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O ano de 2009 marca o início de uma nova gestão da saúde, em Recife, que traz 
como diretriz o fortalecimento do referencial da redução de danos e, por conseguinte, 
apresenta a implementação dos fumódromos na rede de atenção ao usuário/a drogas 
como estratégico. Essa é uma reivindicação antiga por parte do movimento de redução 
de danos da cidade. Sobretudo nas Casas do Meio do Caminho (Albergues 
Terapêuticos), onde os índices de altas administrativas (interrupção do tratamento), em 
função do uso do cigarro era significativo. Tal reivindicação ganha força, diante do 
reconhecimento de que os usuários que procuram esse serviço, geralmente, não têm o 
tabaco como sua droga problema. 

Dessa forma, o presente trabalho objetivou compreender o processo de produção 
de sentidos sobre o uso de cigarro dentro dos equipamentos da rede, a partir da 
implementação dos fumódromos nas Casas do Meio do Caminho, situando focos de 
tensão entre as falas dos trabalhadores e dos usuários dos serviços. Afim de atingir esse 
objetivo, faz-se necessário lançar um olhar cuidadoso sobre o tempo longo, na tentativa 
de construir uma narrativa que signifique o processo de implementação das políticas de 
tabagismo e de redução de danos no município. Parece que está aí os primeiros 
desencontros, frutos da convivência entre uma política que tem como finalidade a 
abstinência e outra que respeita os desejos e a escolha da pessoa, favorecendo a sua 
autonomia e não vinculando o direto ao acesso à saúde a essas escolhas. 

 

Políticas de atenção ao usuário de álcool, fumo e outras drogas, em Recife: 

encontros e desencontros. 

Recontaremos essa história, a partir do exercício de sistematização realizado por 
um dos autores deste trabalho, como parte da dissertação de mestrado, dentro do 
Programa de Pós-graduação em Saúde Pública (RAMEH-ALBUQUERQUE, 2008). O 
estudo realizado visava identificar a pertinência da estratégia das Casas do Meio do 
Caminho, um dos equipamentos da rede de atenção a usuários de drogas e para 
compreender o lugar dessa recorreu a recontagem da história da convivência entre as 
políticas de redução de danos e de controle do tabagismo, em uma mesma rede de 
atenção. 



A história da  construção  da  política  de  drogas brasileira  se  deu,  de  um  
modo  geral,  em  resposta  ao  processo  da  Reforma Psiquiátrica  (DELGADO,  2005;  
MORAES,  2005).  Contudo, é importante destacar que, inicialmente, a Reforma 
negligenciou a questão dos transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas.  
Parece que havia uma resistência em discutir as singularidades desses e insistia-se no 
foco dos transtornos psíquicos.  Tal afirmação pode ser observada através dos relatórios 
das Conferências Nacionais de Saúde Mental (CONFERÊNCIA NACIONAL DE 
SAÚDE MENTAL, 1988, 1994), que não trazem considerações significativas sobre 
essa problemática.  

O relato abaixo de um profissional que atua na rede de saúde também sugere 
possíveis motivações para a dificuldade de incluir os transtornos decorrentes do uso de 
álcool e outras drogas na área de Saúde Mental:  

  

“O diálogo de álcool e drogas com outros transtornos sempre foi muito 
ruim. Desde  a  primeira  Conferência  Nacional  de  Saúde  Mental,  na  
segunda Conferência  de  Saúde  Mental  sempre  foi  difícil,  porque  eu  
acho  que  os grandes  precursores  da  Reforma  Psiquiátrica  no  Brasil  
não  estudaram álcool e droga, então, como eles não estudaram, eles não  
iam  falar sobre aquilo que eles não estudaram. E por outro lado eles 
sempre deixaram essa questão  de  álcool  e  droga  pra  depois,  porque  
a  questão  dos  direitos humanos, do psicótico,  era de  fato muito mais 
acentuada do  que... então, era mais aquela política do bolo. Quando o 
bolo crescer a gente divide. Mas a questão do psicótico ela é tão 
absorvente e ainda é um desafio tão grande que não sobrava tempo pra 
se discutir a questão de álcool e drogas... além da questão do poder... de 
ter que dividir o poder”. 

