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Talita Nunes Costa1  Resumo: A atenção básica deve desenvolver ações de prevenção e/ou cuidado dos 

agravos à saúde decorrentes do uso de drogas, visto que esta prática social adquiriu 

a dimensão de problema de saúde pública diante das consequências sanitárias e 

sociais resultantes do consumo prejudicial, especialmente de substâncias ilícitas. No 

Programa de Saúde da Família (ESF), o trabalho se fundamenta no Agente 

Comunitário de Saúde (ACS), habitualmente morador da comunidade pela qual deve 

zelar. Esta característica o destaca entre os demais profissionais, e é crucial para 

garantir a adesão e a eficácia das ações. O ACS vê a si mesmo como “cuidador” da 

população e “elo” entre ela e o serviço, como previsto na Política Nacional de Atenção 

Básica. Porém, sua abordagem não alcança o homem adulto consumidor de crack, o 

que acentua a vulnerabilidade social deste público. A dificuldade do ACS em garantir 

este cuidado relaciona-se ao paradigma biomédico que orienta o serviço e sua 

atuação; à resistência masculina em acessar e/ou aderir ao atendimento oferecido na 

ESF; e à associação, real ou imaginária, do usuário de drogas à marginalidade e à 

violência, sobretudo o tráfico de drogas – o que se aproxima do senso comum a este 

respeito. Esta etnografia busca problematizar, do ponto de vista antropológico, as 

questões sociais e culturais do trabalho do ACS, considerando como sua concepção 

sobre o usuário influencia o atendimento deste segmento; e compreender os limites e 

possibilidades das políticas públicas voltadas à saúde do homem e ao consumo de 

drogas, especialmente o Crack, na ESF.  

Palavras-chave: Etnografia, saúde, identidade, política pública.    Introdução   A prevenção, promoção e atenção à saúde relacionadas ao consumo de 

substâncias psicoativas (SPA) lícitas e ilícitas integram as atribuições da Atenção 

Primária à Saúde, na medida que esta prática social adquire a dimensão de um 

problema de saúde pública. No entanto, as ações desenvolvidas por meio da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) parecem não alcançar o homem adulto 

consumidor de crack identificado entre a população adscrita2 das Unidades de Saúde 

da Família (USF), o que agrava a vulnerabilidade social deste público específico. 

Este trabalho reúne algumas considerações feitas a partir de um estudo 

etnográfico em andamento 3 , realizado com Agentes Comunitários/as de Saúde 

vinculados a uma ESF soteropolitana. O objetivo é problematizar, do ponto de vista 

antropológico, as questões sociais e culturais do trabalho do/a ACS, considerando em 

que medida sua concepção acerca das drogas, do consumo destas substâncias e do 

usuário se relaciona ao cuidado em saúde que oferece para o adulto do sexo 

masculino usuário de crack. 

 O recorte de gênero sobre a atenção em saúde na rede básica é abordado por 

autores como Moura et al. (2014) e Figueiredo (2008). A realização de um estudo 

etnográfico no contexto de uma ESF caracteriza outros estudos sobre o assunto. Para 

Romaní (1999 apud MACRAE e VIDAL, 2006), a utilização de metodologia qualitativa, 

especialmente a etnografia e métodos afins, é recomendada no estudo do uso de 

SPA. Sua eficácia, avaliada segundo a relação custo-benefício, é reconhecida por 

proporcionar uma grande quantidade e qualidade de informações (ROMANÍ, 1999 

apud MACRAE e VIDAL, 2006). O uso de métodos qualitativos é recomendado ainda 

em estudos de saúde coletiva e saúde pública, por permitir a análise descritiva e 

compreensiva da organização de uma cultura e/ou grupo, e de problemas que 

necessitam ser investigados mais detalhadamente (MACRAE e VIDAL, 2006). 

A opção por uma ESF como cenário da pesquisa reafirma a compreensão de 

Langdon e Wiik (2010: 464) acerca do fato de que cada sociedade e/ou grupo recorre 

a teorias etiológicas, estratégias de diagnóstico e tratamento que refletem suas 

respectivas visões de mundo. Por se tratar de uma instituição dedicada à manutenção 

ou restauro do ‘estado de saúde’, obedece ao que estes autores denominam sistema 

cultural de saúde, ou seja, à “dimensão simbólica” do que cada cultura e/ou grupo em 

particular concebe sobre saúde, além de “conhecimentos, percepções e cognições 

utilizadas para definir, classificar, perceber e explicar a doença”.  

Deste modo, a ESF se revela um contexto apropriado para investigar a relação 

entre saúde e aspectos culturais, sociais, políticos e econômicos. As ações de 

prevenção, promoção e proteção da saúde que a caracterizam representam um modo 

particular, elaborado por nossa sociedade e pautado em elementos de nossa 

realidade, que se destina a compreender e lidar com o fenômeno saúde-doença - o 

que inclui a atenção ao consumidor de crack. 

 Ao problematizar a atenção oferecida para o homem que consome crack 

na rede básica de saúde, o estudo assegura visibilidade para esta assistência; e 

favorece a identificação de entraves na atenção aos usuários4, o que contribui para 

elaborar estratégias mais eficazes para superá-los e qualificar o cuidado. Ao mesmo 

tempo, permite esboçar uma análise sobre a exequibilidade e alcance das políticas 

públicas voltadas à saúde do homem e ao consumo de drogas, especialmente o crack, 

no contexto da ESF. 

 O uso de drogas e a atenção ao usuário na ESF O consumo de substâncias psicoativas (SPA) é “um fenômeno recorrente e 

disseminado” na história da humanidade, observado em diferentes culturas 

(QUINDERÉ, 2013:32). As drogas são empregadas de acordo com os “mais diversos 

contextos: social, econômico, medicinal, religioso, ritual, cultural, psicológico, estético 

(…) e mesmo militar” (BUCHER, 2002: 8), o que implica “complexas inter-relações 

entre substâncias, sujeitos e contextos socioculturais” (MACRAE e VIDAL, 2006: 645). 

Não apenas seu consumo, como sua produção e divulgação são vistos como um 

fenômeno humano, caracterizado por uma “grande relatividade cultural” (BUCHER, 

2002: 10).  

