2

DIÁRIO POPULAR
QUINTA-FEIRA/SEXTA-FEIRA, 30 E 31 DE MAIO DE 2013

Fotos Carlos Queiroz - DP

Uma política voltada

a reduzir os prejuízos
No segundo capítulo sobre o
trabalho da equipe de Redutores
de Danos de Pelotas, o Diário
Popular leva ao debate o trabalho
de quem enfrenta o problema
diretamente nas ruas e foi alvo de
discussões polêmicas no começo
Diego Queijo

Pelotas. Na primeira parte da série que aborda o trabalho da equipe de Redutores de
Danos, o Diário Popular acompanhou um
dia de campo dos agentes e sua interação
com usuários de drogas. Uma ação que incentiva o dependente a cuidar de si, sem
que a condição para isso seja a interrupção total do uso da droga. Agora, explica
como funciona a Política de Redução de
Danos na cidade. Já que nem sempre é possível alcançar a abstinência do uso da droga e muitas pessoas continuam a usá-la

mesmo depois de passarem por um processo de tratamento. Essa política é uma
alternativa capaz de reduzir os prejuízos
associados a este consumo.
A sala da equipe de Redução de Danos
ocupa um espaço nos fundos da Secretaria
de Saúde. Até o mês de abril, o grupo era
formado por seis agentes. Em março o prefeito Eduardo Leite (PSDB) assinou um decreto que determinava a criação do Comitê
Local de Gestão do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack. A criação do comitê
era um dos pré-requisitos para que o município integrasse o programa do governo federal, Crack, é possível vencer. Logo após a
assinatura do decreto foi autorizada a contratação de mais 12 agentes redutores de
danos. Destes, metade já está atuando no
grupo. A outra ainda aguarda pela conclusão dos trâmites burocráticos. “Os agentes
são os atores que trabalham na rua, enfrentam chuva, animosidades e vão até a população com uma palavra de carinho que muitas vezes pode ser incompreendida pela so-

ciedade”, conta a gerente de Saúde Mental
do município, Cynthia Yurgel.

A implantação
do sistema
A Política Nacional de Redução de Danos é polêmica porque admite o uso do tóxico. De acordo com Cynthia, o programa
leva a saúde aos usuários de uma forma diferente. “Essa política é uma resposta a tudo
o que foi feito contra droga no mundo através da repressão e que não deu certo”, explica.
A ação surgiu como estratégia em alguns
municípios, mas tornou-se lei como parte
de um sistema criado pelo Ministério da
Saúde. De acordo com dados do próprio
Ministério, as ações são desenvolvidas em
mais de 600 instituições pelo Brasil e já reduziram o número de casos notificados de
Aids entre usuários de drogas injetáveis, sem
aumentar o consumo destas drogas.

Reunidos para
discutir novas
fases do trabalho,
os agentes hoje
somam 12
integrantes

No Brasil, a epidemia de HIV/Aids levou o programa de Redução de Danos a ser
instalado primeiramente na cidade de Santos, em 1989. Em Porto Alegre o programa
começou a atuar dez anos depois. Em Pelotas existe desde 2001. Na cidade o projeto
atua para diminuir as consequências do uso
abusivo de drogas - como doenças (DST/
HIV/Aids, hepatites, tuberculose, entre outras) - baseado em ações que respeitam os
direitos dos cidadãos que não conseguem
ou não querem viver sem a droga.

