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RESUMO
Introdução: Redução de Danos é uma estratégia da saúde pública que 
busca reduzir os danos à saúde em consequência de práticas de risco. 
Estas ações são desenvolvidas pelo Projeto de Redução de Danos (PRD) 
do Distrito Federal desde 1999. O Programa de Saúde da Família (PSF) 
visa reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases voltadas 
à comunidade, levando, assim, a atenção à saúde para mais perto da 
família.

Objetivos: Avaliar o grau de conhecimento dos profissionais do Pro-
grama Saúde da Família de três Regionais de Saúde, quanto às ações de 
redução de danos em grupos de risco.

Método: Estudo transversal, descritivo e observacional com 143 pro-
fissionais do Programa Saúde da Família das regionais do Gama, Guará 
e Recanto das Emas, utilizando para isso um questionário como instru-
mento de coleta de dados.

Resultados: Destaca-se que a maioria dos entrevistados (77,6%) des-
conhece o PRD; mais de 65% nunca tiveram contato com os redutores 
de danos e mais de dois terços não procuram informações sobre esta 
estratégia.

Conclusão: Os profissionais que trabalham no PSF carecem de infor-
mações sobre redução de danos. A atuação mais integrada entre estas 
práticas de saúde pode contribuir para minimizar danos em populações 
de risco no Distrito Federal.

Palavras-chave: Redução de danos; Saúde da família; Usuários de dro-
gas injetáveis.
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ABSTRACT
Introduction: Harm Reduction is a public health strategy that aims to 
minimize adverse outcomes caused by high risk behaviors. These acti-
vities have been developed as part of the Harm Reduction Project (HRP) 
of Brasília, Federal District of Brazil since 1999. The Family Health 
Program (FHP) intends to reorganize the way health care is delivered, 
with a strong focus on the community. Its goal is to bring health care 
closer to each family.

Objective: The purpose of this study was to evaluate the degree of 
knowledge of the FHP professionals regarding harm reduction activities 
among groups presenting high risk behaviors in three regions of the 
Federal District.

Method: A questionnaire was used as the data collection tool. The study 
population comprised 143 professionals working at the Family Health 
Program in the regions of Gama, Guará and Recanto das Emas.

Results: The majority of the professionals (77.6%) were not aware of 
the Harm Reduction Project; more than 65% of them have never had 
any contact with those involved in the Project and more than two thirds 
of the interviewees don’t look for information about this public health 
strategy.

Conclusion: The FHP professionals need more information about harm 
reduction activities. These two health actions may be in a better position 
to minimize the occurrence of adverse health outcomes among groups 
presenting higher risk behaviors if they work in an integrated and com-
plementary way.

Key words: Harm reduction; Family health; Intravenous drug users.

INTRODUÇÃO

De acordo com o Ministério da Saúde, redução de 
danos pode ser definida como “uma estratégia da 
saúde pública que visa reduzir os danos à saúde 
em consequência de práticas de risco”. As ações 
de redução de danos são consideradas como me-
didas prioritárias para atuação junto aos usuários 
de drogas, devendo ser desenvolvidas pelas três 
esferas de governo e também pelas organizações 
da sociedade civil1.

O Ministério da Saúde tem procurado fortalecer a 
parceria entre diversos programas de saúde, obje-
tivando promover a integralidade da atenção e a 
visibilidade da redução de danos como uma polí-
tica de saúde pública.

O princípio fundamental que orienta as ações de 
tais medidas está embasado no respeito à liberda-
de de escolha e ao direito à saúde do indivíduo, 
por ser uma estratégia que busca integrar medidas 
de promoção, proteção, tratamento e reinserção 
social dos usuários de drogas, que por vezes, não 
conseguem ou não querem abster-se da drogadi-
ção, mas que podem ter reduzidos os riscos de 
infecção por diversas doenças, como DST/HIV, he-
patites virais e tuberculose, dentre outras1,2.