Segundo Vargas (2008 apud QUINDERÉ, 2013:32), o termo drogas deve ser 

“considerado como uma “categoria complexa e polissêmica”, que reúne 

medicamentos, “alimentos-droga” (café, chocolate, chá, açúcar etc.), além das 

substâncias submetidas ao controle do Estado em nossa sociedade (cigarro, bebidas 

alcoólicas) e outras cuja produção, distribuição e consumo são combatidas por ele 

(crack, cocaína, maconha etc.). Este entendimento se contrapõe à divisão de caráter 

médico, legal e moral entre drogas lícitas e ilícitas. Reafirma ainda a importância de 

compreender não apenas a natureza bioquímica destas substâncias, mas 

contextualizá-la na teia de sentidos 5  e significados produzidos sociohistorica e 

culturalmente (QUINDERÉ, 2013), na qual se situam diversos sistemas de 

referenciação (CARNEIRO, 2005 apud QUINDERÉ, 2013). 

Por muito tempo, a política brasileira voltada ao consumo de SPA se 

condicionou à ideologia grandemente impulsionada pelos EUA de “guerra às drogas6”. 

A partir daí, se consolidou um discurso normativo e regulador intolerante a esta 

prática, de caráter passional, executado através de medidas de alto custo. As 

estratégias se revelaram anacrônicas e pouco eficazes em reduzir o uso de drogas. 

Seu forte apelo moral foi responsável por estigmatizar o usuário; negligenciar 

aspectos relacionados aos problemas sociais, especialmente em relação à saúde 

pública; e superdimensionar o risco real atribuído ao uso de algumas SPA, 

paradoxalmente ao status “lícito” atribuído a outras, como o álcool e o tabaco. Deste 

modo, esta perspectiva prejudica o desenvolvimento de ações preventivas e agrava a 

precariedade da assistência prestada a populações já marginalizadas (BUCHER, 

1996). 

O reconhecimento de agravos sociais, decorrentes ou reforçadores do 

consumo de drogas, e seu impacto epidemiológico, favoreceu a compreensão desta 

prática como um problema de saúde pública (BRASIL, 2005). Isto deslocou o foco das 

discussões da droga em si para a consideração das consequências sanitárias e 

sociais resultantes do consumo prejudicial, especialmente das SPA ilícitas (BRASIL, 

2010). Esta constatação exigiu o estabelecimento de políticas públicas específicas de 

atenção às pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, de alcance nacional, 

inexistentes até 2002 (BRASIL, 2005).  

O norteador desta mudança consiste a Redução de Danos (RD), que se 

constituiu, inicialmente, uma abordagem voltada para o controle da disseminação de 

doenças de transmissão sanguínea entre usuários de drogas injetáveis. Para a RD, o 

uso de SPA é uma prática social complexa, integrada à história de vida do sujeito e 

ao contexto da sociedade da qual faz parte. Reconhece, portanto, variações nas 

formas e padrões de consumo, e busca contemplar os diferentes estilos de vida, 

necessidades e limites dos usuários7 (CONTE et al., 2004).  

Na atenção básica, o Ministério da Saúde preconiza o desenvolvimento de 

ações com participação de diversos segmentos sociais, relacionadas à prevenção 

e/ou cuidado de problemas decorrentes do uso de SPA. Essas ações devem estar 

voltadas tanto para a redução dos fatores de vulnerabilidade e risco, quanto para o 

fortalecimento de fatores de proteção. Deste modo, a ESF, uma das principais 

estratégias de atenção primária à saúde do SUS, é convocada a assumir um papel 

importante na assistência aos usuários de drogas (BRASIL, 2003 apud BARROS & 

PILLON, 2007), cujo acesso a serviços de saúde comumente se limita aos dispositivos 

da rede pública. 

A ESF consiste uma unidade pública destinada a prestar assistência 

ambulatorial de saúde, através de “ações de promoção, prevenção, diagnóstico 

precoce, tratamento e reabilitação, características do nível primário de atenção, tendo 

como campos de intervenção o indivíduo, a família, o ambulatório, a comunidade e o 

meio ambiente.” Este atendimento deve ser desenvolvido de forma continuada, de 

modo a garantir resolutividade em seu nível de complexidade tecnológica e, quando 

necessário, articulada a outros serviços em saúde de maior complexidade, baseada 

na referência e contra-referência. O trabalho deve ser desempenhado por equipes 

multiprofissionais, organizadas em número proporcional à área de abrangência e à 

quantidade de pessoas vinculadas à unidade, considerando as especificidades 

locorregionais do território8 sob sua responsabilidade (Brasil, 1997: 15). 

A atuação da equipe de trabalho da ESF se apoia no vínculo com a população. 

A inserção na comunidade é feita principalmente através do/a Agente Comunitário/a 

de Saúde, popularmente conhecido em Salvador/BA como “ACS” (BRASIL, 2001).  

Embora a Lei nº 10.507/20029 exija apenas que o/a ACS resida no local de 

atuação para início e continuidade do exercício da profissão, habitualmente ele/a é 

natural do bairro. Deste modo, compartilha do universo sociocultural dos demais 

moradores, o que o torna apto para identificar fatores que interfiram na saúde da 

população, e reunir informações sobre seus valores, costumes, linguagem e 

necessidades. Sua atuação é marcada por uma perspectiva bidirecional, ao 

intermediar o diálogo entre saberes e práticas populares e biomédicos (NUNES et al., 

2002). O/A ACS revela-se, portanto, partícipe e cuidador/a da comunidade (BARROS 

& PILLON, 2007). Esta característica lhe confere uma posição diferenciada em relação 

aos demais técnicos da equipe, e consiste uma estratégia para aumentar a adesão e 

a eficácia das ações de educação em saúde (NUNES et al., 2002). Sua 

responsabilidade consiste zelar pela saúde da comunidade da qual é integrante, e 

intermediar o contato entre os demais moradores e a unidade de saúde (BRASIL¹, 

2012).  

Apesar da implantação da ESF ter favorecido os cuidados com a saúde da 

população em geral, e o cumprimento de metas estabelecidas pelo Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2001), o estudo de Andrade (2011) destaca que a quase totalidade 

das ESF no país sequer realiza ações voltadas à atenção ao uso de drogas. Para 

Barros & Pillon (2007), os próprios profissionais da ESF reconhecem que o serviço 

oferecido é pouco aproveitado e/ou não auxilia efetivamente os usuários.  

Um dos aspectos destacados acerca da precariedade e/ou ausência de ações 

implementadas pela ESF, dirigidas às pessoas que consomem SPA, consiste a falta 

de habilidade de profissionais de saúde em lidar com o consumo de SPA (OLIVEIRA 

et al., 2010; GONÇALVES, 2002 apud BARROS & PILLON, 2006; BARROS & 

PILLON, 2007; ANDRADE, 2011). A dificuldade se acentua diante do consumo de 

drogas ilegais, sobretudo o crack, devido ao temor do profissional em lidar e/ou 

estabelecer vínculos com este usuário em particular; e se expor, ainda que 

indiretamente, à violência do tráfico (ANDRADE, 2011; QUINDERÉ, 2013).  

