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Relatório de execução do 3º encontro do aperfeiçoamento 
“Construção da Rede de Atenção a usuários de drogas e seus familiares”

Sorocaba, 15 de julho de 2015

Fortalecendo Nós
aprimorando a rede de atenção intersetorial na atenção aos usuários de álcool e outras drogas
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Fortalecendo Nós: aprimorando a rede de atenção intersetorial na atenção aos usuários de álcool e outras 
drogas é um projeto de pesquisa e extensão da Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba, coordenado 
pelo professor Marcos Roberto Vieira Garcia, do Departamento de Ciências Humanas e Educação (DCHE), que tem por 
objetivo aprimorar a rede local de atenção aos usuários de álcool e outras drogas e seus familiares. O projeto é realizado 
a partir de um convênio com a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas (SENAD) e tem parceria com a Prefeitura 
Municipal de Sorocaba.

O projeto está organizado em três etapas:
 

1) Mapeamento dos grupos e instituições que prestam assistência a essa população. O mapeamento foi realizado 
em 2014 e identificou a necessidade de aprimorar a rede já existente, a partir da promoção do diálogo entre 
estes grupos e instituições e da busca de implantação de alternativas para seu melhor funcionamento. 
2) A articulação de uma rede propriamente dita, através de encontros presenciais e virtuais que prezem pela 
troca de experiências, por adensamentos conceituais e pela realização de ações em comum.
3) Acompanhamento das ações previstas para o melhor funcionamento da rede.

A etapa 2 “Construção da rede de atenção a usuários de drogas e seus familiares” consiste em uma atividade de 
aperfeiçoamento que iniciou-se em maio e seguirá até setembro de 2015, envolvendo profissionais da Rede SUS, SUAS, 
ONGs e associações, Poder Judiciário e outras instituições.

No dia 15 de julho de 2015, no Núcleo ETC da UFSCar, foi realizado o terceiro encontro desta atividade com a 
presença de cerca de 60 profissionais. 

Datas e locais dos próximos encontros:

12 e 13 de agosto – quarta e quinta-feira (local: Céu Sagrado) 
15 de setembro– terça-feira (local: Núcleo ETC da UFSCar)
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    Programação geral

15 de julho de 2015
Manhã: Abertura oficial + Adensamento conceitual: “Abordagens 
a usuários de álcool e outras drogas na perspectiva da não 
institucionalização”
Tarde: Grupos de trabalho e compartilhamento dos GTS 
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Primeiro momento: 
Abertura oficial
15 de julho, 2015

Na abertura deste 3º Encontro foi retomado o objetivo do projeto: fortalecer a articulação da rede de atenção a usuários 

de álcool e outras drogas e seus familiares, de forma a qualificar os atendimentos aos usuários. Mais do que um funcionamento 

obrigatório ou um ensinamento de como trabalhar em rede, a busca é por 

Assim, os encontros seguem a partir das demandas que emergem do grupo. A partir do adensamento conceitual realizado 

no 2º Encontro, os participantes apontaram um desejo de compreender melhor o que é redução de danos, tema que será alvo da 

conversa de hoje.

favorecer o contato entre os participantes 
e colaborar para a visualização de 
possibilidades de trabalho conjunto. 
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O adensamento conceitual deste terceiro encontro contou com a 
presença de dois palestrantes, que abordaram as diferentes perspectivas 
de abordagem ao uso de drogas, aprofundando-se na perspectiva
da redução de danos. Nos pequenos grupos, divididos por 
área de atuação profissional, foi possível pensar e questionar 
como este debate está presente nas práticas no cotidiano 
institucional.

Segundo momento: 
Adensamento conceitual

15 de julho, 2015

Objetivos da atividade

• Conhecer os pressupostos da abordagem 
proibicionista de guerra às drogas e da perspectiva 
da redução de danos

• Aprofundar-se nos pressupostos e nas práticas 
realizadas a partir da visão da redução de danos

Atividade

Para este adensamento conceitual, foram convidados os 
palestrantes Bruno Ramos Gomes e Marcel Segalla Bueno Arruda.

