-juvenil (entre 12 e 

18 anos completos).  

Atende em regime residencial pessoas que requeiram, temporariamente, 

moradia.  Articula junto aos demais serviços de atenção a operacionalização dos 

Projetos Terapêuticos Singulares, mediando os processos de Reabilitação 

Psicossocial, no que tange o apoio e a sustentação do tratamento nos CAPS e 

Unidade Básica de Saúde – UBS; a busca e sustentação de espaços de moradia, 

trabalho e geração de renda; o resgate e a reconstrução de vínculos comunitários e 

sociais. 

 

VII.  Serviços de Atenção em Regime Residencial (Comunidades Terapêuticas) 

 

É destinado a oferecer atenção e cuidados contínuos de saúde, em caráter 

residencial transitório, entre nove a doze meses – podendo variar para mais ou para 

menos –, para adultos com necessidades clínicas estáveis decorrentes do uso de 

álcool, crack e outras drogas. Recebe demandas referenciadas pelos CAPS do 

território. 

Provê cuidado residencial transitório a pessoas que requeiram, 

temporariamente, afastamento de seus contextos. Atua de forma articulada junto aos 

demais serviços de atenção na operacionalização dos Projetos Terapêuticos 

Singulares construídos junto aos CAPS e UBS, favorecendo a construção de novas 

perspectivas para pessoas com problemas de uso e abuso de drogas e suas 

famílias. 
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ü Atenção Hospitalar 

VIII. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU  

 

O atendimento móvel de urgências e emergências nos territórios, incluindo 

as de saúde mental. 

A partir de acionamento telefônico (192) e regulação da demanda, atende 

e/ou agencia o atendimento mediato ou imediato, articulando e favorecendo o 

acesso a outros pontos de atenção que se façam necessários na atenção hospitalar 

ou de seguimento longitudinal, como os CAPS e/ou UBS. 

 

IX.  Unidade de Pronto Atendimento – UPA  

 

É destinado ao pronto atendimento das demandas de urgência e emergência 

em saúde, incluindo aquelas consideradas de saúde mental. Acolhimento, 

classificação de risco e intervenção imediata nas situações e agravamentos que 

assim o requeiram, minimizando riscos e favorecendo seu manejo.  Articula-se a 

outros pontos de atenção, garantindo a continuidade do cuidado, de acordo com a 

necessidade. 

 

X.  Serviço Hospitalar ou Enfermaria Especializada em Hospital Geral 

 

São leitos habilitados para oferecer internação hospitalar de saúde mental 

em Hospital Geral. O acesso aos leitos nesses pontos de atenção deve ser regulado 

a partir de critérios clínicos, respeitados os arranjos locais de gestão: central 

regulatória ou por intermédio do CAPS de referência.  

Atenção, em regime de internação, às pessoas cujo agravamento clínico 

requeira acesso à tecnologia hospitalar.  Provê intervenções de curta ou curtíssima 

duração no restabelecimento de condições clínicas, ou na investigação de 

comorbidades. Articula-se de forma imediata a outros pontos de atenção, garantindo 

a preservação de vínculos e a continuidade do cuidado. 

 

ü Estratégia de Desinstitucionalização 

XI.  Serviço Residencial Terapêutico 
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São moradias inseridas na comunidade que visam garantir aos egressos de 

internação de longa permanência em hospitais psiquiátricos ou Hospitais de 

Custódia e Tratamento Psiquiátrico a promoção de autonomia e o exercício de 

cidadania, buscando sua progressiva inclusão social.  

Acolhe, em ambiente residencial, um grupo de pessoas egressas de longas 

internações, favorecendo-lhes a retomada da gestão do cotidiano e de novos 

projetos de vida, a partir do apoio de profissionais e de outros pontos de atenção. O 

acesso a esse serviço é regulado e vinculado ao fechamento de leitos em 

instituições de caráter asilar. Os CAPS são referências desse serviço e, junto com as 

UBS, responsáveis pelo acompanhamento longitudinal das pessoas que nele 

habitem. Não há limitação do tempo de permanência nesses serviços. 

XII.  Programa “De Volta Para a Casa”  

 

É um programa de inclusão social, instituído pela Lei nº 10.708/2003, que 

visa contribuir e fortalecer os processos de desinstitucionalização. 

O mesmo provê mensalmente auxílio-reabilitação, de caráter indenizatório, 

para pessoas com transtorno mental egressas de internações de longa permanência 

(mais de 2 anos ininterruptos). 

 

XIII. Estratégias de Reabilitação Psicossocial 

 

São iniciativas que visam à geração de trabalho e renda, incluindo os 

empreendimentos solidários, cooperativas sociais e moradias solidárias.  São ações 

de caráter intersetorial destinadas à reabilitação psicossocial, por meio da inclusão 

produtiva, formação e qualificação para o trabalho de pessoas com transtorno 

mental ou com necessidades decorrentes do uso prejudicial de drogas. 

Opera na criação de novas estratégias para as pessoas que, por contextos 

diversos, não acessam espaços formais de qualificação, trabalho e habitação. 

Possibilita a experiência de formas mais solidárias de inclusão a populações de 

extrema vulnerabilidade. Com a instituição da Rede de Atenção Psicossocial, como 

uma das redes prioritárias no reordenamento das ações e serviços do SUS, a partir 

de 2011, o Hospital Psiquiátrico deixou de ser considerado um ponto de atenção em 

saúde mental, sendo que as internações necessárias devem ocorrer em Hospitais 
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Gerais. Esses serviços dispõem de recursos e de tecnologias de suporte adequado 

aos comprometimentos e/ou comorbidades clínicas, agravantes nos transtornos 

mentais. 

 

2.3 DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS 

 

2.3.1 Aspectos históricos do  álcool  

 

As bebidas alcoólicas têm sido usadas desde o início da civilização humana, 

constando da história dos mais variados povos.  

Como começou o uso das substâncias psicoativas em nosso país? Quando 

os portugueses chegaram ao Brasil, no início da colonização, descobriram o 

costume indígena de produzir e beber uma bebida forte, fermentada a partir da 

mandioca, denominada “cauim”. Ela era utilizada em rituais e em festas, dentro, 

portanto, de uma pauta cultural bem definida. Os índios usavam também o tabaco, 

que era desconhecido dos portugueses e de outros europeus. No entanto, os 

portugueses conheciam o vinho e a cerveja e, logo mais, aprenderiam a fazer a 

cachaça, coisa que não foi difícil, pois para fazer o açúcar a partir da cana-de-

açúcar, no processo de fabricação do mosto (caldo em processo de fermentação), 

acabaram descobrindo um melaço que colocavam no cocho para animais e 

escravos, denominado de “cagaça”, o que depois veio a ser a cachaça, destilada em 

alambique de barro e muito mais tarde, de cobre. 

A cachaça é conhecida de muito tempo, desde os primeiros momentos em 

que se começava a fazer do Brasil ‘o Brasil’. O açúcar para adoçar a boca dos 

europeus, como disse o antropólogo Darcy Ribeiro, da amargura da escravidão; a 

cachaça para alterar a consciência, para calar as dores do corpo e da alma, para 

açoitar espíritos em festas, para atiçar coragem em covardes e para aplacar traições 

e ilusões. Para tudo, na alegria e na tristeza, o brasileiro justifica o uso do álcool, da 

branquinha a amarelinha, do escuro ao claro do vinho, sempre com diminutivos. 

Não depende sempre da vontade o desejo de beber, pelo menos em muitos 

casos. Antes, é uma imposição; um estranho e imperioso chamado, como a 

suavidade do canto de sereia que encanta, enfeitiça e enlouquece. Porém, nada é 

tão simples assim, já que a bebida está bem entranhada na cultura brasileira. O ato 
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de beber faz parte da nossa maneira de ser social, cada povo, cada grupo social, 

cada pessoa tem a sua condição de responder a determinados estímulos produzidos 

em seu meio ou externos a ele. Em outros termos, podemos dizer que temos uma 

pauta cultural em que as coisas são normalmente dispostas. Por exemplo, o licor na 

festa de São João, o vinho no Natal, a cerveja no carnaval, e assim por diante; não 

que sejam exclusivos, mas são os mais representativos de cada uma dessas festas.  

A cachaça é uma bebida forte e íntima da população. Tem baixo custo e, com 

pouco dinheiro, pode-se beber o suficiente para perturbar a si e aos demais que 

estiverem a sua volta. É a forma social e individual de beber que está em jogo, 

quando se fala em consumo de álcool, já que há uma larga disposição social para 

consumi-lo na forma das mais diversas bebidas destiladas ou fermentadas, fortes ou 

fracas. 

É necessário considerar o álcool no conjunto da vida social e não só em si 

mesmo, como muita gente o faz, ou seja, considera o álcool um agente autônomo e 

o culpa por suas consequências, como se fosse um ser animado que agisse por 

conta própria.  

 

O álcool parece ser a droga de preferência inicial de um conjunto importante 
de indivíduos. Seus efeitos de tamponamento de angústias e depressões, 
aparentemente inofensivos de início, com o tempo cobram um alto preço 
sentido nos efeitos de degradação corporal. No tratamento desses 
“inconvenientes”, passado geralmente muito tempo, o sujeito recorre à 
internação psiquiátrica ou aos modernos meios oferecidos pela ciência, os 
psicofármacos10. Porém, estão sendo agregadas às políticas públicas novos 
dispositivos do saber oficial, os CAPS-ad, que são cada vez mais 
procurados. (Álcool e Outras Drogas./ Conselho Regional de Psicologia da 
6ª Região. – São Paulo: CRPSP, 2011. p.84). 

 
 

Quando uma pessoa perde o controle sobre a ação de beber ela se torna 

objeto da bebida, que perturba a consciência para além do domínio que a pessoa 

tem de si mesma. Eis a embriaguez em sua forma mais simples, uma leitura sem 

preconceitos, mas ao mesmo tempo carregada com tintas muito fortes, porque nem 

todos os que bebem são dominados pela bebida. 

Entretanto, quando o álcool não é utilizado para aumentar a espiritualidade, 

mas para incentivar, encorajar ou consolar amargura, ele se torna um poderoso fator 

                                                           
10 Os psicofármacos são agentes químicos que atuam sobre o sistema nervoso central (SNC) e estão 
em condições de alterar diversos processos mentais, gerando alterações na conduta, na percepção e 
na consciência.  



68 
 

de desorganização do sujeito como ser social, isto é, para além de si como indivíduo 

e de suas relações com os outros, com os íntimos e com os de cerimônia. Quando 

advém a embriaguez e, com a frequência do uso, o alcoolismo, toda a magia da 

bebida é substituída pela perversidade da forma como ela é consumida.  

É muito importante recordar que normalmente as pessoas se tornam 

conhecidas pelo que fazem, ou seja, pela profissão que exercem. Se você trabalha, 

é um trabalhador ou uma trabalhadora; se você só estuda, é um estudante ou uma 

estudante, e assim por diante. Uma pessoa que bebe com alguma frequência é um 

bebedor ou uma bebedora, mas sabemos que esses termos não são muito 

frequentes, e em seu lugar vem a denominação bêbado ou bêbada. 

Entende-se que o álcool é uma substância que acompanha a civilização 

humana, ou seja, sempre existiu, em todas as culturas do mundo. Um exemplo é o 

vinho que foi uma das primeiras substâncias a fazer parte do cotidiano das 

sociedades, estando relacionado a rituais religiosos, culturais, sociais, entre outros. 

