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 Imagens e textos buscam 

humanizar e trazer ao debate o ser 

humano como igual e com o respeito 

pelas diferenças. Mostra em várias 

páginas e de forma clara o verso 

conhecido da música de Caetano 

Veloso “de perto ninguém é normal”, 

além de desfazer mitos e preconceitos 

construídos ao longo de séculos.

       A busca da felicidade “a qualquer 

preço” influencia no abuso de drogas 

lícitas, ilícitas e relaciona-se com a 

violência com grande impacto na saúde. 

Em tempos onde locais coletivos, como 

estádios de futebol, se transformam em 

palco de discriminação e violação dos 

direitos humanos, esses temas são 

abordados com a clareza de imagens e 

textos simples e objetivos. 

O caderno não poderia deixar de 

fora as questões sociais, as políticas 

públicas e os movimentos sociais em 

defesa da vida e no combate às 

iniquidades presentes em nosso país. 

   Para finalizar, repito aqui as palavras 

do último capítulo desse caderno 

ilustrado pelo cartunista Mayrink “lutar é 

um direito, não é nenhum crime”.

Hermano Albuquerque de Castro

Diretor da Escola Nacional de 

Saúde Pública Sérgio Arouca

FIOCRUZ

O título “Os males humorados”, 

mostra uma produção em saúde, séria 

pelo tema e divertida na abordagem, mas 

com a profundidade necessária para a 

passagem do conhecimento atual em 

Saúde Públ ica sobre transtornos 

mentais, uso de drogas, violência, 

desigualdades e movimentos sociais. 

        A linha que separa o normal do 

patológico é tênue e de interpretação 

diversa, a tendência de segregar tem sido 

superada, porém cada etapa histórica de 

luta mobilizou um conjunto de saberes.  A 

comunicação e a informação fazem parte 

deste conjunto e aqui se apresenta de 

forma instrutiva e leve. 

     A comunicação através de imagens e 

textos humorados contribui para superar 

potenciais fatores discriminatórios, ainda 

presentes na saúde mental, e que 

dificultam abordagens modernas de 

enfrentamento.  

    As informações de “Os males 

humorados” ajudam a superar barreiras 

quando se trata de quem não se 

enquadra nas regras sociais.

As “loucuras” do dia a dia na 

sociedade atual refletem os modelos e os 

estilos de vida dos diferentes grupos 

sociais. 
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Apresentação

O acesso à informação é imprescindível 
para a garantia da democratização e 
para a viabilização dos princípios e 
diretrizes do Sistema Único de Saúde. 
Nos tempos atuais, marcados pela 
ênfase na participação social, a 
necessidade de informar, capacitar, ou 
melhor, 'empoderar' a sociedade por 
meio da difusão ampla das relações e do 
conceito de saúde, seus determinantes 
sociais e os agravos que acometem as 
populações no seu dia a dia são centrais 
na estratégia de promoção da saúde. 

O protagonismo assumido pela Fiocruz 
no monitoramento da situação de saúde 
na implantação de grandes 
empreendimentos caminha para se 
tornar uma tendência nacional. A 
complexidade e a abrangência do tema 
se expressam na dimensão que o 
conjunto de atividades desenvolvidas 
pela Fundação na área de influência do 
Comperj alcançou com o passar dos 
anos. A amplitude do projeto ultrapassou 
as ações de monitoramento previstas 
anteriormente e resultou em um 

Uma vez que o acesso à informação e 
a apropriação dos produtos 
comunicacionais das instituições estão 
diretamente relacionados ao contexto no 
qual estão inseridas, verificamos que 
seria fundamental, na área de influência 
do Comperj, trabalhar os elementos 
essenciais que compõem a atenção 
básica em saúde com os gestores e 
profissionais de saúde da área.

Foi a partir dessa concepção que 
desenvolvemos os Cadernos de 
Monitoramento Epidemiológico e 
Ambiental. Com uma linguagem de fácil 
compreensão e riquíssimas ilustrações 
do cartunista Mayrink, esse projeto 
editorial mergulhou em questões que 
afligem as populações, buscando 
sempre informar e contextualizar o leitor 
sobre graves problemas que afligem a 
saúde pública brasileira.

Programa de Desenvolvimento Científico 
no entorno do Complexo, com atividades 
nas áreas de saúde, ensino, 
desenvolvimento científico e tecnológico, 
inovação, informação e comunicação.
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Luciano Medeiros de Toledo
Paulo Chagastelles Sabroza

Coordenadores do Laboratório de Monitoramento Epidemiológico
de Grandes Empreendimentos - ENSP/FIOCRUZ

O primeiro volume se aprofundou no 
campo da saúde mental. Com o título “O 
que são os transtornos mentais?”, a 
publicação serviu como um instrumento 
de orientação e referência sobre o 
agravo, além de promover uma 
assistência inclusiva e ser uma 
ferramenta efetiva para superar os 
estigmas e a discriminação para com as 
pessoas em sofrimento mental. A edição 
seguinte “Drogas: mitos e verdades” se 
preocupou em debater os riscos das 
drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, a 
partir da perspectiva do campo da saúde 
pública, orientando a respeito da 
dependência, da vulnerabilidade, das 
formas de tratamento e das políticas de 
saúde pública. 

O Caderno número três "Violência e 
Saúde: orientações para profissionais da 
atenção básica de saúde" apresentou os 
principais conceitos de violência, com 
destaque para os tipos, a natureza e as 
formas de agressão contra adolescentes, 
pessoas adultas, idosos e grupos 

além de abordar como os profissionais 
de saúde podem cuidar das pessoas em 
situação de violência. Com o tema 
“Movimentos Sociais e Saúde”, o quarto 
número destacou alguns traços dos 
movimentos sociais no país, abordando 
seus limites, possibilidades e a relação 
com a saúde. A edição não deixou de 
contextualizar o movimento da reforma 
sanitária, instituído a partir da 
redemocratização política do país, em 
1982.

O material que apresentamos nesta 
Edição Síntese reúne, no formato de um 
livro, as quatro publicações já descritas 
acima. “Os Males Humorados” traz 
novas abordagens a respeito dos 
agravos, apresenta novas charges e 
ilustrações e mantém o princípio de 
informar e contextualizar o leitor, seja ele 
um profissional da ABS, os gestores da 
saúde ou até mesmo pesquisadores a 
respeito dos importantes aspectos da 
saúde pública, na atualidade.

vulneráveis (pessoas com transtornos
mentais, em situação de rua,
com deficiência e homossexuais),
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   O caderno “O que são os transtornos mentais” foi 
elaborado como uma inovação  editorial  do   Laboratório  de  

Monitoramento  Epidemiológico de Grandes Empreendimentos  
(Lab Mep), vinculado à Escola Nacional  de Saúde 

Pública/FIOCRUZ.  Esse caderno,  o  primeiro de uma série, 
optou por uma linguagem fácil, simples, objetiva. Os textos 
rápidos são amparados pela linguagem do humor gráfico, o 
que facilita em muito a compreensão do público-alvo e tem 

cumprido muito bem o papel de alertar e orientar a sociedade 
sobre problemas de saúde tão sensíveis como as doenças 
mentais. Esta  é  realmente uma publicação científica  que  

discute  a  influência  dos determinantes  de  saúde  no  
processo  de  adoecimento  mental.  Mas, diferentemente de 

outras, ela é direcionada para os níveis locais/municipais. 
Valoriza  o  leitor  não  apenas  como  receptor  de  

informações,  mas  como merecedor do conhecimento 
acumulado pela sociedade. Esse tipo de prática envolve  tanto  

questões  de  caráter  sociais,  politicas,  históricas  e 
econômicas,  quanto   aspectos  de  ordem  pedagógica,  
metodológica  e comunicacional. Com isso, esse caderno 
encaixa-se perfeitamente no novo panorama das políticas 

publicas de saúde mental.  Que tem em seu escopo a busca 
da superação de um modelo assistencialista para um, no qual 

o indivíduo não somente  é  tratado,  mas  envolvido  em  
projetos  sociais  com  atividades culturais e trabalho. Este 

livro os Males Humorados, uma síntese dos bons produtos 
editoriais (chamados  cadernos),  publicados  pelos  

profissionais  da  área  de comunicação,  juntamente  com  os  
profissionais  de  saúde  que  atuam  no Plano de 

Monitoramento Epidemiológico do Comperj, tem o vigor nos 
traços que  denuncia,  que  satiriza  esses  males.  Mas,  

mantém  em  si  toda  a suavidade do humor  gráfico  que 
ameniza  a  leitura,  provoca o  riso,  sem contudo  deixar  de  

provocar  a  reflexão crítica  do  homem pelo  
risível  do homem.