 
Marcel possui graduação em Educação Física pela 

Universidade de São Paulo (2010). Atualmente está vinculado à 
Secretaria de Saúde do Município de Embu das Artes-SP exercendo o 
cargo de diretor do Centro de Atenção Psicossocial II - álcool e drogas. 
Desde 2009 está inserido na Escola de Enfermagem da Universidade 
de São Paulo no grupo de pesquisa, denominado: Fortalecimento e 
Desgaste no Trabalho e na Vida: Bases para Intervenção em Saúde 
Coletiva sob a orientação das docentes Cassia Baldini Soares e Célia 
Maria Sivalli Campos.Obteve em junho de 2014 o título de mestre 
no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGE) na área da 
Saúde Coletiva com o projeto de pesquisa: “A Cracolândia muito além 
do crack” sob a orientação de Cássia Baldini Soares.

Bruno é psicólogo formado pela Universidade Mackenzie 
(2006), e mestre em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública - 
USP (2011). Trabalha com usuários de drogas em situação de extrema 
vulnerabilidade há 11 anos, principalmente na região da Cracolândia, 
em São Paulo. É coordenador de Ensino e Pesquisa do Centro de 
Convivência É de Lei, principal ong de redução de danos da região 
sudeste, da qual foi presidente por 5 anos. Trabalhou também como 
acompanhante terapêutico e psicólogo em consultório particular 
e no Projeto Quixote. Fez estágio para conhecer a rede de atenção 
ao usuário de drogas em Paris (2006) e em Nova Iorque (2014). 
Foi representante do CRP-SP no COMUDA e no CONED. Trabalha 
atualmente no tratamento de pacientes com Ibogaína e com pesquisa 
de novos tratamentos para dependência de drogas. 
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O primeiro bloco histórico – do proibicionismo -  é o mais 
extenso: institui uma guerra contra um objeto inanimado, um inimigo 
vazio, como um pretexto para entrar em guerra contra um contexto, 
um povo, uma etnia ou um sistema político. Por exemplo, contra os 
chineses, o ópio, contra os negros, a cocaína, contra os hispânicos, 
a maconha. Assim, trata-se de uma disputa de origem econômica e 
política que vem disfarçada de combate à droga.

A atuação em saúde, com base nessas perspectiva, é focada na 
droga ou no indivíduo, ignorando o fenômeno social que a determina 
terminando por descolar o indivíduo de seu contexto. A ideia de 
dependência e dependente é pautada nessa visão proibicionista, em 
uma lógica linear e simplista de causa e efeito e as respostas oferecidas 

Marcel iniciou sua fala apresentando sua formação e seu trabalho 
no CAPS, ressaltando que seu aprendizado se deu não somente na 
faculdade, mas principalmente no campo de trabalho.  O conhecimento 
veio da vivência prática, depois fazendo o caminho de reconhecer a 
teoria que se apresenta por trás, visto que todas as práticas revelam 
referências teóricas, políticas e ideológicas, conscientes ou não. O que 
está por trás das práticas sociais que realizamos? 

Para olhar as práticas ligadas ao consumo de drogas, se deteve em 
dois grandes blocos: o proibicionismo e a redução de danos. Ressaltou 
que não iria diferenciar as drogas e que, inclusive, era importante 
incluir também as “drogas convencionais” que estão presentes no 
nosso dia-a-dia, como o café, o açúcar e o chocolate, por exemplo, que 
também são substâncias psicoativas.

Lembrou que, dentro da história da humanidade, as drogas e os 
alimentos sempre andaram lado a lado, fazendo parte do cotidiano. Por 
muito tempo, não foram um problema, não demandavam uma resposta 
da sociedade. A partir da revolução industrial, com a mudança de 
organização do trabalho e, consequentemente, do mundo, juntamente 
com o advento da energia elétrica, há um alteração do ciclo de vida 
e também uma mudança nos horários de trabalho. Para cumprir os 
ciclos noturnos, muitas substâncias passaram a ser utilizadas pelos 
trabalhadores para alterar seu organismo  colocando-os em condições 
de vencer a jornada de trabalho. As drogas já existiam, mas elas 
passam a assumir um novo papel, sublinhando um outro importante 
fator no olhar sobre o consumo destas substâncias: as drogas são 
fundamentalmente um processo social.