Figueiredo (2008) destaca que as necessidades de saúde das masculinidades 

e suas particularidades não são acolhidas integralmente nas práticas de cuidado dos 

serviços de atenção primária à saúde. Estas considerações são relevantes sobretudo 

ao se constatar que, epidemiologicamente, o consumo de SPA é um problema de 

saúde pública que atinge mais pessoas do sexo masculino do que feminino (BRASIL, 

2008).  

A preponderância masculina é observada igualmente em relação ao consumo 

de crack. A maioria dos usuários brasileiros de crack e/ou similares (pasta base, merla 

e oxi) é composta por adultos jovens, com idade média de 30 anos; e cerca de 1/3 

desta população possui entre 18 e 24 anos. A raça/cor autodeclarada predominante 

entre consumidores de crack é preta e parda. Considerando que o Censo 2010 

(IBGE10) refere 52% da população brasileira não-branca, isto aponta para a sobre-

representação de pessoas com este perfil em contextos de vulnerabilidade social 

(BRASIL, 2014). 

Os homens representam a maioria também no contexto de cenas11 de uso 

abertas e/ou públicas, e em contato com o tráfico de drogas (BRASIL, 2014) – 

aspectos que caracterizam os territórios onde se situam diferentes unidades de saúde 

soteropolitanas. Porém, ao contrário do observado entre as mulheres, os homens não 

acessam e/ou aderem pouco ao atendimento oferecido na ESF, o que acentua sua 

vulnerabilidade (MOURA et al., 2014).  

A referência a esta realidade é importante, pois é nela que se situa a ESF 

investigada, conforme o relato das agentes comunitárias de saúde contatadas.  

 O cenário e os sujeitos da pesquisa As considerações apresentadas neste estudo se baseiam na realização de 

entrevistas abertas, que foram gravadas e transcritas, facultadas a Agentes 

Comunitários/as de Saúde de uma ESF soteropolitana. Os profissionais integram 

equipes de trabalho diferentes, sob a supervisão de profissionais de enfermagem 

cujos perfis são igualmente distintos no que se refere a sexo, idade, trajetória de 

atuação na rede básica de saúde, modo de lidar com a equipe etc.  

O acesso aos sujeitos da pesquisa foi condicionado inicialmente à necessidade 

de obedecer a protocolos institucionais, a exemplo dos trâmites12 relacionados à 

gestão dos serviços de saúde, a cargo do município; e as exigências decorrentes da 

submissão13 do estudo a um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).  

A participação dos/as ACS dependeu exclusivamente do seu interesse e 

disponibilidade pessoal em colaborar para o trabalho. O contato inicial ocorreu durante 

a mudança de gestão da unidade de saúde, e a realização de greve14 por agentes 

comunitários/as. Até o momento, foram escutadas cinco ACS. As entrevistas foram 

realizadas em caráter informal, em locais à sua escolha. Embora algumas tenham 

optado por conversar no espaço interno a ESF, sua fala não representa o discurso 

institucional.  

Além das entrevistas, foi realizada a visita às microáreas15  de duas ACS. 

Conforme explicaram, isto não pôde ser estendido a todas durante a greve por medida 

de segurança. Visto que algumas delas não residem onde atuam, seria necessário 

aguardar a normalização de suas atividades. Ao mesmo tempo, a necessidade de 

aguardar a autorização do CEP impôs limites à inserção no campo, que só poderá ser 

formalizada após a conclusão da avaliação do projeto.  

O perfil das ACS entrevistadas não difere significativamente. São mulheres 

entre 39 e 49 anos de idade; mães; e vivem com suas famílias. Nasceram e/ou 

cresceram no bairro, algumas delas criadas por pessoas de origem humilde (ex. 

lavadeira, empregada doméstica); ou residem no local há mais de 15 anos. Possuem 

o segundo grau completo, e parte delas encontrou oportunidade para retomar 

recentemente os estudos ao ingressar em cursos de Nutrição, Pedagogia e Serviço 

Social (carreiras tradicionalmente associadas às mulheres) em instituições de ensino 

superior particulares.  

Suas microáreas possuem características distintas, o que inclui a geografia do 

local (ruas enladeiradas ou planas); proximidade de vias de acesso (ruas principais 

ou vielas); natureza dos estabelecimentos predominantes (comércio em geral, bares, 

instituição de ensino) etc. Cada trecho serve de cenário para diferentes modos de 

ocupação e/ou circulação de pessoas, o que lhes confere uma dinâmica particular – 

tranquila/residencial; movimentada/comercial; perigosa/abriga pontos de venda de 

drogas etc. Esta especificidade é um elemento importante para que o/a ACS conceba 

sua inserção e desenvolva seu trabalho, e remete à importância de compreender o 

sujeito – seus valores, sentimentos, pensamentos, ações etc. - inserido no contexto 

do seu território. 

Embora a realidade em cada microárea varie, as ACS identificam alguns 

aspectos que prevalecem no bairro, como a presença maciça de idosos; a boemia, 

associada ao aumento do número de bares e casas de show, especialmente na última 

década; e, mais recentemente, o aumento da violência, sobretudo vinculada ao tráfico 

de drogas.  

Até o momento, os usuários de crack não foram contatados devido à resistência 

das profissionais em identificá-los e/ou apresentá-los à pesquisadora, o que remete à 

evitação do contato entre ambos que caracteriza o relato destas profissionais de 

saúde a respeito de sua atuação no bairro.  

 O contato entre ACS e usuários de crack   A identificação do usuário de crack se baseia em uma fonte de informações 

característica da cultura do bairro: o “ver e ouvir falar” (ACS 02). Há situações em que 

o/a ACS presencia o uso de SPA ou a circulação da pessoa no local onde a droga é 

vendida; é comunicado/a sobre o consumo alheio por alguém do bairro (ex. familiares 

do usuário, vizinhos ou outro/a ACS); ou é informado diretamente pelo usuário, na 

ocasião do seu atendimento na unidade de saúde. Outras informações envolvendo os 

usuários são partilhadas do mesmo modo, como episódios de violência doméstica e 

roubos (seja dos pertences da casa ou de pessoas nas ruas) cometidos por eles; e 

prisões sucessivas decorrentes do consumo – o que destaca a relação entre a 

ilegalidade atribuída ao consumo desta substância e o aumento da vulnerabilidade 

social destes sujeitos. 