Porém, nas últimas décadas, o aumento do uso do álcool tem sido um problema de 

saúde pública.  

Às vezes, duas palavras parecem significar a mesma coisa, entretanto vistas 

de perto são bem diferentes. Esse é o caso das palavras “alcoólatra” e “alcoolista ou 

etilista”.  

 

2.3.2 Conceito de álcool 

 

Álcool é uma droga Lícita autorizada pelo governo.  

Álcool 

O álcool presente nas bebidas alcoólicas é o etanol, derivado da fermentação 

e/ou destilação de vegetais, frutas e grãos. 

Os fatores que mais influenciam os efeitos do álcool são: 

ü Frequência de ingestão; 

ü Quantidade de álcool ingerida; 

ü Quantidade de álcool absorvida; 

ü A sensibilidade individual dos diferentes tecidos e órgãos; 

ü A velocidade de metabolização. 
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É importante lembrarmos que o consumo do álcool em nossa sociedade é 

cultural.  Em todos os eventos sociais, o álcool está envolvido, presente, como 

“objeto da expressão da alegria”. 

 

Alcoolismo 

Alcoolismo é uma síndrome da dependência (conjunto de sintomas) 

consequente ao uso excessivo e prolongado do etanol, caracterizada por evolução 

típica e sequelas específicas. 

 

Alcoólatra 

O termo alcoólatra confere uma identidade e impõe um estigma, que anula 

todas as outras identidades do sujeito, tornando-o tão somente aquilo que ele faz e 

que é socialmente condenado, não por fazê-lo, mas pelo modo como o faz. Em 

outros termos, não é a bebida em si, mas aquela pessoa que bebe mal, isto é, de 

modo abusivo, desregrado, que a leva à condição de ser socialmente identificada 

popularmente como “alcoólatra”, ou seja, quem “idolatra”, “adora” e se tornou 

dependente do álcool. 

 

Alcoolista e/ou Etilismo 

 

Esse termo foi proposto por alguns pesquisadores como uma alternativa 

menos carregada de valoração, isto é, de estigma. Segundo eles, o termo não 

reduziria a pessoa a uma condição, como a de alcoólatra, mas a identificaria como 

uma pessoa que tem como característica uma afinidade com alguma coisa, com 

alguma ideia.  

Por exemplo, uma pessoa que torce no futebol pelo time Flamengo é 

flamenguista; é uma característica, mas não reduz o indivíduo a ela, como uma 

identidade única e dominante. Eis o porquê, segundo estes autores, ser preferível 

designar uma pessoa como alcoolista e saber que ela é, ao mesmo tempo, muitas 

outras coisas, inclusive alguém que pode deixar de ser dependente de álcool. Isso 

ajudaria essa pessoa a não ser estigmatizada, reduzida a uma única condição. 

 Apesar dessa argumentação, em português, os termos “alcoólatra” e 

“alcoolista” continuam sendo usados, quase que indistintamente, por diferentes 
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autores, mas sempre equivalendo a “dependente de álcool”. Esta seria, na realidade, 

a expressão mais adequada cientificamente.  O termo “alcoólico” não é muito 

adequado, pois na língua portuguesa significa “o que contém álcool”, mas muitas 

vezes é empregado devido à semelhança com a palavra inglesa “alcoholic”, que 

além de ter esse mesmo significado é também usada para referir-se a quem é 

dependente de álcool. 

É muito importante, portanto, o cuidado com as palavras, com os termos que 

usamos para classificar coisas e pessoas, porque essas palavras e termos têm 

poder de conferir identidade e, assim, estigmatizar publicamente, reduzir uma 

pessoa a uma única condição, apagando, negando todas as demais, o que tem 

entre suas consequências a internalização desse lugar social, vindo a pessoa a 

constituir, por si mesma, um obstáculo ao desenvolvimento de outro  

percurso, socialmente valorizado.     

 

2.3.3 O que é dependência química 
 

 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define embriaguez: 

 
 
Como sendo toda forma de ingestão de álcool que excede ao consumo 
tradicional, aos hábitos sociais da comunidade considerada, quaisquer que 
sejam os fatores etiológicos responsáveis e qualquer que seja a origem 
desses fatores, como por exemplo, a hereditariedade, a constituição física 
ou as alterações fisiopatológicas adquiridas. 
 
 

Dependência é o impulso que leva a pessoa a usar uma substância psicoativa 

de forma continua (sempre) ou periódica para obter prazer. 

O uso de substâncias psicoativas acompanha o ser humano desde os tempos 

mais remotos, apresentando caraterísticas e significados diversos de acordo com as 

peculiaridades daquela população e com o momento histórico. 

O fenômeno da dependência química, por sua vez, é extremamente complexo 

e multifuncional. 

Alguns sujeitos podem também fazer o uso constate de uma droga para 

aliviar tensões, ansiedades, medos, sensações físicas desagradáveis, entre outras 

justificativas. O dependente caracteriza-se por não conseguir controlar o consumo 

de drogas, agindo de forma impulsiva e repetitiva. 
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Abuso (uso nocivo) e dependência: para efeitos de diagnóstico, a 

Classificação Internacional de Doenças (CID-10) propõe critérios diagnósticos que 

permitem diferenciar o abuso (uso nocivo) e a dependência. 

 

Síndrome de dependência 

 

Um diagnóstico definitivo de dependência deve usualmente ser feito somente se 

três ou mais dos seguintes requisitos tenham sido apresentados durante a maior 

parte do tempo, no período de um ano: 

. Forte desejo ou compulsão para consumir a substância; 

. Dificuldades em controlar o comportamento de consumir a sustância em termos de 

seu início, término ou níveis (quantidade) de consumo; 

. Estado de abstinência fisiológico quando o uso da substância cessou ou foi 

reduzido, evidenciado por: síndrome de abstinência característica para a substância, 

ou uso da mesma substância com a intenção de aliviar ou evitar esses sintomas de 

abstinência; 

. Evidência de tolerância, em que quantidades crescentes de substâncias 

psicoativas são requeridas para alcançar os efeitos originalmente produzidos por 

doses mais baixas; 

. Abandono progressivo de prazeres ou interesses alternativos em favor do uso da 

substância psicoativa; aumento da quantidade de tempo necessário para obter ou 

consumir a substância ou para se recuperar de seus efeitos; 

. Persistência no uso da substância, a despeito de evidência clara de consequências 

manifestamente danosas. 

 

Uso nocivo  

Seria um padrão de uso de substância psicoativa que esteja causando dano à 

saúde. Esse dano pode ser físico ou mental. As diretrizes diagnósticas requerem 

que um dano real tenha sido causado à saúde física ou mental do usuário e que, ao 

mesmo tempo, esse sujeito não preencha os critérios diagnósticos para 

dependência, para transtorno psicótico induzido por drogas ou para outro transtorno 

relacionado ao uso de drogas. 
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Para compreender melhor a dependência, vamos analisar as formas 

principais em que ela se apresenta como os problemas biológicos, psicológicos e 

psicossociais. 

 

2.3.4 Problemas biológicos, psicológicos e psicossociais e as consequências 
causadas pelo uso do álcool. 
 

A dependência alcoólica traz grandes problemas e consequências ao 

indivíduo, tanto físicas quanto psíquicas, que podem, na maioria das vezes, causar 

prejuízos no trabalho, desorganização familiar, comportamentos agressivos (p.ex., 

homicídios), acidentes de trânsito, exclusão social, problemas na integração familiar, 

relacionamento com a sociedade e o comprometimento do organismo como um 

todo. 

A relação com o uso de álcool é diferente entre os gêneros e algumas 

características biológicas, psicológicas e psicossociais contribuem para tal. O corpo 

feminino tem menor quantidade de água que o masculino (51% X 65%, 

respectivamente) o que determina que, com a mesma quantidade de álcool, a 

concentração será maior no organismo feminino. 

Problemas biológicos: Cirrose hepática, hepatite, fibrose, anemia, aumento de 

pressão sanguínea, lesões no pâncreas, intestinos e estômago, entre outras. 

Os sintomas biológicos manifestam-se como pequenos sinais de 

abstinência, que podem ser neuromusculares, caracterizados por tremores, cãibras 

ou parestesias; digestivos, caracterizados por náuseas ou vômitos; 

neurovegetativos, por suores, taquicardia ou hipotensão ortostática; e psíquicos, tais 

como: ansiedade, humor depressivo, irritabilidade, insônias ou pesadelos. A 

tolerância também é sintoma latente e caracteriza-se pela resistência aos efeitos do 

álcool. 

Problemas psicológicos: Depressão, transtornos de ansiedade, transtornos  

alimentares  (principalmente  bulimia  do  tipo  purgativo),   transtorno de estresse 

pós-traumático, falta de memoria e solidão. 

Quanto aos sintomas psicológicos, caracterizam-se três elementos 

principais: a alteração do comportamento face ao álcool, a perda de controle e o 

desejo intenso de consumi-lo, pois a dificuldade de controle é um dos principais 
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fenômenos da dependência. O desejo obsessivo e intenso de consumir o álcool 

(craving)11 acontece quando o indivíduo alcoolizado nunca está satisfeito com a 

quantidade consumida, o que o faz encontrar inúmeros motivos para consumir mais 

bebidas alcoólicas. 

Problemas psicossociais: A crise econômica, desemprego, problemas emocionais, 

acidentes de trânsito, crimes, suicídios entre outros. 

 

Consumo de álcool e trabalho 

 

O consumo de bebidas alcoólicas pode potencialmente diminuir a 

produtividade. 

O absenteísmo (faltas ao trabalho) associado com o uso e dependência de 

álcool representa um custo substancial para empregadores e para o Estado. 

Ademais, diversos estudos têm demonstrado a ligação entre uso abusivo de álcool e 

desemprego, com uma relação causal sendo estabelecida em ambos os sentidos, 

ou seja, com o uso abusivo de  bebidas alcoólicas levando ao desemprego e com a 

perda de trabalho resultando em consumo abusivo de bebidas alcoólicas. 

  

Consumo de álcool e família 

 

              Naquilo que tange à família, o uso de bebidas alcoólicas está associado às 

consequências negativas tanto daquele que bebe quanto de seu companheiro e 

filho.  

Os danos do álcool à família podem vir de diversas formas, seja pela saúde 

física e mental de seus membros, seja pela saúde financeira do lar. O consumo de 

álcool durante a gravidez pode resultar em complicações para a saúde da criança, 

como a Síndrome Fetal Alcoólica. Ademais, o uso dessa substância pelos pais 

                                                           
11A Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu o craving  como: 
- Um desejo de repetir a experiência em função dos efeitos de uma dada substância. -  
Desejo para consumir determinada substância, que também podem ser os alimentos, ou seja, a 
“fissura” por alimentos que aumentam os níveis de serotonina, endorfina, e proporcionam prazer 
imediato.  Por incrível que pareça o local do cérebro estimulado por estes alimentos (doces, 
chocolate, pães, massas) é o mesmo estimulado pelos viciados em drogas, jogos e compulsão por 
compras (em níveis mais elevados) . 
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também está associado ao abuso de crianças e às repercussões negativas para o 

universo social, psicológico e econômico do infante. O dinheiro gasto com álcool 

pode desfalcar o orçamento doméstico de um lar carente de recursos financeiros, 

deixando seus membros à mercê de intercorrências e suscetibilidades. 