Segundo momento: 
Adensamento conceitual: Abordagens a usuários de álcool e outras drogas na perspectiva da não institucionalização

15 de julho, 2015
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entre o cânhamo (todo o tipo de maconha, inclusive para o uso fabril) 
e o algodão: o lobby do algodão ganha e consegue a proibição de toda 
a produção de cânhamo. A fala do Presidente Nixon marca um ponto 
importante para o proibicionismo: apresenta as drogas como o inimigo 
número 1 dos EUA (Guerra contra as drogas). É importante lembrar 
que os EUA é um país estruturado na guerra com uma produção 
industrial muito baseada nisso. 

O segundo grande bloco é o da redução de danos. A RD busca 
construir uma abordagem que considere o contexto, ampliando o olhar 
para o fenômeno social, sabendo que não há uma causa. Como não há 
uma só forma de olhar o sujeito, existem várias concepções de redução 
de danos. Trata-se de reconhecer a função social que a droga tem e 
saber que a sua retirada não elimina a sua necessidade. Portanto, o 
convite feito pelo viés da RD é para falar do uso de drogas dentro de 
uma sociedade. 

Marcel também abordou a diferença entre liberação, 
regulamentação, descriminalização e legalização. A ciência jurídica 
fala em liberação (na prática, já estão todas liberadas, só não são 
regulamentadas), regulamentação (organizar e informar sobre o 
uso das substâncias),  descriminalização (tira o caráter de crime e 
pensa política para e não contra) e a legalização (tornar legal, estado 
desenvolve políticas para o uso das drogas).  Ao assumir que o uso vai 
acontecer, já que a sociedade vai permanecer a mesma, e, portanto, 
as drogas em sua função social vão continuar existindo, a busca é 
por pensar como podemos lidar e minimizar os seus efeitos. Esta é a 
perspectiva da redução de danos.

não são suficientes para a complexidade do problema, pois se esquece 
da cultura, da família e de outras tantas questões sociais envolvidas.

No Brasil, o primeiro grande bloco de concepção e de respostas 
de saúde foi também o proibicionismo. No contexto da escravidão, a 
primeira inspetoria criada, dentro de uma delegacia, dedicada a isso, 
no Rio de Janeiro chamava-se “Entorpecentes, tóxicos e mistificações” - 
já aí uma mistura importante que criava de fato uma inspetoria voltada 
para prender o negro. Na época da escravidão, os escravos chamavam 
o cigarro de maconha de pão, pois era algo essencial à sua vida. Se a 
droga nesse contexto aparece como forma de amortecer a violência da 
opressão, por que nos tempos atuais onde a escravidão ainda existe, 
ela iria perder sua função? Nesse sentido, o uso de substâncias deve ser 
levado em consideração no seu uso para amortecimento das aflições e 
das condições de vida. 

Nos EUA, é instituída a lei seca que proibia o consumo de álcool e 
é, coincidentemente, neste momento histórico em que se tem relato de 
injeção de álcool. A proibição começa a ocasionar mais mortes e mais 

problemas do que o uso diretamente da droga. 
Morria-se de injeção de álcool, uma modalidade 
só vista nesse contexto. Marcel ressalta que foi 
a proibição que gerou isso, e não a droga em si, 
pois, por conta de ser proibido, a pessoa faz um 
uso destrutivo, associando a proibição com o 
uso prejudicial. Com o fim da lei seca, a Cannabis 
passa a ser proibida. Tal proibição veio da disputa

Segundo momento: 
Adensamento conceitual: Abordagens a usuários de álcool e outras drogas na perspectiva da não institucionalização

15 de julho, 2015



8

e/ou álcool. Porém, até os anos 80, não existiam muitos serviços 
de saúde e, frente a esta falta, surgiram uma série de estratégias 
comunitárias. A partir dos anos 50 surgiram as comunidades 
terapêuticas, que cresceram nos anos 70. Surgiram também os 
grupos de ajuda mútua. 

A maioria dessas estratégias é norteada pela abstinência, ou 
seja, para que a pessoa fique sem uso de drogas e vá se reorganizando. 
Bruno ressalta que esse tratamento funciona para muitas pessoas, 
mas para uma outra parcela importante não aparece como solução. 
A redução de danos propõe um outro olhar para lidar com estas 
questões e funciona de forma complementar a outras estratégias. 
Ambas coexistem e atendem públicos, demandas e condições 
diferenciadas. 