As ACS expressam receio em estabelecer contato com homens que usam 

crack, e afirmam desconhecer como aborda-los. Temem que a pesquisa seja 

confundida pelos usuários com uma investigação policial; e cogitam a possibilidade 

do estudo coincidir com a presença da polícia no bairro, o que pode motivar uma 

represália dirigida às profissionais. O depoimento de uma das Agentes Comunitárias 

ilustra esta preocupação:  

“Eu não sei se ele (usuário) pode achar que isso (pesquisa) aqui é uma afronta. 
(…). Nem vou arriscar a levar você e nem vou me arriscar a encontrar a pessoa pra 
você fazer isso (entrevista). (…) E depois você vai embora e quem vai ficar sou eu. Aí 
(…) você acaba de sair de lá, dois dias depois vai a polícia. (…) Ele pode imaginar 
que entre eu e você conseguiu que a polícia chegasse até lá. (…) Eu não sei como 
chegar, eu não sei como abordar, eu não sei como tratá-lo, eu não sei se ele quer 
tratamento, porque eu não tenho nenhuma ligação com eles (…).” (ACS 03) 

A apreensão partilhada por Agentes Comunitários de Saúde desta ESF 

reafirma o achado de outros estudos sobre a atenção ao usuário de crack na rede 

básica de saúde, a exemplo de Quinderé (2013). O “medo em lidar com esta 

população” e/ou o “receio de estabelecer vínculos com este tipo de usuário” foram 

relacionados ao “medo de se envolver com traficantes ou usuários de drogas”; “receio 

de que este tipo de ação (participar da pesquisa) pudesse ser repreendido pelos 

traficantes da área, ou até mesmo de usuários serem perseguidos e que isto viesse a 

gerar represálias contra os trabalhadores das unidades de saúde” (QUINDERÉ, 2013: 

82).  

O modo como os/as Agentes Comunitários/as de Saúde entendem e lidam com 

o usuário de crack está estreitamente relacionado à concepção elaborada por estes/as 

profissionais acerca das drogas e da prática de consumo destas substâncias.  

O relato destas profissionais é caracterizado por uma visão limitada acerca dos 

propósitos do uso de SPA. As agentes comunitárias desconsideram as distintas 

modalidades de emprego destas substâncias, a exemplo do uso social, medicinal 

(seja na perspectiva do saber biomédico ou do saber popular), religioso, ritual, cultural, 

psicológico ou estético. Embora o uso de álcool seja associado à boemia típica do 

bairro, não é identificado como um consumo de SPA de caráter recreativo. 

As ACS representam as SPA de modos distintos. Os discursos ora se 

aproximam do paradigma proibicionista, ora da ótica da Redução de Danos. No 

entanto, de modo geral, estas substâncias são retratadas essencialmente de modo 

pejorativo; e são referidas unicamente através da denominação “droga” (ACS 01). 

Embora haja ocasiões em que este termo seja empregado indistintamente para se 

referir às substâncias legalizadas e ilegais, predomina no discurso das ACS um viés 

que o restringe às substâncias ilícitas. Uma das ACS, mais familiarizada com a 

perspectiva da Redução de Danos resultante de sua participação em formações 

educativas sobre o tema, distingue claramente o status de cada substância definido 

pela legislação ao usar a expressão “droga”.  

O consumo de drogas é visto como uma prática associada à desvalorização 

pessoal; representa um modo de dar fim à própria existência; reflete um “patamar” 

(ACS 01) alcançado como resultado de experiências anteriores com as quais o sujeito 

não lidou de modo adequado; e propicia o envolvimento com a violência e/ou com a 

prática de atividades ilícitas, o que favorece a exposição do sujeito a situações de 

risco. Esta lógica revela-se fatalista, e se identifica com a perspectiva proibicionista 

sobre o assunto.   

O uso de SPA é definido ainda como uma tentativa de preencher um “vazio” 

(ACS 03) existencial – perspectiva expressa por uma das ACS que se aproxima da 

ótica psicanalítica, embora não se aprofunde a este respeito: “Ele (usuário) tá na 

academia; (…) tá trabalhando; (…) tá tendo uma atividade, preenchendo esse vazio 

que ele buscava na droga.” (ACS 03).  

Uma terceira concepção acerca desta prática consiste associá-la à “doença” 

(ACS 02). O uso de SPA empreendido pelo usuário ou por uma pessoa próxima a ele 

(ex. familiar) é considerado um elemento adoecedor, independente do sujeito ser ou 

não portador de uma doença clínica; e é prejudicial para a saúde, especialmente ao 

agir conjuntamente com fatores de caráter socioeconômico, físico, mental etc. O 

consumo de SPA é concebido ainda como a encarnação da própria enfermidade. 

Neste sentido, é sinônimo do uso abusivo e intenso - habitualmente retratado como 

“dependência” pelo senso comum. Trata-se de uma doença provocada pelo usuário, 

ao invés de adquirida através da ação de um agente exógeno; associada à 

impossibilidade do indivíduo se manter abstêmio do consumo destas substâncias; e 

da qual não possui “consciência” (ACS 03). 

O fato do uso de SPA, especialmente as ilegais, ser valorado como algo 

estritamente negativo e problemático intimida o/a agente comunitário e o/a desmotiva 

a tratar do tema: “(…) Falou em droga você fica meio acuado.” (ACS 01). Abordá-lo, 

portanto, figura como um tabu.  

A “natureza intrinsecamente nefasta” atribuída a algumas substâncias 

psicoativas (MACRAE, 2010:1) contribui para que o usuário seja retratado pelas ACS 

como impotente e incapaz de exercer autocontrole sobre seu consumo, o que o torna 

digno de “pena” (ACS 01). Consequentemente, o conhecimento que elabora e partilha 

com e entre seus pares sobre o uso controlado destas substâncias é desvalorizado 

pelo profissional de saúde.   

 O usuário de crack é visto ainda associado à violência e/ou criminalidade, o 

que remete à relação entre as figuras do usuário e do traficante no imaginário e no 

cotidiano das agentes comunitárias.  As opiniões a este respeito não são consensuais: 

enquanto para algumas ACS não é possível distinguir o usuário do traficante; para 

outras, estes personagens são distintos.  

A perspectiva que diferencia o traficante e o usuário tem por princípio que o 

traficante não faz uso das substâncias que comercializa, ou seja, “quem vende, não 

usa” (ACS 02). Para as ACS que concebem ambos de modo indissociado, ao 

contrário, o envolvimento de quem consome SPA com o comércio ilegal de drogas – 

definido como um “trabalho16” (ACS 03) - é processual e inevitável, e atinge a maioria 

dos usuários.  

