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RESUMO 
Este trabalho foi executado através de pesquisa bibliográfica e 
documental, a qual objetivou a discussão sobre como a categoria 
intersetorialidade se configura como estratégia indispensável para 
promoção o cuidado integral às mulheres consumidoras de substâncias 
psicoativas, apresentando sua interface na política nacional sobre 
drogas. Foi realizado, portanto, uma leitura histórica da Política sobre 
Drogas no Brasil e como a categoria intersetorialidade esteve presente 
nesse curso. Em seguida foi feito um recorte e discussão sobre a questão 
da desigualdade associada à categoria gênero, e como a prática da 
intersetorialidade pode se configurar no cuidado a esse público, bem 
como seus desafios no contexto atual das políticas públicas. 
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ABSTRACT 
This work was carried out through bibliographic and documentary 
research, which aimed to discuss how the intersectoriality category is 
configured as an indispensable strategy to promote comprehensive care 
for women who consume psychoactive substances, presenting its 
interface in the national policy on drugs. Therefore, a historical reading 
of the Drug Policy in Brazil was carried out and how the intersectoriality 
category was present in this course. Then, a clipping and discussion was 
made on the issue of inequality associated with the gender category, 
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and how the practice of intersectoriality can be configured in the care of 
this public, as well as its challenges in the current context of public 
policies. 

 
Keywords: Intersectoriality; Woman; Drug Consumption. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O consumo de substâncias psicoativas de forma problemática tem se constituído como 

uma questão relevante nas discussões em saúde pública, assim como nas agendas de políticas 

públicas voltadas ao tema. Atualmente, tem-se um consenso sobre como a questão não cabe 

apenas a setores isolados, ou mesmo à saúde, mas requer um esforço integrado das diferentes 

políticas públicas para que possam trabalhar na perspectiva de fortalecimento de direitos e 

efetivação de um cuidado integral. 

A assistência integral, preconizada pela política de saúde, parte do reconhecimento de 

que cada indivíduo deva ter suas especificidades de saúde atendidas, para que, então, esse 

cuidado seja efetivado. Nesta direção, esse estudo foca no consumo de substâncias psicoativas 

por mulheres, considerando as particularidades do ser mulher, sob o viés da categoria gênero, 

estando essas associadas a esse consumo nocivo, ao se avaliar que a problemática requer um 

olhar mais atento do Estado e da sociedade quando são objetivadas estratégias de intervenção. 

No entanto, mesmo ratificada sua importância, a principal questão posta para as 

políticas públicas trabalharem de forma intersetorial, tem sido o desafio da prática. No contexto 

atual, a Política Nacional Sobre Drogas tem encontrado impasses frente as atuais reformas 

conservadoras e neoliberais postas para a saúde mental. 

Realizado por meio de revisão bibliográfica, este trabalho é fruto da revisão de 

literatura, base para a construção do projeto de pesquisa do doutorado em Políticas Públicas 

da Universidade Federal do Piauí. E possui como objetivo a reflexão sobre como a categoria 

intersetorialidade é uma estratégia indispensável para promoção o cuidado integral às 

mulheres consumidoras de substâncias psicoativas, apresentando sua interface na política 

nacional sobre drogas.  

Deste modo, a intertesetorialidade é tema central neste estudo, tendo em vista sua 

relevância para a institucionalidade das ações em saúde, compreendendo esta como estratégia 

eficaz para a garantia da integralidade em saúde. E, do mesmo modo, pela necessidade de sua 

incorporação também no âmbito do planejamento, financiamento, gestão e pactuações entre 
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os poderes públicos. Nesse sentido, entende-se que o aprofundamento sobre o tema pode 

contribuir para a melhoria da execução das políticas públicas. 

 

2 INTERSETORIALIDADE E AS POLÍTICAS SOBRE DROGAS NO BRASIL 

 

A Seguridade Social, posta pela Constituição de 1988, parte da perspectiva de proteção 

integral como modo de assegurar universalmente a proteção social dos brasileiros. Deste modo, 

tal ideia de proteção integral tem se constituído numa meta a ser atingida pelas políticas 

públicas, que devem estar articuladas e trabalhar intersetorialmente como um pressuposto 

para a consecução da proteção integral (SCHUTZ; MIOTO, 2010).  

A intersetorialidade é uma matéria que orienta o planejamento e execução das políticas 

sociais na atualidade. É conceito amplo, que pressupõe a troca de experiência e informações, 

construção de redes de interação e a cooperação social entre gestores, profissionais, usuários. 