 

Assim, desencadeou-se um movimento nacional, paralelo ao da Saúde Mental, 
que seguia restrito aos  transtornos psíquicos, no  intuito de  tentar se estruturar uma  
rede de atenção voltada para os/as usuários/as de drogas. Grupos em diversas partes do 
Brasil foram se organizando e estudando a problemática. E, apenas em 2001, na III 
Conferência Nacional de Saúde Mental, a referida problemática terá um espaço de  
discussão  mais  amplo,  garantindo  a  inclusão  de  ações específicas para a população 
usuária de álcool e outras drogas:  

 

“ é  necessária  a  criação  de  uma  rede  de  serviços  de  atenção  aos 
usuários  de  álcool  e  outras  drogas  integrada  à  rede  do SUS,  que  
evite  a internação em hospitais psiquiátricos e em clínicas até então 
destinadas à sua internação” (CONFERÊNCIA NACIONAL DE 
SAÚDE MENTAL, 2002).  

 

Em Recife, em 1985 a Comissão Estadual de Entorpecentes reuniu várias 
instituições  (Secretarias  de  Saúde,  Secretaria  de  Educação,  Secretaria  de Justiça, 
Secretaria de Segurança Pública, Fundação Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais e a 



Universidade Federal de Pernambuco), que tinham interesse em discutir a questão de 
uso e de atenção a usuários/as de drogas.  

Em  maio  de  1986,  através  da  Secretaria  Estadual  de  Saúde,  como 
expressão desse movimento, foi criado o Centro Eulâmpio Cordeiro de Recuperação 
Humana (CECRH), a partir do Projeto de  Prevenção  e  Terapêutica  das  Dependências  
de  Drogas.  Como parte desse mesmo movimento é também criado em 1991 o Centro 
de Prevenção, Tratamento  e  Reabilitação  do  Alcoolismo  (CPTRA) e um serviço 
chamado SOS Drogas, que visava oferecer um atendimento telefônico gratuito, no o 
usuário e a comunidade em geral podia entrar em contato com profissionais 
especializados para tirar dúvidas, solicitar  informações, enfim pedir ajuda para o 
enfrentamento do problema que estivessem tendo frente à questão.  

No que se refere ao setor público, é possível identificar um abismo de 
aproximadamente dez anos entre essas primeiras experiências e as iniciativas mais 
recentes. Apenas em 2001, com o início da gestão do Prefeito João Paulo percebe-se 
outra iniciativa que é a criação da Coordenação Municipal  de  Controle  do  Tabagismo  
e  Outros  Fatores  de  Risco  de  Câncer, diretamente vinculada ao Departamento de 
Atenção à Saúde, que tratava abordava a questão do tabagismo, e ainda, sem nenhuma 
vinculação específica com a questão da Saúde Mental.   

Existia a Coordenação  de Saúde Mental, mas  que  era  totalmente  voltada  para  
as questões da atenção às pessoas que sofriam de outros  transtornos psíquicos, que não 
os decorrentes de AD. Até 2002, não havia na Secretaria de Saúde de Recife uma 
Coordenação específica para as questões relativas ao álcool e outras drogas.    

Algumas ações de Redução de Danos foram realizadas de maneira pontual, tais 
como as ações nos carnavais de 2002, articuladas com a Secretaria de Cultura e de 
Saúde mental. Em 2003, a Secretaria de Saúde do Recife divide em coordenações 
distintas a área de Saúde  Mental,  diferenciando-se  do  modelo  preconizado  na  
maioria  dos municípios brasileiros, ficando então as questões de transtorno mental e as 
de álcool e drogas separadas enquanto políticas locais.   

  De  modo  que  a  Coordenação  da  Política  Municipal  de  Saúde  Mental  e  a 
Coordenação da Política de Atenção Integral aos Usuários de Álcool, Fumo e outras 
Drogas,  também  localmente  chamada  de  Programa  Mais  Vida,  começaram  a 
coexistir paralelamente, e assim permanecem nos dias atuais.  Algumas divergências  
internas  no  âmbito  da  Secretaria  de  Saúde  parecem  não terem  sido discutidas 
quando da  criação do programa. 