A redução de danos é uma forma de cuidado, um conjunto de 
estratégias, uma reflexão sobre novas formas de cuidado. Ela se baseia 
na demanda e na organização dos próprios usuários. Percebe que os 
usuários têm outras questões que não apenas a droga, e vai ao encontro 
da necessidade e da realidade deles. 

 
Bruno trouxe em seguida alguns exemplos de práticas de redução 

de danos em diferentes países. O primeiro documento oficial relativo 
à redução de danos é o Relatório Rolleston, escrito em 1926 no Reino 
Unido, que permite aos médicos prescreverem pequenas doses de 
droga para combater o uso, especialmente no tratamento com o uso 
de heroína e morfina para aliviar o sofrimento, e colaborar na retirada 
da droga. 

Em seguida, Bruno Ramos Gomes abordou com mais detalhes as 
premissas e práticas da redução de danos. Destacou que existe uma 
polarizarão entre abstinência e redução de danos, o que não ajuda em 
nada no propósito final que é o cuidado das pessoas.

Bruno relata que a redução de danos surge com o HIV, no final dos 
anos 70 e 80, a partir de uma demanda organizada dos próprios usuários 
para evitar contaminação pelo uso de seringas compartilhadas. E 
surge com esse objetivo de dialogar com as demandas e contextos dos 
usuários.

Na história do tratamento de dependência de drogas, o que vemos é 
que, até o final dos anos 50, a estratégia era exclusivamente a internação. 

Em 1919, metade das pessoas estava internada por uso de drogas 

Segundo momento: 
Adensamento conceitual: Abordagens a usuários de álcool e outras drogas na perspectiva da não institucionalização

15 de julho, 2015
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uma estratégia de cuidado - focada no bem estar, não na abstinência, 
e nem na droga. 

A redução de danos tem, portanto, como princípio um olhar para 
o contexto e e uma escuta apurada ao usuário: é fundamental escutar 
e entender qual a necessidade e demanda dele. Feita essa escuta torna 
possível uma construção dialogada com o usuário, que é visto como 
sujeito, para se criar um tratamento que faça sentido para ele. Muitas 
vezes, parar de usar drogas não é a primeira demanda, mas chega aos 
poucos com a resolução de outras necessidades básicas, ao longo do 
processo.

Pragmatismo é outra característica da redução de danos, pois é 
fundamental um monitoramento das ações para avaliar impactos e 
possibilitar novas ações.

Após a fala inicial dos dois palestrantes, os participantes foram 
divididos em pequenos grupos, divididos por área de atuação 
profissional e foram convidados a refletir sobre como esse debate 
está presente nas práticas do cotidiano de trabalho. Os mediadores, 
em cada grupo, sintetizaram em tarjetas as principais questões, 
comentários e assuntos dos grupos. As tarjetas foram expostas no 
auditório principal para que todos, inclusive os palestrantes, pudessem 
ter um panorama geral das discussões que aconteceram. Seguem as 
perguntas e comentários que foram levantados nos pequenos grupos 
pelos participantes: 

No Canadá a redução de danos existe como política pública desde 
de 1992, através da distribuição de heroína pelo governo. A porta de 
entrada é realizada por serviços com menos exigências, para depois 
o usuário ser encaminhado para serviços que oferecem mais coisas, 
mas também, exigem mais. É uma perspectiva de tratamento mas que 
não tem abstinência como meta. Já na Espanha há a prescrição de 
metadona, que é oferecida como droga substituta, além de existirem 
também salas de uso.

Ele também apresenta uma experiência de redução de danos que 
fracassou, conhecida como parque das agulhas. As pessoas usavam 
drogas em áreas públicas e, para evitar o incômodo, foi criado um 
parque destinado somente ao uso. Porém, este lugar começou a ficar 
com muito traficantes, além de ter se tornado um espaço sujo, mal 
cuidado, sendo posteriormente substituído por salas de uso. Bruno 
destaca desta experiência a importância de implantar ações e também 
avaliá-las para saber se estão sendo efetivas. 