Implica em conflitos, disputas, mas também demanda consensos; deve considerar o contexto e 

a cultura ambiente, sempre em mutação, com avanços e recuos, conduzindo mudanças na 

forma do desenvolvimento das políticas sociais (SILVA, 2014). Essa forma de trabalhar deve, 

então, propiciar a reunião e organização não só dos setores, mas também de diversos saberes 

e atores que, pautados na promoção de ações conjuntas, devem visar o alcance de resultados 

positivos diante da questão alvo de intervenção.  

Nessa direção, Inojosa (2001) mostra ainda a transetorialidade, como mais uma 

possibilidade, caracterizada como a montagem do quebra-cabeça das políticas governamentais. 

A transetorialidade deve ocorrer tendo como foco tanto ações de base regional e como o 

alcance dos mais diversos segmentos da população, seja por faixa etária, por gênero ou por 

ocupação, considerando as características de cada grupo, de modo a saber o que prover e como 

garantir o acesso e o aproveitamento dos bens e serviços públicos. 

A autora apresenta ainda a proposta de que, para pensar um trabalho transetorial, 

devem ser discutidos quatro aspectos básicos: primeiro, a mudança de paradigma; segundo, 

um projeto político transformador; terceiro, o planejamento e avaliação participativos e com 

base regional; e por fim, a atuação em rede de compromisso social (INOJOSA, 2001). 

É indiscutível que a proposta da intersetorialidade e sua importância para o campo das 

políticas públicas é algo que já faz parte dos debates sobre a garantia de direitos e efetividade 
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das ações, não apenas de seguridade social, mas das demais políticas. No entanto, o principal 

desafio, ainda persistente para a intersetorialidade, é o da sua operacionalização. E quando se 

insere ao contexto a política nacional sobre drogas e sua correlação com a questão do gênero, 

a partir do consumo de drogas por mulheres, tem-se uma nova conformação para essa questão 

da operacionalização.  

Ainda no final dos anos 1990, o governo brasileiro institui políticas públicas voltadas 

para o tema. No entanto, observa-se uma dualidade de posicionamentos, uma vez que se tem 

de um lado a perspectiva da então Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) – com um viés de 

tolerância zero e criação de uma sociedade sem drogas, fortalecendo a visão repressiva. E ainda 

a emergência das primeiras ações no âmbito do Ministério da Saúde, reconhecendo o consumo 

problemático de substâncias psicoativas como uma questão de saúde pública e orientando-se 

já pela perspectiva de redução de danos (ROSA; FIGUEREDO NETO, 2009). 

No ano de 2000, no governo de Fernando Henrique Cardoso, pautado na Lei nº 6.368, 

de 1976, é criado o Sistema Nacional Antidrogas (SISNAD), que se propõe a integrar atividades 

tanto de repressão do uso indevido, do tráfego ilícito, e da produção não autorizada de 

substancias entorpecentes e drogas que causem dependência física ou psíquica; como de 

prevenção do uso indevido de substâncias entorpecentes e drogas que causem dependência 

física ou psíquica, bem como aquelas relacionadas com o tratamento, recuperação e reinserção 

social de dependentes (BRASIL, 2000). 

O SISNAD, como é possível ver já nos seus objetivos, apresenta ainda um viés bem 

repressivo para a questão das drogas, haja vista também o seu nome “Antidrogas”. No entanto, 

já sinaliza a pretensão de ações intersetoriais, pois caracteriza como integrantes órgãos como 

o Conselho Nacional Antidrogas (CONAD), o Ministério da Justiça, o Ministério da Saúde; o 

Ministério da Previdência e Assistência Social; a Secretaria da Receita Federal; a Secretaria 

Nacional Antidrogas, o Conselho Nacional de Educação, dentre outros. 

No âmbito do SUS tem-se, em 2001, a instituição da Lei nº 10.2016, que dispõe sobre a 

proteção dos direitos das pessoas com transtornos mentais e, ainda em 2002, a Portaria nº 

336/2002, com o estabelecimento e definição dos Centros de Atenção Psicossocial, e dentre 

estes, o CAPS ad, como o serviço de atenção psicossocial para atendimento de pacientes com 

transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas, tendo a capacidade 

operacional para atendimento em municípios com população superior a 70.000. Assim, são 
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incluídos os usuários problemáticos de substâncias psicoativas como público-alvo da rede de 

saúde mental, e deste modo, merecedores de ações e serviços direcionados para suas 

demandas. 