Essa divisão  parece  ter  sido  reflexo  da  opção  política  do município  em 
redirecionar  a  política  de Saúde Mental  priorizando  a  questão  de  álcool  e  drogas, 
visto que em princípio, a prioridade era o enfrentamento do grande número de leitos 
psiquiátricos em Recife e a construção da rede substitutiva. Se  por  um  lado  essa  
divisão  em  duas  coordenações  não  seguiu  a  orientação  da Política Nacional, e 
trouxe em sua forma ruídos (como por exemplo a dificuldade de articulação  para  
atendimentos  de  casos  onde  há  usuários  que  possuem co-morbidade  psiquiátrica  e  
uso  de  álcool e drogas),  que  dificultam  até  os  dias  atuais  a operacionalização  das  
ações  de  Saúde  Mental  como  um  todo,  por  outro,  essa parece  ter sido a única 
maneira de dar visibilidade a questão do álcool e drogas e poder implementar ações e 
serviços voltados para esse público.   



  A  literatura  pesquisada  não  descreve  diretamente  essas  questões,  apesar  
das diversas  reflexões  quanto  à  problemática  envolvida  quanto  ao  uso  de  drogas 
(BUCHER, 1992; CARNEIRO, 2002). No entanto, é factível o registro de que, como 
demonstra a fala do interlocutor a seguir: 

“As grandes reformas modelares do mundo ocidental, que foram 
as reformas italiana e a reforma espanhola,  todas as duas 
deixaram de  fora a parte de álcool e drogas e hoje ainda a rede 
pouco dialoga e estão entregues a uma filosofia inteiramente 
diferente daquela filosofia... Na Itália, por exemplo, que é a 
grande ideóloga da reforma mundial, foi a Itália, mas a rede de 
álcool e drogas  ainda  é  uma  rede  que  tem  uma  postura  mais  
conservadora  de qualquer  um  outro.  Ainda  continua  sendo  
internamentos  de  1  ano,  de  2 anos, ainda continua sendo a 
coisa muito  religiosa, pouco amadurecida do ponto  de  vista  da  
compreensão  do  homem,  então  o  que  é  um  grande paradoxo”  

 .  

  Assim,  em  Recife,  cada  uma  das  coordenações  terá  sob  sua  
responsabilidade sanitária alguns serviços. Sob a coordenação de Saúde Mental,  leia-se  
transtornos psíquicos,  visto  que  há  esse  organograma  diferenciado,  estão  os  
CAPS,  as Residências  Terapêuticas  e  os  ambulatórios  de  saúde  mental  nas  
policlínicas  e hospitais gerais.  Na Coordenação  da Política  de Atenção  Integral  aos 
Usuários  de Álcool,  Fumo  e outras Drogas, encontram-se os CAPSad, as UD, os 
Redutores de Danos (RD),  os ambulatórios nas policlínicas e as Casas do Meio do 
Caminho (CMC).  

Este último serviço, a CMC, teve sua primeira unidade criada em 2004. Este 
amplia a Rede de Atenção  Integral aos Usuários de Álcool, Fumo e Outras Drogas, 
dando um diferencial pioneiro à organização do modelo, comparando-se em nível 
nacional, visto que esta experiência, da  forma como ela é apresentada, só existe em 
Recife (RAMEH-ALBUQUERQUE; COSTA, 2007).  

 Vale  frisar  que  a Secretaria  de Saúde  também  optou  em  dar  ao nome  da  
política local, ênfase ao  fumo, visto que no nome da política nacional, destaca-se 
apenas o álcool das outras drogas, como fala um dos nosso interlocutores:  

“as duas substâncias em questão são lícitas, e, por isso, a 
Secretaria de Saúde, através do Programa Mais Vida, fez a opção 
de inclusão do termo, a fim de  garantir  a  compreensão  da  
sociedade  de  que  ambas  também  são drogas que, em uso 
abusivo, podem prejudicar a saúde e causar diversos problemas  
em  diversas  áreas  da  vida  do  indivíduo  e  da  sociedade”. 

   

Outra importante característica na organização da Saúde Mental no município, e 
na condução da Política Municipal  de  Redução  de  Danos,  importante para o nosso 
trabalho, é  a  presença  direta  e específica da Coordenação de Controle do Tabagismo e 
Outros Fatores de Risco de Câncer.  Esta  última  foi  anexada  em  2003  ao  Programa  



Mais  Vida,  trabalhando principalmente com a perspectiva dos Ambientes Livres do 
Fumo.  

Assim, a Política Municipal  de  Atenção  Integral  aos  Usuários  de  Álcool,  
Fumo  e Outras  Drogas  compreende  a  existência  de  duas  coordenações  diferentes  
numa denominada  política  única.  A  contradição  existente  no  “convívio”  de  tão  
distintos paradigmas  (Redução de Danos e Ambientes Livres do Fumo) necessita de 
maior investigação e estudo, visto que enquanto princípios, o antagonismo entre estes se 
faz presente de maneira inequívoca.  