FIOCRUZ

CADERNOS DE MONITORAMENTO

EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL

Dartagnan Rache Rodrigues
Ricardo Cesar Fernandes Moncalvo
Rodrigo Japur Duarte Tavares
Manoel Caetano Mayrink
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TRANSTORNOS
MENTAIS
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Transtornos mentais/O que são

Na medicina a palavra transtorno representa uma 
anormalidade e significa que uma função de seu 

corpo, nesse caso a mente, pode não estar 
funcionando corretamente.

Os transtornos mentais são causadores de 
problemas na vida das pessoas, pois eles significam 

que uma determinada função psíquica não está 
reagindo adequadamente.
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Hereditariedade

Aquele tataravô que todo mundo comenta 
ser a sua cara, com olhos azuis iguais aos seus, ele 

pode também ter deixado de herança para 
um filho, um neto, ou mesmo para você, suas 

características mentais e junto disso 
algum transtorno mental.

Mas, isso não quer dizer que o filho de uma pessoa 
com transtorno mental necessariamente também 
apresentará tal quadro. O indivíduo pode herdar 
uma tendência para reagir de modo doentio, mas  

não herdar a doença.
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Esquizofrenia

É importante frisar que ninguém nasce com 
esquizofrenia. Esse transtorno não é um jeito de 

ser, também não é uma sentença de morte, nem o 
fim do mundo. Trata-se de um transtorno mental 

que se inicia geralmente na adolescência, mas se 
for tratado corretamente pela Equipe de Saúde 

Mental, é compatível com uma vida normal.
A pessoa que tem esquizofrenia apresenta alguns 

sinais tais como: se isolar da família, achar que 
está sendo perseguida, ouvir vozes inexistentes. 

Nesse caso, mostra que está confundindo a 
realidade com sua imaginação. Com isso ela fica 

presa dentro da sua própria mente.
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Depressão

Antes de iniciarmos a explicação 
sobre o que é depressão, vamos acabar com 

algumas idéias erradas. Primeiro, 
nem todo mundo que está triste tem depressão 

e nem todo mundo que tem depressão 
tem que estar triste.

A depressão seria, falando de uma outra forma, 
uma imensa dificuldade de uma pessoa sentir 

prazer nas coisas que ela gostava de fazer, como 
uma falta de motivação ou mesmo como 

uma falta de força, de energia para fazer suas 
atividades do dia a dia. Não conseguiria encontrar 

ânimo para lutar com os problemas da vida, 
não teria ’’força mental’’ para pensar positivo e 

perderia até a vontade de viver.
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Bipolar

Quem tem o transtorno bipolar apresenta 
ciclos de variação do humor e tem sua quantidade 

de energia mental alterada, ora para mais, 
ora para menos e rotineiramente apresenta períodos 

de anormalidade entre as crises. É como se a 
pessoa vivesse 100 dias seguidos e depois 100 

noites intermináveis, ou como ficasse dois meses 
em 220 volts e depois dois meses num apagão total.

O apagão representaria a fase de 
depressão e a fase elétrica seria exatamente o 

oposto, a pessoa ficaria sem sono, com o 
pensamento acelerado, com muita pressão para 

falar, falando muito rápido e alto. 
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Neuroses

É comum ouvirmos falar: sai dessa 
neurose rapaz... O nome já diz, neurooose, com 
medo, assustado, apreensivo, preocupado ao 

extremo, super cauteloso, mega tenso, no limite de 
perder o controle.

Quem tem esse transtorno mental começa a ver o 
mundo como uma ameaça. A impressão 

que a pessoa tem é que sua vida estaria sempre 
em perigo, o medo e o pânico apareceriam 

constantemente nesse indivíduo. No entanto, o 
tema desse medo, o enredo que envolve essa 

trama pode ser o mais variado possível e 
dependeria muito da história de vida de cada um.

É bom frisar que nesse transtorno, 
por mais grave que seja, a pessoa não perde a 

noção da realidade.



Pág. 14

Histeria

HUMM.
TÁ COM JEITO DE PITI.
É MELHOR COLOCAR

O PROTETOR DE
OUVIDOS!

A histeria sempre chama a atenção e 
sempre é taxada de simulação. É uma neurose 

que afeta tanto as mulheres quanto aos homens e 
apresenta duas características: a dissolução - 

’’desligamento’’, e a conversão - usar o corpo para 
por pra fora a ansiedade - ’’somatizar’’.

A dissociação é um transtorno no qual a pessoa 
fica ’’fora de si’’. Ela entra ou em um estado de 

paralisia ou em uma crise com gritos e agitação.
A conversão é quando a pessoa passa sua 

ansiedade para o seu corpo, gerando sintomas. É 
o popular ’’piti’’ dos prontos-socorros, quando o 

médico diz que a pessoa ’’não tem nada’’, por não 
apresentar doença física.
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Pânico

Esse é o transtorno da paralisação, da 
possibilidade de estar em crise aguda de medo 

geral, o pânico é total. As pessoas com esse 
transtorno sofrem crises assustadoras, costumam 
se amedrontar à toa e se presas em um ambiente 

fechado demais, ou aberto demais, podem se 
perder no desespero, desmaiar.

A crise do pânico é um ataque súbito de 
medo, os pensamentos se perdem, o coração 

dispara, há a sensação de estar sem fôlego, os 
braços tremem e as vezes as pessoas perdem o 

chão, podendo ter um sentimento de morte.
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Fobia

Essa neurose faz com que o indivíduo 
tenha sua angústia relacionada a uma causa 
específica. Temos como exemplos o pavor a 

insetos, o medo de espaços 
fechados como túneis, ônibus ou trem.
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TOC - Transtorno obsessivo compulsivo

O transtorno obsessivo compulsivo é 
descrito como uma tendência a se ter pensamentos 

persistentes, duradouros, fixos, 
que invadem a mente. Pensamentos que são 

chamados de obsessões.
As compulsões são atos realizados na tentativa de 

se livrar dos pensamentos obsessivos. 
Por exemplo, se há uma obsessão com a limpeza, 

pode haver uma compulsão para se lavar 
as mãos, mesmo elas estando limpas, podendo 

repetir esse ato mais de 50 vezes por dia.
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Origens - fatores sociais

Os transtornos mentais podem ser 
desencadeados por algum acontecimento social, 

sempre que esses afetem de alguma forma o 
funcionamento da mente de um indivíduo ou 

grupos de indivíduos.
O que irá determinar se o fator social 

vai ou não desencadear um transtorno mental 
será a vulnerabilidade individual, ou a própria 
capacidade de a pessoa suportar situações 

sociais negativas.