 Vale salientar também o surgimento de violência no lar e os acidentes 

domésticos em decorrência do uso de álcool no contexto familiar. Nota-se, assim, 

que o consumo de bebidas alcoólicas pode prejudicar a relação entre pais e filhos e 

entre marido e mulher, desgastando o bom funcionamento da casa como um todo. 

 

Álcool e pobreza 

 

                As consequências econômicas do uso de álcool são significativas 

especialmente em regiões de elevada pobreza. Além dos gastos com a bebida, o 

usuário abusivo de álcool sofre outros prejuízos, como, por exemplo, exposição a 

trabalhos mal remunerados, perda de oportunidades de trabalho, gastos crescentes 

com saúde, devido a doenças e acidentes, e dinheiro gasto em decorrência de 

problemas com a lei envolvendo o uso de bebida, que superam sua renda mensal. 

 

Álcool e violência doméstica 

 

            Os estudos, de um modo geral, têm mostrado que o uso de álcool está 

presente em um número significativo de casos de violência doméstica. Essa 

substância tem se mostrado um forte fator de risco para a violência marido-mulher. 

Essa relação, contudo, é complexa e envolve uma série de outras variáveis.  

Assim, o papel do álcool nessa questão ainda é incerto. Quanto à violência 

doméstica, as evidências apontam para uma forte relação com o beber abusivo, seja 

ele usual ou ocasional. Portanto, fica claro que o uso de álcool está associado a 

diversas consequências sociais. Faz-se, assim, necessária a realização de mais 

estudos sobre essa questão a fim de que se possa medir as suas consequências de 

maneira mais significativa. 

Entende-se que os indivíduos que fazem consumo excessivo do álcool 

revelam um conjunto de sintomas físicos ou psicológicos. O consumo de álcool está 
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ligado a diversas consequências para o indivíduo que o consome, para aqueles que 

estão à sua volta e para a sociedade como um todo.  

2.3.5 Quantidade e padrão de consumo do álcool 

 

O uso, abuso e dependência de álcool e outras drogas são mais frequentes 

em homens, mas essa diferença vem diminuindo ao longo dos anos. Por exemplo, a 

dependência de álcool no Brasil é de 19,5% entre os homens e 6,9% entre as 

mulheres, indo para 7,3% e 6,0%, respectivamente, entre 12 e 17 anos. 

Outra particularidade feminina é a menor quantidade de álcool desidrogenase 

(ADH), a enzima responsável pela primeira etapa de metabolização do álcool no 

organismo, o que faz com que a mulher atinja maiores concentrações de álcool no 

sangue e demore mais tempo para metabolizá-lo do que o homem, bebendo 

quantidades equivalentes.  

As alterações hormonais também são importantes nas mulheres, pois o 

período pré-menstrual está associado a um aumento do consumo de álcool. Aquelas 

que apresentam tensão pré-menstrual (TPM) têm maior probabilidade de 

desenvolver abuso ou dependência de álcool do que as que não apresentam esse 

problema, provavelmente em busca de alívio para a tensão. Porém, há outros 

fatores que também levam ao uso do álcool. 

O conceito de padrões de consumo aborda tanto aspectos médicos quanto 

psicossociais do uso de álcool. Os principais padrões de consumo de álcool 

mencionados na literatura científica são o uso moderado, o beber pesado (BP) e o 

beber pesado episódico (BPE).  

O uso moderado de bebidas alcoólicas é um conceito de difícil definição, uma 

vez que é interpretado de maneiras diferentes, conforme a percepção de cada 

indivíduo. Comumente, essa definição é confundida com beber socialmente, que 

significa uso de álcool dentro de padrões aceitos pela sociedade. No entanto, 

frequentemente a moderação é vista de maneira errônea, como uma forma de uso 

de álcool que não traz consequências adversas ao consumidor.  

Para evitar problemas com o álcool, o consumo aceitável é de até 15 

doses/semana para homens e 10 para mulheres, sendo que 1 dose equivale a 

aproximadamente 350 ml de cerveja, 150 ml de vinho ou 40 ml de uma bebida 

destilada, considerando que cada uma contém entre 10 e 15 g de etanol. 
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A maioria das pessoas que bebem, o fazem de forma moderada. Contudo, há 

evidências de que o “beber pesado” tem se tornado cada vez mais frequente e 

disseminado tanto entre homens quanto entre mulheres. Assim, o aparecimento de 

problemas decorrentes desse padrão de beber é cada vez mais comum, mesmo em 

indivíduos que não apresentam o diagnóstico de dependência alcoólica.  

Quando os problemas provenientes do uso abusivo do álcool se tornam 

frequentes nas diversas áreas de atuação do indivíduo, como na família, no trabalho 

e na saúde física, deve-se investigar critérios para o abuso e a dependência do 

álcool. 

 

2.3.6 Fatores que levam a mulher ao alcoolismo 
 

 Fatores de risco para o desenvolvimento de problemas relacionados ao uso de 

álcool, por mulheres, são bem conhecidos:  

. História familiar de problemas com álcool; 

. Idade: mulheres mais jovens são usuárias de álcool com maior frequência do que 

as mais idosas; 

. Estado civil: solteira, separada ou divorciada; 

. Trabalhar em ambiente com predominância de homens; 

. Ter um parceiro (namorado/marido) com problemas relacionados ao uso de álcool; 

. Ter sofrido abuso físico, emocional ou sexual na infância ou ter sido vítima de 

violência nos relacionamentos amorosos na idade adulta; 

. Uso precoce de álcool, nicotina e outras drogas; 

. Problemas de comportamento na infância relacionados ao controle de impulsos; 

. Fatos estressantes durante a infância e adolescência, como morte de um dos pais, 

privação econômica e doença na família, também aumentam a chance de problemas 

decorrentes do uso abusivo de álcool. 

 

A evolução dos problemas relacionados ao uso de álcool também ocorre de maneira 

um pouco diferente entre as mulheres: 

. Iniciam o consumo e têm problemas com o álcool em idade mais tardia; 

. Consomem quantidades significativamente menores de álcool do que os homens; 

. Têm mais comorbidades psiquiátricas; 
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. Mais frequentemente identificam um evento estressante como o desencadeador do 

início do consumo excessivo de álcool; 

. Apresentam mais tentativas de suicídio; 

. Procuram tratamento em função de problemas de saúde ou familiares, e mais 

comumente abusam de outras substâncias lícitas (tranquilizantes e anfetaminas). 

 

2.3.7 Danos causados ao organismo pelo consumo do álcool 

 

As doenças físicas consequentes do alcoolismo são de origem 

gastrintestinal, como úlceras, varizes esofágicas, gastrite e cirrose; neuromuscular, 

como cãibras, formigamentos e perda de força muscular; ou cardiovascular, como a 

hipertensão; além de impotência ou infertilidade. Os transtornos mentais associadas 

ao alcoolismo são o delirium tremens; a demência de Korsakoff12·, as perturbações 

psicóticas do humor, da ansiedade ou do sono e a disfunção sexual. 

 

Os efeitos do álcool no Sistema Nervoso Central – SNC são os seguintes: 

Primeiro momento: 

ü Euforia, servindo assim como um estimulante; 

ü Desinibição, deixando o usuário mais sociável e falante, com sensação de 

prazer e alegria; 

Segundo momento: 

ü Depressão da atividade cerebral; 

ü Redução da ansiedade; 

ü Comprometimento da coordenação motora. 

O álcool também apresenta os seguintes efeitos: 

ü Diminuição da autocrítica; 

ü Fala fica pastosa, arrastada; 

ü Lentificação dos reflexos; 

ü Sonolência; 
                                                           
12 As principais causas da Síndrome de Karsakoff são a falta de vitamina B1 e o alcoolismo, uma 
vez que o álcool prejudica a absorção de vitamina B no organismo. Traumatismos cranianos, inalação 
de monóxido de carbono e infecções virais também podem causar esta síndrome. A Síndrome de 
Karsakoff tem cura, porém, se não houver interrupção do alcoolismo, esta doença pode-se tornar 
fatal. 
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ü Prejuízo na capacidade de raciocínio e concentração; 

ü Visão fica dupla ou borrada; 

ü Diminuição da memória; 

ü Vômitos; 

ü Insuficiência respiratória, podendo chegar à anestesia, coma e morte. 

 

ü Intoxicação: A intoxicação aguda pelo álcool pode acompanhar-se de 

transtornos graves dos sentidos, consciência reduzida dos estímulos 

externos, alterações intensas da coordenação, fala incoerente, diplopia (visão 

dupla), acompanhados de náuseas e vômitos. Um estado de sedação pode 

evoluir para perda de consciência, coma e morte. 

ü Outros problemas associados: Muitos usuários crônicos de álcool têm 

sobrevida diminuída em decorrência de lesões no aparelho digestivo 

(estômago, fígado e pâncreas), cérebro e coração. As lesões hepáticas 

frequentemente evoluem para cirrose. Hemorragias digestivas e pancreatites 

são causas de morte frequentes. Muitos apresentam quadros degenerativos 

cerebrais (demência alcoólica). Além disso, sujeitos desnutridos ou que 

tenham deficiência de vitamina B1 podem apresentar Síndrome de Wernicke-

Korsakoff, caracterizada fundamentalmente pela perda da capacidade de 

reter informações (memorizar), frequentemente irreversível. Alterações 

neuropsicológicas são comuns em usuários crônicos.  

ü Problemas clínicos adicionais: Arritmias cardíacas; fraqueza muscular, por 

destruição das fibras musculares; neuropatias periféricas; impotência sexual. 

Além disso, o uso de álcool durante a gravidez está associado ao 

aparecimento da Síndrome do Alcoolismo Fetal. 
 

ü Abstinência: A Síndrome de Abstinência do Álcool ocorre quando o sujeito 

interrompe o uso ou diminui de forma abrupta a quantidade habitualmente 

utilizada. Pode apresentar-se através de manifestações leves, com tremores, 

taquicardíaca e sudorese, ou evoluir para quadros cerebrais graves, 

acompanhados de confusão mental, ilusões e alucinações (delirium tremens), 

que, se não forem prontamente tratados, podem evoluir para a morte. 
 

Consequências do uso do álcool  
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O uso nocivo do álcool é um dos fatores de risco de maior impacto para a 

morbidade, mortalidade e incapacidades em todo o mundo, e parece estar 

relacionado a 3,3 milhões de mortes a cada ano. Desta forma, quase 6% de todas 

as mortes em todo o mundo são atribuídas total ou parcialmente ao álcool.  

No Brasil, o álcool esteve associado a 63% e 60% dos índices de cirrose 

hepática e a 18% e 5% dos acidentes de trânsito entre homens e mulheres em 2012. 

Especificamente em relação aos transtornos relacionados ao uso do álcool, estima-

se que 5,6% (mulheres: 3%; homens: 8%) dos brasileiros preenchem critérios para 

abuso ou dependência. 

As consequências do uso de álcool também oneram a sociedade, de forma 

direta e indireta, potencializando os custos em hospitais e outros dispositivos do 

sistema de saúde, sistema judiciário, previdenciário, perda de produtividade do 

trabalho, absenteísmo, desemprego, entre outros. Ainda, em todo o mundo, nota-se 

que as faixas etárias mais jovens (20-49 anos) são as principais afetadas em relação 

a mortes associadas ao uso do álcool, traduzindo como uma maior perda de 

pessoas economicamente ativas. 
 

