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Diante desse objeto, a atitude do homem é variável, conforme o espaço/lugar, a

ideologia, o momento sociocultural e, em um mesmo momento, a atitude dos

indivíduos é variável, conforme a vulnerabilidade pessoal, a história de vida de

cada um, o contexto.

Cada pessoa atribui significações psíquicas próprias à droga, geralmente sem ter

consciência disso... É o sentido da droga na vida de cada um.

Assim, o dito “problema das drogas”, não pode ter uma explicação simplista,

devendo ser visto como um problema multifacetário e complexo, atrelado à

evolução da sociedade, seus conflitos e desequilíbrios
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REDUÇÃO DE DANOS

A Redução de Danos apresentada como estratégia em Saúde 
Pública questiona o estigma em torno do usuário e das drogas, 
reconhece as diferentes relações na prática do uso de drogas.

O trabalho da RD e Saúde Mental (SM) está norteada por 
diretrizes horizontais e objetivos parciais, através da 

participação ativa dos beneficiados.



BREVE HISTÓRICO DA REDUÇÃO DE DANOS
•As primeiras experiências oficiais de aplicação do conceito foram feitas na Inglaterra na 
década de 1920.

•1989 A prefeitura de Santos em SP propõe  um programa de troca de seringas para o 
controle do Vírus HIV, sendo embargado pelo MS.

●1995: CETAD Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas iniciou seu 1º Programa de 
troca de seringas no Brasil com recurso da Coordenação Nacional  DST.

●1998:são estampados nos maços de cigarros mensagens de riscos do tabagismo; 
“Ministério da Saúde adverte, Fumar faz mal a saúde”.

●2004: Implantação da Aliança de Redução de Danos

●2004: Ministério da saúde institui Programa de Atenção Integral a Usuário de Álcool e 
outras Drogas , Portaria 11.343/2004.

●2005: Portaria 1.028/2005 regulamenta programas de RD como política de saúde pública.

●2012: Surgimento do CAPSad Gregório de Matos



COMO FOI FUNDAMENTADA A REDUÇÃO DE 
DANOS INICIALMENTE

A Redução de Danos estava voltada 
para a prevenção de doenças de 

transmissão sangüínea entre Usuários 
de Drogas Injetáveis - UDI.

A natureza de seus propósitos chegou 
a ser identificada apenas como uma 

prática de trocas de seringas. Todavia, 
progressivamente, passou a ser vista 

pela essência de seus princípios: 
respeito aos usuários de drogas pelo 

direito aos seus produtos de consumo 
e às suas práticas.



PRINCÍPIOS BÁSICOS DA RD

•Faz-se necessário escutá-los e aceitar o consumo de drogas 
independentemente dos aspectos legais que isso envolve;

•Priorizar vínculos;

•Facilitar-lhes o acesso a espaços de informação, orientação e 
atenção;

•Minimizar os efeitos danosos do uso/abuso de drogas;

•Reconhecer os direitos e deveres das pessoas que usam drogas e do 
portador de sofrimento psíquico;

•Respeitar a liberdade de escolha e a forma como se colocam em 
relação a seu consumo, etc.



ESTRATÉGIAS DA RD

•Trabalho de campo

•Acolhimento

•Escuta Qualificada

•Intersetorialidade

•Visitas domiciliares e busca ativa



ESTRATÉGIAS DA RD

•Oficinas de Saúde e Cidadania / Feiras de Saúde

●Capacitações entre usuários, profissionais de saúde, profissionais do 
sexo, lideranças comunitária

●Parceria com Atenção Básica (Agentes Comunitários de Saúde)

●Humanização dos atores e atrizes protagonistas do cuidado; 
Afetividade

●Promoção de informação sobre direitos e deveres dos usuários > 
autonomia dos usuários

●Integralidade



CONTRIBUIÇÕES DA REFORMA PSIQUIÁTRICA 
PARA O CAMPO DO USO DE DROGAS

•Promover trocas sociais;

• Valorizar o gênero;

• Reconstruir o direito e a capacidade de palavra, ouvir e ser ouvido;  

• Reconstruir o direito ao trabalho;

• Os Centros de Atenção Psicossocial (criança, adolescente, adultos e 
dependentes de uso de drogas);

• O essencial é a produção de Projetos Terapêuticos Singulares – PTS, 
de acordo com a necessidade de cada usuário e seu contexto.



DESAFIOS

•Falta de recursos para implantação e continuidade de projetos, 
Precarização do trabalho;

•Dificuldades dos profissionais para trabalhar no território com população 
que vive em situação de vulnerabilidade social →  Formação dos 
profissionais

•Promover atenção integral aos usuários

•Regulamentar a profissão do redutor de danos



DESAFIOS

•O maior desafio foi em 1995, quando surgiu o uso do crack no Centro 
Histórico de Salvador

❖baixo custo

❖uso intensivo

❖compartilhamento do cachimbo → estratégias de confecção de cachimbo

❖troca de sexo por crack

❖aumento de tuberculose, herpes, hepatite, etc.

❖práticas ilegais para conseguir dinheiro para comprar crack

❖aumento de crianças e adolescentes usando crack



DESAFIOS

•Dificuldades de desenvolver atividades de forma interdisciplinar;

•Continuar investindo no protagonismo e autonomia dos usuários de SPA's;

•Promover saúde e atenção integral aos UD independente de ser um 
especialista;

•Gestão e financiamento das ações de RD;

•Regulamentação da profissão/cargo/função de agente de RD.



AVANÇOS

•Aumento do acesso de UD aos serviços de saúde;

•Maior conhecimento dos UD sobre os cuidados com a saúde: Uso do 
preservativo, IST, RD, TB, Hepatites;

•Conhecimento dos seus deveres e direitos como cidadão (Fórum, 
SAC);

•Maior inserção social;

•Retomada de vínculos com; ( Familiares, Escolas, Instituições);

•Redução de uso de SPA's por alguns;



AVANÇOS

•Promoção a saúde dos UD (Banho, Cuidados com aparência);

•Inserção dos redutores de danos no CAPSad Gregório de Matos;

•Formação dos profissionais dos outros serviços da rede;

•Formação sobre redução de danos dentro da universidade;

•Acolhimento dos usuários em situação de vulnerabilidade na RAPS;

•Criação da Política de Atenção Psicossocial aos Usuários de Álcool e 
outras Drogas;



ASPECTOS PARA QUESTIONAR

•Precisamos de dispositivos propiciadores de autonomia e de autoria 
dos usuários e familiares nos serviços, nas demais instituições e 
sociedade;

•Os direitos dos usuários ainda são desrespeitados e outros sequer 
foram conquistados;

•Que os profissionais da saúde em geral possam atender aos usuários 
da saúde mental, ou seja, todo portador de sofrimento psíquico, 
incluindo aí os usuários de drogas, não reservando esse atendimento 
somente ao campo dos especialistas.



COMO FAZEMOS?

Os Programas de Redução de Danos - PRD, por meio de seus 
redutores, vão até a população, dialogam e trocam não apenas 
os equipamentos, mas sentimentos, informações e experiências 

de vida.  Aproximação com  nosso público alvo é nosso carro 
chefe para que as coisas aconteçam.



REDUÇÃO DE DANOS NO CONTEXTO DA 
PANDEMIA

●Novo contexto, novos usos…
●Maior vulnerabilidade social
●Atualização profissional no contexto de usos de SPA´s
●Intensificação em ações matriciais
●Capacitação para utilização deEPI´s
●Trabalho de campo  
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