Quem é vulnerável?
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Vulnerabilidade é a possibilidade 
de cada pessoa ter um transtorno mental. Vários 

fatores podem influenciar no seu surgimento. 
Citamos como exemplo a hereditariedade, os 

problemas familiares (violência e falta de afeto), 
as experiências traumáticas (abuso sexual na 
infância, as situações de desastres e tragédias 

coletivas), o abuso de substâncias que 
agem no cérebro, o abuso de álcool 

e outras drogas.



Sinais de alerta
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Nas neuroses, o sinal de alerta seria uma 
alteração na capacidade psíquica 

de uma pessoa, algo muito mais que um 
sofrimento mental comum.

Nos transtornos do humor, tanto na depressão 
como no transtorno bipolar, os sinais de alerta 
poderiam se caracterizar por uma mudança no 

ritmo de vida da pessoa, uma alteração tanto para 
mais como para menos.

Na esquizofrenia, esses sinais ocorrem em geral 
na adolescência e se caracterizam por

um comportamento estranho, uma tendência ao
isolamento, uma dificuldade de relacionamento.



?
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CADERNOS DE MONITORAMENTO

EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL

FIOCRUZ

Dartagnan Rache Rodrigues
Rodrigo Japur Duarte Tavares
Lucia Abelha

O segundo caderno da série “Drogas, Mitos e Verdades” 
trata de uma das questões mais complexas da atualidade. 

Essa publicação é um convite à reflexão: de um lado tem-se 
uma crescente demanda aos serviços de saúde, diversos 

grupos sociais pressionando os sistemas locais 
a prestarem assistência médica e psicológica, de outro que o 

problema das drogas em nosso país é nada mais que um 
indicador de crise social. 

É fato que nossa sociedade tem evoluído 
surpreendentemente nos últimos tempos, fruto dos avanços 

científicos, tecnológicos e sociais. Mas paradoxalmente 
alguns problemas se intensificam na mesma proporção, 

exemplo disso é a disseminação do uso abusivo de drogas 
da atualidade. Temos que admitir que há uma crise nessa 

área da saúde, uma vez que os modelos 
assistenciais não conseguem mais responder às expectativas 

das pessoas e às necessidades da sociedade.  
Mas isso não que dizer que necessitamos reduzir a 

complexidade desse problema apenas ao fracasso do atual 
modelo assistencialista. Na verdade a adição às drogas é 

resultado de um processo individual e por isso 
necessita de cuidados. Mas também é consequência do 
desgaste social, neste caso consequência do modelo de 

desenvolvimento do país, que como todo sistema
 possui desgastes e limitações. 

O alerta que essa publicação traz é que esses problemas 
podem não diminuir a curto prazo, muito 

pelo contrário, podem aumentar, na medida em que o 
aumento do aporte econômico no território 

não alcança as populações locais, que muitas vezes 
perdem capital social e financeiro. 

O grupo do Lab Mep, na liderança dos professores Paulo 
Sabroza e Luciano Toledo, trazem mais esta 

publicação que visa contribuir para a promoção da saúde 
mental das populações.



Pág. 23

MITOS E VERDADES
DROGAS
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Drogas/O que são

As drogas são substâncias, naturais 
ou sintéticas, capazes de promover alterações no 

funcionamento dos órgãos.
As drogas psicoativas agem na mente e alteram 

transitoriamente ou permanentemente o seu 
funcionamento.



SÓ BEBO 
SOCIALMENTE! SOU 
SÓCIO DA FÁBRICA 

DE CERVEJA! 
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Álcool

ESSE CAIXÃO FOI IDÉIA DOS SEUS AMIGOS
DE BOTEQUIM, PARA HOMENAGEÁ-LO!

Quem começa a beber socialmente virará 
alcoólatra ou quem usa maconha acabará usando 
cocaína e assim por diante? Não, as pessoas são 
diferentes. Cada caso é um caso e cada um tem 
uma vulnerabilidade para uma ou outra droga. 
Há pessoas que realmente não podem tomar o 

primeiro gole ou dar o primeiro trago em um 
cigarro, que entram num ciclo vicioso. No entanto, 

algumas pessoas bebem socialmente e não 
passam a usar outras drogas.



Tabaco
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O cigarro age como um 
leve estimulante da mente, 

mas seus efeitos 
negativos são pesados: 
dependência e inúmeros 

danos à saúde. 
Ele mata milhões de 

pessoas por ano, e é a 
primeira causa de morte 

evitável no Brasil.



Maconha
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A maconha é uma droga que deprimi o 
funcionamento da mente, que ‘‘relaxa’’. Ela 

também exerce uma alteração na percepção do 
tempo, fica mais difícil ver o tempo passar.

A continuidade do uso da maconha pode levar 
uma pessoas a ficar sem motivação para

a vida, esquecida. 
Se ligue na vida, apague essa idéia.



Cocaína
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A cocaína é uma droga que excita o 
funcionamento mental, que ’’ativa’’. O consumo em 

dose elevada pode lhe custar caro.
Essa droga pode causar exaltação, hiperatividade, 

alterar seu pensamento e criar um
sentimento de perseguição.
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Crack/Oxi

O crack e o oxi são drogas excitatórias,
’’ativam’’ a mente. São duas substâncias derivadas

da cocaína e podem ser obtidas do cloridrato
de cocaína ou da pasta de cocaína.

Essas drogas geram um forte impulso de energia,
tiram a fome, a dor, mas por apenas

poucos minutos. Após o curto efeito vem a angústia
e o sofrimento, levando a pessoa ao uso da droga

impulsivamente e repetidamente.
São vários os fatores de risco: doenças, violências,

perdas familiares, escolares. O vício é forte e
devastador, tira a saúde e a dignidade.
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Crack/Oxi

O abuso, a dependência e a abstinência dessas 
drogas geram um ciclo vicioso, grandes  

quantidades de drogas são usadas continuamente. 
O indivíduo desorganiza o pensamento, 

altera o comportamento. 
Ou a pessoa continua nesse ciclo vicioso e acabe 
pagando com a sua própria vida, ou para de usar 

as drogas e viva.



LSD

Pág. 31

Droga ilícita, proibida por lei. 
O LSD, abreviação de Dietilamida do Ácido 

Lisérgico, possui uma substância semelhante a 
outras encontradas em cogumelos. 

No entanto, não é elaborado a partir desta 
planta.Trata-se de uma substância sintética.

 É muita perigosa e pode causar diversos sintomas 
psicóticos, além de contribuir para o 
desencadeamento de doenças de 

doenças crônicas.



Ecstasy
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OI COLEGA! VOCÊ TEM

O CORPO MAIS QUENTE

DO QUE O MEU! DE QUAL

INFERNO VOCÊ É?

ECSTASY!

Droga ilícita, proibida por lei, sua abreviatura 
farmacológica é MDMA.

O ecstasy tanto altera o sentido das pessoas (visão, 
audição, tato, olfato), quanto faz uma excitação do 

funcionamento da mente, ’’ativa’’.
Provoca vários riscos e consequências, sendo a 

mais drástica, a morte.
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Inalantes/Solventes

São produtos químicos, com fins 
específicos no comércio e na indústria. Eles são 

usados como drogas, ativam a mente,
alteram as percepções do mundo, causando

uma confusão mental, agitação, risco de 
agressão. Podem causar diversas 

lesões no cérebro e em todo organismo. 