O receio das agentes comunitárias de se envolverem, ainda que indiretamente, 

em situações que exponham sua vida ao risco motiva-as a adotarem algumas 

estratégias, como: a) Explicitar que ocupa uma posição diferenciada: sua presença no 

território deve-se unicamente ao seu objetivo de prestar um serviço, ao assegurar o 

cuidado com a saúde. O mesmo pode ser dito em relação aos demais profissionais e 

estagiários da ESF que as acompanham na microárea, dos quais é exigida a utilização 

do jaleco; b) Negociar previamente a realização de atividades educativas em saúde 

(ex. escovação, vacina) nas microáreas onde há “bocas17”; c) Partilharem entre si ou 

com outros profissionais da ESF (ex. enfermeiros/as) suas impressões e dificuldades 

ao lidar com os usuários (vinculados ou não ao tráfico), e trocar informações acerca 

da situação na área estar ou não propícia à realização do trabalho. Outra medida 

utilizada – que, ironicamente, se revela, contraproducente - consiste evitar o contato 

com este público, por prudência. 

No contexto das microáreas, a interação entre ambos é muito limitada, restrita 

a cumprimentos breves. Isto ocorre caso o usuário considere oportuno ou o 

profissional de saúde lhe seja familiar, habitualmente quando o agente comunitário 

pertence à microárea em que o sujeito nasceu e/ou se criou. Do contrário, o ACS é 

tratado como qualquer outro morador do bairro. Uma exceção consiste o ACS que 

não pertence a determinada microárea chegar e/ou circular neste território, por estar 

acompanhado por outro agente comunitário/a que tenha vivido e/ou vive no local há 

muito tempo, e cuja presença o usuário já está habituado.  

As agentes comunitárias adotam posturas similares: passam “reto” (ACS 02), 

ou seja, assumem uma postura indiferente diante de um homem que sabem ser um 

consumidor de crack, especialmente quando vinculado ao tráfico. Seus relatos deixam 

claro que não empreendem nenhuma iniciativa sistemática e direta, voltada à 

sensibilização dos usuários acerca do uso seguro de SPA; e não relacionam esta 

temática à adoção de outros cuidados com a saúde.  

O temor em abordar os usuários no trabalho face a face, a céu aberto, se 

contrapõe ao atendimento no cenário institucional, onde se sentem protegidas. A 

oferta do serviço na ESF é a mesma para usuários e não-usuários. Contudo, as ACS 

identificam diferenças no modo como lidam com o primeiro grupo. A informação de 

que o sujeito atendido consome drogas ilegais é transmitida discretamente para os 

demais profissionais de saúde responsáveis por seu atendimento. O objetivo é evitar 

questões que podem causar algum tipo de constrangimento para o usuário ou motiva-

lo a não colaborar; e prevenir uma reação agressiva da sua parte por ser rotulado 

como consumidor de crack, especialmente ao se tratar de um traficante. A segunda 

distinção consiste a adoção de medidas profiláticas e/ou de detecção de IST 

habitualmente associadas ao uso de drogas, sobretudo injetáveis, a exemplo da 

realização de testes rápidos para HIV.  

Outros fatores incidem sobre a abordagem do usuário de drogas, além da 

vinculação ou não do usuário a atividades ilícitas, e o contexto onde o trabalho é 

desempenhado. As ACS sentem maior conforto em discutir sobre o uso de drogas 

com mulheres, ao invés dos homens. O gênero do/a agente comunitário/a influencia 

igualmente, ao considerarmos sua associação ao papel maternal investido por 

algumas das ACS. Estas profissionais projetam na relação estabelecida com alguns 

dos usuários, sobretudo aqueles que conhecem desde crianças, o zelo e o tratamento 

dedicado ao próprios/as filhos/as, cuja idade é similar ou muito próxima da faixa etária 

destes rapazes.  

A idade representa um fator inversamente proporcional à disponibilidade do/a 

ACS em debater o uso de drogas: quanto mais velho o sujeito, maior é o receio 

manifestado pelo/a agente comunitário/a. A familiaridade do/a agente comunitário/a 

em relação ao usuário, associada ao grau de sociabilidade que caracteriza a 

personalidade de cada um remete à construção e/ou manutenção do vínculo entre 

ambos/as. Quanto maior a intimidade conquistada e a disponibilidade pessoal e/ou 

abertura em lidar com o outro, maior o conhecimento sobre hábitos e medidas de 

cuidado adotadas por usuários; maior a eficácia da sensibilização; e maior o conforto 

do/a profissional em lidar com o assunto.  

Curiosamente, a sensibilização sobre o uso de drogas é descrita como uma 

fala direta sobre o consumo de SPA, não intermediada pela orientação sobre outros 

cuidados com a saúde; e prescinde da construção paulatina do vínculo com os 

usuários. Assim, a concepção elaborada por estes/as profissionais funciona como um 

entrave para que se sintam seguros. 

O temor das ACS em abordar os usuários contrasta com a compreensão destas 

profissionais acerca do papel que desempenham no território, descrito como o “elo 

(que) aproxima a comunidade do posto” (ACS 02). Contraria ainda o modo como 

concebem sua atuação, marcada sobretudo pelo sentido do cuidado, a exemplo de 

“ser uma pessoa querida da comunidade, amiga, tipo um anjo da guarda” (ACS 02) 

ao zelar pela saúde dos moradores; ou atuar como seu “cuidador” (ACS 02) – embora 

haja situações em que a atenção em saúde se limita a “só sentar e conversar com ele 

(morador)” (ACS 01).  

O distanciamento entre ACS e usuários é reiterado pela resistência masculina 

em acessar e/ou aderir ao atendimento oferecido na ESF; e a forte influência do 

paradigma biomédico que orienta o serviço e a atuação destes profissionais.  

A reticência dos homens em comparecer à ESF e/ou dar continuidade ao 

atendimento é exemplificada pelo relato de uma das ACS: “Homem não gosta de vir 

pra médico” (ACS 01). As atividades dedicadas exclusivamente a este público 18 

atendem à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, lançada em 

2009 pelo Ministério da Saúde, cujo objetivo é facilitar e ampliar o acesso da 

população masculina aos serviços de saúde. Atualmente, este trabalho concentra-se 

no mês de novembro, de acordo com o calendário19 estadual de ações de saúde.  