Para finalizar, Bruno sintetiza o que essas experiências têm em 
comum, que são os princípios da redução de danos. Cada estratégia 
tenta minimizar algum tipo de problema ligado a um contexto. Ao 
se aproximar dos usuários, nesses lugares de difícil acesso e grande 
precariedade, o profissional começa a conhecer melhor essas 
pessoas, entender sua realidade e suas outras demandas e abre uma 
possibilidade de diálogo e vínculo maior.  Assim, a redução de danos é 

Segundo momento: 
Adensamento conceitual: Abordagens a usuários de álcool e outras drogas na perspectiva da não institucionalização

15 de julho, 2015
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Como a redução de danos e a proibição conversam?

Como é feita a RD no Brasil hoje?

Dentro do contexto de que tudo é político e manipulado, a que interesses servirá a descriminalização?

A droga de escolha depende do perfil do usuário? (Desconstruir preconceitos como criminalidade e uso de substâncias.)

Como abordar as pessoas sem necessariamente aglutinar o grupo pelo viés do uso de substâncias?

Como influenciar a política brasileira nessa direção? Qual estratégia usar?

Os pais que compram drogas para os filhos. Isso é redução de danos ou é ser conivente?

Seria viável no Brasil as salas de uso? (Queremos implementar?)

É possível trabalhar em rede a partir de abordagens diferentes? (Proibicionista e redução de danos)

Dentro das equipes, como lidar com as diferentes visões / polarizações? (A favor X contra RD)

Como desenvolver um trabalho de RD em um território dominado pelo tráfico? 

Como lidar com a expectativa da política pública de abstinência?

O grande problema é o capitalismo? Qual é a solução?

Redução de danos é igual a prevenção?

Como seria a legalização hoje no Brasil?

Tem alguma substância substitutiva para o contexto brasileiro?

Falar sobre a redução de danos na alta complexidade. 

Segundo momento: 
Adensamento conceitual: Abordagens a usuários de álcool e outras drogas na perspectiva da não institucionalização

15 de julho, 2015



11

Em seguida, voltamos para um debate geral, com todos os 
participantes. Todas as perguntas foram lidas e os dois palestrantes 
fizeram comentários finais.

Marcel disse que a droga é uma mercadoria como qualquer 
outra, com seus aspectos de produção, circulação e consumo, tal como 
todas as mercadorias no sistema capitalista. Portanto, o horizonte 
estratégico seria o fim do capitalismo, apostando que existem formas 
mais humanizadas do ser humano viver. Marcel salienta que saber 
que o embate é com esse modo de produção capitalista, e não contra 
a droga ou o indivíduo, torna mais fácil organizar-se, pois implica 
reconhecê-la como parte do contexto.

A droga acessada, segundo Marcel, está diretamente ligada a 
sua classe social, a seu poder aquisitivo. As drogas não atingem de 
maneira igual as classes sociais. Por isso, são importantes os projetos 
terapêuticos singulares que dialoguem com a realidade e a história de 
cada ser humano. 

Marcel também contou de sua experiência no CAPS, em Embu, 
onde foi construída a 1a RAPS no Brasil. Ele contou de uma estratégia 
de “intercâmbio”, na qual pessoas de redes de outros municípios 
passam um mês em Embu e depois retornam para suas cidades para 
implantar as RAPS. Em seguida, os profissionais de Embu vão para os 
municípios oferecer oficinas. 

Segundo momento: 
Adensamento conceitual: Abordagens a usuários de álcool e outras drogas na perspectiva da não institucionalização

15 de julho, 2015

Marcel finalizou sua fala colocando que muitas estratégias 
de redução de danos são possíveis, mas é importante que elas se 
tornem política de governo, não ficando restritas somente a práticas 
intersetoriais.

Bruno iniciou seu comentário final abordando o trabalho na alta 
complexidade, que acontece com pessoas com poucas perspectivas 
de vida. O trabalho com usuários de droga gera muita impotência e 
frustração, pois é um trabalho muito difícil. A redução de danos, nesse 
sentido, dá aos profissionais a oportunidade de algumas experiências 
de sucesso, se colocando como a clínica do possível, propondo 
estratégias de cuidados para os contextos mais complexos. 

Bruno também comentou que é possível o trabalho no local onde 
há tráfico, quando os traficantes percebem, por exemplo, que a ideia 
dos profissionais é cuidar, melhorar a qualidade de vida, o que gera 
uma maior tolerância, sem a necessidade de negociação com o tráfico. 
A comunidade reconhece o trabalho, aceita e possibilita que aconteça.