Heroína
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Droga ilícita, proibida por lei, 
sua ação pode causar tanto um 
intenso bem estar, quanto uma 

diminuição de sensações, como: 
dor, fome, tosse e desejo sexual.
As doses altas causam overdose. 
Caso o indivíduo não for socorrido 

pode entrar em coma e morrer.
Seu uso crônico evolui para 
intensa dependência física. 

A abstinência da heroína produz 
náuseas, dores musculares, 

diarréia, dentre outros sintomas. 
Sua abstinência poderá 

necessitar de 
tratamento hospitalar.



Quem é vulnerável
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DR
OGAS

A vulnerabilidade depende do modo 
como uma pessoa reage aos acontecimentos de 
sua vida (sua personalidade), do contexto social 

vigente e da saúde mental do indivíduo.
Essa suscetibilidade de se tornar dependente 
pode ser persistente, permanente, ou ocorrer 

ocasionalmente, apenas em certos 
períodos da vida.



O espaço social como fator  para o uso de drogas
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Vivemos num mundo globalizado. O ‘’shopping’’ invadiu a cidadezinha, a ferinha 
invadiu o centro da capital, favelizou-se, desmatou-se.

Cada lugar tem um valor, uma importância, cada local tem uma particularidade, uma essência. 
A cidade grande é diferente de uma pequena cidade e de um ambiente rural. Cada lugar é único e 

únicas são as comunidades que lá estão. Acontece que hoje em dia não há 
um lugar isolado do outro.

 O índio fala inglês, a terra não é mais do camponês e o empresário 
trabalha para o banco irlandês.

Na sociedade, o núcleo é a família. A família brasileira que trabalha, que estuda, enriquece e/ou 
empobrece (na rua, na favela, sem emprego, sem dinheiro). Como garantir o acesso 
ao espaço social frente as profundas mudanças dos ’’lugares’’? O crescimento e a 

ocupação urbana massificante não pode ser um fator de  exclusão.
O desafio dos dias atuais é encontrar uma maneira de valorizar a cultura frente à globalização.



O tipo de personalidade como fator para o uso de drogas
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Cada pessoa tem um modo de 
ver a vida, de entender o mundo e de se relacionar 
com o ambiente à sua volta. Esse modo específico 

de ser é a sua personalidade. Ela representa a 
forma como uma pessoa reage à vida.

Como você reagiria frente à morte de um familiar, 
uma frustração amorosa, 

perda de emprego, maus tratos de um pai? 
Contrário a isso, como seria a reação frente a um 

grande sucesso na vida, 
uma promoção no emprego, 

ao nascimento de um filho, ou mesmo 
ganhar na loteria?

Pág. 38



Pág. 39

Após essas experiências de vida, positivas ou 
negativas, alguns tipos de personalidades reagem 
com uma tendência ao uso de drogas: uma reação 

automática, impensada e repetitiva.

Essa reação repetitiva induz à dependência às 
drogas. A liberdade estará em poder usar a própria 

personalidade, seu modo de ser e pensar, para 
alcançar o pleno direito à vida e o sucesso que 

cada um deseja para si. 
A droga pode te levar a muitas viagens, mas 
cuidado, você poderá estar caminhando em 

círculos. Por isso, olhe por onde pisa e escolha bem 
a estrada da sua vida.



Drogas/Presença de transtornos mentais como fator para o uso
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Qualquer transtorno mental, seja
uma depressão, um transtorno

bipolar, uma equizofrenia, ou mesmo
uma ansidedade, pode causar 

um grande nível de sofrimentos.
Geralmente, causam várias

mudanças negativas no dia a dia
de uma pessoa.
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Muitas vezes, numa 
tentativa de se tratar, de 

melhorar, uma pessoa acaba 
buscando a droga, 

pensando que vai conseguir 
driblar a doença. 

Essa é uma jogada que não 
vai dar certo. 

Por isso, procure se tratar.



O que é dependência às drogas

O ser humano depende de diversas 
substâncias para viver. A natureza nos fornece o 

ar, a água, os alimentos. A sociedade deve se 
organizar e trabalhar para que todos recebam o 

necessário para suas vidas.
Depender, nesse caso, significa lutar para viver, 
mas a dependência às drogas vai exatamente 

para o lado oposto, para a morte.
As drogas podem causar dependência, mas o 

modo como isso acontece se dá de formas 
diferentes. Cada droga tem uma ação e cada 

pessoa busca uma ou outra droga por um 
motivo diferente. 
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O uso da droga pode ser divertido ou agradável.  Por isso, a 
pessoa começa a consumir 

mais e mais. A droga passa a ser a prioridade e torna-se 
uma necessidade cada vez maior.

Caracteristicamente, há uma substituição dos 
prazeres da vida por um bem estar artificial. A interação com 
o mundo, com as pessoas, com a vida começa a depender 

de uma substância química. Por fim, perde-se o ânimo 
para tudo e a única motivação que lhe resta  

 é o uso da próxima dose.
É isso que caracterizará se uma pessoa é ou não 

dependente de uma droga. Nesse caso, surge um novo 
problema, se essa pessoa tentar parar de usar a droga, um 
novo elemento aparece: A SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA!



A síndrome da abstinência
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A síndrome da abstinência surge 
sempre que uma pessoa que está 

dependente de uma droga, fica sem 
usá-la por um período de tempo. 

Ela é representada 
por sentimentos desagradáveis, 

no corpo, nos órgãos e na mente. 
O fato é, que se em um primeiro momento 

a droga é usada para um fim desejável, 
para causar um possível ’’bem estar,’’ 

posteriormente seu uso se 
dará para o alívio dos sintomas causados 

pela falta da substância, 
para acabar com a abstinência.
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A pessoa começa a necessitar da 
droga para viver. Esse ciclo abstinência-
uso de droga pode se tornar tão intenso, 
que o usuário passa a viver em função 

disso, deixando de lado suas 
necessidades básicas: se relacionar com 
as pessoas, estudar, trabalhar, namorar, 

até comer e dormir.
Cada droga provoca sintomas de 

abstinência específicos, particulares. Ou 
seja, as drogas são diferentes, assim como 

seus sintomas.



QUERO TRÊS CAIXAS DE
DENAGOSVITECILANITRILZOPROPIMEX.

DENAGOSVITECILANITRILZOPROPIMEX?
NÓS NÃO TEMOS. TEMOS O GENERICO,

WAPILCOIDEXOPURITAZMAGEBILINA.

Drogas/Mitos e verdades sobre o uso 
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Os remédios comprados em 
farmácias podem causar 

dependência. No entanto, eles 
podem ser comprados e 

usados, mas sem excesso, 
sem exagero.

Alguns remédios comprados 
em farmácias (comprimidos, 

soluções e até xaropes) podem
causar dependência se forem 
usados sem critérios. Use-os 
de acordo com a orientação 

de seu médico.
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PARA 
EMAGRECER

EU USO
DROGAS!
E VOCÊ?

EU USO A DROGA DO
SALÁRIO MÍNIMO!

Todos que usam drogas podem ser 
considerados pessoas fracas, que a utilizam 

para fugir de seus problemas? Não é tão 
simples assim. Existem casos que em que há 

um objetivo específico para o uso da 
droga. Casos em que essa droga é usada para 

inibir algum tipo de mal estar, para diminuir 
uma dor física ou mental. As vezes para 

inibir a fome, quando usadas por pessoas em 
condições socioeconômicas desfavoráveis, 

ou por quem quer emagrecer.

As drogas ditas 
naturais podem causar 

danos à saúde, sim. 
O que irá definir o quanto 
de dano essa droga pode 

causar à saúde será o 
seu poder de toxidade,

a concentração em cada
dose usada, e a 

frequência do uso.



