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RESUMO 
 
 

A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS 
PSICOATIVAS RESUMO Atualmente no Brasil, existem diversas opções de serviços de 
atendimento a usuários de substâncias psicoativas, tanto na rede pública como em serviços 
privados. Também são diversos os tipos de atendimento prestados e os objetivos de cada um 
desses serviços. Em meio a essa diversidade, o tratamento da dependência química de boa 
qualidade deve ser efetivo para reduzir ou interromper o consumo de substâncias psicoativas, 
melhorar a saúde dos usuários, prevenir danos bem como aumentar o funcionamento social 
dos indivíduos atendidos. Para alcançar melhores prognósticos de recuperação, as políticas 
públicas de tratamento, reabilitação e reinserção social devem considerar o capital social, 
físico, humano e cultural de cada indivíduo além de estabelecer parcerias comunitárias. Esta 
pesquisa buscou encontrar na literatura e nas legislações vigentes os tipos de atendimento 
ofertados a esta população e descrever este panorama trazendo um recorte histórico de seu 
surgimento e a maneira como estão organizadas atualmente. Por algum tempo a única opção 
de atenção ao usuário de substâncias psicoativas foi dada pelo paradigma da abstinência em 
instituições de caráter asilar, além daquelas com cunho religioso e das baseadas em 
programas de mútua-ajuda. A partir dos debates e da influência da reforma psiquiátrica e dos 
esforços de enfrentamento das DST/Aids com políticas públicas de redução de danos surgiram 
instituições de ensino e pesquisa na área de álcool e drogas que propuseram novos modelos 
de atendimento, suscitando discussões que resultaram na criação de novas práticas clínicas e 
de cuidado para usuários de álcool e outras drogas fazendo surgir no Brasil as primeiras 
experiências de tratamento ambulatorial, consultório de rua, redução de danos, entre outras. 
Atualmente, a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) regulamentada por Decreto Presidencial 
em 2011 descreve os principais serviços e ações que oferecem atenção psicossocial divididos 
em seis componentes: Atenção Básica em Saúde; Atenção Psicossocial Estratégica; Atenção 
Residencial de Caráter Transitório; Atenção Hospitalar; Estratégias de Desinstitucionalização e 
as Estratégias de Reabilitação Psicossocial inserindo desta maneira as Comunidades 
Terapêuticas em sua Rede. As Comunidades Terapêuticas têm recebido auxílio de programas 
governamentais como o Programa Recomeço do Governo do Estado de São Paulo além do 
repasse de recursos contemplados no Eixo Cuidado do programa Crack É Possível Vencer do 
Governo Federal para habilitação e financiamento de vagas de atendimento nestas instituições 
bem como estabelecem parcerias análogas em nível municipal. Além da divisão entre serviços 
públicos e particulares, outra proposta de divisão dos serviços distribuídas ao longo de um 
continuum de cuidados é a que propõe: serviços não relacionados à saúde (escolas, albergues, 
prisões e instituições voltadas à prevenção); serviços não especializados (ambulatórios e 
hospitais gerais encarregados de avaliar e encaminhar); e por fim os serviços especializados 
ambulatoriais ou hospitalares, encarregados de prover o melhor tratamento. Tal divisão 
contribui para o encaminhamento racional daqueles que procuram auxílio. Conclui-se que 
embora haja uma diversidade de oferta de tratamentos à população que usa ou abusa de 
substâncias psicoativas, o financiamento público de tratamentos em locais privados de Atenção 
Residencial de Caráter Transitório especialmente em Comunidades Terapêuticas é um fator 
indicativo de que as iniciativas governamentais de tratamento são insuficientes para atender 
esta demanda existente e que a inclusão deste tipo de atendimento na Rede de Apoio 
Psicossocial é uma iniciativa que busca legitimar as parcerias público-privadas existentes. Por 
fim é importante ressaltar que esta inclusão contraria os esforços da chamada reforma 
psiquiátrica e o movimento da luta antimanicomial que apresenta como premissas a 
desinstitucionalização de indivíduos com sofrimento psíquico e elaborou estratégias de 
tratamento pautadas na inserção e convívio sociais, sem internações longas. Palavras-chave: 
Tratamento, substâncias psicoativas, organização de serviços.  