2.3.8 Formas de tratamento  

O tratamento da dependência alcoólica envolve intervenções em vários 

níveis, já que a doença é bastante complexa, seja na etiologia ou nas implicações 

sociais, profissionais e familiares. A intervenção terapêutica destina-se tanto na 

dependência quanto na abstinência do álcool, contando com algumas intervenções 

psicoterapêuticas dentro das quais se encontram as terapias de grupo, como os 

Alcoólicos Anônimos – AA, e o tratamento junto ao CAPS ad. 

Psicoterapias 

É indispensável o acompanhamento psicoterapêutico do alcoolista. Discutir 

com o doente as causas que levaram ao alcoolismo, estabelecer estratégias e 

objetivos são essenciais para um tratamento eficaz e para a manutenção da 

abstinência. Assim, as psicoterapias são fundamentais na intervenção terapêutica da 

dependência e abstinência do álcool.  
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Existem inúmeros métodos de intervenção e, ainda que nenhum consiga 

comprovar total eficácia, continuam tendo importante papel no acompanhamento da 

maturação psicológica e na reinserção sociofamiliar dos doentes.  

Como o uso do álcool é capaz de produzir consequências físicas, 

intelectuais, psicológicas e sociais para o dependente, os programas de terapia são 

multidisciplinares e o tratamento é realizado em longo prazo, com o objetivo de 

conseguir uma abstinência satisfatória. Vale ressaltar que os tratamentos são 

voltados tanto para o indivíduo acometido quanto para os familiares. 

Embora nos últimos tempos, os princípios da terapia comportamental, que 

buscam levar os indivíduos que bebem em excesso ou de forma abusiva a beber de 

maneira controlada e socialmente aceita, venham sendo utilizados com algum 

sucesso, a experiência ainda faz com que a maioria dos especialistas seja cética em 

acreditar que esse tipo de terapia possa levar alcoólatras a beberem de forma 

controlada.  

A terapia comportamental chamada de Redução de Danos (Brasil, 2004b). 

Por sua vez, no início de 2003, o Ministério da Saúde confirmou a existência 
de 160 projetos de redução de danos em todos os estados brasileiros e a 
intenção de ampliar esses serviços foi garantida por meio do SUS, pela 
política de saúde pública intitulada Política Nacional de Álcool e outras 
Drogas. 

Em seguida, o Ministério da Saúde, em 2005, publicou a Portaria nº 

1.028/GM regulamentando as ações que visam à redução de danos sociais e à 

saúde decorrentes do uso de produtos, substâncias ou drogas que causem 

dependência.  

No ano de 2006 surgiu a Lei nº 11.343, que regulamentou a redução de 

danos, descrevendo-a em seu artigo 20 como estratégia preventiva ou redutora das 

consequências negativas associadas ao uso de drogas, desenvolvida por ações de 

prevenção na saúde, sem necessariamente interferir na oferta ou consumo, sendo 

orientada pelo respeito à liberdade de escolha. Ela considera que:  

“Constituem atividades de atenção ao usuário e dependentes de drogas e 
respectivos familiares, para efeito desta Lei, aquelas que visem à melhoria 
da qualidade de vida e à redução dos riscos e dos danos associados ao uso 
de drogas” (BRASIL, 2006, p. 5). 
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Ressalte-se que as práticas em redução de danos têm sido uma política 

direcionada aos usuários de substâncias psicoativas. O redutor de danos trabalha no 

desenvolvimento de ações territoriais diretas junto aos usuários. 

Mesmo os tratamentos psicologicamente profundos e de longo prazo obtêm 

pouco sucesso com os dependentes de álcool. Os programas empregados 

atualmente são, via de regra, conduzidos de modo multidisciplinar e tentam fazer 

com que o alcoolista mantenha uma abstinência mais prolongada, associada à 

conquista de um estado de saúde ideal e a diminuição dos danos sociais causados 

pelo sujeito em seu círculo de convivência. As medidas são implementadas na forma 

de programas de curto, médio e longo prazos e são bem-sucedidas, principalmente 

quando conseguem conduzir os doentes a um acompanhamento ambulatorial 

contínuo por um profissional e a atividades realizadas em grupos de ajuda mútua 

pelo serviço.   O suporte social começa, idealmente, a partir das 

informações colhidas no âmbito social (pesquisa do problema e diagnóstico social) e 

do plano de intervenção resultante. 

O tratamento do alcoolismo se dá a partir de dois tipos de abordagens:  

 Ajuda individual: tentativa de construir uma relação que ajude a fortalecer o 

ego do alcoolista por meio da oferta de cuidado e atenção sem restrições. Os meios 

comprovados para isso são o estímulo, o compartilhamento de informações, o alívio 

das pressões emocionais, a discussão dos problemas, o desenvolvimento de 

comportamentos positivos, o confronto com reações comportamentais inadequadas, 

a intervenção direta para mudar a situação real e o estabelecimento de limites e 

barreiras;  

 Ajuda de grupo: participação em grupos de ajuda mútua, com pessoas com 

interesses em comum ou de indivíduos igualmente acometidos. Os comportamentos 

problemáticos provocam reações nos demais integrantes do grupo e tornam 

possíveis novas experiências e alterações no comportamento e na maneira como as 

situações são vivenciadas. O grupo oferece amparo emocional e aceitação; assim, 

os medos, as desconfianças, as agressões e as frustrações podem ser assimiladas, 

possibilitando que o indivíduo lide de modo mais positivo com a realidade e suas 

exigências, ganhe autoconfiança e compreensão com os outros e se torne mais 

tolerante com os fracassos e as decepções. 

 A questão de como reagir aos diversos padrões de consumo do álcool, à 

indústria de bebidas alcoólicas e ao problema do alcoolismo é uma posição arbitrária 
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quem tem imposto às famílias, às cidades e às nações a criação de inúmeras 

medidas de intervenção. 

No próximo capítulo, abordaremos os aspectos históricos do surgimento do 

Serviço Social como profissão no Brasil. Seguirá também a descrição do estágio de 

intervenção, que foi realizado junto ao grupo de mulheres usuárias de substâncias 

psicoativas no Centro de Atenção Psicossocial de álcool e Drogas no município de 

Caçador. 

O principal objetivo do estágio acadêmico é a possibilidade de unir teoria e 

prática, processo este imprescindível na formação acadêmica profissional. 
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III A PROFISSÃO DE SERVIÇO SOCIAL NORTEADORA DA PRÁTICA DE 
ESTÁGIO  

 

O presente capítulo visa refletir sobre a trajetória do Serviço Social enquanto 

profissão, com suas teorizações e instrumentalidades, e apresentará o processo 

interventivo de estágio curricular supervisionado, iniciando pela caracterização da 

instituição e dos sujeitos sociais envolvidos durante o processo.  

O processo de estágio é importante para preparar o acadêmico para atuação 

profissional, pois é na prática que podemos aplicar o que aprendemos em sala de 

aula. 

 

3.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DA PROFISSÃO DE SERVIÇO SOCIAL 
 

O serviço social brasileiro teve suas origens dentro da Igreja Católica e visava 

preparar a grande massa operária para o capitalismo industrial, período este 

chamado de “conservador”. Dessa forma, o objetivo era preparar essa população 

para o sistema sócio econômico político da época. 

Segundo os autores Iamamoto e Carvalho, (2005, p.127): 

 

A implantação do Serviço Social se dá no decorrer desse processo 
histórico. Não se baseará, no entanto, em medidas coercitivas emanadas do 
Estado. Surge da iniciativa particular de grupos e frações de classe, que se 
manifestam, principalmente, por intermédio da Igreja Católica.  

 

 

            No Brasil, o Serviço Social nasceu por volta de 1930, na terceira década do 

século XX, em resposta a evolução do capitalismo, sob a influência europeia (em 

especial sob o influxo belga e francês), como fruto direto de vários setores 

particulares da burguesia fortemente respaldados pela Igreja Católica. Nessa 

década, o Brasil vivia um processo incipiente de industrialização de importações, 

num contexto de capitalismo dependente e agroexportador. No período de 1930 a 

1935, o governo brasileiro sofre pressões da classe trabalhadora, que é então 

controlada através da criação de organismos normatizadores e disciplinares das 

relações de trabalho, em especial através do Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio. 
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A primeira escola de Serviço Social no Brasil é datada de 1936, em São Paulo, e 

foi coordenada por Albertina Ferreira Ramos e Maria Kiehl. Ambas eram sócias do 

Centro de Estudos de Ação Social vinculado a Igreja Católica.  

Segundo Iamamoto e Carvalho (1983, p. 180) o Serviço Social, 

(...) esteve diretamente ligado à questão social nas décadas de 1920 e 
1930. Assim as proformas do Serviço Social, se dão com o agravamento da 
questão social, pelo desenvolvimento do capitalismo, que levou a alienação 
do trabalho e se estabeleceu claramente o antagonismo entre burguesia e 
proletariado (...). 

 

Para Iamamoto e Carvalho, a implantação do Serviço Social dá-se no 

decorrer desse processo histórico, surgido da iniciativa particular de grupos e 

frações de classe, que se manifestam, principalmente, por intermédio da Igreja 

Católica, originando uma demanda que necessita manter a ordem vigente, as 

diversas frações de classe e em seguida as classes dominantes, sendo que a 

pressão do proletariado permanece como pano de fundo a partir do qual diferentes 

atores sociais mobilizam políticas diferenciadas. Sendo estas políticas que 

demarcarão os limites dentro dos quais irá surgir e atuar o Serviço Social (a caridade 

e a repressão). 

Para Iamamoto, agora, já assalariados, os Assistentes Sociais já não são da 

classe dominante, mas da classe dominada e passam a ser uma das engrenagens 

de execução de política social do Estado, colocando-se a serviço dos usuários 

(setores dominados na sociedade). Isto se dá mais em práticas de universidade, 

ONGS, igrejas, mas também em organismos públicos. 

Hoje, com um novo projeto profissional percebe-se que mesmo com a 

questão da subalternidade profissional e a predominância feminina na profissão, a 

competência teórico-metodológica e ético-política, tem consolidado socialmente a 

profissão e contribuído para as relações de respeito e igualdade entre as diversas 

profissões, e para modificações nas relações entre os gêneros. 

 

3.1.2 Conceito da profissão 
 

A profissão de Serviço Social é uma profissão de caráter interventivo e está 

inserida na divisão social e técnica do trabalho.  O/a assistente social ou 
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trabalhador/a social atua no âmbito das relações sociais, junto a indivíduos, grupos, 

famílias, comunidade e movimentos sociais, desenvolvendo ações que fortaleçam 

sua autonomia, participação e exercício de cidadania, com vistas à mudança nas 

suas condições de vida. 

 

3.1.3 Objeto da profissão 
 

O Assistente Social tem como objeto de trabalho a questão social, que é 

produzida pela relação capital e trabalho no sistema capitalista, onde se tem o 

mercado como centro norteador das estruturas políticas, sociais e econômicas. 

A autora Iamamoto (1997, p. 14) define o objeto do Serviço Social nos 

seguintes termos: 

 
 
Os assistentes sociais trabalham com a questão social nas suas mais 
variadas expressões quotidianas, tais como os indivíduos as experimentam 
no trabalho, na família, na área habitacional, na saúde, na assistência social 
pública, etc. Questão social que sendo desigualdade é também rebeldia, por 
envolver sujeitos que vivenciam as desigualdades e a ela resiste e se 
opõem. É nesta tensão entre produção da desigualdade e produção da 
rebeldia e da resistência, que trabalham os assistentes sociais, situados 
nesse terreno movido por interesses sociais distintos, aos quais não é 
possível abstrair ou  
cujas múltiplas expressões são o objeto do trabalho cotidiano do assistente 
social. 
 