Sinais de alerta
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Os sinais de alerta estão relacionados com a 
mudança de interesses. A pessoa deixa de se 
interessar pelos objetivos antigos, deixa de se 

relacionar com o presente, não traça seu futuro.
Seu convívio social muda, deixa a família, busca 

estar mais com seu grupo de usuários.
Seu ciclo de vida altera, dorme fora do horário, 

perde o tempo de acordar.



Fique ligado
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O uso da droga afeta negativamente 
diversos aspectos da vida. A droga por sí só 

causa um mal à saúde, mas diversas doenças 
podem ser adquiridas em consequência  do 

comportamento de risco que vem atrelado a ela.
Diversos danos à saúde advindos da falta de 
cuidado podem ser adquiridos. Pode haver o 

contágio de doenças sexualmente 
transmissíveis, como AIDS, hepatite, sífilis. 

A transmissão dessas doenças também podem 
se dar pelo compartilhamento de agulhas e 

seringas, no caso das drogas injetáveis ou pelo 
compartilhamento de notas de dinheiro, 

no caso da inalação da cocaína.
No caso do crack, os risco são ainda maiores, 
pois geralmente essa população encontra-se 

debilitada e mais suscetível a doenças 
infecto-contagiosas.



Política de saúde pública
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ESCOLA

HOSPITAL

Por que a questão da dependência 
às drogas é tão difícil de ser abordada? Porque 
vai além de se ter ou não uma doença. O uso de 
drogas está relacionado às individualidades de 

cada um, às dificuldades que as pessoas 
encontram na vida, às fragilidades de nossos 

conceitos, dos valores de cada sociedade.
A política de saúde pública é sem dúvida parte 

importante na conformação de um grupo de 
ações intersetoriais e transdisciplinares para o 

enfrentamento do problema das drogas. 
Entretanto, se ficar isolado de outros setores do 
poder público e da sociedade, será insuficiente.

O direito à cidadania deverá estar no 
centro das políticas de enfrentamento às drogas. 
Há de se garantir educação, saúde, habitação, 

ou seja, direitos humanos.
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DR    GAS
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   A violência é responsável por grande 
número de mortes, lesões e traumas na população 

brasileira e no mundo, tendo se tornado um grave problema 
de saúde pública. Por isso, buscamos neste texto 

apresentar os principais conceitos com que o setor de saúde 
aborda os tipos e as naturezas da 

violência, os grupos mais vulneráveis e os cuidados que os 
profissionais de saúde devem ter ao atuar 

nesses casos, tanto visando a orientá-los no tocante à 
promoção de saúde e uma cultura de paz, quanto em relação 

à prevenção da violência.

CADERNOS DE MONITORAMENTO

EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL Caderno Nº 3 - Maio - 2013

FIOCRUZ

VIOLÊNCIA 
Orientações para Profissionais da Atenção Básica de Saúde

Edinilsa Ramos de Souza
Adalgisa Peixoto Ribeiro
Fabiana Castelo Valadares
Juliana Guimarães e Silva
Eliane dos Santos Luz
Karina Cardoso Meira
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A Organização Mundial da Saúde/OMS define violência como o uso 
intencional da força física ou do poder real ou em ameaça, contra si próprio, 
contra outras pessoas, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte 

ou tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, 
deficiência de desenvolvimento ou privação.

A Política de Redução dos Acidentes e Violências, do Ministério da Saúde, 
define violência como as ações humanas que afetam a integridade e a saúde 

física, moral, mental ou espiritual.

VIOLÊNCIA
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Violência criminal

Violência criminal é o tipo mais comumente 
identificado. Abrange as agressões às pessoas e 

aos seus bens e constitui objeto de 
prevenção e repressão por parte da Segurança 

Pública: Polícia, Procuradoria e Poder Judiciário. 
No Brasil, além da criminalidade comum 

do dia a dia, temos graves formas desse tipo de 
violência: gangues, milícias, redes de exploração 

sexual de crianças/adolescentes, tráfico 
de seres humanos, de armas e de drogas, 

exploração do trabalho escravo. 



Violência coletiva
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Violência coletiva caracteriza-se por qualquer 
distinção, exclusão ou restrição baseada em 

atributos como raça, classe social, crença religiosa, 
que anule ou prejudique o exercício dos direitos 
humanos e liberdades fundamentais nos campos 

político, econômico, social, cultural ou em qualquer 
outro domínio da vida pública. São exemplos: 

conflitos violentos entre nações e grupos, 
movimentos de grandes grupos de pessoas 

desalojadas, guerras entre gangues e vandalismo 
de massas. Faz parte desse tipo, a violência 

estrutural ou social que se refere à manutenção das 
desigualdades sociais, culturais, de gênero, etárias 
e étnicas que produzem a miséria, a fome e várias 

formas de submissão e exploração de umas 
pessoas pelas outras. 
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Violência cultural

Violência cultural é a que se expressa 
por meio de discriminações e preconceitos 

que de tão repetidos e reproduzidos 
se tornam comuns e naturais na sociedade. Toda 
cultura tende a adotar certos comportamentos, 
valores, crenças e práticas e a rechaçar outros. 

No Brasil são particularmente vítimas da violência 
cultural: crianças e adolescentes, 

mulheres na relação conjugal, homossexuais, 
pessoas com deficiência, portadores de transtornos 

mentais, moradores de favela, 
seguidores de algumas crenças religiosas, 

migrantes, dentre outros.



Violência racial/étnica
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Violência racial/étnica é uma das mais 
cruéis formas de violência cultural e ocorre pela 

discriminação de uma pessoa ou grupo 
pelos seus atributos étnicos como cor da pele, 

formato de partes do corpo, textura do cabelo, entre 
outros. Em geral, vem acompanhada pela 

desigualdade social e econômica. 



Natureza da violência
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Refere-se a agressões 

verbais ou gestuais com 
objetivo de aterrorizar, humilhar, 
amedrontar a vítima, restringir 
sua liberdade ou isolá-la do 

convívio social. São exemplos: 
testemunhar violências, ser 

envolvido na relação conflituosa 
entre os pais ao ponto de 

rejeitar um deles por influência 
do outro, ser submetido a 
situações humilhantes e 

constrangedoras no trabalho, 
entre outras.

Violência psicológica

Constitui-se como o uso da 
força para produzir 

lesões, traumas, ferimentos, 
dores e incapacidades 

em outra pessoa. Ocorre em 
todos os ambientes, 

principalmente no espaço 
familiar e nas instituições de 

“proteção”. Um exemplo 
é o castigo 

corporal, usado para “educar” 
crianças e adolescentes, 

o qual deteriora a relação entre 
pais e filhos e ensina um 

modelo agressivo de 
solução para os problemas, 

quando o ideal seria 
buscar o diálogo.

Violência física

Ato ou jogo que ocorre nas 
relações hetero ou 

homossexuais e visa a estimular 
a vítima ou utilizá-la para obter 
excitação sexual nas práticas 

eróticas, pornográficas e 
sexuais, por meio de 

aliciamento, violência física ou 
ameaças. Suas principais 

vítimas são crianças e 
adolescentes, mas ocorre em 

todas as fases do ciclo de vida. 

Violência sexual



Violência contra crianças e adolescentes

Pág. 59

As meninas são as principais 
vítimas de violência sexual, mas 
o número de casos envolvendo 

os meninos tem aumentado. Eles 
têm mais dificuldade em revelar 

que foram violentados 
sexualmente por vergonha e 

medo de que sua sexualidade 
seja questionada. 