No Brasil, a proposta de redução de danos existe 
desde 1989. Como uma estratégia de prevenção, 
teve sua sustentabilidade financeira vinculada ao 
Programa Nacional de DST/AIDS e se estabeleceu, 
principalmente, em relação às trocas de seringas3,4,5

.
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No Distrito Federal, as ações de redução de danos 
tiveram seu início a partir de janeiro de 1999, li-
gado à Gerência de DST/AIDS da SES/DF.

Desde então, são desenvolvidas atividades de 
campo que incluem:

  Identificação e mapeamento de locais onde con-
vivem grupos de risco susceptíveis às doenças 
infecto-contagiosas, em especial DST/HIV (usuá-
rios de drogas, profissionais do sexo, moradores 
de rua, etc.);

  Identificação de lideranças nestes grupos para 
criação de vínculo, visando facilitar o acesso a 
esta clientela;

  Realização de trabalhos de campo semanal, com 
distribuição de kits de material para uso seguro 
de drogas injetáveis, inaláveis e preservativos;

  Distribuição de material educativo sobre o consu-
mo de drogas e seus danos, bem como cartilhas 
que versam sobre atividade sexual segura. Este 
material é sempre fornecido, mediante orienta-
ção e esclarecimentos de dúvidas dos usuários, 
além da realização de oficinas educativas feitas 
pelos próprios redutores quando da entrega.

  Realização de reuniões semanais para discussão 
sobre as atividades e dificuldades encontradas 
nos respectivos campos de atuação, mediadas 
pela Coordenação do PRD na SES/DF.

  Participação de projetos de pesquisa junto às 
instituições acadêmicas e organizações não go-
vernamentais.

O PRD vem obtendo resultados positivos, pois 
com um grupo de aproximadamente dez reduto-
res, atende em média 250 pessoas por semana6.

O Ministério da Saúde criou em 1994, o Programa 
Saúde da Família (PSF). Seu principal propósito: 
reorganizar a prática da atenção à saúde em novas 
bases e substituir o modelo tradicional, levando a 
saúde para mais perto da família e, com isso, me-
lhorar a qualidade de vida dos brasileiros7.

Os estudos referentes à redução de danos no Brasil 
são predominantemente relacionados com usuá-
rios de drogas injetáveis e HIV. São escassos os tra-
balhos que avaliam a relação do Programa Saúde 
da Família com a população que também pode ser 
assistida pelas ações de redução de danos. Em vir-

tude do pressuposto vínculo incipiente entre PSF 
e PRD, justificou-se a necessidade de desenvolver 
um projeto de pesquisa com o intuito de mensu-
rar o grau de conhecimento dos profissionais do 
Programa Saúde da Família frente às atividades de 
redução de danos.

O desenvolvimento de estratégias de redução de 
danos mais eficazes e factíveis depende da efeti-
vação de novas parcerias governamentais e não-

-governamentais para otimizar tais práticas. Assim 
sendo, o conhecimento sobre as atividades de re-
dução de danos poderia contribuir para a melho-
ria do desempenho da gestão e da atenção básica 
junto à população sob risco.

O propósito dessa pesquisa foi mensurar o conhe-
cimento dos profissionais do Programa Saúde da 
Família das regionais de saúde do Gama, Recanto 
das Emas e Guará, quanto às ações de redução 
de danos na população de usuários de drogas e 
suas necessidades de saúde em suas respectivas 
comunidades.

MÉTODO

A partir de revisão bibliográfica nas principais 
bases de dados acadêmicas (Lilacs, Bireme, Me-
dline, Google Acadêmico, etc.), tendo como pala-
vras chaves “Redução de danos; Saúde da família; 
e Usuários de drogas injetáveis”, constatou-se a 
existência de diversos artigos que tratam dos te-
mas, entretanto, de forma não relacionada.

Este trabalho consistiu em um estudo transversal 
e descritivo, por meio de uma pesquisa de campo 
observacional. Foram selecionadas três (3) Regi-
ões Administrativas de Saúde do Distrito Federal: 
Gama, Recanto das Emas e Guará, de acordo com 
a conveniência e interesse do Projeto de Redução 
de Danos do Distrito Federal, mediante o grau de 
intervenção nessas localidades.