Essa política é uma resposta
a tudo o que foi feito contra
droga no mundo através da
repressão e que não deu
certo.”
Cynthia Yurgel, gerente de Saúde
Mental de Pelotas
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Desafios
Dos agentes redutores de danos de Pelotas, João Carlos Sobrosa é o que atua há mais
tempo. São 12 anos de trabalho, desde que o
programa foi criado na cidade. Segundo ele,
no início o grupo realizava somente a troca
de seringas com usuários de drogas injetáveis. Depois, passou a abordar o álcool e
outras drogas.
Os redutores promovem o elo entre o
governo e os consumidores de drogas. Aos
43 anos, João Carlos conhece bem os dois
lados. Logo que o sistema foi implantado
era um dos beneficiados pelo programa. “Eu
me perguntava: ‘Que história é essa de dar
seringa com tanta criança passando fome?’”
A partir daí, João Carlos foi atrás de respostas e participou de uma série de qualificações para trabalhar como agente. “Minha
vida mudou. Parei de beber, parei de cheirar, parei usar droga e hoje nem cigarro
fumo mais”, diz.
O trabalho da equipe é abordar os usuários diariamente. Buscando a eficácia do
serviço, a equipe divide a cidade em cinco
grandes áreas: Centro, Porto várzea, Areal,
Fragata e Três Vendas. As saídas ocorrem
de segunda a sexta, sendo cada dia dedicado ao atendimento em uma das áreas.
Aos 29 anos, Adriane Eslabão é uma das
novas agentes e está no grupo há três semanas. Formada em Enfermagem pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), agora faz
especialização na área de dependência química. De acordo com ela, trabalhar como
agente significa uma satisfação pessoal. “Somos muito bem recebidos nesses locais e
os próprios dependentes químicos têm uma
certa preocupação em nos cuidar. Acho que
eles pensam: “Já que tu veio até o nosso bairro.” Sem contar o reconhecimento profissional. “Quando tu diz que é enfermeira, especialista e passou um tempo atuando no
Programa de Redução de Danos as pessoas
do meio reconhecem esse esforço”, conclui.
E esse esforço é mesmo incessante. Esta
noite, a equipe irá às ruas mais uma vez.
Enquanto em outro ponto da cidade alguns
preferem chamar a polícia “para resolver o
problema” de quem usa drogas próximo a
sua casa.

No painel ao
lado, a
programação de
trabalho para a
semana. Abaixo,
o ingresso no
veículo e o início
de mais uma
noite de
abordagens

Dicas de Redução de
Danos para o uso de drogas
Antes de usar qualquer tipo de droga, tente
planejar onde vai usar, com quem, quanto vai
gastar, como vai voltar para casa e sair sempre com camisinha no bolso
Procure se alimentar
Tome sempre bastante água
Se usar bebida alcoólica, procure tomar
água entre um trago e outro
Reserve um tempo para dormir
Use sempre seu próprio equipamento. Jamais compartilhe seringas, agulhas, recipientes, canudos ou cachimbos
Se usar álcool ou outra droga, não dirija
nem opere máquinas
Nas relações sexuais, use sempre camisinha
Exercite sua mente e seu corpo com jogos,
leituras, exercícios físicos, caminhadas ou
outro esporte

A lógica da prevenção
Só pelo resgate de pessoas que de outro
modo continuariam marginalizadas e vulneráveis, o programa já vale a pena. Mas de
acordo com o Ministério da Saúde e os próprios agentes, o custo-benefício da prevenção também é muito alto. Por exemplo: uma
pessoa infectada pelo HIV e que toma o coquetel de antirretrovirais fornecido pelo

governo, custa aos cofres públicos em torno de R$ 7,5 mil ao ano, só em medicamentos. Ou seja, se um agente redutor de danos
conseguir que uma pessoa por ano não se
infecte ou contamine com HIV/Aids, o dinheiro que deixará de ser gasto pelo governo com medicamentos a esse usuário seria

Assista: no website do Diário Popular um vídeo da ação dos Redutores de
Danos de Pelotas, com depoimentos e opiniões de usuários de drogas.

suficiente para bancar o salário do agente
com todos os seus insumos, como seringas
e camisinhas. “Em qualquer situação, muito mais fácil - e sai muito mais barato - prevenir do que tratar essas pessoas que chegariam ao serviço de saúde já contaminadas”, explica o agente João Carlos.

Confira na nossa fanpage um album com fotos da série
www.facebook.com/diariopopularRS

Procure descobrir de que maneira você pode
reduzir danos para ter mais saúde e qualidade de vida
Quem busca auxílio para encarar de frente o
problema do vício deve recorrer ao Caps AD,
que é a porta de entrada para o tratamento
contra as drogas. Mais informações podem
ser obtidas pelo telefone (53) 3222-3350.