Mais adiante, em 2003, foi instituída a Política do Ministério da Saúde para a Atenção 

Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas, que apresenta diretrizes para uma política de 

atenção integral, e traz o entendimento de: 

 

[...] política de prevenção, tratamento e de educação voltada para o uso de álcool e 
outras drogas deverá necessariamente ser construída nas interfaces intrasetoriais 
possíveis aos Programas do Ministério da Saúde, o mesmo ocorrendo em relação a 
outros Ministérios, organizações governamentais e não-governamentais e demais 
representações e setores da sociedade civil organizada, assegurando a participação 
intersetorial. Para tanto, decisão política e visão social são elementos indispensáveis. 
(BRASIL, 2003, p. 6). 

 

A Política apresenta a estratégia de Redução de Danos, como foco nas ações de saúde 

destinadas no cuidado, destacando que é importante lidar com as singularidades, com as 

diferentes possibilidades e escolhas que são feitas, e que as práticas de saúde devem levar em 

conta esta diversidade. Propõe-se acolher, sem julgamento, o que, em cada situação, com cada 

usuário, é possível, é necessário, está sendo demandado, pode ser ofertado, deve ser feito, 

sempre estimulando a participação e o engajamento deste sujeito (BRASIL, 2003). Além disso, 

vê-se que a Política trata da questão como sendo algo de construção e ação intersetorial. 

No mesmo ano, em 2003, no âmbito da SENAD, é instituída a Política Nacional 

Antidrogas (PNAD), como um esforço de organizar sua operacionalização como fruto de 

esforços de forças nacionais, públicas e privadas, considerando também a vertente da 

municipalização de suas atividades, sensibilizando estados e municípios brasileiros para a 

adesão e implantação da Política Nacional Antidrogas, em seu âmbito. 

Reconhecendo como uma estratégia de prevenção, a política já sinaliza para a 

perspectiva de redução de danos em suas diretrizes. E quando apresenta seus pressupostos 

básicos, coloca como:  

 

Orientar a implantação das atividades, ações e programas de redução de demanda 
(prevenção, tratamento, recuperação e reinserção social) e redução de danos, levando 
em consideração os “Determinantes de Saúde”, entendidos como: renda familiar e 
nível social; nível educacional; condições ocupacionais ou de emprego; meio ambiente 
físico; funcionamento orgânico (biológico); herança genética; habilidades sociais; 
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práticas de saúde pessoal; desenvolvimento infantil saudável e acesso ao sistema de 
saúde. (BRASIL, 2003). 

 

A política não traz em seu texto a categoria intersetorialidade, mas reconhece a 

necessidade de “planejamentos que permitam a realização de ações coordenadas dos diversos 

órgãos envolvidos no problema, a fim de impedir a utilização do Território Nacional para 

trânsito do tráfico internacional de drogas” (BRASIL, 2003, p. 08). 

Nesta direção, em 2006 tem-se a criação da Nova Lei de Drogas – nº 11.343/2006, cujos 

eixos centrais passam pelos aspectos de introdução de uma política sólida de prevenção do uso 

de drogas, assistência e reinserção social no Brasil, eliminação da pena de prisão ao usuário, 

rigor punitivo ao traficante e financiador, clara distinção entre traficante profissional e 

ocasional, clareza na configuração do inquérito e o intuito de apreensão, arrecadação e leilão 

de bens e vantagens obtidos pelo tráfico (GOMES et al., 2006). 

Com a Nova Lei, têm-se também a alteração da nomenclatura do SISNAD, para Sistema 

Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o qual vem com a finalidade de articular, integrar 

organizar e coordenar as atividades de prevenção a uso indevido, a atenção e a reinserção social 

de usuários, bem como a repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito. O Sistema 

destaca como dois dos seus princípios: 

 

V- a promoção de responsabilidade compartilhada entre Estado e Sociedade, 
reconhecendo a participação social nas atividades do SISNAD; VI – o reconhecimento 
da intersetorialidade dos fatores correlacionados com o uso indevido de drogas, com 
sua produção não autorizada e seu tráfico ilícito. (BRASIL, 2006). 

 

Nesse sentido, vê-se o reconhecimento no âmbito federal, de que o consumo abusivo 

de substâncias psicoativas extrapola o campo puramente biológico, e deve ser tratado por meio 

do trabalho conjunto entre governo, sociedade, por meio da participação social, e do mesmo 

modo, das diversas políticas públicas, ou seja, um trabalho intersetorial. 