Violências contra crianças e 
adolescentes são quaisquer 
atos ou omissões dos pais, 

parentes, responsáveis, 
instituições e, em última 

instância, da sociedade em 
geral, que levam a danos físico, 

emocional, sexual e moral às 
vítimas. O abuso físico, sexual, 

psicológico, negligência e 
abandono, já definidos 

anteriormente, são os tipos de 
violência mais   frequentemente

cometidos contra eles.

As meninas são as principais 

vítimas de violência sexual, mas 

o número de casos envolvendo 

os meninos tem aumentado. 

Eles têm mais dificuldade em 

revelar que foram violentados 

sexualmente por vergonha e 

medo de que sua sexualidade 

seja questionada. 



Violência contra crianças e adolescentes - Bullying
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Bullying consiste na 
intimidação, 
humilhação, 

perseguição e 
exclusão, através de 
atitudes agressivas 

intencionais e 
repetitivas sem motivo 

explícito, apesar de 
normalmente ser 

relacionada a 
características físicas 

ou emocionais da 
vítima (obesidade, 

baixa estatura, 
deficiência física, 

aspectos culturais, 
étnicos ou religiosos).



Violência contra a mulher/Discriminação

DEPOIS DE MUITA 
LUTA TERMINEI A MINHA

FACULDADE. O SENHOR TEM 
UM EMPREGO PRA MIM 

NA SUA EMPRESA? 

TENHO!

Pág. 61

Violência contra a mulher 
é qualquer ato ou 

conduta baseada no 
gênero, que cause morte, 

dano ou sofrimento 
físico, sexual ou 

psicológico à mulher, 
tanto na esfera pública 

como na esfera privada. 

É preciso esclarecer que 
as diferenças entre os 

sexos são as 
características que 

definem biologicamente o 
que é o homem e a 

mulher. Por sua vez, as 
chamadas diferenças de 

gênero, se referem 
às construções 

sociais dos 
comportamentos que 

caracterizam o que é ser 
homem e o que é ser 

mulher na sociedade. Em 
nossa sociedade ainda 

são atribuídas aos 
homens funções sociais 

que os colocam 
numa posição superior à 

das mulheres. 



Violência contra pessoas adultas/Trânsito
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As relações violentas e desiguais 
também se expressam no trânsito, seja por 

desrespeito às normas de sinalização e 
segurança, seja pelos conflitos que costumam 

ocorrer entre os usuários (motoristas, 
motociclistas, pedestres). O comportamento de 

risco no trânsito tem gerado muitas mortes e 
internações, sobretudo de jovens e motociclistas 

entre 18 e 29 anos, pelo excesso 
de velocidade, embriaguez e inexperiência. Este 

cenário tem relação estreita com as falsas 
noções de que a posse de um carro 

ou moto significa ter liberdade, independência, 
sucesso e elevado status social, 

particularmente reforçadas pela indústria 
automobilística e publicitária. 



Violência contra pessoas idosas
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A violência contra a pessoa idosa é 
definida como um ou repetidos atos, ou 

falta de ações apropriadas, ocorrendo em 
qualquer relação que cause danos ou 

omissões em relação a ela. 

De acordo com o Estatuto do 
Idoso, essa fase da vida inicia a 

partir dos 60 anos. 
 Na velhice acontecem mudanças 

como: saída do mercado de trabalho, 
perdas de pessoas da família e 

amigos, limitações 
físicas e doenças crônicas comuns 

nessa faixa etária. Além disso, a vivência 
de violência também ocorre nesse grupo e 

a maior parte delas surge no 
ambiente familiar, 

mas também acontecem na rua e 
em instituições prestadoras de serviços 

como os bancos, o INSS as 
unidades de saúde, os abrigos, 

entre outras.



 Outros grupos vulneráveis
Pessoas com transtornos mentais
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Existem pessoas portadoras de transtornos mentais 

em todas as classes sociais, ciclos de vida 

(infância/adolescência, vida adulta e velhice) e em todas as 

sociedades. Durante muito tempo essas pessoas foram 

consideradas perigosas e, por isso, recebiam tratamento em 

instituições ou abrigos que eram semelhantes a prisões. 

Sabemos que os portadores de transtornos mentais são 
mais vulneráveis a sofrer violências, pois os problemas que 

apresentam os tornam mais frágeis nas relações sociais. 
Aviolência pode ocorrer na família, na comunidade e, 

principalmente, nas instituições.
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A privação de liberdade, a perda da 
identidade e dos vínculos familiares e o pouco 

reconhecimento e acolhimento de 
suas queixas são formas da violência 

institucional que ocorrem principalmente nas 
instituições psiquiátricas, mas também nas demais 

unidades de saúde e nas escolas.
Também ocorre a violência comunitária 

quando o portador de transtornos mentais é 
xingado, humilhado, e mesmo ignorado no dia a 

dia das ruas da cidade. 



Pessoas em situação de rua
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No Brasil, existem pessoas de todas as 
idades que vivem em situação de rua. Esse 

fenômeno é mais visível nos grandes centros 
urbanos do país e expressa distintas formas de 

exclusão. Viver na rua é símbolo de uma 
sociedade que não consegue distribuir sua riqueza 

de forma mais igualitária e, por isso, exclui 
determinados grupos que passam a ver na rua 

uma possível forma de sobreviver. 



Pessoas com deficiência
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SIM, ESTAMOS
CONTRATANDO 
PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA FÍSICA. 
DIRIJA-SE AO DRH.

Violência contra a pessoa 
com deficiência é uma forma 

de violência cultural que 
revela a dificuldade que a 
sociedade tem de conviver 

com os diferentes e sua 
tendência a isolar e excluir os 
deficientes físicos e mentais, 

menosprezá-los e não lhes dar 
oportunidade de desenvolver 

suas potencialidades, 
negando-lhes o 

direito de ir à escola e de 
ter uma profissão. 

Essas pessoas enfrentam 
muitas dificuldades cotidianas 
devido às barreiras funcionais 
como ausência de rampas e 

corrimão nos prédios, de 
rebaixamento nas calçadas, 
dos degraus nos transportes 

públicos, de sinais 
sonoros para 

cegos e pouco tempo 
de sinalização 

para a travessia da rua, 
dentre outros. 



O que os profissionais de saúde podem fazer?
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Diante das situações apresentadas até aqui, é 
possível que você esteja se perguntando como 

poderia atuar nesses casos. A em   Atenção Básica t
muito a oferecer no que diz respeito à promoção da 

saúde, à prevenção da violência e a atenção às 
vítimas e suas famílias.

As políticas públicas do setor saúde recomendam 
que a promoção da saúde e a cultura de paz 

fortaleçam os fatores de proteção relativos a cada 
um dos grupos aqui destacados..

A promoção da saúde se refere a ações mais 
abrangentes, que envolvem toda a comunidade em 

atividades que visam  educação em à
saúde. Neste sentido, profissionais da Atenção 

Básica devem estimular as capacidades, 
o autocuidado e a ajuda mútua. 



SERVIÇOS DE SAÚDE

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREA

CONSELHO TUTELAR

ESCOLA
ONG
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O profissional 
precisa preencher a ficha 
de notificação e o serviço 

de saúde deve 
encaminhá-la ao setor de 
vigilância da Secretaria 
Municipal de Saúde e 

anexar uma cópia dessa 
ficha ao prontuário do 
paciente. Quando for 
um caso de violência 

contra criança e 
adolescente o serviço 

deve comunicá-lo ao ainda 
Conselho Tutelar. O 

Ministério Público também 
deve ser informado, 

sobretudo dos casos de 
violência contra 

crianças e adolescentes e 
pessoas idosas.