O Serviço Social intervém no âmbito das desigualdades sociais, ou, mais 

amplamente, da questão social, como a precarização do trabalho, do desemprego, 

da pobreza, da violência, enfim, coloca às margens da sociedade vários sujeitos que 

passarão a ser usuários das políticas públicas sociais do Estado. 

Autora Iamamoto (1988, p. 62) define que: 

O objeto de trabalho, aqui considerado, é a questão social. É ela, em suas 
múltiplas expressões, que provoca a necessidade da ação profissional junto 
à criança, e ao adolescente, ao idoso, a situações de violência contra 
mulher, a luta pela terra, etc. objeto de trabalho profissional.  

 
Entende-se que é necessário o profissional conhecer a realidade com a qual 

irá trabalhar para que possa intervir e a mudança ocorra. 
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3.1.4 O papel do serviço social diante das expressões da questão social 
    
 

A concepção de questão social mais difundida no Serviço Social é dos 

autores      

Carvalho e Iamamoto (1983, p.77): 

 

A questão social não é senão as expressões do processo de formação e 
desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da 
sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do 
empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da 
contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros 
tipos de intervenção mais além da caridade e repressão.  
 
 

Portanto, a questão social expressa a contradição fundamental do modo 

capitalista de produção. Contradição, esta, fundada na produção e apropriação da 

riqueza gerada socialmente, os trabalhadores produzem a riqueza, os capitalistas se 

apropriam dela. É assim que o trabalhador não usufrui das riquezas por ele 

produzidas. 

Segundo Iamamoto (1998, p. 27): 

 

Questão Social apreendida como o conjunto das expressões das 
desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum: 
a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais 
amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se 
privada, monopolizada por uma parte da sociedade.  
 

  
Entende-se que as expressões da questão social na atualidade são as 

manifestações das desigualdades e da exclusão social, que aumentaram com a 

globalização, e para trabalhar com a demanda que surge na sociedade é necessário 

um profissional qualificado. 

As consequências da apropriação desigual do produto social são as mais 

diversas: analfabetismo, violência, desemprego, favelização, fome, analfabetismo 

político, etc.; criando “profissões” que são frutos da miséria produzida pelo capital: 

catadores de papel; limpadores de vidro em semáforos; “avião” – vendedores de 

drogas; jovens faroleiros – entregam propagandas nos semáforos; crianças 

provedoras da casa – cuidando de carros ou pedindo esmolas, as crianças mantém 

uma irrisória renda familiar; sacoleiros – vivem da venda de mercadorias 

contrabandeadas; vendedores ambulantes de frutas; etc. Além de criar uma imensa 
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massa populacional que frequenta igrejas, as mais diversas, na tentativa de sair da 

miserabilidade em que se encontram. 

 
Segundo (ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 154-5). 

 
 
O assistente social convive cotidianamente com as mais amplas expressões 
da questão social, matéria prima de seu trabalho. Confronta-se com as 
manifestações mais dramáticas dos processos da questão social no nível 
dos indivíduos sociais, seja em sua vida individual ou coletiva.  

 

 

O Serviço Social surge da emergência da questão social do conjunto das 

expressões da desigualdade social, econômica e cultural.  

 

3.2 Projeto ético-político e elementos constitutivos da profissão de serviço social 

 

3.2.1 Projeto Ético-Político 

 
A profissão, de acordo com o projeto ético-político hegemônico, assume o 

compromisso com a defesa intransigente dos direitos humanos, com a ampliação da 

cidadania, com a qualidade dos serviços prestados, com a luta em favor da 

equidade e da justiça social. Compromissos estes que devem ser perseguidos nas 

atividades desenvolvidas pelos assistentes sociais. Para isso, os profissionais 

devem privilegiar a utilização de instrumentos de caráter democrático, coletivo, 

menos burocrático, sempre alinhados com a realidade em que intervém.  

O conhecimento da realidade é imprescindível neste processo de escolha do 

instrumental. A apreensão da dinâmica da realidade contribui para que haja 

coerência entre os instrumentos utilizados e as determinações assumidas pela 

questão social nos diferentes espaços sócio ocupacionais, permitindo que o 

assistente social consiga alcançar os resultados esperados na ação. Outro elemento 

a ser destacado na escolha do instrumental se refere à necessidade do profissional 

considerar as habilidades exigidas no manejo de cada instrumento, ressaltando que 

entre o momento da concepção à concretude inclui-se, também, a avaliação.  

Através dela é possível analisar se os instrumentos escolhidos estão 

adequados às finalidades propostas e se os profissionais estão conseguindo 
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operacionalizar as habilidades exigidas por eles. Destaca-se um elemento 

fundamental no processo de escolha dos instrumentos que se refere à autonomia 

profissional. É importante levar em consideração como desempenhar as atividades 

determinadas pelas organizações, haja vista que o profissional deve ter autonomia 

não só para emitir sua opinião técnica sobre a situação, mas também de escolher os 

instrumentos que contribuirão para a obtenção desta opinião técnica. 

Segundo o Conselho Federal de Serviço Social: 
 

O projeto ético e político do Serviço Social, que orienta o exercício e a 
formação profissional, resultaram de um processo histórico de construção 
coletiva, sob a direção das entidades nacionais da categoria 
(CFESS/CRESS, ABEPSS e ENESSO). Este projeto de profissão e 
sociedade é explicitado no Código de Ética Profissional, na Lei de 
Regulamentação da Profissão (Lei 8662/93) e nas Diretrizes Curriculares 
aprovadas pela ABEPSS em 1996. 13 

 

3.2.1.2 Código de Ética do Assistente Social 
 

Acompanhando as transformações da sociedade brasileira, a profissão 

passou por mudanças e necessitou de uma nova regulamentação: a lei 8662/93. 

Ainda em 1993, o Serviço Social instituiu o último Código de Ética expressando o 

projeto profissional contemporâneo comprometido com a democracia e com o 

acesso universal aos direitos sociais, civis e políticos. 

O Código de Ética Profissional do Assistente Social fundamenta-se nos 

princípios de liberdade, emancipação humana, defesa dos direitos humanos, 

democracia, equidade, justiça e erradicação dos preconceitos. 

 

Princípios Éticos Fundamentais 
 

· Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas 

políticas a ela inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos 

indivíduos sociais; 

 

                                                           
13 (site do CFESS - www.cfess.org.br.) 
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· Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do 

autoritarismo; 

 

· Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda 

sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis, sociais e políticos das 

classes trabalhadoras; 

 

· Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da 

participação política e da riqueza socialmente produzida; 

 

· Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure 

universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e 

políticas sociais, bem como sua gestão democrática; 

 

· Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o 

respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e 

à discussão das diferenças; 

 

· Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais 

democráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o 

constante aprimoramento intelectual; 

  

· Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de 

uma nova ordem societária, sem dominação-exploração de classe, etnia e 

gênero; 

 

· Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que 

partilhem dos princípios deste Código e com a luta geral dos trabalhadores; 

· Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o 

aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional; 
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· Exercício do Serviço Social sem ser discriminado, nem discriminar, por 

questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, 

opção sexual, idade e condição física. 

  

3.2.1.3 Dimensões constitutivas da profissão. 
 

O exercício profissional configura-se pela articulação das dimensões, e se 

realiza sob condições subjetivas e objetivas historicamente determinadas, as quais 

estabelecem a necessidade da profissão em responder as demandas da sociedade 

através de requisições socioprofissionais e políticas, delimitadas pelas correlações 

de forças sociais que expressam os diversos projetos profissionais.  

As competências teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa são 

fundamentais para que os profissionais possam refletir sobre a sua intervenção e 

recusar uma intervenção profissional baseada na reprodução automática de ações 

meramente conservadoras de nossa herança cultural. 

Através do referencial teórico-metodológico define-se a intencionalidade e a 

direção social empreendida na ação, possibilitando a escolha de instrumentos e 

técnicas capazes de materializar essa intencionalidade. Igualmente, é o 

conhecimento teórico da realidade que oferece o conteúdo a ser tratado nos 

instrumentos de intervenção. Por exemplo, se não temos conhecimento teórico 

sobre as demandas implícitas e explícitas postas pela população que tipo de 

informação e reflexão será trocada com a população, tanto em uma entrevista, 

quanto em uma reunião ou visita domiciliar? Ou seja, o conhecimento teórico e os 

demais conhecimentos sobre a realidade (cultural, religioso, político, dentre outros) 

nos oferecem o conteúdo a ser trabalhado. De outra forma, os instrumentos serão 

utilizados, apenas, para respostas de cunho administrativo, pontual, material, 

instrumental. 

Por isso, outra competência apontada é a ético-política. Essa competência é a 

responsável pela escolha de instrumentos que vão ao encontro das finalidades e dos 

compromissos do profissional. Os profissionais que coadunam com o projeto ético-

político da profissão devem considerar os princípios e as normas para o exercício 

profissional contidas no Código de Ética do Assistente Social de 1996, como 
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também, as disposições sobre o exercício da profissão contidos na Lei 8662/93 que 

dispõe sobre as competências e atribuições privativas do assistente social. 

A dimensão técnico-operativa envolve um conjunto de estratégias, táticas e 

técnicas instrumentalizadoras da ação, que efetivam o trabalho profissional, e que 

expressam uma determinada teoria, um método, uma posição política e ética. 

 

3.3 Instrumentais técnico-operativos da profissão 
 

O uso dos instrumentais técnico-operativos é entendido como uma estratégia 

para a realização da prática profissional. 

Como nos revela Martinelli (1994, p. 138): 

 

Onde o instrumental e a técnica estão relacionados em uma “unidade 
dialética”, refletindo o uso criativo do instrumental com o uso da habilidade 
técnica. O instrumental “abrange não só o campo das técnicas como 
também dos conhecimentos e habilidades”. 
 

Sobre a observação:  

 

“consiste na ação de perceber, tomar conhecimento de um fato ou 
conhecimento que ajude a explicar a compreensão da realidade objeto do 
trabalho e, como tal, encontrar os caminhos necessários aos objetivos a 
serem alcançados. É um processo mental e, ao mesmo tempo, técnico.” 
(SOUZA, 2000). 

 

A observação é um instrumento importante em momentos de decisão em 

que o assistente social precisa ter segurança, fixando-se nos objetivos no qual se 

pretende alcançar. 

Visitas domiciliares: segundo autora (AMARO, 2003) "é uma prática 

profissional investigativa ou de atendimento realizada por um ou mais profissionais 

junto aos indivíduos em seu próprio meio social ou familiar”. A autora também nos 

revela que a entrevista possui pelo menos três técnicas embutidas como: a 

observação, a entrevista e a história ou relato oral.  

A finalidade da visita domiciliar é específica, guiada por um planejamento ou 

roteiro preliminar. As visitas domiciliares têm a finalidade de fazer 

acompanhamentos relacionados às condições de moradia, saúde, educação, 
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alimentação entre outras, a fim de elaborar o relatório de visita domiciliar e emissão 

de parecer social. 

  Acompanhamento social: é um procedimento técnico de caráter continuado, 

e por período de tempo determinado, no qual é necessário que haja vínculo entre o 

usuário e o profissional. 

O acompanhamento sócio familiar é feito quando detectado na entrevista a 

necessidade de se fazer encaminhamentos diversificados. 