Focando na política de atenção aos usuários de AD de Recife, viu-se que 
tínhamos como espaços históricos de referência estadual em Pernambuco, esses dois 
centros, o CPTRA e o CECRH.  Estes sempre foram espaços  destacados  pelo 
pioneirismo no tratamento da dependência química em nível nacional. Ambos foram 
municipalizados em 2005, sendo  incorporados  à  Rede  de  Atenção  à  Saúde  de 
Recife (SANTOS; CAMPOS; RAMEH-ALBUQUERQUE, 2006). 

Em continuidade a esse processo e seguindo as orientações do Ministério da 
Saúde, juntamente com os princípios do SUS, o município de Recife cria outros 
CAPSad e UD,  ampliando  a Rede  de Atenção  à Saúde  para  o  atendimento  aos  
usuários  de drogas. Atualmente, são seis CAPSad distribuídos territorialmente 
seguindo a lógica da  constituição  dos  Distritos  Sanitários  (RECIFE,  2007b).  São 
eles: CAPSad Profº Luiz Cerqueira (DS I); CAPSad Estação Vicente Araújo (DS II); 
CAPSad CPTRA - Centro de Prevenção e Reabilitação de Alcoolismo (DS III); 
CAPSad CECRH - Centro Eulâmpio Cordeiro de Recuperação Humana (DS IV); 
CAPSad Espaço Travessia René Ribeiro (DS V); CAPSad Profº José Lucena (DS VI). 

Quanto a Unidade de Desintoxicação (UD), em Recife, esse serviço é oferecido 
apenas no Hospital Geral Oscar Coutinho – UD Arnaldo Di Lascio , com a capacidade 
de atendimento de 16 leitos. A população  de  Recife  também  pode  se  beneficiar  de  
outras  UD  através  dos serviços oferecidos pela Secretaria Estadual de Saúde: no 
Hospital da Mirueira, no Hospital Geral Pam de Areias e no Hospital Otávio de Freitas 
(RECIFE, 2007b).  

Esse modelo de atenção é atualmente gerenciado pela Coordenação da Política 
Municipal  de Atenção  Integral  aos  Usuários  de  Álcool,  Fumo  e  Outras  Drogas,  
no  qual  está localizado  o  Programa  Mais  Vida  com  os  vários  serviços  acima  
citados.  Tal coordenação  foi  criada  paralelamente  à  Coordenação  de  Saúde  Mental 
necessitando, entretanto, de uma convivência que dê conta das especificidades de cada 
área sem se esquecer do  todo, como, por exemplo, a existência de usuários com 
comorbidade psiquiátrica decorrente do abuso de AD ou vice-versa.  

  No âmbito da Política de Redução de Danos, além da implantação dos CAPSad, 
da UD e de serviços pioneiros como as CMC, também traz para ação nos territórios os 
Agentes  Redutores  de  Danos  e  toda  a  concepção  filosófica  e  pragmática  da 
Redução de Danos (RECIFE, 2004).  

  Destacando as CMC como mais um serviço especializado na rede de atenção 
para o atendimento aos usuários de drogas, é  importante  referir que estes  também são 
comumente  chamados  de  Albergues  Terapêuticos.  As  CMC  são  espaços 
terapêuticos protegidos das drogas, que  funcionam  como albergues 24 horas, que 
possuem  um Programa Terapêutico  específico,  com atividades multidisciplinares e 



abordagem  biopsicossocial. Essas  Casas  estão  distribuídas  em quatro  dos  seis  
distritos  sanitários  da Prefeitura  da Cidade  do Recife. 

Observam-se  então,  o  crescimento  da  oferta  desses  serviços  e  do  Programa 
Municipal  de  Atenção  à  Saúde  Integral  aos  Usuários  de  Álcool,  Fumo  e  Outras 
Drogas  do  Recife,  percebendo-se  a  tentativa  do município  de  incorporar  às  suas 
ações a estratégia da RD bem como o princípio da integralidade.  Numa evidente 
contradição,  também respondendo  a outra  face  do movimento  social,  a Secretaria  de 
Saúde  de Recife, incorpora, na criação de sua Rede de Atenção de AD, o programa dos 
Ambientes Livres  do  Fumo  desenvolvida  pelo  Instituto Nacional  do Câncer  
(INCA),  e  comandado  localmente  através  da  Coordenação  de  Controle  do 
Tabagismo e Outros Fatores de Risco de Câncer.  