Uma dificuldade da perspectiva de 
redução de danos e que não há respostas 
prontas, as respostas são construídas na 
história de cada um; é necessário avaliar 
o contexto para avaliar se uma ação reduz 
dano ou não. Precisa conhecer e dialogar 
com a realidade e fazer a 
avaliação processual. O vínculo 
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construído é que possibilita o tratamento e a construção de um projeto 
terapêutico que faça sentido ao usuário, é o que pode possibilitar 
alguma continuidade em meio a tantas rupturas na vida das pessoas. 
O tratamento vai sendo desenhado a partir de metas e objetivos do 
usuário, evitando que as expectativas sejam tão grandes que, diante 
da frustração destas, o usuário suma, tenha vergonha de voltar ao 
serviço e falar do seu fracasso. A redução de danos dialoga bem com 
a estratégia de rede. Um serviço só não consegue dar conta de todas 
as demandas do usuário, portanto precisa lançar mão de diferentes 
ações. 

As perspectivas da redução de danos não são todas iguais e nem 
sempre estão em oposição ao proibicionismo. Na França, a política é 
proibicionista, mas existem estratégias de redução de danos para os 
usuários, pois constatou-se que essa estratégia é mais barata para o 
Estado do que a política de combate ostensivo e internações.

A redução de danos é prevenção? Essa perspectiva nasce com o 
objetivo de prevenir a transmissão de doenças, mas pode ser utilizada 
tanto como prevenção, quanto como tratamento.

Por fim, Bruno ressaltou que é possível compor tratamentos 
diferentes para pessoas diferentes a partir do que pode funcionar para 
cada um. Afirmou que o grande problema é a polarização, a ideia de que 
uma abordagem exclui necessariamente a outra ou que devemos ser a 
favor ou contra uma ou outra. Ressaltou que é importante sair desta 
disputa ideológica, de qual funciona mais ou melhor, pois o que importa 
é o que faz sentido para o usuário.

Segundo momento: 
Adensamento conceitual: Abordagens a usuários de álcool e outras drogas na perspectiva da não institucionalização

15 de julho, 2015
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Terceiro momento: 
Grupos de trabalho

15 de julho, 2015

Objetivos da atividade

• Realizar uma experimentação de articulação de 
rede a partir de temas e interesses em comum dos 
participantes.

• Avaliar a realização dos encaminhamentos, rever 
estratégias e traçar os próximos passos de cada GT.

Atividade

Retomamos a parte da tarde para o trabalho prático deste curso 
de aperfeiçoamento: grupos de trabalho. Cada GT se reuniu no início 
da tarde e, ao final, foram realizados pequenos grupos mistos, com 
integrantes dos diferentes GTs, para que os combinados e ações de 
cada grupo pudessem ser compartilhados.

Seguem os principais combinados de cada GT:

GT: Reivindicações e Mobilização da Rede
Presentes: Douglas Vicentim (Pode Crer), Camila Gioria 
(Núcleo de Desenvolvimento Humano Equilibrium), Daílson 
(UBS Éden e ESF Cajuru), Roberto Mendez (CRAS Central) e 
Marilene Torregiani (Piracema – Núcleo Regional de Atenção 
à Família) e Mariana Moura, César e Gab, do Fortalecendo Nós.

Ação: Participar do fórum permanente de discussão que 
se iniciou a partir das formações do CRR. A primeira 
reunião acontece no dia 11 de agosto às 14h no Núcleo 
ETC. Aplicar a pesquisa (que se mantém com o mesmo 
desenho) entre os profissionais que comparecerem ao 
encontro e também no primeiro dia do 4º encontro do 
Fortalecendo Nós que acontece nos dias 12 e 13 de agosto. 
Tarefas: finalização, impressão e aplicação da pesquisa para 
análise no encontro dos GTs.