  A resistência masculina em utilizar os dispositivos da atenção primária é 

atribuída, por um lado, a barreiras socioculturais (BRASIL, 2008). Moura et al. (2014) 

esclarecem que o gênero é admitido como uma referência sociohistorica, baseada na 

diferença entre os sexos, que norteia material e simbolicamente a vida social de 

homens e mulheres. Os estereótipos de gênero que caracterizam nossa cultura 

patriarcal associam doença à fragilidade; as necessidades de cuidado ao feminino; e 

a masculinidade à invulnerabilidade. A noção de invulnerabilidade relaciona-se 

igualmente à dificuldade do homem em verbalizar suas necessidades de saúde no 

contexto da assistência; e considerar desnecessário ou sem importância buscar 

atendimento diante de um problema de saúde. Isto o estimula, de maneira geral, a 

cuidar-se menos e a expor-se a riscos, a exemplo do uso abusivo de drogas ilícitas e 

álcool (BRASIL, 2008; MOURA et al., 2014).   

Há ainda fatores institucionais (BRASIL, 2008). Moura et al. (2014) destacam 

que as oportunidades para atrair os homens à ESF são pouco exploradas, 

restringindo-se à tímida realização de atividades educativas ou eventos dedicados 

exclusivamente a este público. As unidades de saúde não fornecem atestado médico 

em situações como marcação de consulta, participação em atividades preventivas de 

saúde ou busca por medicamentos, necessário para abonar faltas no trabalho. A rede 

de apoio à ESF é deficitária, e caracteriza-se pela ausência de fluxos de atenção 

específicos para homens (LEAL et al., 2012 apud MOURA et al.,2014).  

As ACS observam que a busca e/ou adesão masculina à ESF é menor ao se 

tratar de usuários de drogas ilícitas, que se limitam a comparecer ao posto de saúde 

para realizar atendimentos breves e pontuais, a exemplo de uma consulta ao dentista. 

Esta assiduidade diminui sobretudo para usuários que cometem delitos ou possuem 

envolvimento direto com o tráfico de drogas.  Primeiramente, o/a ACS necessita 

contornar a suspeita manifestada por estes homens, cuja desconfiança se baseia no 

receio do convite para ir à unidade ser “uma armação” (ACS 02), ou seja, camuflar 

uma emboscada.  

Um dos cuidados adotados pelas ACS para garantir o atendimento de homens 

que usam crack na ESF consiste sensibilizar alguma pessoa próxima a este sujeito, a 

exemplo do cônjuge ou outro familiar, para atingi-lo indiretamente; e negociar o 

agendamento de sua consulta o mais breve possível com os demais profissionais de 

saúde. Isto contribui para que o usuário sinta-se agradecido e/ou nutra uma 

“consideração” (ACS 02) pelo agente comunitário - ainda que não seja permanente, 

conforme destaca uma das ACS - o que repercute positivamente no vínculo a ser 

estabelecido entre ambos.  

Outra estratégia utilizada consiste a adaptação do cuidado às especificidades 

que caracterizam a rotina diferenciada do sujeito envolvido com práticas ilícitas, a 

exemplo de garantir a realização breve do atendimento para “alguém perigoso, que 

não pode demorar na unidade” (ACS 01). Há ainda situações nas quais o sujeito não 

pode circular livremente no bairro a ponto de ir à unidade de saúde para ser atendido. 

Nestes casos, a equipe deve comparecer à sua residência dos dias e horários 

definidos por estes sujeitos, o que pode ser feito em esquema de revezamento entre 

os/as ACS da mesma equipe. É imprescindível ainda que nestas áreas os 

profissionais que acompanhem o/a ACS usem jaleco, e os estudantes não usem 

acessórios caros como de costume.   

A influência do paradigma biomédico caracteriza alguns aspectos relacionados 

ao modo de pensar e de atuar das agentes comunitárias. Todas as pessoas assistidas 

pela ESF são referidas pelas agentes comunitárias como “paciente”. A noção de 

saúde elaborada pelas ACS não tolera o consumo de SPA; e a assistência à saúde 

se fundamenta no atendimento prestado por um/a médico/a. Os saberes, valores e 

hábitos dos usuários não são incorporados na proposição de estratégias de cuidado, 

o que remete à naturalização do conhecimento biomédico enquanto uma “verdade 

universal e absoluta” (LANGDON e WIIK, 2010: 465). Ao mesmo tempo, caberia ao 

usuário, e não ao profissional de saúde, buscar voluntariamente a ESF para tratar de 

algum problema de saúde relacionado aos seus hábitos de consumo de SPA ou 

abordar diretamente o tema “uso de drogas”. Ou seja, o sujeito deve adaptar-se ao 

serviço, e não o contrário.  

A perspectiva biomédica está presente ainda na concepção elaborada por 

alguns moradores acerca do perfil do atendimento prestado em uma ESF. Conforme 

relata uma das ACS, embora atue em sua microárea há mais de uma década, e 

esclareça cotidianamente para a população sobre o funcionamento do posto, o serviço 

é acionado por algumas pessoas diante de situações de urgência, similar a uma 

emergência hospitalar (“eles pensam que é emergência”);  quando o problema de 

saúde já se agravou, e não há outra intervenção a ser feita a não ser  buscar um 

médico (considerado uma “tábua de salvação”); ou através de intervenções pontuais, 

sem caráter preventivo ou continuado (“resolveu, foi embora e acabou”) (ACS 03).    

É possível que ambos (ACS e moradores) sustentem concepções não 

divergentes por partilharem do mesmo universo conceitual; e necessitem desconstruir 

e/ou realizar ajustes em alguns aspectos deste referencial simbólico para qualificar a 

atenção em saúde oferecida pela ESF.  

  Considerações finais                    A estigmatização das drogas ilegais e dos usuários desempenha um 

importante papel ordenador em nossa sociedade, voltado à manutenção das 

desigualdades e do controle social de segmentos específicos (MACRAE, 2010). No 

entanto, as ACS não associam seu modo de conceber e lidar com as drogas e os 

usuários à desassistência histórica deste público na rede de atenção em saúde. Do 

mesmo modo, não se questionam a este respeito.  

O discurso das ACS é caracterizado sobretudo por uma “representação 

demonizada” das drogas, atribuída principalmente ao crack (QUINDERÉ, 2013: 38). 

Ao reafirmarem esta perspectiva, as ACS desconsideram que o consumo de SPA 

“adquire sentidos e significados diferentes, de acordo com as experiências subjetivas 

dos indivíduos que as utilizam, assim como através das estruturações sociais aos 

quais estão relacionados” (QUINDERÉ, 2013: 34). 

A dissociação entre o consumo, a história de vida do sujeito e o contexto no 

qual esta prática ocorre remete à desconsideração da influência dos aspectos 

socioculturais sobre o uso de drogas. Este achado reafirma o estudo de Andrade 

(2011), que refere o desconhecimento dos profissionais sobre fatores biopsicossociais 

relacionados ao uso de SPA.  