E mesmo referindo-se ao âmbito da prevenção e repressão, a integração entre as 

políticas públicas previstas na lei e as promovidas por órgãos do poder executivo, constitui 

objetivo de elevado destaque no SISNAD, dando assim mais eficácia às políticas envolvidas 

pelos diversos setores (GOMES et al., 2006). 

Recentemente, já no governo de Jair Bolsonaro, há a aprovação do Decreto nº 9.761 de 

abril de 2019, que institui a “Nova” Política Nacional sobre Drogas. As reformulações concedem 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

3351 

um caráter mais conservador ao trato da problemática das drogas, tento em vista tanto as 

alterações relacionadas à inclusão de comunidades terapêuticas, como um importante espaço 

para cuidado dos usuários, bem como a não valorização da perspectiva da redução de danos 

nas suas ações, adotando claramente a abstinência como abordagem preferencial do 

tratamento. Ainda assim, intersetorialidade permanece presente em diversos momentos do 

seu texto, como é possível verificar em seus pressupostos, a proposta da política de: 

 

Garantir o direito à assistência intersetorial, interdisciplinar e transversal, a partir da 
visão holística do ser humano, com tratamento, acolhimento, acompanhamento e 
outros serviços, às pessoas com problemas decorrentes do uso, do uso indevido ou da 
dependência do álcool e de outras drogas. (BRASIL, 2019). 

 

Seguindo a mesma linha, ao apontar os seus objetivos, a Política Nacional Sobre Drogas 

acrescenta a garantia a “implementação e pela manutenção da rede de assistência integrada, 

pública e privada, com tratamento, acolhimento em comunidade terapêutica, 

acompanhamento, apoio, mútua ajuda e reinserção social” e ainda se propõe a regulamentar, 

avaliar e acompanhar o tratamento, o acolhimento em comunidade terapêutica, a assistência, 

o cuidado a intersetorialidade e a transversalidade das ações. Destaca-se ainda o objetivo de: 

 

Garantir o caráter intersistêmico, intersetorial, interdisciplinar e transversal do 
Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas - Sisnad, por meio de sua articulação com 
outros sistemas de políticas públicas, tais como o Sistema Único de Saúde - SUS, o 
Sistema Único de Assistência Social - SUAS, o Sistema Único de Segurança Pública - 
Susp, entre outros. (BRASIL, 2019). 

 

No que refere ao tratamento, acolhimento, recuperação, apoio, mútua ajuda e 

reinserção social, a política direciona o foco para a definição de normas que regulem o 

funcionamento de instituições dedicadas ao tratamento, ao acolhimento, à recuperação e à 

reinserção social, bem como, o monitoramento e fiscalização o cumprimento dessas normas, 

respeitado o âmbito de atuação de cada instituição, a partir de uma visão holística do ser 

humano, observadas a intersetorialidade e a transversalidade das ações. 

Ao propor o trabalho de maneira intersetorial, a política nacional sobre drogas deixa 

claro que o cuidado destinado aos consumidores de substâncias psicoativas extrapola o campo 

de uma única política, devendo estas permanecerem envolvidas no processo de tratamento, 

acompanhamento, e de reinserção social.  
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3 A INTERSETORIALIDADE NO CUIDADO ÀS MULHERES CONSUMIDORAS DE SPAS 

 

Para compreensão acerca do nocivo/problemático de substâncias psicoativas e sobre a 

maneira modo como devem ser visualizados os sujeitos inseridos neste contexto, partindo do 

que é proposto por Silveira e Doering-Silveira (2014), é importante considerar que a 

dependência de drogas é um processo tridimensional, no qual tem-se a substância psicoativa 

com suas propriedades farmacológicas específicas; o sujeito, com suas características de 

personalidade e sua singularidade biológica; e o contexto sociocultural no qual se realiza esse 

encontro entre sujeito e droga. Nesse processo, a droga geralmente é utilizada de forma 

frequente e excessiva, causando prejuízos à vínculos afetivos e sociais, não é possível parar 

quando deseja, sua ausência provoca sintomas físicos (abstinência); e/ou há o hábito de viver 

sob os efeitos da droga, com grande impulso a usá-la com frequência (fissura). 

Deste modo, a abordagem de uso nocivo/problemático aqui referido, parte da 

compreensão de que o indivíduo, inserido num contexto, passa a desenvolver um consumo de 

drogas danoso, tanto aos seus aspectos fisiológicos, como também aos campos que envolvem 

sua vida social (profissional, familiar, afetivo, etc.). 