Esse cuidado deve 
ser realizado por uma 

equipe  e multiprofissional
envolve algumas etapas 

como o acolhimento, 
o atendimento, a 

notificação dos casos 
suspeitos ou confirmados 

de violência e o 
seguimento dos 
casos na rede. 

O primeiro passo do 
cuidado é o   acolhimento

que significa uma 
disponibilidade do 

profissional para realizar 
uma escuta sensível e 
atenta que permita a 

criação de vínculos de 
confiança com o 

usuário e favoreça o 
compartilhamento de suas 

angústias e vivências 
de violência. Isso 

possibilita a identificação 
dos casos e assim o 

profissional pode atuar 
facilitando o acesso 
às ações de saúde 

disponíveis.
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   Os problemas de saúde que afetam os indivíduos em 
sociedades como a nossa, geralmente são sinais de que o 

adoecimento, a assistência e a recuperação da saúde ou as 
sequelas e a morte são experimentados desigualmente e de 

que, portanto, expressam a ação de forças destrutivas 
enraizadas socialmente.

Os movimentos sociais têm em comum o fato de apontarem 
esses problemas sob a ótica da desigualdade, da injustiça e 

dos direitos sociais. Em contrapartida, lutam por projetos, 
significados e orientações que levem a uma 

sociedade mais justa.
Nas lutas ou ações coletivas surgem novas formas de 

conhecer a realidade social que se baseia numa participação 
ampla, sem hierarquias.

O caderno faz uma análise histórica dos movimentos atuantes 
na área da saúde para deixar evidente estes aspectos e 

apontar os limites e as possibilidades na luta pela 
saúde das populações.

Eduardo Navarro Stotz
Carla Moura Pereira Lima
Gil Sevalho
Márcia Florentino
Marcos Thimoteo Dominguez

CADERNOS DE MONITORAMENTO

EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL Caderno Nº 4 - Outubro - 2013

Movimentos sociais e saúde
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MOVIMENTOS SOCIAIS
E SAÚDE
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Introdução

O conceito de movimentos sociais 
foi elaborado pelas Ciências Sociais na Europa em 

decorrência do surgimento, nos anos da década de 1960, de 
lutas sociais em torno de diferentes problemas sociais, a 

exemplo da habitação, dos serviços básicos, do acesso à terra 
ou dos direitos à saúde e reprodutivos. Nesse sentido, 

distinguem-se dos movimentos sindicais na medida 
em que estes lutam contra a exploração da força 

de trabalho pelo capital.
Por isso, dizer “de primeira” o que são movimentos sociais, não 

é tarefa simples. Aqui ofereceremos subsídios 
para você refletir criticamente 

sobre o tema e chegar às suas próprias conclusões. Por isso, a 
nossa análise dos movimentos sociais adota 

a perspectiva da Educação Popular em Saúde, 
que se organiza para a 

libertação das pessoas envolvidas no ato de aprender, 
em todos os momentos. 
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Atualmente, os movimentos sociais são 
frequentemente “criminalizados” pelo poder público e pela mídia 

(imprensa, rádio, televisão e internet) que influencia grande 
parte da sociedade e difunde como “absoluta 

verdade” as opiniões das grandes corporações das quais 
dependem por meio da publicidade e com as quais se identifica 

em termos de valores. Essas opiniões objetivam 
reforçar os interesses de quem tem poder e colaboram para a 

manutenção das injustiças sociais, inclusive para que os 
investimentos do dinheiro público beneficiem 

mais quem já tem muito.
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Introdução

Muitos são os grandes pensadores que afirmaram 
a importância dessas lutas dos movimentos sociais. Para 

exemplificar, transcrevemos um trecho da última entrevista de 
Paulo Freire, em 1997, na qual ele reúne de forma 

brilhante elementos fundamentais para reflexões que nos 
parecem cada vez mais atuais.

“Eu estou absolutamente feliz por estar vivo ainda e ter 
acompanhado essa marcha, que como outras marchas 

históricas, revelam um ímpeto da vontade amorosa de mudar o 
mundo, essa marcha dos chamados ’’Sem Terra’’. 

Eu morreria feliz se visse o Brasil cheio de seu tempo histórico 
de marchas. Marcha dos que não têm escola. Marcha dos 
reprovados, marcha dos que querem amar e não podem, 

marcha dos que se recusam a uma obediência servil. Marcha 
dos que querem ser e estão proibidos de ser. 
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Alguns traços do Brasil nos ’’retratos’’ 
dos censos demográficos

A imagem do que somos como pessoas, 

habitantes e cidadãos do Brasil é muito diversa, 

tanto pelo pertencimento a diferentes 

classes e grupos sociais, étnicos e raciais, ao 

gênero, a culturas e às condições 

ambientais diferentes.

A urbanização é outro desses traços 
marcantes. Os Censos Demográficos de 1960 e 

de 1970 registraram a mudança com 
nitidez, pois, como se pode constatar na tabela a 

seguir, enquanto em 1960 a população 
rural ainda prevalecia sobre a urbana, em 1970 

essa proporção se inverteu. 



Os movimentos sociais durante a ditadura militar

VEJA MEU FILHO,
UM COMUNISTA!
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O golpe militar que depôs João Goulart da 
Presidência da República em 31 de março de 1964, 

desfechado em nome dos interesses dos 
capitalistas e latifundiários, ameaçados pelas 

reivindicações dos trabalhadores da 
cidade e do campo, somente foi bem-sucedido 
porque teve apoio na classe média urbana, que 

tomou as ruas nas capitais e grandes 
cidades, no movimento conhecido como Marcha da 

Família com Deus pela Liberdade.  
Fortalecidos por essa base social, os militares 

suspenderam a Constituição Federal do Brasil e 
fecharam o Congresso Nacional, 

cassaram o mandato de deputados e senadores e 
os partidos foram declarados ilegais; os sindicatos 

sofreram intervenção, sindicalistas e dirigentes 
políticos presos e banidos. 
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   Charge publicada em 1968 no jornal Correio da Manhã do Rio de Janeiro, durante a ditadura militar. A charge 
resultou na retirada de circulação do jornal no dia em que foi publicada, por ordem das autoridades da  época.  
A sigla EP (que significava Escola Pública),  inscrita no bolso da camisa do  uniforme de um menino, aluno da rede 
pública do ensino fundamental, ironiza a exagerada forma nas ações de repressão imposta aos estudantes.
   Naquela época, o movimento estudantil organizava com muita coragem passeatas em protesto contra o regime 
militar. Por isso, era considerado uma espécie de inimigo público número 1 do governo.

Os estudantes vocalizaram a revolta da classe 
média, na luta por mais vagas nas 

universidades, e radicalizaram até alcançar o auge 
na Marcha dos Cem Mil, na cidade do 

Rio de Janeiro, em 1968. 



QUEREMOS
TERRA! CLARO!

Os movimentos sociais durante a ditadura militar
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A dura repressão e a 
retomada do crescimento 

econômico fizeram o 
movimento recuar, levando a 

maioria da classe média a 
aderir novamente ao 
regime ditatorial e a 

contribuir para sustentá-lo 
por quase uma década. 

Algumas organizações de 
esquerda resolveram 

enfrentar a ditadura com 
armas na mão, sendo 
destruídas, com seus 

militantes presos, mortos ou 
desaparecidos. 