Na perspectiva da saúde, o reconhecimento do saber elaborado por usuários é 

determinante para a proposição de ações preventivas e de controle dos efeitos 

indesejáveis para o indivíduo e para a sociedade. A estigmatização das SPA, e a 

compreensão sobre o consumo destas substâncias restrita às propriedades 

farmacológicas revela-se prejudicial, por estar associada à desvalorização da 

“(sub)cultura da droga”, ou seja, os conhecimentos e mecanismos de regulação do 

uso desenvolvidos e reproduzidos por usuários e seus pares (BECKER, 1976; 1980 

apud MACRAE, 2010: 2).  

A compreensão do usuário como um doente, sujeito incondicionalmente ao 

controle exercido pela droga que consome, sugere que as ACS não reconhecem as 

peculiaridades existentes entre os “grupos que fazem uso de substâncias e 

quantidades completamente diversas, movidos por diferentes motivações”, referidas 

por Figueiredo e Gregori (2002: 18). Ao não incorporarem em sua atuação a distinção 

entres os variados padrões de uso de drogas e de usuários, não favorecem o 

enfrentamento da marginalização à qual estão sujeitos os homens que usam crack. 

A demonização das substâncias psicoativas, aliada à desresponsabilização do 

sujeito por seu consumo, se contrapõem ao entendimento das drogas enquanto 

“objetos sociotécnicos”, proposta por Vargas (2008 apud QUINDERÉ, 2013:33). Nesta 

condição, a diferenciação das substâncias psicoativas não se baseia em aspectos 

intrínsecos ou essenciais, mas relacionais, a partir do modo como são empregadas - 

tratamento, alimentação etc. - o que varia de acordo com o momento sociohistorico 

da cultura na qual são inseridos.   

Embora as compreensões elaboradas por Agentes Comunitários/as de Saúde 

acerca das figuras do traficante e do usuário de crack seja opostas – por um lado, são 

percebidas separadamente; por outro, são intrinsecamente associadas – apresentam 

como elementos comuns a referência à auto regulação do uso de SPA e a 

demonização do traficante, ambas discutidas por MacRae (2010).  

Retratar o traficante a partir de “ideias falseadas, autoritárias e 

preconceituosas” do mesmo modo que o usuário de drogas, consiste uma “maneira 

pouco matizada” de concebê-lo e lidar com ele, o que contribui para desqualificá-lo 

enquanto um sujeito merecedor de cuidados (MACRAE, 2010:1). Porém, as ACS não 

relacionam o estereótipo atribuído ao traficante ao fato das pessoas ligadas ao tráfico 

consistirem “uma minoria da população facilmente estigmatizável”. Este estigma não 

é entendido como um agravante da marginalização destes sujeitos, ou o responsável 

por tornar a (sub)cultura da droga menos permeável à sensibilização promovida por 

profissionais de saúde (MACRAE, 2010: 2).  

As atividades educativas realizadas por agentes comunitárias no bairro, 

voltadas ao público masculino, não contemplam aspectos que dizem respeito ao 

consumo de crack. No entanto, a não implementação destas ações não é referida 

como uma deficiência no atendimento a ser prestado para esta população. Ao 

dissociar o cuidado em saúde e o uso de drogas, o/a ACS exclui a abordagem desta 

prática social da esfera da saúde pública; descumpre o papel atribuído à ESF diante 

desta demanda; e reafirma a perspectiva proibicionista acerca do assunto.  

As ACS negligenciam o conhecimento inerente aos controles elaborados por 

usuários (“autocontrole”) e seus pares (“controles societários”). Consequentemente, 

pautam sua atuação estritamente na concepção de cuidado em saúde definida pelo 

serviço ao qual são vinculadas, e a legislação atual que aborda o uso de drogas e a 

atenção ao usuário (“heterocontroles”). Ao mesmo tempo, não questionam se suas 

orientações sobre cuidados com a saúde entram em conflito com os mecanismos de 

autogestão do consumo de SPA elaborados pelos usuários. (MACRAE, 2010: 2). Ao 

agirem deste modo, não relativizam o saber biomédico, ou seja, não o reconhecem 

como uma “forma de conhecimento culturalizado” ou verdade “particular, relativa e 

condicional” (LANGDON e WIIK, 2010: 465).  

A lógica do cuidado pautada na perspectiva biomédica não valoriza as 

necessidades, limitações e realidade de vida do usuário, o que contraria o princípio 

da ESF de adequar o serviço ao sujeito, e não o contrário. Ao mesmo tempo, não 

implica o usuário na proposição de ações em prol de sua saúde, o que destoa da 

“corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde”, definida na 

Política Nacional de Atenção Básica (BRASIL¹, 2012: 20). Assim, é possível afirmar 

que esta perspectiva não contribui efetivamente para reverter a desassistência ao 

usuário de crack.  

 Estas considerações, propostas a partir de um estudo etnográfico em 

andamento, representam o trabalho de investigação, do ponto de vista antropológico, 

sobre a relação entre saúde e aspectos culturais, sociais, políticos e econômicos, ao 

considerar o trabalho de agentes comunitários de saúde e o cuidado oferecido para o 

usuário adulto de crack na ESF.  

 A identificação de potencialidades, entraves e ambiguidades que caracterizam 

o trabalho dos/as ACS consiste uma entre inúmeras possibilidades de análise do 

tema. Espera-se que as reflexões contribuam para superar algumas das dificuldades 

enfrentadas por estes profissionais em sua rotina de trabalho; qualificar a atenção em 

saúde prestada neste dispositivo, sobretudo dirigida ao usuário de crack; e criticar a 

exequibilidade e alcance das políticas públicas voltadas à saúde do homem e ao 

consumo de drogas, especialmente o crack, na atenção básica. 
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                                                        1 Psicóloga. Aluna regular do Curso de Mestrado oferecido pelo Programa de Pós-Graduação do 
Departamento de Antropologia, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, da Universidade Federal 
da Bahia, Brasil. talitanc@yahoo.com.br  

  2 População adscrita: Representa o número determinado de famílias que deve ser acompanhado por cada Equipe de Saúde 
da Família, o que varia entre 600 e 1.000 famílias (sem, contudo, ultrapassar o limite máximo de 4.500 pessoas). A proporção 
é definida pelo risco que a região representa para a saúde da comunidade. É recomendado que onde o risco seja maior, a 
população atendida seja menor (BRASIL, 2001).  