Os grupos de trabalho são a parte prática deste curso de 
aperfeiçoamento em articulação de rede e suas atividades estão sendo 
desenvolvidas ao longo de todos os encontros. A partir de temas e
interesses em comum, os participantes estão se reunindo, 
construindo e desenvolvendo ações nas seguintes áreas: redes, 
territórios e parcerias, cuidados ao cuidador, reivindicações 
e ações com usuários e familiares.
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Terceiro momento: Grupos de trabalho
15 de julho, 2015

GT: Rede
Presentes: Alessandra (CRR), Angela Maria de Oliveira (ESF 
Aparecidinha), Aline Ferreira Silva (ONG Lua Nova), Bruna 
Giórgia (USF Carlos Alberto Amorim), Eveli Heleno Randazzo 
(Casa do Menor), Fátima (Centro POP), Débora Cristini Martins 
Moraes (CREAS), Ione Terezinha da Rocha Pereira (Centro de 
Detenção), Juliana Garcia de Brito de Lima e Silva (SEDES), 
Maria Cecília Ribeiro de Toledo Peixoto (Fund. Casa), Monica 
Rangel Gil Marques (NASF), Patrícia R. da Silva Nascimento 
(USF Carlos Alberto Amorim), Paulo Cesar Gazzi (ONG Kairós), 
Priscila Gomes Pereira de Albuquerque  (SEDES), Rejane 
Rodrigues Callejon (Defensoria), Renata (NASF), Roberto 
Escamez (Prefeitura Municipal de Sorocaba), Claudia Stravini  
e Silvana Valerio Gomes Martins (Clube do NAIS), Sílvia Lays 
Stancker de Oliveira (NASF Norte), Sueli Fonseca Rosa Silva 
(Centro POP) e Vanessa de Oliveira Salvador (CRAS Laranjeiras), 
Mariana Manfredi e Gustavo.
Ação: -Subir no site todos os pontos, a partir dos mapeamentos 
realizados pela UFSCar e pelo GT no “mapas coletivos”.
Para quem quer ver o que está sendo feito é só entrar nesse 
link:
h t t p : / / w w w . m a p a s c o l e t i v o s . c o m . b r /
layers/5596aadfb99b20460732daa0

GT: Intercâmbio
Presentes (no primeiro momento, anterior à junção com o 
GT Ações com usuários): Paulo Gazzi (Kairós), Silvana Martins 
(Clube do NAIS), Souza (GRAFT), Eveli Randazzo (Casa do 
Menor), Renata Góes (CRAS Pq. São Bento), Sueli Silva (Centro 
POP), Sílvia Oliveira (NASF Norte), Maria Cecília Peixoto 
(Fundação Casa), Roberto Escamez (Prefeitura Municipal de 
Sorocaba) e Cassia e Carol, do Fortalecendo Nós.

Ação: 1) dar sequência às visitas
2) Relatos escritos: decidimos que ele pode conter somente as 
informações que não estão nos outros formulários e descrever 
a experiência vivida por quem fez a visita
3) entrevistas na rádio como modalidade de apresentação das 
instituições
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Terceiro momento: Grupos de trabalho
15 de julho, 2015

GT: Cuidando do Cuidador
Presentes: Angela Maria de Oliveira (Estratégia Saúde da 
Família de Aparecidinha), Maria Madalena Sudário (do CAPS 
Ad III) Maria Isabel Fogaça (do CAPS Ad III), Tania de Lourdes 
Puga  (NAFS Norte), Carolina Queiroz Rosendo (ACAP), 
Eunice Maria da Silva (SAAE), Elza Patriarca (SAAE), Maria 
da Conceição Silva Moura (Clube do Nais), Cecilia Monteiro 
(GRASA), Maria Aparecida Sanchez Cruz Bueno (NASF Norte), 
Neuza (grupo Grafit), Walter (CGM), Auro (GCM) e Carina e 
Paula, do Fortalecendo Nós. 
Ação: Foi realizada no encontro uma das atividades – oficina 
de criatividade - sugeridas por um dos participantes, ação 
combinada no GT anterior. Após a realização da oficina e 
compartilhamento das produções dos participantes, foi dita a 
importância de mais espaços presenciais entre os profissionais 
para cuidar do cuidador.
Os participantes do GT irão se encontrar no dia 01/08, sábado, 
em algum parque da cidade. Cada um levará um prato de comida 
e, se quiser, alguma atividade (poesia, música, atividade) que se 
relacione ao tema cuidando do cuidador. Foi criado um grupo 
de whattsapp entre os participantes para combinar os detalhes 
deste encontro.

