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Resumo: Trata-se de uma reflexão teórica acerca da criação e da importância do Centro de 
Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD, como estratégia de prevenção e tratamento 
de doenças e agravos relacionadas ao uso de álcool e outras drogas. Para tanto, utilizou-se 
como referencial teórico as principais Políticas Públicas do Ministério da Saúde destinadas à 
saúde mental, através das quais podemos perceber que, historicamente, a Reforma Psiquiátrica 
no Brasil se deu em função de um longo processo de desconstrução dos manicômios como 
estes sendo um lugar de tratamento exclusivo dos transtornos mentais e que passaram a ser 
substituídos pela Rede de Atenção Psicossocial. A Lei 10.216/2001, concomitante com a 
Portaria 336/2002, propõem que os CAPS sejam os ordenadores dessa Rede na construção do 
cuidado. Nas últimas décadas, os agravos de saúde referentes ao uso abusivo e nocivo de 
álcool e outras drogas passaram a ganhar destaque nas políticas públicas, a partir do 
reconhecimento do problema do uso de drogas como sendo de responsabilidade do campo da 
saúde. Com isso, a Portaria 336/2002, que institui as diferentes modalidades de CAPS, incluiu 
o CAPS AD como um dos serviços centrais no planejamento de ações voltadas para a atenção 
integral às pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas. Assim, este modo de atenção 
psicossocial refere-se a forma de cuidado preconizado por esses novos serviços e busca 
evidenciar o sujeito e desconstruir o lugar da doença/loucura cunhado historicamente. Para 
tanto, o Ministério da Saúde preconiza que as ações em saúde mental devam ocorrer em rede, 
visando a integralidade em todos os níveis de atenção à saúde, articulando-se com outras 
Políticas Públicas e valorizando os setores da cultura, educação, trabalho e assistência social. 
No município de Cruz Alta/RS, o CAPS AD foi inaugurado em maio de 2014, e já atendeu 
cerca de 350 indivíduos, através do desenvolvimento de diversas atividades terapêuticas que 
caracterizam a Clínica Ampliada, as quais compreendem desde o acompanhamento do 
indivíduo por uma equipe multiprofissional no uso de consultas e de medicamentos, até a 
elaboração de atividades individuais ou em grupos, como oficinas terapêuticas, expressivas, 
culturais, esportivas, atividades de suporte social, grupos de leitura e debate. O CAPS AD 
também desenvolve atividades visando a integração do serviço e do usuário com a família, a 
comunidade e a sociedade em geral. Dessa forma, podemos concluir que a criação do CAPS 
AD foi de grande importância para atender os indivíduos com transtornos mentais 
relacionados ao uso e consumo abusivo de álcool e outras drogas, pois através da articulação 
entre o cuidado clínico com os programas de reabilitação psicossocial, contribui para 
minimizar o estigma social e promover o protagonismo de cada usuário frente à sua vida. 
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