A população alvo do estudo foi constituída por 
171 profissionais do PSF existentes nas três regio-
nais à época, dos quais foram entrevistados 143, 
sendo 29 do Gama, 38 do Guará e 76 do Recanto 
das Emas. O número dos entrevistados foi direta-
mente proporcional à dimensão do PSF em cada 
Regional. Os critérios de inclusão no estudo foram 
pertencer ao PSF das regionais consideradas nes-
te trabalho, aceitar participar da entrevista e estar 
presente na unidade no momento de aplicação do 
questionário.
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Ex: “...um exemplo é o usuário de drogas, ensiná-lo 
a importância de usar sua própria seringa, uso de 
camisinha pelos profissionais do sexo...”

Padrão 2: Respostas que traziam outros conceitos, 
que não os citados no Padrão 1;

Ex: “São todos os meios utilizados para prevenir 
o aparecimento de danos de qualquer natureza na 
família e no meio social”.

Padrão 3: Respostas em que os entrevistados não 
sabiam referir o que era redução de danos;

Ex: “Não conheço”.

Padrão 4: Respostas em branco.

Para esta questão, a regional do Guará apresentou 
um elevado índice (47,3%) de respostas esperadas 
(padrão 1), em relação às demais regionais. Des-
taca-se também que parte significativa (38,4%) de 
todos os entrevistados não sabia referir o que era 
Redução de Danos (padrão 3). Os questionários 
que traziam esta pergunta em branco (padrão 4) 
ou respostas com outros conceitos sobre RD (pa-
drão 2), tiveram maior percentual na regional do 
Recanto das Emas.

As questões n.º 2 (“Você já ouviu falar sobre o 
Programa de Redução de Danos – PRD?”) e n.º 3 
(“Você conhece as atividades desenvolvidas pelo 
PRD do DF?”), disseram respeito ao grau de co-
nhecimento dos profissionais do PSF frente ao 
Programa de Redução de Danos.

Verificou-se nas respostas da questão n.º 2 que a 
maioria dos entrevistados (77,6%) desconhece o 
PRD, sendo que no Guará o percentual (47,4%) de 
servidores que conhecem é o maior dentre as regio-
nais estudadas, conforme demonstrado na Figura 1.

Figura 1
Você já ouviu falar sobre o Programa de Redução de Danos – 
PRD?
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Distribuição percentual das respostas da questão 2.

Não foi considerado relevante para este estudo 
a distribuição de categorias profissionais por re-
gional, nem sua respectiva proporcionalidade. 
Ressalta-se, entretanto, que foram entrevistados 
médicos, odontólogos, enfermeiros, técnicos de 
enfermagem, auxiliar de enfermagem, técnico de 
higiene dental e agentes comunitários de saúde 
pertencentes ao PSF.

Foi utilizado como instrumento de coleta de dados 
um questionário auto-aplicável, semi-estruturado, 
composto por 13 questões, sendo uma (1) aberta 
e as demais fechadas. O trabalho foi aprovado pela 
Coordenação de Pesquisa da Escola Superior de 
Ciências da Saúde/Fundação de Ensino e Pesquisa 
em Ciências da Saúde (ESCS/FEPECS) e pelo Co-
mitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Secretaria de 
Estado de Saúde do Distrito Federal.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A discussão sobre esta temática, que relaciona 
ações de redução de danos com atividades inte-
gradas com o Programa de Saúde da Família no 
Brasil, foi bastante limitada, apesar de ter sido 
realizada revisão bibliográfica ampla que tentasse 
aproximar as duas abordagens. Os temas foram 
contemplados em vários artigos, porém de forma 
dissociada, o que dificultou sua análise compara-
tiva e, consequentemente, o enriquecimento da 
discussão.

Desta forma, por se tratar de estudo ainda pouco 
explorado, somente foi possível relatar os resulta-
dos apresentados no questionário elaborado para 
este projeto de pesquisa.

O questionário foi respondido sem interferência 
direta ou orientação dos pesquisadores quanto 
ao seu preenchimento pelos sujeitos da pesquisa, 
sendo descritos os resultados para cada uma das 
questões levantadas.

As respostas à questão n.º 1 “O que você entende 
sobre Redução de Danos?”, que abordou sobre o 
conhecimento do tema, foram agrupadas em qua-
tro categorias:

Padrão 1: Resposta Esperada: houve relação entre 
redução de danos, uso de drogas e prevenção de 
DST;
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A questão n.º 3 demonstrou que apenas 9,1% dos 
profissionais entrevistados conhecem as ativida-
des do PRD. Tais achados sugerem que a aborda-
gem de redução de danos é pouco utilizada como 
estratégia dentre as ações desenvolvidas na aten-
ção primária das regionais pesquisadas.

A questão n.º 4 (“Onde habitualmente você pro-
cura informações sobre o PRD?”) investigou em 
quais meios de comunicação os profissionais bus-
cavam informações sobre o PRD. Percebeu-se que 
mais de dois terços dos entrevistados (67,9%) não 
procuram informações sobre o programa. Isso 
pode estar relacionado ao fato desses profissionais 
não conhecerem o PRD e suas ações.

A questão n.º 5 (“Você já teve contato com algum 
agente do PRD – Redutor - na sua unidade de saú-
de?”) abordou o grau de aproximação entre os 
agentes do PSF e os redutores. Constatou-se que 
mais de 65% dos entrevistados nunca tiveram 
contato com os redutores.

A regional do Gama é a de menor aproximação 
com as ações de redução de danos dentre as estu-
dadas. Isso pode ser demonstrado pelo baixo grau 
de conhecimento sobre o PRD, o que sugere uma 
menor inserção dessas ações na rede de atenção 
básica local. Diferentemente dessa tendência, a re-
gional do Guará se lança como a mais privilegiada 
pelo conhecimento sobre o PRD.

Na questão n.º 6 (“Como você classificaria o tra-
balho do redutor?”), os entrevistados responderam 
sobre a necessidade do trabalho do redutor e, com 
isso, verificou-se que, apesar do insipiente conhe-
cimento dos entrevistados acerca do PRD, 94,4% 
dos profissionais, ou seja, a imensa maioria con-
siderou necessário o trabalho do redutor. Reforça-

-se, portanto, o potencial existente em uma maior 
integração dos profissionais do PSF e as atividades 
desenvolvidas pelos redutores.

Nas questões n.º 7 (“Você acha que o Sistema 
Público de Saúde deve disponibilizar um serviço 
específico para o atendimento de Usuários de Dro-
gas?”) e n.º 8 (Qual(is) profissional(is) seria(m) 
responsável(is) pela realização desse serviço?), 
constatou-se que quase a totalidade dos entrevis-
tados (96,5%) aponta para a necessidade da cria-
ção de um serviço específico para os usuários de 
drogas, sendo os psicólogos e assistentes sociais os 
profissionais apontados como os mais adequados 
para prestar atendimento a essa clientela.

Com base nas respostas a estas perguntas, pode-
-se inferir a necessidade de se propor o apoio dos 
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) da SES/
DF, por dispor de profissionais da área de Psico-
logia, Psiquiatria, Serviço Social e Enfermagem, 
para atuar em parceria com o PRD, fortalecendo e 
ampliando assim as possibilidades de intervenção 
dos redutores frente à clientela de usuários de dro-
gas injetáveis (UDI).

Os dados da questão n.º 9 (“Na sua Unidade de 
Saúde (US) são atendidos usuários de drogas?”), 
conforme apresentado na Figura 2, e da questão 
n.º 10 (“Na sua US são atendidos portadores de 
HIV/DST?”) demonstraram um conhecimento 
maior acerca do atendimento dos portadores HIV/
DST, por serem alvo de políticas públicas, quando 
comparados aos usuários de drogas. Assim sendo, 
infere-se a possibilidade de criação de uma condu-
ta similar que aborde adequadamente os usuários 
de drogas, em especial os injetáveis.