3 Dissertação a ser apresentada como requisito para obtenção do grau de mestre no curso oferecido pelo Programa de Pós-
Graduação do Departamento de Antropologia, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, da Universidade Federal da Bahia. 
4 Neste trabalho, a denominação usuário é utilizada para se referir às pessoas que usam drogas legais 
e ilegais, sem que isto signifique reduzi-las à sua prática de consumo de SPA. 
5 Os sentidos são produzidos a partir da subjetividade humana, definida por Gonzalez (2002 apud 
QUINDERÉ, 2013:33) como um sistema complexo, originado na esfera cultural, que difere 
“ontologicamente” de “elementos sociais, biológicos, ecológicos e qualquer outro tipo”. Por um lado, 
resultam da subjetividade individual, ou seja, da expressão social de sentidos elaborados 
individualmente; Por outro, são construídos a partir da subjetividade social, que se refere ao sistema 
social de significações. Dependem ainda “dos relacionamentos com os jogos de comunicação que se 
apresentam nos espaços de relação em que ele(s) se expressa(m)” (GONZALEZ, 2002 apud 

6 A política proibicionista enfatiza a natureza farmacológica, em detrimento dos aspectos psicológicos 
e socioculturais que caracterizam o consumo de drogas (MACRAE, 1986). Admite apenas duas 
alternativas: o descontrole excessivo, ou a abstinência completa (ZINBERG, 1984). Sua meta, portanto, 
é a erradicação do uso de SPA, através de estratégias como a redução da oferta, a redução da 
demanda e o tratamento para usuários, pautado na abstinência (BRASIL, 2001).  

7 As intervenções em RD visam diminuir os prejuízos sociais e de saúde decorrentes do consumo de 
SPA, a exemplo do risco de contrair hepatites (BRASIL, 2001). Preconizam a readequação das 
modalidades de atendimento ao perfil da população-alvo, e não o contrário. Apoiam-se no trabalho 
interdisciplinar, e no diálogo entre saberes populares e saberes técnicos. A relação entre o profissional 
de saúde e o sujeito, pautada na escuta, permite conhecer a função desempenhada pelo uso de alguma 
SPA (ou várias, simultaneamente) em sua vida. O objetivo é estimular o sujeito a responsabilizar-se 
por suas atitudes, e analisá-las criticamente, para que este encontre vias mais seguras de pô-las em 

8 Território refere-se não apenas a um espaço geográfico e material/econômico, mas social e cultural, 
com dimensões simbólica e imaginária que também condicionam os problemas de saúde e o seu 
enfrentamento (SÁ, 2009 apud CUNHA, 2013).  

9 A Lei n° 10.507/2002 foi implementada pelo Ministério da Saúde (MS) com o objetivo de criar a 
Profissão de Agente Comunitário de Saúde. As atribuições deste profissional encontram-se detalhadas 
na Política Nacional de Atenção Básica/2012.  

10 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) consiste o principal provedor de dados e 
informações do País, que atendem às necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil, 
e órgãos das esferas governamentais federal, estadual e municipal. 

11Cena: Conceito socioantropológico presente na literatura em ciências sociais anglo-germânica e 
francesa. Refere-se à dimensão de um contexto delimitável no espaço, materializado na congregação 
e interação social. Amplia, portanto, a noção representada pelo termo subcultura, empregado 
anteriormente, relacionado a grupos sociais que partilham entre si valores, práticas e atitudes 
particulares (BRASIL, 2014).  

12  A Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (SMS) exige que qualquer estudo e/ou pesquisa, a 
ser realizado nas unidades de saúde, siga o mesmo protocolo – o que pode levar semanas, até ser 
concluído. O pedido deve ser avaliado, primeiramente, pela Subcoordenadoria de Capacitação e 
Desenvolvimento de Pessoal, submetida à Coordenação de Gestão de Pessoas da Saúde (CGPS). O 
parecer expedido é encaminhado para a Coordenação do Distrito Sanitário no qual se situa a unidade 
de saúde, que comunicará a decisão para a gerência da unidade de saúde através de um documento. 
Somente a partir daí é permitido ao pesquisador ter acesso formal ao posto de saúde.  

13 Segundo a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), vinculada ao Conselho Nacional de 
Saúde (CNS), “qualquer pesquisa envolvendo seres humanos” deve obrigatoriamente ser submetida 
às normas que elabora, aprova e atualiza, a exemplo da Resolução n° 466/2012. Esta Comissão 
coordena a rede de Comitês de Ética em Pesquisa no país e, juntamente com estes núcleos, compõe 
um sistema denominado Sistema CEP/CONEP destinado a avaliar e acompanhar os aspectos éticos 
dos estudos para “assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa, à 
comunidade científica e ao Estado” (BRASIL, 2012: 1, 2). Para uma reflexão crítica a respeito desta 

14 A greve de ACS foi iniciada em 25/06/15, conjuntamente à paralisação das atividades de Agentes de 
Combate às Endemias. A mobilização durou 65 dias e foi motivada por melhores condições de trabalho 
e salários. A gestão municipal limitou-se a reajustar o piso salarial da categoria ao valor do salário 
mínimo (R$ 788,00); determinou a suspensão da remuneração dos ACS durante o período da 
paralisação; e exigiu a compensação das horas de trabalho não cumpridas durante a greve. 

15 O território onde se situa uma unidade de saúde é subdividido em microáreas. Cada uma delas 
corresponde a uma base geográfica definida pela qual o/a agente comunitário/a deve se responsabilizar 
(BRASIL, 2012). 

16 Para a ACS, o tráfico de drogas é considerado um trabalho ao exigir em troca de remuneração, o 
revezamento em turnos, o cumprimento de tarefas específicas e a assunção de responsabilidades 
durante determinada carga horária, semelhante ao observado em outras atividades laborais. 

17 Bocas de fumo: Gíria utilizada para se referir a pontos de venda de drogas ilegais diversas. 18 É possível citar exemplos de abordagens dedicadas aos homens realizadas em 2014, durante os 
finais de semana, como palestras educativas realizadas na ESF; e a busca ativa de hipertensos, 
diabéticos etc. em locais no bairro onde há grande concentração de homens, como campos de futebol, 
oficinas mecânicas etc. No entanto, não foi dada continuidade a este trabalho devido à baixa adesão.  

19 Embora o mês de agosto seja representativo das ações de sensibilização sobre a saúde do homem 
segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o calendário deve ser conciliado ao do Estado, que 
estabelece o mês de novembro para este fim. Assim, em 2015, a ações serão desenvolvidas em 
novembro, não mais em agosto. 