A partir da compreensão de que o uso problemático de substâncias psicoativas é uma 

questão que transcende a dimensão simplesmente biológica e a patológica, é possível 

apreender que, para um tratamento mais aguçado da questão, é imprescindível a confluência 

das diversas políticas públicas que compõem a rede intersetorial no atendimento às 

necessidades desse público. Neste trabalho em especial, o público feminino recebe um 

destaque, pelo entendimento de que a sociedade patriarcal que forja atitudes e pensamentos, 

traz às mulheres consequências, desigualdades e vulnerabilidades, unicamente por serem 

mulheres. E quando tais questões estão associadas ao consumo problemático de substâncias 

psicoativas, estas são intensificadas. 

Para a mulher, desde sua juventude são designadas uma série de atribuições, valores e 

atitudes que sempre reafirmam seu destino biológico de “ser mãe”. Com base nisso, espera-se 

um cuidado redobrado com seu corpo e que se comporte dentro dos padrões de conduta 

previstos para a futura mulher / esposa / mãe. Exige-se um rigoroso aprendizado sobre 

conduzir-se apropriadamente, no qual é cobrado o andar correto e na linha “para não ficar 
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falada” (FRAGA, 2000). Para os homens, embora na condição de detentores do poder, os papeis 

historicamente construídos são também severos, ao serem dadas responsabilidades pelo 

trabalho, pela mente e pelo saber, pela demonstração de força, de forma a esconder medos e 

sentimentos. 

Esta realidade histórica é previamente estabelecida para cada individuo que virá a 

conviver socialmente e, por consequência, coexistirá com as desigualdades entre homens e 

mulheres marcadas pela relação de gênero, que é algo construído frequentemente. Dessa 

forma: 

 

Entender que as diferenças pertencem ao reino da natureza, por mais transformada 
que esta tenha sido pelo ser humano, enquanto a igualdade nasceu no domínio do 
político, parece fora do horizonte de uma ideologia de gênero que naturaliza 
atribuições sociais, baseando-se nas diferenças sexuais. (SAFFIOTI, 1999, p. 85). 

 

Deste modo, as relações de gênero que construíram historicamente desigualdades entre 

homens e mulheres, determinando padrões de comportamento sociais podem influenciar tanto 

no padrão de consumo e como especialmente nas vulnerabilidades a que estão expostos 

homens e mulheres usuários de drogas, pois, como bem caracteriza Moraes (2010), o gênero: 

 

Expõem homens e mulheres a determinadas situações de vulnerabilidade - como a 
violência relacionada ao comércio de drogas ilegais, por exemplo. Gênero está na base 
das relações hierárquicas entre distintas pessoas envolvidas nos cotidianos de usos e 
de intervenções profissionais, que orientam políticas públicas e ações de 
trabalhadores e trabalhadoras das diversas áreas acionadas para dar conta da 
complexidade das drogas. (MORAES, 2010, p. 19). 

 

É evidente a existência de vários aspectos de gênero envolvidos nas relações entre as 

pessoas e as drogas, podendo estar relacionadas deste o tipo de drogas utilizada, ou mesmo 

expectativas inerentes ao uso. Nesse sentido, baseando-se, na concepção apresentada pelas 

autoras com as quais foi dialogado, é possível perceber como a atuação das políticas públicas 

junto às mulheres usuárias de drogas com vistas ao atendimento às demandas inerentes à sua 

condição vulnerável a qual podem encontrar-se submetidas, demandam articulações 

intersetoriais como estratégia de promoção e recuperação em saúde. Isso foi observado em 

pesquisa realizada com assistentes sociais da RAPS AD de Teresina, Piauí, onde ficou evidente 

que a ação intersetorial implica articulação de saberes e experiências, tanto da política de 

assistência social impulsionam as ações dos profissionais. (MOTA, 2020). 
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De um modo geral, são efetivadas ações internamente às instituições de cada 

profissional, com ações de atendimento direto aos (às) usuários (as) e seus familiares, 

orientadas por instrumentos como entrevista, atendimentos. Contudo, para atender a 

necessidade das usuárias, a intensidade está no trabalho de articulação da rede, mobilizando 

outras políticas, pois a saúde sozinha não tem condição de dar resposta integral. O princípio da 

integralidade e a concepção de saúde associada aos determinantes sociais do processo saúde/ 

doença implicam ações intersetoriais, o que está também previsto nos Parâmetros para 

atuação de assistentes sociais na política de saúde (MOTA, 2020). 