Figura 2
Na sua US são atendidos portadores de HIV/DST?
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Distribuição percentual das respostas da questão 9

A análise das questões n.º 11 (“Os profissionais do 
PSF já receberam algum tipo de treinamento para o 
atendimento de usuários de drogas?”), n.º 12 (“Os 
profissionais do PSF já receberam algum tipo de 
treinamento para o atendimento de DST/HIV?”) e 
n.º 13 (“Os profissionais do PSF já receberam al-
gum tipo de treinamento sobre redução de danos?”) 
demonstra que mais da metade dos profissionais 
do PSF não foram treinados para o atendimento, 
tanto de usuários de drogas como para portadores 
de HIV/DST. A mesma avaliação ocorreu quanto 
à capacitação desses mesmos profissionais no que 
diz respeito à redução de danos, conforme apre-
sentado nas figuras 3, 4 e 5.
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Figura 3
Os profissionais do PSF já receberam algum tipo de 
treinamento para o atendimento de usuários de drogas?
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Figura 4
Os profissionais do PSF já receberam algum tipo de 
treinamento para o atendimento de DST/HIV?

3,4
5,3 3,5

41,3

34,2

50

44

37,9

63,1

36,8

51

13,8

2,6
6,6 6,9

0

10

20

30

40

50

60

70

GAMA GUARÁ RECANTO DAS EMAS TOTAL

Sim, todos Sim, apenas alguns Não Não sei

Distribuição percentual das respostas da questão 12.

Figura 5
Os profissionais do PSF já receberam algum tipo de 
treinamento sobre redução de danos?
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Infere-se, a partir disso, a importância do redutor 
como profissional habilitado para lidar com essa 
clientela, justificando a necessidade das ações da 
redução de danos como forma de prevenção de 
HIV/DST e controle, tanto de usuários de drogas, 
como de profissionais de sexo. Essa realidade tam-
bém expõe as possibilidades de integração a serem 
estabelecidas entre esses programas.

CONCLUSÕES

Os resultados da pesquisa aqui apresentados con-
firmam o escasso conhecimento e o baixo grau 
de atuação dos profissionais do PSF no tocante 
às estratégias de redução de danos e a respectiva 
insipiente relação destes com os redutores, frente 
a uma clientela diferenciada, marginalizada e que 
constitui importante grupo de risco na sociedade.

Constatou-se a necessidade de conscientização e escla-
recimento sobre a Redução de Danos e seus objetivos, 
além de qualificação de profissionais para prestar esse 
atendimento como parte da atenção primária à saúde.

Apesar do PRD/DF existir há quase 10 anos, pode-
-se inferir que este projeto ainda não é conside-
rado como uma prioridade para a Secretaria de 
Saúde do Distrito Federal.

Finalmente, há que se apontar que a política de Re-
dução de Danos caracteriza-se por ser: não mora-
lista, na medida em que não pretende impor um 
padrão ético distinto daquele em que está inserido 
o usuário; tolerante, porque admite práticas e situ-
ações que muitas vezes fogem ao senso comum; hu-
manista, por tratar como sujeito pessoas que mui-
tas vezes tiveram tal condição negada pela socieda-
de dominante; realista, por não esperar mudanças 
radicais em situações deterioradas, satisfazendo-se 
com a melhoria gradual e/ou parcial das condições 
daqueles submetidos às suas práticas; pragmática, 
utilizando-se dos meios e mecanismos possíveis 
em um quadro de preconceito e dificuldade de 
recursos econômicos e financeiros; corajosa, não 
se furtando à discussão com outros segmentos que 
tratam da questão do uso de drogas, muitas vezes 
enfrentando críticas insensatas e infundadas8.

O desenvolvimento de estratégias de Redução de 
Danos mais eficazes e factíveis depende da efe-
tivação de novas parcerias para ser otimizada, o 
que contribui para futuras integrações entre PSF e 
PRD que tragam novas possibilidades, melhorias 
e avanços para ações frente aos usuários de drogas.
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