  O Ministério da Saúde, por meio do INCA, vem há cerca de quinze anos 
articulando, ações de natureza  intersetorial e de abrangência nacional,  junto a diversos 
setores do governo, com a parceria das secretarias estaduais e municipais de Saúde, e de 
vários  setores  da  sociedade  civil  organizada,  a  fim  de  desenvolver  ações  para  o 
controle e diminuição do tabagismo. 

Seguindo  a  orientação  do  INCA,  a  gestão  municipal  deu  início  através  da 
Coordenação de Controle do Tabagismo e Outros Fatores de Risco de Câncer, ao 
projeto Ambientes de Trabalho Livres do Fumo, na Prefeitura de Recife, em 2002. 
Desde então, houve uma atuação sistemática de profissionais de todas as áreas no 
sentido  de  sensibilizar  os  profissionais  sobre  o  tabagismo,  tabagismo  passivo, 
dependência e abordagem do fumante (RECIFE, 2006).  

  Os Ambientes  Livres  do  Fumo  são  espaços  públicos  (hospitais,  postos,  
centros  e unidades de saúde, escolas, shoppings e locais diversos de trabalho e/ou lazer) 
que, como o próprio nome os define, são  locais proibidos para o uso do  fumo. Para que 
estes espaços sejam considerados Ambientes Livres do Fumo, os profissionais que 
utilizam  tais  espaços  vão  sendo  sensibilizados  a  se  engajarem  no  programa 
cumprindo  etapas  graduais  de  implantação.  Tais  etapas  (avaliação  inicial, 
intervenção  sistematizada,  avaliação  dos  resultados  e  monitoramento  contínuo) 
incluem ações e atividades diversas em cada uma delas, até que o espaço venha a atingir  
o  seu  objetivo  final.  Nestes  espaços  devem  se  garantir  as  áreas  para fumódromos.  
Visto que  grande  parte  dos  fumantes  apresenta  a  dependência  à nicotina  
necessitando  interromper  suas  atividades  para  poder  fumar. 

Segundo o Manual de Implantação dos Ambientes Livres do Fumo, os 
fumódromos devem  ser áreas  reservadas apenas para este  fim, ou  seja, não devem  ser 
áreas compartilhadas  por  funcionários,  usuários,  pacientes  e  público  em  geral,  não 
fumante. Também devem ser áreas arejadas e que não tenham o risco de explosões ou 
incêndios. Porém, refere que a escolha e delimitação dos fumódromos, inclusive o  
“banimento  do  fumo”,  devem  ser  resultantes  de  um  consenso  da  comissão,  já 
anteriormente  formada  no  processo  inicial  do  programa,  ou  dos  funcionários  da 
instituição. 

  No dia 5 de  junho de 2006, de acordo com o Decreto nº 22.000,  todos os 
prédios públicos  da  Prefeitura  de  Recife  passaram  a  ser  um  Ambiente  Livre  do  
Fumo  e assim,  o  uso  de  fumo  nas  dependências  das  repartições  públicas  da  
cidade  está restrita  às  áreas  dos  fumódromos.  Segundo  a  justificativa  do  projeto,  
o  objetivo maior  é  tornar  o  ambiente  de  trabalho  livre  da  poluição  tabágica  



ambiental  e,  a médio e longo prazo, contribuir para a redução do número de 
funcionários fumantes, visto que 15% destes são fumantes (RECIFE, 2006b).  

  Pode-se afirmar que os Ambientes Livres do Fumo é uma das ações escolhidas 
pelo  INCA,  e  assumida  pela Secretaria  de Saúde  de Recife,  como  uma  prioritária 
estratégia  para  o  controle  do  consumo  do  tabaco,  numa  resposta  efetiva  à 
necessidade de ampliação das ações de prevenção aos prejuízos causados por este 
(RECIFE, 2006).  