Entrevista: técnica utilizada pelos profissionais do Serviço Social junto aos 

usuários para levantamento e registro de informações. Esta técnica visa compor a 

história de vida, definir procedimentos metodológicos, e colaborar no diagnóstico 

social. A entrevista é um instrumento de trabalho do assistente social e através dela 

é possível produzir confrontos de conhecimentos e objetivos a serem alcançados. É 

na entrevista que uma ou mais pessoas podem estabelecer uma relação 

profissional, quanto quem entrevista e o que é entrevistado saem transformados 

através do intercâmbio de informações (LEWGOY, 2007). A entrevista objetiva 

colher informações sobre o usuário. 

Relatório: é um documento de registro de informações, observações, 

pesquisas, investigações e fatos, que varia de acordo com o assunto e as 

finalidades. Os relatórios são bastante utilizados na prática profissional do assistente 

social porque servem como registro importante, capaz de subsidiar decisões. 

Encaminhamentos: procedimento de articulação da necessidade do usuário 

com a oferta de serviços oferecidos, sendo que os encaminhamentos devem ser 

sempre formais, para a rede socioassistencial ou para outras políticas. Quando 

necessário, deve ser precedido de contato com o serviço de destino para contribuir 

com a efetivação do encaminhamento e sucedido de contato para o retorno da 

informação. 

Os encaminhamentos são peças fundamentais para que o trabalho do 

assistente social seja efetivado, por exemplo, se o programa está relacionado à 

inclusão no mercado de trabalho de pessoas com deficiência, é necessário articular 

vagas nas empresas privadas ou instituições governamentais e não-

governamentais. Além de incluir no mercado de trabalho, o assistente social deverá 

também proporcionar aos usuários do programa cursos de capacitação profissional, 

neste caso a articulação através das redes se faz imprescindível. 
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Fichas de Cadastro: é um instrumento de registro de informação destinado a 

receber informes, a fim de armazenar e transmitir informações sobre o usuário. As 

fichas de cadastro servem para transformar dados em informações. A ficha de 

cadastro é composta de informações diversas, desde dados pessoais, endereço, 

documentação e até parecer técnico. 

Estudo Social: especificamente, no estudo social, a utilização de indicadores 

permitirá maior proximidade entre o conceito “abstrato” a que o indicador se propõe 

a operacionalizar, informando sobre aspectos ligados com a realidade social.  

Segundo o autor Fávero (2003, p. 43):  
 
 
O estudo social é um processo metodológico específico do Serviço Social 
que tem por finalidade conhecer profundamente, e de forma crítica, uma 
determinada situação ou expressão da questão social, objeto da 
intervenção profissional. 

 

Estudo Social se concretiza por meio de entrevistas, visitas domiciliares e 

contatos com colaterais, pesquisas documentais e bibliográficas, instrumentos que 

têm no relacionamento um elemento constante e dinâmico, pesquisa sobre 

determinado assunto, conhecer com profundidade e de forma crítica uma 

determinada situação ou expressão da questão social. 

 

3.3.1 Consideração do Instrumental Técnico-Operativo do Serviço Social 
 

Os instrumentos são considerados meios de se alcançar uma finalidade.  Ao 

escolher um determinado instrumento de ação, o profissional deve ter clareza da 

finalidade que pretende alcançar: se está coerente com as finalidades da profissão e 

se o instrumento escolhido permitirá a efetividade de tais finalidades – sabendo que 

essa efetividade é aproximativa. Por isso, o profissional deve estar em sintonia com 

o movimento da realidade, considerando as particularidades dos diferentes espaços 

em que intervém e, também, estar orientado pelos fundamentos e princípios éticos 

que norteiam a profissão. 

O conhecimento da realidade dos usuários é imprescindível neste processo 

de escolha do instrumental. A apreensão da dinâmica da realidade contribui para 

que haja coerência entre os instrumentos utilizados e as determinações assumidas 
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pela questão social nos diferentes espaços sócio ocupacionais, permitindo que o 

assistente social consiga alcançar os resultados esperados na ação. 

Os instrumentos e técnicas são: elementos que compõem os meios de 

trabalho, elementos que, dentre outros, compõem a dimensão técnico-operativa da 

profissão de Serviço Social. 

 

3.4 Caracterização institucional 

 

O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – CAPS ad no município 

de Caçador/SC, é um serviço de saúde, aberto e comunitário com atendimento 

multiprofissional, abrangendo 06 municípios vizinhos: Calmon, Lebon Régis, 

Macieira, Matos Costa, Rio das Antas e Timbó Grande.   

É uma unidade de saúde especializada em atender aos dependentes de 

álcool e outras drogas no município, dentro das diretrizes determinadas pelo 

Ministério da Saúde, que tem por base o tratamento do paciente em liberdade, 

buscando sua reinserção social.  

A unidade é fruto de um convênio entre a Prefeitura e o Governo Federal, por 

meio do Ministério da Saúde. O CAPS ad fundamenta-se no pressuposto de que o 

cuidado a usuários de substâncias psicoativas exige condições que respeitem o 

indivíduo enquanto pessoa, possibilitando sua reinclusão social, profissional e 

familiar, ampliando as ações em saúde mental na sua intensidade e diversidade. 

Seu objetivo é oferecer tratamento às pessoas com transtornos mentais 

ocasionados pelo uso contínuo de álcool e outras drogas, realizar o 

acompanhamento clínico e a reinserção social dos participantes pelo acesso ao 

trabalho, lazer, cidadania e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. 

Sua gestão e funcionamento compreendem um conjunto de aspectos, tais 

como: infraestrutura e recursos humanos compatíveis com os serviços ofertados, 

trabalho em rede, articulação com as demais unidades e serviços da rede 

socioassistencial, das demais políticas públicas e órgãos de defesa de direitos, além 

da organização de registros de informação. 

Desta forma, o CAPS ad oferece atendimento diário a pacientes que fazem 

uso prejudicial de álcool e outras drogas, permitindo o planejamento terapêutico 

dentro de uma perspectiva individualizada de evolução contínua. O apoio da família 



95 
 

é fundamental neste processo, então, semanalmente é realizado pela equipe, um 

grupo para atendimento aos familiares de pacientes, no qual são esclarecidas 

dúvidas e anseios, e é dado o suporte que a família necessita. 

Clientela: adolescentes e adultos com dependência química causada por 
substâncias psicoativas. 

Todos os encaminhamentos devem partir das unidades de saúde do 

município, família, Fórum, Educação, Saúde, Conselho Tutelar, CREAS – Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social, CRAS – Centro de Referência de 

Assistência Social, ou por demanda espontânea. 

O CAPS ad possui uma equipe multiprofissional formada por: 

·  01 coordenadora 
· 02 psiquiatras 
· 01 psicóloga  
· 01 assistente social  
· 01 recepcionista 
· 01 redutor de danos 
· 01 terapeuta ocupacional 
· 01 enfermeira  
· 01 professor de educação física - cedido pela Secretaria de Educação - 04hs 

semanais  
· 01 profissional de teatro - cedido 10 horas pelo CAPS II. 
· 01 artesã - 10 horas  
·  01 terapeuta de Dependência Química 

 

Na unidade são oferecidas atividades recreativas e educativas como:14  

 

· Acolhimento;  
· Assistência Social; 
· Atendimento Médico; 
· Enfermagem;  
· Psicologia;  
· Horta e Jardim;  
· Artesanato;  
· Terapia Ocupacional; 
· Passeios; 
· Jogos Teatrais; 
· Reunião de Família; 
· Estimulação Física; 

                                                           
14

 Panfleto explicativo do CAPSA AD, do Município de Caçador. 
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· Grupo da Sobriedade;  
· Folclore e Cultura;  
· Recreação;  
· Sessão Cinema; 
· Alimentação;  
· Dança;  
· Espiritualidade;  
· Redução de Danos;  
· Música;  
· Grupo de Mulheres;  
· Atendimento Domiciliar;  
· Programa de Prevenção a Recaída. 

 

As atividades proporcionam mudança de comportamento e, consequente, 

melhora na qualidade de vida dos pacientes e familiares.  

Portanto, é necessário relatar que cada ser humano é único de uma história 

de vida, e é por isso que se faz necessário, em um primeiro momento, entender e 

compreender os fatores determinantes da situação em o paciente que vive, e o que 

é capaz de levar muitas pessoas ao uso de substâncias que marcaram as suas 

vidas. 

 

3.5 Caracterização do sujeito social 

 

Os sujeitos sociais são mulheres usuárias de substâncias psicoativas que 

frequentam semanalmente o CAPS ad no município de Caçador /SC.  

Atualmente na sociedade, na maioria das mulheres que fazem o uso abusivo 

de substâncias psicoativas, pode-se constatar a ligação com algum tipo de problema 

biológico, psicológico e psicossocial. 

 

Segundo a autora Iamamoto (1998, p. 62):  

 

O objeto de trabalho, aqui considerado, é a questão social. É ela, em suas 
múltiplas expressões, que provoca a necessidade da ação profissional junto 
à criança e ao adolescente, ao idoso, a situação de violência contra mulher, 
a luta pela terra etc.  
 

 
De acordo com Iamamoto (1998, p.66), “Conhecer estas “expressões da 

questão social é a matéria-prima ou o objeto do trabalho profissional”. Através das 
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múltiplas expressões da questão social é necessário realizar pesquisas para 

conhecê-las e assim conhecer o objeto de trabalho para induzirmos um processo de 

mudança que incide ação por nossa parte.  

As mulheres que frequentam o CAPS ad , com as quais desenvolvi o estágio, 

são a maioria usuárias de álcool. O alcoolismo é considerado doença pela 

Organização Mundial da Saúde. A substância é classificada como droga 

psicotrópica, pois atua no sistema nervoso central e seu consumo, segundo a 

Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), provoca mudanças de 

comportamento e gera potencial risco de dependência. 

A dependente busca suprir nos efeitos ansiolíticos da bebida um antídoto para 

lidar melhor com suas questões pessoais, frustrações, sofrimentos, angústias e 

também a sobrecarga de trabalho e até por uma depressão ou pela própria vida 

cotidiana como a pobreza e outras mazelas. 

 

3.6 Descrição e análise reflexiva do processo de estágio curricular supervisionado 
obrigatório 
 

O estágio é um processo de aprendizagem indispensável a um profissional 

que deseja estar preparado para enfrentar os desafios de uma carreira.  

O objetivo é proporcionar experiência profissional, levando o acadêmico ao 

aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à prática do que é 

estudado. 

Foi possível planejar as atividades a serem realizadas no dia do estágio 

juntamente com a supervisora de campo.  

Identificou-se a cruel realidade dos usuários de substâncias psicoativas que 

chegam até a instituição em busca de um tratamento, o agravamento da doença 

ocasiona o atraso na vida e agravamento da questão social, ou seja, os problemas 

atuais da saúde pública no Brasil e no mundo em que vivemos. 

Entende-se que a atividade de estágio supervisionado leva ao conhecimento 

do trabalho profissional e é um momento em que o acadêmico pode experimentá-lo 

através das dimensões ético-política, técnico-operativa e teórico-metodológica da 

profissão, desvelando o objeto de intervenção profissional, que é a manifestação da 

questão social, e interpretando a realidade na qual concretiza o trabalho profissional. 
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Segundo Silva (2007, p. 73): 

 

A formação profissional em Serviço Social busca contemplar uma base 
teórico-metodológica, pautada na perspectiva crítica capaz de propiciar a 
reflexão dialética do modo de pensar e agir profissional, isto é, análise das 
relações sociais na sua totalidade, logo, ela “(...) é entendida como 
processo dialético, portanto aberto, dinâmico e permanente, incorporando 
concepções decorrentes da inserção da profissão (...)”.  