Essa rede aparece apresentada como sendo a principal dificuldade no que se refere ao 

atendimento das mulheres consumidoras de drogas. Frente à crescente demanda do público a 

ser assistido, os serviços e diferentes setores parecem não estabelecer de forma mais continua 

uma interligação no acompanhamento dos casos e têm dificuldade de trabalhar de forma 

articulada, influenciando assim na resolutividade (MOTA, 2020). 

Uma vez compreendido que a questão do uso de álcool e outras drogas relaciona-se 

com diversas causas e dimensões, entende-se que esta não pode ser resolvida apenas pelo 

esforço isolado do setor da saúde. Deste modo, articulações intersetoriais e a atuação 

multiprofissional são imprescindíveis para incidir sobre os determinantes sociais do processo 

de uso de álcool e outras drogas e promover a saúde (COSTA et al.,2013). 

Nesta direção, na integralidade da atenção, a intersetorialidade tem se colocado como 

um de seus grandes desafios, à medida que se observa a configuração fragmentada e 

desarticulada da política pública brasileira, o que impossibilita o atendimento das necessidades 

da população em sua integralidade (SCHUTZ; MIOTO, 2010). 

Em pesquisa realizada com profissionais e gestores de uma rede de saúde, o estudo de 

Costa et al. (2013) aborda sobre como estes apresentam as noções de trabalho intersetorial 

ainda baseadas na junção de diferentes setores para a realização de ações com caráter pontual, 

ocasionado na atuação dos setores, em sua maioria, de forma isolada, sem articulação. 

A não compreensão acerca da intersetorialidade por profissionais e gestores parece 

afetar o processo de trabalho e o planejamento e ações dos serviços (PERES, 2014). A partir 

desse raciocínio é indispensável do mesmo modo, que gestão também esteja empenhada do 

desenvolvimento de práticas intersetoriais. Os esforços devem ocorrer de forma conjunta e 

organizada. 
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A intersetorialidade não é um fim e nem irá, por si, promover o desenvolvimento e a 

inclusão social, mas é um fator de sua viabilização enquanto ação do Estado. A articulação de 

descentralização e intersetorialidade, constituem um novo paradigma orientador da 

modelagem também de gestão pública (JUNQUEIRA; INOJOSA; KOMATSU, 1998). 

Além disso, ações intersetoriais têm esbarrado na nova perspectiva de Estado 

neoliberal, com ações fragmentadas, focalizadas e gerencialistas, com cada vez mais redução 

do Estado. Como exemplo, é possível citar a atual situação dos profissionais de saúde/saúde 

mental que estão diretamente afetados por essa lógica gerencialista. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Para pensar em ações voltadas ao atendimento integral de mulheres consumidoras de 

substâncias psicoativas, a premissa inicial parte da mudança de paradigma, não apenas sobre a 

questão do consumo problemático de SPAS, mas também no que se refere à categoria gênero. 

Entender essa categoria como intrínseca à realidade de mulheres, e como tal, relacionada com 

a sua condição de consumidora, é ponto de partida para ações intersetoriais. 

A intersetorialidade, por sua vez, implica a troca de experiência, de informações, de 

construção de redes de interação, e assim, pressupõe o esforço coletivo, não apenas das 

políticas em sua forma normativa, mas da cooperação entre gestores, profissionais, e também 

usuários. No curso da história da Política sobre drogas, em suas distintas orientações, seja na 

esfera do SUS, ou da SENAD, as ações intersetoriais têm sido uma preocupação e 

direcionamento a ser seguido. 

Direcionado o olhar para o consumo problemático de álcool e outras drogas, vê-se que 

este aparece relacionado à diversas causas, e assume configurações distintas conforme os 

sujeitos, contextos e substâncias, e assim, não é uma demanda a ser resolvida unicamente pela 

saúde. As articulações intersetoriais, intervenções interdisciplinares e multiprofissionais devem 

ocorrer de maneira a superar ações focalizadas apenas na problemática do consumo em si, mas 

especialmente sobre os determinantes sociais desse processo. 

Contudo, vê-se que a prática da intersetorialidade para efetivação do cuidado integral 

às mulheres consumidoras de substâncias psicoativas, tem encontrado desafios não somente 

no que se refere ao reconhecimento das demandas singularmente inerentes ao público, mas 
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especialmente das práticas profissionais e gestoras, que muitas vezes permanecem submersas 

na lógica de estado neoliberal atualmente presente no país. 
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