  Assim, com relação à questão específica do tabagismo, a Secretaria Municipal 
de Saúde optou pela junção das duas concepções de  abordagem  diferenciadas,  o  que  
nos  faz  refletir acerca  da  contradição  existente  no  seio  da  concepção  do  modelo  
escolhido:  o Programa Mais Vida  incorpora as estratégias e abordagens para o  
tratamento dos usuários  de  AD  na  perspectiva  de  minimizar  os  prejuízos  à  saúde  
sem necessariamente  preconizar  a  abstinência  como  o  único  meio  de  se  abordar  a 
questão  do  uso  da  droga,  que  á  a  concepção  da  RD.  Mas  também  aceita  a 
abordagem e  a  construção de Ambientes Livres  do Fumo  (RECIFE,  2004)  que  só 
considera como meta de tratamento, a abstinência do usuário.  

 Atualmente, Recife vive o redirecionamento desse olhar, que passa a abrir 
possibilidade para que as Unidades de saúde tenham fumódromo, inclusive àquelas 
direcionadas à atenção de usuários/as de drogas. O Programa + Vida desvincula-se 
assim do Programa de controle ao tabagismo, fortalecendo o referencial da redução de 
danos e abrindo espaço também para alguns conflitos, que presentificam, entre outros 
aspectos, visões de ser humano e de saúde diferentes. 

 

Construindo o olhar, a partir das práticas discursivas 

A narrativa do tópico anterior aponta alguns tensionamentos – saúde mental e 
álcool e drogas, redução de danos e abstinência – que sinalizam que, por mais que haja 
uma tentativa de atribuir alguma linearidade a história recontada, ela é intrínsecamente 
dialógica, podendo o tempo ser compreendido como interacional. Spink e Medrado 
(1998) destacam a necessidade de trabalhar o contexto discursivo na interface de três 
tempos históricos: “o tempo longo, que marca os conteúdos culturais, definidos ao 
longo da história da civilização; o tempo vivido, das linguagens sociais aprendidas pelos 
processos de socialização, e o tempo curto, marcado pelos processos dialógicos” (p. 51).  

  É importante não correr o risco de fazer analogias que busquem correspondência 
direta entre os referidos tempos e a idéia de presente, passado e futuro, já tão arraigada 
em nós. A partir da perspectiva das práticas discursivas, o que passou, inscrito no tempo 
longo, jamais passa por completo, uma vez que é constantemente presentificado no 
tempo da interação.  

 A implementação dos fumódromos nas CMC configuraram-se como incidente 
crítico (GALINDO, 2002), à medida que provocou transformações significativas no 
campo em discussão, abrindo possibilidade para a construção de novas narrativas que, 
ao mesmo tempo em que presentificam leituras já consolidadas, estabelecem-se como 
condições de possibilidade para a construção de novos sentidos para o uso de cigarro 
nas instituições de saúde e para significação de um conceito tão apropriado, mas pouco 



refletido no que se refere as suas possibilidades de implementação e, sobretudo, às 
rupturas culturais que precisam vim com essa, que é o conceito de redução de danos. 

A redução de danos toma como objeto de transformação não somente a dependência 
ou o hábito de consumir drogas de indivíduos em particular, mas a estrutura que 
envolve o complexo sistema de produção, comércio e consumo de substâncias 
psicoativas considerado na sua dimensão macroestrutural e historicamente situado. E, 
nesse sentido, é preciso reconhecer que a droga não adquiriu tamanho grau de 
importância na pós-modernidade somente pelos seus efeitos, mas também pelos 
significados e valores que lhe foram atribuídos. Trata-se de uma perspectiva que 
mostra-se não culpabilizante e que procura tirar do indivíduo o foco da sua intervenção, 
uma vez que esse problema também está relacionado com a macro-estrutura (SANTOS, 
2008). 

Em Recife, os fumódromos entram em cena como parte da reflexão e do 
fortalecimento do referencial da redução de danos, em um momento em que os 
profissionais da rede de atenção começam a estranhar algumas narrativas já 
naturalizadas, tais como: o mundo é melhor sem drogas; o ser humano precisa se 
libertar de todas as drogas; não é possível conciliar ao tratamento o uso de alguma 
substância psicoativa; ou para tudo de vez ou não se consegue nada. Tal estranhamento 
parece ser decorrente do encontro desses profissionais com os/as usuários/as, sobretudo, 
no que se refere ao desejo dos/as mesmos/as e as decorrentes escolhas. 

O estranhamento é apontado aqui como condição para a transformação de 
determinada realidade. Estranhar o familiar e tornar familiar o estranho podem 
significar a possibilidade ruptura com o habitual, considerando que são os primeiros 
passos para a desfamiliarização de verdades naturalizadas (SPINK;FREZZA, 1998; 
GRANJA, 2008). 