 

O estágio proporcionou conhecer a atuação cotidiana do Assistente Social e 

suas estratégias de intervenção, apreendendo os conhecimentos teórico-

metodológicos, ético-políticos, técnico-operacionais que orientam o exercício 

profissional. Na prática de estágio, desenvolvem-se habilidades, responsabilidades e 

compromissos, permitindo a construção da identidade profissional tão desejada. 

O estágio prático contribui não apenas com o lado estudante, mas, também, 

com o lado pessoal, pois foi possível vivenciar diretamente situações do dia a dia da 

profissão. E assim, portanto, enriquecer as teorias aprendidas em sala de aula, 

através da prática, fazendo com que a visão crítica se estabeleça de forma ampla e 

visando sempre a conquista dos direitos sociais do usuário. 

 

3.6.1 A Intervenção da profissão de Serviço Social diante da realidade encontrada.    
 

O serviço social é de fundamental importância na instituição, pois trabalha 

com uma equipe multidisciplinar na troca de saberes. 

A avaliação social é para conhecer a realidade do usuário para 

estabelecimento de seu Plano Terapêutico Singular. Aspectos analisados nesta 

avaliação: vida pessoal e familiar; vida funcional; vida econômica; vida 

sociocomunitária e vida espiritual. 

É necessário conhecer a totalidade da vida do usuário, seus meios de 

convívio, suas habilidades e perspectiva de vida. Promoção de atendimento 

dialógico com os usuários e seus familiares, a partir da socialização de informações 

e solicitação de opiniões para que o tratamento se adeque as identificações do 

paciente. 
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Construção de um PROJETO DE VIDA para estabelecer mudanças de 

hábitos sociais. Aspectos que envolvem o projeto: familiares, profissionais, médicos 

e psicológicos, espirituais e econômicos. 

Objetivos da intervenção do assistente social: promover a universalização dos 

direitos sociais dos usuários, através da identificação dos recursos que possibilitem 

a defesa de tais direitos. Intervir na realidade social dos usuários para identificar as 

expressões da questão social relacionadas ao processo de uso de substâncias 

psicoativas para assim buscar formas de mudança da situação social vivida por 

essas pessoas, a partir da integração em atividades sociais e laborais. 

Encaminhamento de providências e prestação de orientação social aos 

pacientes e seus familiares, bem como à população, quanto aos serviços e direitos 

sociais (em âmbito interdisciplinar e intersetorial), que garantam a melhoria dos 

aspectos psicossociais destes. Planejamento, execução e avaliação de pesquisas 

que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações de 

intervenção junto aos usuários do serviço.  

Atribuições principais: realização de estudos socioeconômicos com os 

usuários para fins de benefícios e serviços sociais a que tenham direito; prestação 

de informações e pareceres sobre a matéria de Serviço Social; realização de ações 

que possibilitem a identificação de novas atividades de trabalho, lazer e relações 

interpessoais, a fim de desenvolver a autonomia e melhorar as relações sociais e 

familiares. 

Buscar manter a família esclarecida sobre os aspectos biopsicossociais que 

perpassam a dependência química, para estabelecer novas relações interfamiliares 

que tragam mudanças na vida em sociedade, no trabalho e previna recaídas; 

participação nas atividades multidisciplinares: visitas domiciliares; grupos; ações 

socioeducativas; avaliações e atendimentos individuais. 

      Intervenção pautada nos aspectos do projeto ético-político profissional; 

garantir um bom atendimento, diante os recursos mínimos disponibilizados para a 

intervenção; estabelecer um diálogo reflexivo com os usuários, para um melhor 

entendimento de mundo e da sua situação. 

E, portanto, o objetivo do assistente social intervir junto aos usuários 

promovendo os direitos sociais do mesmo, intervindo na realidade social dos 

usuários, com a finalidade de identificar as expressões da questão social 
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relacionadas no uso de substância psicoativas, e executar políticas públicas, 

incluindo o usuário dentro da sociedade. 

 Relatarei algumas intervenções realizadas durante o estágio curricular, o qual 

me proporcionou conhecer a realidade vivida por usuários de substâncias 

psicoativas que frequentam o CAPS ad.  Foi um processo de conhecimento do 

campo profissional, aprendizagem, observação, análise, planejamento e execução 

de atividades junto à unidade de saúde. 

RELATO TÉCNICO DE REUNIÃO DE GRUPO 

 
Data: 24/03/2016 
Local: CAPS ad 
Participantes: Participantes: Analise Ramos (estagiária de Serviço Social), 
Carmem Silvia Battistella (Assistente Social) e grupo de usuários. 
Horário: 08hàs 12h 
Duração: 04h 
Objetivos: Realizar debate com o grupo de pacientes sobre a política econômica do 
governo atual.  
Pauta: Reunião com o grupo de usuários 
- Acolhida 
- Escuta 
- Leitura do informativo do CRESS sobre conjuntura. 
Instrumentais técnico-Operativos Utilizados: Reunião e orientação 
 

Desenvolvimento: Assistente Social C.S.B. abordou o tema ‘política econômica do 

governo atual’ e leu um informativo do CRESS sobre conjuntura, debatemos com o 

grupo em torno dos temas: política, economia e cultura.  

Porque discutir com o grupo sobre este tema?  

As pessoas que frequentam o CAPS ad são usuários de uma política pública. 

Segundo estudado em sala de aula, a democracia depende de uma sociedade civil  

bem informada cujo acesso à informação lhe permite participar tão plenamente 

quanto possível na vida pública da sua sociedade. 
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Realizamos uma reflexão com os pacientes sobre o tema abordado, cada 

participante colocou sua indignação em relação ao que está acontecendo na política 

atual, ouvimos ideias e opiniões diferentes. 

Os usuários fizeram uma análise histórica da política em Caçador, 

ressaltamos os retrocessos ocorridos.    

Cada usuário expressou sua indignação, até porque a liberdade de expressão 

é um direito fundamental consagrado na Constituição Federal de 1988. 

Orientamos os usuários que façam uma reflexão do momento que estamos 

vivenciando, como este ano está sendo um ano muito conturbado no governo, e 

mais, este ano tem eleições, então devemos analisar bem os candidatos para os 

quais iremos votar, para não sofrermos as consequências.  

No fim da reunião, convidamos os usuários para participar de uma gincana 

que será realizada no dia 09/04/16 no período da tarde com usuários e familiares. 

Avaliação da estagiária: Fiz uma breve observação dos usuários e da minha 

supervisora em relação ao tema abordado, ouvi cada opinião e respeitei cada um, 

sempre orientando os mesmos para o autoconhecimento da realidade em que 

vivemos.   

Em cada reunião de grupo que participei, foi possível fazer um balanço 

sobre os erros e acertos, além de identificar o que poderia melhorar para que os 

objetivos do meu estágio fossem atingidos. 

RELATO TÉCNICO DE REUNIÃO DE GRUPO 
 

Data: 18/04/2016 
Local: CAPS ad 
Participantes: Participantes: Analise Ramos (estagiária de serviço Social), 
Carmem Silvia Battistella (Assistente Social) e grupo de mulheres.  
Horário: 08hàs 12h 
Duração: 04h 
Objetivos: Refletir sobre “A vida em sociedade”  
Pauta: Dinâmica e debate o tema citado, artesanato com objetos reciclados.  
Instrumentais técnico-Operativos Utilizados: Reunião e orientação  
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Desenvolvimento: Convidei o grupo de mulheres para se deslocar até a quadra de 

futsal, pois é um espaço amplo para fazer dinâmicas. Comecei a reunião 

desenvolvendo uma dinâmica para interação e motivação do grupo. Com o titulo 

“Dinâmica do Nó”, o objetivo do exercício seria ver quantos nós a pessoa poderia 

dar em pequeno pedaço de barbante com uma das mãos, depois com uma das 

mãos teria que desfazer os nós que fizeram. 

A dinâmica levou um tempo até que as usuárias conseguissem dar o nó e 

depois desfazê-los, caso não conseguissem, teriam que pedir ajuda a uma colega, 

mas somente com uma das mãos. 

Realizamos reflexões referentes à dinâmica e foram levantadas algumas 

perguntas como: Na vida dá para fazer tudo sozinho? Se pedir ou procurar ajuda 

alguém fica mais fácil? 

Pedi para cada usuária falar a respeito da questão levantada e todas 

contribuíram com suas opiniões referentes às perguntas. 

 Verbalizei a elas que:  

  - Vivemos em uma sociedade na qual precisamos um do outro para 

sobreviver, e existem problemas que realmente não conseguimos resolver sozinhos 

e precisamos da ajuda de alguém.   

 - Para se desenvolver de forma equilibrada, a pessoa precisa se 

comprometer, se adaptar e ceder. Tudo isto não é muito fácil, mas a vida em 

sociedade fica mais fácil quando entendemos que dependemos uns dos outros para 

viver melhor, compreender e ser compreendido. 

Depois da dinâmica e reflexão, fomos para sala de artesanato realizar 

atividades manuais com objetos reciclados. 

 
Avaliação da estagiária: Entende-se que é através das atividades desenvolvidas 

com os grupos que podemos orientar os usuários na percepção da capacidade do 

homem ser o principal agente de seu próprio desenvolvimento.  

O trabalho desenvolvido com o grupo é um processo de dinamização de 

relações, através do qual as pessoas se auto conscientizam dos problemas, das 

suas necessidades, potenciais e recursos, e do meio social no qual se encontram, 

mobilizando suas capacidades e aptidões nas concepções de alcançar seus 

objetivos. 
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RELATO TÉCNICO DE VISITAS DOMICILIARES 

 
Data: 07/03/2016 
Local: Bairros de Caçador SC. 
Participantes: Analise Ramos (estagiária), Carmen Silvia Battistella (Assistente 
Social). 
Horário: 08h às 12h 
Duração: 04h 
Objetivos: Realizar visitas domiciliares 
Pauta: Orientação e convite para os grupos de intervenção. 
Instrumentais técnico-Operativos Utilizados: Visita domiciliar e orientação 
 
Desenvolvimento: Visita domiciliar realizada ao adolescente A.S., deficiente 

auditivo e usuário de substâncias psicoativas, que recaiu novamente. O adolescente 

estava dormindo na hora em que chegamos, o pai verbalizou que o mesmo sai toda 

noite de casa e chega de madrugada e é por isso que dorme até o meio-dia; os pais 

verbalizaram que o mesmo está muito agressivo. A assistente social C.S.B., orientou 

a família a frequentar o grupo de famílias toda segunda-feira, pois neste grupo é 

orientado aos familiares como agir com seus dependes químicos. 

Outra visita domiciliar feita ao jovem J.L.G, porém o mesmo não se 

encontrava em casa. O pai verbalizou que o jovem tinha saído de casa há três dias e 

ainda não havia retornado, além de informar que o filho recaiu quando saiu da 

internação e está furtando pequenos objetos como roupas, ventilador, calçados da 

família para vender; furtou o celular da própria irmã (o qual ainda ela não tinha 

terminado de pagar), no final do ano furtou o décimo terceiro salário da própria mãe; 

relatou, ainda, que o jovem sai com roupas e calçados novos e retorna com roupas e 

calçados velhos. A assistente social C.S.B. orientou o pai do jovem que a família 

deve frequentar as reuniões de família nas segundas-feiras.  

Visita domiciliar realizada ao jovem A.M, na qual relatou que foi despedido da 

empresa SINCOL, onde estava trabalhando a mais ou menos um ano e meio, por 

faltas; verbalizou que está usando álcool, cocaína e maconha. Orientamos que 

realizasse uma consulta para pegar medicamentos, o mesmo respondeu que 

consegue parar sozinho de fazer uso das substâncias químicas e não vai fazer uso 

de medicamento, porque sente muito sono. Orientamos que volte a frequentar o 

CAPS ad. Na ocasião, convidamos um irmão do jovem que estava na casa para que 

o acompanhasse no CAPS ad; uma vez que ele relatou que é ex-presidiário e disse 
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que gostaria de arrumar um emprego, iremos encaminhá-lo para o mercado de 

trabalho. 

Realizada visita domiciliar ao jovem J.M - quem nos recebeu foi uma tia do 

jovem, esta verbalizou que o jovem está trabalhando na empresa SINCOL, no 

momento está de férias e se encontra no município de Balneário Camboriú, na casa 

de familiares. A tia relatou que o jovem parou de fazer uso de substâncias 

psicoativas. A Assistente Social C.S.B. verbalizou que o jovem vai ser desligado do 

CAPS ad e seu prontuário será arquivado, uma vez que o jovem está bem e sem 

fazer uso de substâncias psicoativas.  

 

Avaliação dos usuários: Não foi solicitado 
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3.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A realização deste Trabalho de Conclusão de Curso teve como objetivo 

refletir sobre os principais fatores que determinam o uso de álcool por mulheres que 

frequentam o CAPS ad no município de Caçador –SC. 

Primeiramente foi ressaltado sobre o sistema econômico capitalista, 

processo da industrialização, as contradições, surgimento da luta de classes e a 

Constituição Federal de 1988, que foi um marco no que tange a garantia de direitos 

humanos.  

 Na medida em que a burguesia, isto é, o capital, desenvolvia-se, 

desenvolvia-se também o proletariado, a classe dos modernos operários, os quais 

só subsistiam enquanto encontravam trabalho, e só encontravam trabalho enquanto 

o seu trabalho aumentava o capital. Esses operários, que tinham de vender-se, um a 

um, eram uma mercadoria como qualquer outro artigo de comércio e, por isso, 

igualmente expostos a todas as vicissitudes da concorrência, a todas as oscilações 

do mercado.  

Sendo assim, em suma, o capitalismo é um modo de produção que se 

caracteriza pela propriedade privada dos meios de produção. Nela, a produção e a 

distribuição das riquezas são regidas pelo mercado, no qual, em tese, os preços são 

determinados pelo livre jogo da oferta e da procura.  

O capitalista, proprietário de empresa, compra a força de trabalho de 

terceiros para produzir bens que, após serem vendidos, lhe permitem recuperar o 

capital investido e obter um excedente, denominado lucro. No capitalismo, as 

classes não mais se relacionam pelo vínculo da servidão (período Feudal da Idade 

Média), mas pela posse ou carência de meios de produção e pela “contratação livre 

do trabalho”. 

Outros elementos que caracterizam o capitalismo contemporâneo são: o 

acúmulo permanente de capital; a geração de riquezas; o papel essencial 

desempenhado pelo dinheiro e pelos mercados financeiros; a concorrência; a 

inovação tecnológica ininterrupta; e, nas fases mais avançadas de evolução deste 

modo de produção, o surgimento e expansão das grandes empresas multinacionais.  

A divisão técnica do trabalho, ou seja, a especialização do trabalhador em 

tarefas cada vez mais segmentadas no processo produtivo é também uma 
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característica importante do modo capitalista de produção, uma vez que proporciona 

aumento de produtividade. 

Vive-se numa sociedade capitalista marcada pelas desigualdades sociais, 

pela exclusão, pela competitividade, pela acumulação da riqueza nas mãos de uma 

minoria e pela banalização da violência e da pobreza humana. 

A Carta Magna brasileira, como resultado de uma longa história de lutas 

sociais e de reconhecimento ético e político, garante direitos humanos e sociais, 

mas, para assegurar a cidadania democrática e enfrentar a questão social no Brasil, 

têm-se que continuar lutando para que se façam valer.  

Para conseguir, então, garantir os objetivos promulgados na Constituição 

Brasileira, numa sociedade como a posta, é preciso organização e fortalecimento 

dos movimentos sociais, pois só através do coletivo é que se pode assegurar 

mudanças que tornem a sociedade mais justa, livre e solidária. 

Diante do breve histórico sobre a política de saúde pública no Brasil, 

entendemos que esta passou por um processo de evolução, influenciada pelas lutas, 

reivindicações e necessidades sociais da população. 

Em relação à saúde mental, verifica-se que ao longo das últimas décadas 

houve um avanço significativo na ampliação das ações públicas nesta área, com 

maior participação do Estado e movimentação da sociedade civil na defesa da 

saúde enquanto direito, conforme afirmado na Carta constitucional de 1988. 

Com o SUS, a saúde passou para um modelo de proteção social, percebida, 

primeiro como um direito, logo em seguida se estendendo para ações e serviços de 

saúde voltados para a prevenção de doenças, ao controle de riscos e a promoção 

da saúde. 

O marco legal que determina a atuação de equipe multiprofissional na área 

da Saúde Mental foi a partir da Reforma Psiquiátrica e, desde então, o Serviço 

Social amplia as ações profissionais com o objetivo de reinserir a pessoa com 

transtorno mental na sociedade. 

A literatura mostra que o consumo de álcool transformou-se em uma 

preocupação mundial nos últimos anos, em função de sua alta incidência, do uso 

cada vez mais frequente e dos riscos relacionados à saúde. 

Dentre os fatores que induzem as mulheres a iniciar o consumo de bebidas 

alcoólicas está o seu fácil acesso nos estabelecimentos comerciais e às vastas 

propagandas que incentivam o consumo do álcool. Cabe ao poder público a 
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aplicação de políticas voltadas ao controle de venda de bebidas alcoólicas com mais 

rigor.  

Um dos fatores que está relacionado ao uso de álcool é o conflito das 

famílias – separação, perda de um familiar, falta de limites aos filhos, controlar o 

consumo social dentro da própria organização familiar.  O convívio com grupos, 

amigos também podem induzir o uso de bebidas alcoólicas.  

Como consequência desse uso abusivo de bebidas alcoólicas, observa-se a 

baixa autoestima e a presença de comportamentos inadequados e de risco para a 

saúde, violência, agressividade, aumento do uso de outras drogas, levando o 

indivíduo a conviver com um mundo de crimes, causando a marginalidade, 

desarmonia familiar e social.  

Assim, pode-se perceber que todos esses problemas apresentados tornam o 

consumo de álcool entre as pessoas em geral uma questão de saúde pública. E por 

ser público, compete a toda a sociedade a busca para a solução deste problema. 

Os estudos nessa área ainda precisam ser aprofundados, mas as 

descobertas feitas até agora são alarmantes. As pesquisas são unânimes em 

apontar que o uso exagerado de álcool afeta principalmente a habilidade cognitiva 

do cérebro, como memória e aprendizado.  

A comercialização do álcool é lícita, melhor seria que todos entendessem 

que não há uma sociedade livre do uso de substâncias psicoativas, talvez assim os 

danos fossem menores. Sabe-se, portanto, que é uma utopia uma sociedade que 

não consuma álcool, tornando mais difícil o trabalho dos profissionais de saúde na 

prevenção, em se tratando de mudança de comportamento social.  

Quando a família não encontra sucesso em ajudar o seu familiar usuário de 

substâncias psicoativas, ela procura ajuda de profissionais habilitados para receber 

suporte psicológico e social.  

O profissional de Serviço Social direciona seu atendimento na análise do 

contexto social, nos vínculos familiares e de trabalho que o usuário possui, bem 

como a articulação com a rede de serviços disponíveis no município e no Estado, 

intermediando essas relações e socializando informações ao usuário. 

No que se refere aos instrumentos de trabalho presentes na ação 

profissional das assistentes sociais, não diferem de outros espaços sócio 

ocupacionais como: entrevista, encaminhamento, escuta qualificada, observação, 

orientação, visitas domiciliares, relatórios, reuniões, registros e planejamento.  
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O registro das atividades aparece como um instrumento bastante utilizado, 

feito em prontuário de acesso a todos os profissionais. As visitas domiciliares são 

entendidas pelas assistentes sociais como um instrumental em que se pode ter 

maior aproximação com a realidade social vivida pelo usuário dos serviços. 

Em relação aos aspectos teórico-metodológicos e ético-político, o serviço 

social atua de forma a seguir o que preconiza o código de ética e a lei que 

regulamenta a profissão, que são permeados pelos princípios do projeto éticos 

político da profissão. 

O estágio curricular realizado no CAPS ad permitiu conhecer como se 

desenvolve a ação profissional neste espaço, através de vários elementos. Em 

relação às demandas apresentadas pelos usuários, devido a problemas de saúde, 

aparecem as questões previdenciárias, com o auxílio doença em maior número, e 

para orientações socioeducativas, se enfoca nos direitos sociais, na família e no 

trabalho. 

Cabe ressaltar, também, que durante a prática de estágio curricular era 

perceptível, através dos atendimentos, que as usuárias não se consideram sujeito 

de direitos, ou seja, a falta de conhecimentos dos cidadãos sobre seus direitos 

sociais foi identificada de forma significativa (principalmente direitos como saúde, 

previdência e assistência). 

E assim, a informação (através das orientações) torna-se, nos atendimentos, 

fundamental para dar respostas às demandas apresentadas, o que se estabelece 

através das ações socioeducativas. Com relação à informação como um 

potencializador em nossas ações, Sarmento (2006), salienta que ela precisa ser 

compreendida como um instrumento que divulga informações de interesse da 

população e do assistente social, e que entre outros, permite difundir conhecimentos 

sobre novas maneiras de pensar e agir. Neste sentido, destacamos a importância da 

entrevista, que ainda para o autor, é um dos instrumentos mais importantes e 

caracteriza-se como uma relação educativa, através das orientações. 

Assim, o trabalho interdisciplinar se faz indispensável, pois, trabalhando em 

equipe, estaremos praticando uma atuação mais comprometida, crítica e 

investigativa da realidade apresentada, ou seja, articulando os saberes, as 

possibilidades de atingirmos essa integralidade tornam-se maiores, devido à 

compreensão ampliada dos determinantes da doença.  
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Todavia é necessário considerar os pacientes em sua totalidade, 

conhecermos sua realidade social como um todo, ou seja, conhecer as condições de 

vida das pessoas contribui para entendermos a influência na sua saúde, o que as 

tornam mais ou menos vulneráveis ao adoecimento. 

Contudo, os enfrentamentos para responder às demandas apresentadas são 

inúmeros, pois não dependem somente das ações profissionais do Serviço Social, 

mas também da relação com os profissionais das demais áreas, e com a rede de 

proteção social, para assim alcançarmos a integralidade do sujeito, tendo uma 

compreensão ampliada dos determinantes sociais do processo de saúde e doença 

dos usuários, contribuindo para uma sociedade mais justa e mais saudável. 

Conclui-se, assim, uma etapa, mas fica a certeza de que, para o exercício 

competente da profissão de assistente social, é imprescindível a busca constante de 

novos saberes, o aperfeiçoamento profissional e a caminhada incessante em busca 

da felicidade e da garantia intransigente de direitos. 
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