GT: Ações com Usuários
* a partir deste encontro os participantes deste GT irão se 
integrar às ações do GT Intercâmbio 
Presentes: Benta Fauro (UBS), Gislayne Figueiredo (Ministério 
Público), Joseane da Rocha Barbosa Silva (UBS Carlos Alberto 
Amorim), Estevão Santos Silva (Semeadores de luz/Céu 
sagrado), Betânia Maria de Castro (CAPS AD III), Cristina 
Rosas (Centro Pop), Luisa Santiago Rodrigues (CAPS AD Jd. Das 
Acácias), Camilla Andrade (CRAS Pq. São Bento), Hedo Koller 
(kraft) e Fernanda e André, do Fortalecendo Nós. 
Ação: os participantes contaram das visitas realizadas em outro 
serviços. Apontaram a dificuldade em propor, neste momento, 
ações diretas com os usuários.  
1) a partir deste encontro o GT Ações com Usuários juntou-se 
ao GT Intercâmbio.
2) irão realizar intercâmbios e seguir combinados do GT 
intercâmbios.
3) participantes saíram com intercâmbios agendados e 
combinados do encontro do Fortalecendo Nós e irão realizar as 
visitas até o encontro de agosto.
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Quarto momento: 
Considerações sobre o dia

15 de julho, 2015

Ao final do dia, todos os participantes se reuniram no auditório principal para compartilhar suas 
considerações sobre o dia. Seguem alguns dos comentários:

“Achei que foi muito bom entender melhor o que queríamos e nos unir a outro grupo.” 
(Joseane Silva - USF Carlos Alberto Amorim)

“Gostei muito. Achei muito bom o jeito que vocês organizaram as atividades do dia.” 
(Bruna Giórgia - USF Carlos Alberto Amorim)

 Roberto Mendez (CRAS Central) aponta que ficou satisfeito com a percepção de que a fala feita por ele 
no primeiro encontro “Nós somos a rede” está fazendo sentido e sendo repetida pelas pessoas.

“Sinto que estamos fazendo aqui no curso a rede que queremos que aconteça no nosso trabalho” 
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Avaliação dos participantes
QUALITATIVA

Que bom que... (aponte os aspectos positivos do encontro)
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Avaliação dos participantes
QUALITATIVA

Que pena que... (aponte os aspectos negativos do encontro)
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Avaliação dos participantes
QUALITATIVA

Que tal se... (dê suas sugestões para o próximo encontro)

• Continuarem assim!
• Houvesse mais divulgação
• Esse aperfeiçoamento fosse oferecido todos os ano, ou semestres
• Conseguíssemos mais gente para participar
• Nós convidássemos os extratos de outros níveis da sociedade, 

para ajudar a melhorar a tolerância, convivência e trabalho
• Saio daqui hoje com esperança que nossos trabalhos serão 

replicados por rádio e internet, além da formação fórum 
permanente

• Déssemos continuidade nesta troca
• Tivéssemos mais encontros e cursos como este
• Dar esse curso para os coordenadores e enfermeiros
• Pensarem no futuro.... talvez encontros semestrais!?!?!
• Realizasse um grupo no whatts
• Que continuássemos mais encontros após o termino do curso
• Continuássemos com essa produção
• Tivéssemos palestrantes como os de hoje sempre
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Beatriz Caiuby Labate ... [et al.], (orgs.). Drogas e cultura: novas perspectivas - Salvador, BA: EDUFBA, 2008. 
Textos variados sobre a união destes dois conceitos.

Godoy, Aline; Gomes, Bruno Ramos; Sant´Anna, Marina; Costa, Roberta Marcondes (Organizadores). I Fórum Estadual de Redução 
de Danos do Estado de São Paulo. São Paulo, SP: Córrego, 2014.

Livro com experiências práticas de RD pelo estado de São Paulo, produzido pelo Fórum Estadual de Redução de Danos.

Material de referência
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Realização

Financiamento

Parceria

Concepção e execução
do aperfeiçoamento

Facilitação gráfica

Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba

Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas - SENAD/MJ

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entremeios - articulação de rede e políticas públicas
Núcleo Entretempos - formação em saúde, direitos humanos e assistência social

Coletivo EntreLinhas