Dessa forma, buscamos nesse trabalho, dentro da perspectiva das práticas 
discursivas, escutar vozes emergentes por parte dos profissionais, a partir de uma 
entrevista com a gerente do Programa + VIDA, que teve como foco a análise das 
reuniões de avaliação da implementação dos fumódromos nas três Casas da cidade. 
Foram realizadas também entrevistas com dois usuários, um fumante e outro não. Como 
recursos de análise, foram utilizadas as árvores de associação de idéias, no intuito de 
garantir a visibilidade do processo de produção de sentidos (SPINK, 1998).  

 

Entre permanências e rupturas 

Recife parece viver as implicações de uma convivência conflituosa entre uma 
política de redução de danos e outra de anti-tabagismo. Os profissionais encontram-se 
divididos, quanto à pertinência do fumódromo nos equipamentos da rede.  

Segunda a fala da gerente do Programa, caminhamos para a construção do consenso 
sobre a pertinência do fumódromo nas CMC (albergues terapêuticos), tendo em vista 
que os usuários passam de 30 a 45 dias albergados. Nesses espaços é mais claro o 
prejuízo trazido pela ausência desse espaço, uma vez, quando o uso do cigarro não era 
permitido, muitos usuários/as recebiam alta administrativa por fumar no local e eram 



impedidos de continuar no equipamento. Tal conduta era contraditória, já que a maioria 
dos hóspedes não procurava o serviço para deixar de fumar cigarro. 

 A demanda de tratamento era de fato mais voltada para outras drogas, sobretudo, 
crack e álcool. Para fins de ilustração, trazemos o dado de que em uma das CMC, nos 
seus três anos de existência, apenas duas pessoas procuraram o serviço com o objetivo 
de deixar de fumar cigarro de nicotina. Por outro lado, a prática clínica demonstra ser 
difícil para, por exemplo, um usuário de crack, extremamente comprometido, 
fisiologicamente e psicologicamente, abdicar da sua droga problema e de todas as 
outras, de uma vez só, principalmente quando esse não é o seu desejo.   

Respeitar a escolha do/a usuário/a e oferecer cuidados à saúde de acordo com essa 
escolha, entendendo que esta está atrelada a uma singularidade de existência que é 
maior do que o individual e o intrapsíquico parece ir ao encontro do que vem se 
fortalecendo nesse campo como mais do que um conceito; a redução de danos fortalece-
se assim como referencial. Essa parece ser uma forma mais eficaz de se aproximar das 
pessoas em sofrimento e, de acordo com o seu desejo, oferecer-lhe ajuda.  

O uso do cigarro entra nesse contexto não só como uma permissão e como uma 
estratégia de redução de danos. Convém destacar que o olhar para as singularidades da 
pessoa e, por conseguinte, para a sua necessidade de cuidados, é uma reivindicação 
presente nas discussões de saúde hoje, trazidas pelas discussões de integralidade e de 
acolhimnento como tecnologia importante na garantia desse cuidado integral 
(MATTOS, 2006). 

Se nas CMC caminhamos para um consenso, é importante destacar a dificuldade de 
aceitação em implementar fumódromos nos CAPS-ad. As negativas a esse movimento 
são trazidas por falas que dizem: “ele (o usuário) consegue ficar o dia sem fumar e só 
fumar quando sair do serviço”. É importante questionarmos em que está baseado essa 
constatação de que o usuário consegue ou não. Certamente, alguns conseguirão 
facilmente; já outros podem estar com a viabilidade do seu tratamento comprometida 
em função desse interdito. E, mais, se falamos em singularidades, como trabalhar com 
esse tipo de afirmação, que remete a uma plena normatização do ser humano? 

A experiência nas CMC vem sendo considerada exitosa, tanto pelos profissionais, 
quanto pelos próprios/as usuários/as, tanto os que fumam quanto os que não fumam. O 
processo de implementação de fumódromos parece encontrar maior aceitação, quando 
acompanhado por uma rediscussão da clínica da dependência, a luz de princípios como 
o da integralidade e da necessidade de particularização da atenção, na perspectiva do 
projeto terapêutico singular (PTS). Porém, aponta-se a necessidade da formação das 
equipes tanto para aprofundamento e construção dos PTI quanto para a incorporação 
dos princípios da Redução de Danos. 
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