Entretanto, a Igreja Católica, 
a maioria da qual até 

então estava ao lado dos 
militares, dividiu-se 

internamente e afastou-se 
do regime. A ala à esquerda, 

que se tornaria conhecida 
pelo nome de Teologia da 

Libertação, dirigiu-se para as 
classes trabalhadoras da 

cidade e do campo por meio 
das chamadas 

Comunidades Eclesiais 
de Base (CEBs).  

Assim é que, em 1973, 
teve início um movimento 

contra a carestia, organizado 
por clubes de donas de casa 

da periferia de São Paulo 
(capital) impulsionado 

pelas CEBs. 



Movimentos sociais e saúde
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Os movimentos sociais voltados para 
as lutas pela saúde da população se desenvolveram nas capitais 

e nas grandes cidades a partir de 1976. 
O mais notório foi o chamado Movimento da Zona Leste, em São 

Paulo (capital). Esse movimento
começou como uma iniciativa do clube de donas de casa que, no 

Jardim Nordeste, encaminhou à 
Secretaria Estadual de Saúde um abaixo-assinado reivindicando 

serviço público de saúde nesse bairro popular. 

A generalização da experiência na 
região de São Mateus se deu num 
contexto de intensas mobilizações 
estudantis e operárias entre 1977 e 

1979. Finalmente o Movimento da Zona 
Leste organizou e realizou em 1983 o 
Encontro das Comissões e Conselhos 

de Saúde da Zona Leste, no qual foram 
aprovados: No curto prazo, ampliação e 

melhoria dos Centros de Saúde, 
construção de hospitais públicos e 
prontos-socorros, ambulatório do 

INAMPS e oficialização 
regimento dos Conselhos. No médio 

prazo, saneamento básico e 
organização de um Conselho Regional 

da Saúde. No longo prazo, fim dos 
convênios com a 

Medicina de lucro, atendimento à saúde 
que seja público, de boa qualidade e 

igual para todos e participação da 
população na fiscalização e 

controle do funcionamento de todos os 
serviços de saúde.
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POVO

. 
A redemocratização, 

controlada pelos 
militares, abriu 
espaço para a 

participação desse 
grupo, de modo a 
resolver a crise do 

sistema médico 
previdenciário 

brasileiro, 
desencadeada em 

1981 e que somente 
seria superada, a 

partir da aprovação 
do direito à saúde na 
Constituição de 1988, 

com a criação 
do Sistema Único de 

Saúde.

Até aquele momento 
os movimentos eram

interclassistas, ou 
seja, reuniam em 

vários lugares do país 
estudantes, técnicos,

professores e 
lideranças populares. 

Mas, com a 
redemocratização 
política a partir de 
1982, ocorreu uma 
separação entre os 
movimentos e as 
iniciativas de um 

grupo que, apoiado no 
Centro Brasileiro de 
Estudos da Saúde 

(CEBES), nas 
instituições de ensino 

e na Associação 
Brasileira de Saúde 

Coletiva (ABRASCO), 
se autodenominou 

Movimento da 
Reforma Sanitária. 

Também na área da 
Saúde deve-se 

destacar a criação do 
Programa de Atenção 
Integral à Saúde da 
Mulher (PAISM), em 

resposta à 
reivindicação do 

movimento feminista de 
se instituir um 

programa público de 
controle da 

fecundidade no Brasil. 
Esse processo, que 

surgiu em 1983, abriu 
caminho para a luta 
pela saúde sexual e 

reprodutiva, embora a 
desigualdade social 

vigente em nosso país 
tenha limitado o 

alcance dessa política, 
pela dificuldade de 

renda para ter acesso 
aos métodos 

contraceptivos. 
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QUAL É
A GRAÇA?

É PORQUE
DISSERAM PARA

ELES QUE A JUSTIÇA
É IGUAL PARA

TODOS!

 A análise histórica dos movimentos 
sociais acima apresentada permite entender que 
movimentos sociais constituem uma designação 
para formas de organização e de luta bastante 
diversas. Tem em comum o fato de apontar os 
problemas fundamentais da desigualdade e da 

injustiça vigentes na nossa sociedade, 
de lutar por projetos, significados e orientações. 



O que são os movimentos sociais
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SE AUMENTARMOS 
NOSSA PRODUÇÃO,’’TODOS NÓS 

SAIREMOS GANHANDO E NINGUÉM 
SERÁ DEMITIDO’’. CONTO COM VOCÊS E 

GLÓRIA DEUS NAS ALTURAS E PAZ
NA TERRA AOS HOMENS DE

BOA VANTAGEM!

Os movimentos sociais 
não se opõem 

abertamente à ordem 
social, mas às formas 

de seu desenvolvimento 
no que diz respeito à 

igualdade, à liberdade, 
à democratização 

das relações sociais. Na 
medida em que lutam e 
alcançam conquistas, 

afetam a própria 
constituição 

da sociedade. Além de 
revelar problemas e 

encaminhar lutas para 
resolvê-los, também 

apresentam uma nova 
forma de compreender 

a realidade social, 
pois os sujeitos deles 
participantes precisam 

elaborar um 
conhecimento na ação 

coletiva. 
O conhecimento não é 

prévio, é construído 
na luta.



Limites e possibilidades dos movimentos sociais

O TRABALHADOR
ESTÁ SENDO
EXPLORADO

POR MELHORES CONDIÇÕES
DE TRABALHO

SALÁRIO 
DIGNO PARA 
A CATEGORIA

RESPEITO AO
PROFISSIONAL
DE SAÚDE

MAIS ESCOLAS
PARA NOSSOS

FILHOS

SOCIEDADE
POR UMA

MAIS JUSTA

REFORMA

AGRÁRIA,

JÁ!

FORA 
CORRUPTOS

MAIS EDUCAÇÃO
MAIS SAÚDE

SALÁRIO

POR UM

DIGNO

UNIVERSIDADES

MAIS VAGAS
NAS

AO IDOSO
ATENÇÃO

DISCRIMINAÇÃO
RACIAL

ABAIXO A

 À CRIANÇA E AO

 ADOLESCENTE

 RESPEITO

QUEREMOS

EMPREGO

A participação dos movimentos sociais em conselhos 

(sociedade civil e governo) para deliberar e/ou fiscalizar políticas públicas, a 

exemplo da saúde, dos idosos e da política de educação, 

tem atualmente uma abrangência nacional. 

Entretanto, a institucionalização dos movimentos, ou seja, seu 
enquadramento na lógica da representação em instâncias públicas de cunho 

paritário acaba por acarretar uma baixa renovação dos participantes e, 
assim, o enfraquecimento da relação destes movimentos 

com suas bases sociais. 

Nos últimos anos, porém, a retomada do crescimento 
econômico e sua expansão por novas áreas urbanas tem propiciado o 
aparecimento de novas formas de organização. São as Plenárias de 

Movimentos Sociais e os Fóruns Populares, experiências experimentadas 
no Brasil até meados dos anos de 1990, agora renascidas para 

dar conta das limitações apontadas. Formas de organizações mais abertas 
e plurais, permitindo uma diversidade de movimentos de distintas 

características e ideologias, oferecem, na medida em que estão enraizadas 
em interesses populares, a possibilidade de construção 

de novos movimentos sociais.
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Palavras finais
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Ao chegarmos ao final dessa leitura, caro leitor, cara leitora, 
queremos reafirmar que lutar é um direito, não é nenhum crime.

Ao contrário, somente juntas e organizadas em diversas formas, as 
classes trabalhadoras conquistarão os seus direitos. Portanto, a 

esperança de dias melhores vem dessas lutas de toda a gente que, 
apesar de sofrer várias formas de opressão, acredita noutro mundo 

mais justo para todas e todos.
�


