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RESUMO 

 

Dentre as estratégias utilizadas para o enfrentamento das consequências 
relacionadas ao abuso de drogas, duas linhas se destacam: a abstinência 
(proibicionismo) e a política de redução de danos. A primeira apresenta a 
característica de focar no controle (redução) da oferta e da demanda de drogas. 
Dentre as estratégias utilizadas, estão a repressão e criminalização da produção, 
tráfico, porte e consumo de drogas ilícitas. A segunda, por sua vez, concentra suas 
ações na disseminação de formas de intervenção focadas na minimização dos 
danos à saúde e nos prejuízos sociais e econômicos relacionados ao consumo de 
drogas, aí incluídos o álcool etílico e o tabaco, sem necessariamente sustentar a 
repressão do uso. Portanto, essa estratégia se apresenta como um conjunto de 
direcionamentos, regras e práticas com o objetivo fundamental de reduzir os danos 
associados ao abuso de substâncias psicoativas em indivíduos que, por razões 
diversas, tem dificuldade ou não conseguem interromper seu uso, compreendendo 
que, apesar do esforço consciente para minimizar ou mesmo abolir o uso crônico, 
muitas pessoas, em diversos lugares do mundo, seguem utilizando drogas. Esta 
dificuldade, portanto, revela certo tipo de descompasso entre o desejo voluntário e 
consciente de evitar o uso da substância em questão e uma incapacidade real de 
poder fazê-lo. Esta incapacidade, sobre o controle do comportamento motivado, 
gera uma dissonância entre aquilo que é regido pela escritura legal e as 
possibilidades efetivas do dependente químico, para o qual, a liberdade de escolha 
não se vincula voluntariamente a esta doutrina, mas, antes, e principalmente, à 
escravidão resultante de alterações promovidas pela droga em sistemas corporais, 
psicológicos, cognitivos e motivacionais, incondicionadamente aprendidos, que se 
revela no vínculo inquestionável e indissociável deste com a droga e seus efeitos. 
Dito isso, essa dissertação tem como objetivos verificar se as políticas públicas 
direcionadas ao controle e/ou tratamento de dependentes químicos se inserem 
dentro de um contexto de promoção de saúde ao dependente químico; explorar os 
aspectos biológicos que determinam a relação do indivíduo com a droga, explorar a 
eficácia da abstinência, criminalização e reclusão forçada como forma de deter a 
busca e o consumo de drogas em indivíduos dependentes químicos e compreender 
a política de redução de danos como forma de abordar o problema de dependência 
química. O procedimento metodológico utilizado foi o levantamento bibliográfico. 
Como conclusão observou-se que, para que alcancem sucesso, as políticas públicas 
devem levar em conta a realidade do dependente químico, os fatores biológicos e 
sociais que o levam ao uso, o meio em que está inserido e as possibilidades 
existentes de tratamento e sua real eficácia. Infelizmente, o rumo atual da política 
pública sobre dependência química no Brasil, não se insere no contexto de 
promoção da saúde ao dependente químico, uma vez que ocorreu importante 
aumento no número de vagas em comunidades terapêuticas ao invés de privilegiar o 
tratamento ambulatorial.  

 

Palavras-chave: Transtornos relacionados ao uso de substâncias. Fissura. 
Redução de danos. Promoção da saúde. Política Pública. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Among the strategies used to face the consequences related to drug abuse, two lines 
stand out: abstinence (prohibitionism) and the harm reduction policy. The first has the 
characteristic of focusing on controlling (reducing) the supply and demand for drugs. 
Among the strategies used are the repression and criminalization of the production, 
trafficking, possession and consumption of illicit drugs. The second, in turn, focuses 
its actions on the dissemination of forms of intervention focused on minimizing 
damage to health, and on the social and economic losses related to drug use, 
including ethyl alcohol and tobacco, without necessarily sustaining repression of use. 
Therefore, this strategy presents itself as a set of guidelines, rules and practices with 
the fundamental objective of reducing the damage associated with the abuse of 
psychoactive substances in individuals who, for different reasons, have difficulty or 
are unable to stop their use, understanding that, despite from the conscious effort to 
minimize or even abolish chronic use, many people, in different parts of the world, 
continue using drugs. This difficulty, therefore, reveals a certain mismatch between 
the voluntary and conscious desire to avoid using the substance in question and a 
real inability to do so. This inability, over the control of motivated behavior, generates 
a dissonance between what is governed by the legal deed and the effective 
possibilities of the drug addict, for whom freedom of choice is not voluntarily linked to 
this doctrine but, rather, and mainly, to slavery resulting from alterations promoted by 
the drug in bodily, psychological, cognitive and motivational systems, unconditionally 
learned, which is revealed in the unquestionable and inseparable link between it and 
the drug and its effects. This dissertation aims to verify whether public policies aimed 
at the control and / or treatment of drug addicts fall within the context of health 
promotion for drug addicts; explore the biological aspects that determine the 
individual's relationship with drugs, explore the effectiveness of abstinence, 
criminalization and forced imprisonment as a way to stop the search for and use of 
drugs in addicts and understand the harm reduction policy as a way of address the 
problem of chemical dependency. The methodological procedure used was the 
bibliographic survey. As a conclusion, it was observed that for public policies to be 
successful, they must take into account the reality of the drug addict, the biological 
and social factors that lead to use, the environment in which they are inserted and 
the existing treatment possibilities and their real effectiveness. Unfortunately, the 
current direction of public policy on chemical dependency in Brazil does not fall within 
the context of health promotion for drug addicts, since there has been an important 
increase in the number of places in therapeutic communities instead of privileging 
outpatient treatment. 

 

Keywords: Substance-related disorders. Craving. Harm reduction. Health promotion. 
Public policy. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A utilização de drogas com padrão de abuso na sociedade brasileira, 

em nada destoa daquilo que se observou e se observa em outros países. Segundo o 

Relatório Mundial sobre Drogas, realizado pelo United Nations Office on Drugs and 

Crime (UNODC) (2019, p. 1), “35 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de 

transtornos por uso de drogas e requerem tratamento.” 

Segundo dados do III Levantamento Nacional sobre o uso de drogas 

pela população brasileira (2015), 9,9% das pessoas entrevistadas disseram ter 

utilizado alguma substância ilícita pelo menos uma vez na vida e 1,7% haviam 

utilizado nos últimos 30 dias. Quanto à faixa etária, a maior prevalência foi entre os 

25 e 34 anos. Quanto ao tipo de substância, a maioria das pessoas já utilizou 

maconha, seguido de cocaína, solventes, crack e similares, LSD, ecstasy e MDMA, 

drogas injetáveis, heroína, chá de Ayahuasca e quetamina, levando em 

consideração os últimos 12 meses do ano de 2015 (BASTOS, 2017). 

Utilizando os critérios do Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM-IV): 

 

Aproximadamente 1,2 milhões de indivíduos de 12 a 65 anos apresentaram 
dependência de alguma substância, que não álcool ou tabaco, nos 12 
meses anteriores à pesquisa. Isso representa uma prevalência de 0,8% de 
dependentes na população geral e uma prevalência de 13,6% entre 
indivíduos que consumiram alguma substância nos últimos 12 meses [...] 
sendo que as dependências de maconha, benzodiazepínicos e cocaína 
foram as mais frequentes (BASTOS, 2017, p. 131). 

  

No Brasil, como um todo, são escassos os estudos epidemiológicos 

focados na construção de uma base de dados nacional. A maioria dos estudos 

encontrados tem enfoque regional em um grupo específico, como, por exemplo, 

estudantes, caminhoneiros, entre outros (NASCIMENTO; NASCIMENTO; SILVA, 

2007; MALTA et al. 2018; SILVA et al. 2019). Este fato dificulta o entendimento da 

dependência química a partir de suas vertentes individuais e sociais, e não 

especificamente sob o paradigma da criminalização do uso de substâncias.  

Esse tipo de abordagem (epidemiológica) se faz necessária, dado que 

é no entendimento desta realidade que repousa a possibilidade do estabelecimento 

de programas de prevenção relacionados ao entendimento das necessidades de seu 
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uso, assim como de suas consequências sociais e seus efeitos sobre a saúde física 

e mental dos usuários. E é justamente sua ausência que implica na flagrante 

dissonância entre as políticas existentes para seu enfrentamento, assim como na 

eficácia de suas aplicações. Necessário se torna, portanto, que a promoção e 

aplicação de Políticas Públicas de Saúde orientadas para o dependente químico, 

tenham em foco, necessariamente, as possibilidades e o discurso do próprio 

indivíduo. Esta possibilidade se faz presente no entendimento e aceitação de que a 

droga interfere em sistemas físicos, emocionais e cognitivos que aprisionam o 

sujeito na rede irracional da motivação para o uso da droga, fortalecida pela mais 

absoluta falta de controle sobre essa demanda. 

 Portanto, o primeiro ponto a ser entendido é a forma utilizada para 

este enfrentamento no Brasil, ou seja, as políticas públicas criadas para administrar 

este crescente número de indivíduos dependentes de drogas, para os quais a 

marginalização e criminalização parecem ser a tônica. Isto leva necessariamente à 

reflexão sobre quais são as alterações promovidas no indivíduo pelo uso continuado 

de substâncias que o levam de um uso ocasional, pontual e meramente recreativo 

ao uso exagerado, contínuo e descontrolado. Quais fatores estão subjacentes a este 

desejo irrefreável que o conduz ao uso e abuso de substâncias, e que o torna presa 

fácil das demandas motivacionais (reforçadoras negativas) que mantém seu uso 

contínuo, apesar da absoluta consciência de seus efeitos prejudiciais sobre todos os 

aspectos da sua vida (sociais, afetivos, familiares, etc). Por fim, é de grande 

importância o contraponto destas duas realidades para o entendimento de como, e 

se, as políticas públicas vigentes se adequam a abordagem e tratamento da 

dependência química. 

O segundo capítulo conceitua e classifica a dependência química, 

destacando suas características biológicas e seus efeitos sobre os sistemas neurais, 

cognitivos, motivacionais e personalidade. Ressalta, também, a influência das 

experiências traumáticas vivenciadas na infância sobre o aumento da prevalência da 

dependência química.    

O terceiro capítulo conceitua a promoção da saúde e a diferencia da 

prevenção. Ressalta a importância das ações de promoção da saúde para o 

tratamento do dependente químico, destacando a redução de danos como a 

principal ação neste sentido. 



14 

 

O quarto capítulo fala sobre políticas públicas, destacando as políticas 

existentes sobre drogas. Ressalta os paradigmas do proibicionismo ou “Guerra às 

Drogas” e antiproibicionismo no setor da justiça e segurança pública; e o paradigma 

asilar e o psicossocial no setor da saúde e assistência social. 

O quinto capítulo fala sobre as Leis que regulamentaram e 

regulamentam a temática das drogas no Brasil. Mostra um panorama histórico do 

ano de 2001 a 2019, destacando os avanços e retrocessos que ocorreram na 

Legislação sobre drogas no país.   

O sexto capítulo fala sobre duas formas de abordagem da dependência 

química: a criminalização do uso de substâncias - baseada na abstinência e 

proibicionismo e a redução de danos - baseada no indivíduo e no seu bem-estar. 

O sétimo capítulo fala sobre as causas e as consequências do uso de 

drogas para o dependente químico, sua família e a comunidade em que vive. 

Destaca também a importância da família no processo de tratamento.  

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA DA PESQUISA 

 

 

As pesquisas atuais que envolvem o estudo de transtornos 

relacionados ao uso e abuso de substâncias enfocam particularmente nos 

mecanismos motivacionais subjacentes ao seu uso. Esse é um tópico importante na 

pesquisa sobre a manutenção do uso e abuso de substâncias, uma vez que a 

maioria dos modelos psicobiológicos de dependência consideram os aspectos 

motivacionais ou reforçadores das drogas como o motor central neste processo 

(SKINNER; AUBIN, 2010). No entanto, apenas modelos motivacionais parecem não 

cobrir completamente a complexidade dos comportamentos obsessivos observados 

em humanos, especialmente em relação aos padrões mais crônicos e altamente 

recorrentes de dependência. Nos últimos anos, a Teoria da Formação de Hábito 

tornou-se mais proeminente para explicar o padrão persistente de dependência, 

apesar de diminuir as propriedades de reforço da droga e aumentar as 

consequências negativas de seu uso continuado (SCHWABE; DICKINSON; WOLF, 

2011; SJOERDS et al. 2014; WOOD; RÜNGER, 2016). De acordo com esse 

modelo, a utilização crônica de substâncias produz uma transição do controle e 
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expressão do comportamento motivado por metas para um comportamento mais 

automático e habitual como resultado da utilização de drogas por longo prazo 

(RAHMAN et al. 2001; KOOB et al. 2004; ROBINSON; KOLB, 2004; EVERITT; 

ROBBINS, 2016).  

Baseado nesses fatos, o presente estudo tem como problema central o 

abuso e dependência de drogas e está circunscrito à análise dos modelos de 

abordagem prática de tal fenômeno, assim como das políticas públicas e saberes 

teóricos que as têm subsidiado. Para tal aborda: 

1) Os aspectos biológicos da dependência às drogas e as formas 

de tratamento existentes. 

2) Políticas públicas que as regulamentam e se, de fato, estas 

promovem saúde ao dependente. 

Os objetivos deste estudo foram: 

 Objetivo geral: verificar se as políticas públicas direcionadas ao 

controle e/ou tratamento de dependentes químicos se inserem dentro de um 

contexto de promoção de saúde ao dependente químico.  

 Objetivos específicos:  

1) Explorar os aspectos biológicos que determinam a relação do 

indivíduo com a droga.  

2) Explorar a eficácia da abstinência, criminalização e reclusão forçada 

como forma de deter a busca e o consumo de drogas em indivíduos dependentes 

químicos. 

3) Compreender a política de redução de danos como forma de 

abordar o problema da dependência química. 

A pesquisa tem natureza exploratória, visto que busca aprimorar os 

conhecimentos acerca do problema em estudo e o procedimento técnico utilizado foi 

o levantamento bibliográfico (GIL, 2002). 

Para Gil (2008, p.50), “a principal vantagem da pesquisa bibliográfica 

reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos 

muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”. 

Para o levantamento bibliográfico, foram realizadas buscas nas bases 

de dados Pubmed, Medline, Bireme, Scielo e Google Acadêmico, utilizando como 

descritores de busca: fisiologia, uso/abuso de substâncias, dependência química, 

abstinência, políticas públicas, proibicionismo e redução dos danos. Também foram 



16 

 

utilizados artigos encontrados em revistas e livros pertencentes aos pesquisadores, 

Leis, Projetos de Lei e Portarias sobre a regulamentação do tratamento da 

dependência química no Brasil. Foram excluídos os artigos que não responderam ao 

problema da pesquisa.  
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2 A DEPENDÊNCIA QUÍMICA: CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO 

 

 

Apesar dos termos dependência química, drogadição e abuso de 

substâncias serem utilizados de forma intercambiável, eles se referem a fenômenos 

diferentes. No contexto deste trabalho, utilizaremos o termo dependência química 

para nos referirmos a uma doença crônica, a qual subjaz profundas alterações 

neurobiológicas associadas a fatores genéticos, psicossociais e ambientais que 

influenciam tanto seu desenvolvimento quanto sua manifestação (NIDA, 2018). Esta 

doença, caracterizada pela expressão de comportamentos diversos, tem como base 

a perda do controle sobre o uso da droga, decorrente da intensa motivação por sua 

busca e uso contínuo; a despeito de seus efeitos claramente prejudiciais sobre todos 

os aspectos da vida do indivíduo (pessoal, familiar, social e de trabalho); além do 

aparecimento de uma síndrome de abstinência quando da interrupção de seu uso 

(KOOB, 2000; ADINOFF, 2004; ALI et al. 2011).  

A atribuição do caráter de doença à dependência química não é algo 

recente, e sua abordagem, dentro de uma visão mais humanitária, já foi 

implementada anteriormente. De fato, a Portaria no 1028, de 1º de julho de 2005, 

que regula as ações de redução de danos no Brasil, nos seus artigos 2º e 3º, define 

que:  

 

- Definir que a redução de danos sociais e à saúde, decorrentes do uso de 
produtos, substâncias ou drogas que causem dependência, desenvolva-se 
por meio de ações de saúde dirigidas a usuários ou a dependentes que não 
podem, não conseguem ou não querem interromper o referido uso, tendo 
como objetivo reduzir os riscos associados sem, necessariamente, intervir 
na oferta ou no consumo. 
- Definir que as ações de redução de danos sociais e à saúde, decorrentes 
do uso de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência, 
compreendam uma ou mais das medidas de atenção integral à saúde, 
listadas a seguir, praticadas respeitando as necessidades do público alvo e 
da comunidade: I - informação, educação e aconselhamento; II - assistência 
social e à saúde; e III - disponibilização de insumos de proteção à saúde e 
de prevenção ao HIV/Aids e Hepatites (BRASIL, 2005).  

 

Como doença, a dependência química tem seu diagnóstico explicitado 

em diversos tratados nosológicos, dentre os quais, o Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais, agora em sua 5ª edição (DSM-5, 2014). 

Segundo o DSM-5:   
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Os transtornos relacionados a substâncias dividem-se em dois grupos: 
transtornos por uso de substância e transtornos induzidos por substância. 
As condições a seguir podem ser classificadas como induzidas por 
substância: intoxicação, abstinência e outros transtornos mentais induzidos 
por substância/medicamento (transtornos psicóticos, transtorno bipolar e 
transtornos relacionados, transtornos depressivos, transtornos de 
ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo e transtornos relacionados, 
transtornos do sono, disfunções sexuais, delirium e transtornos 
neurocognitivos) (DSM-5, 2014, p. 481).  

 

Portanto, podemos aí perceber que, não apenas a dependência 

química apresenta suas próprias características, como parte de seus sintomas 

transitam também por outros transtornos, mais particularmente, os transtornos de 

ansiedade, transtornos depressivos e os de personalidade. 

 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA 

 

 

Em geral, os sintomas apresentados pelos dependentes químicos 

variam de sujeito para sujeito sendo invariavelmente classificados, de forma 

grosseira, em sintomas físicos e psíquicos. Cada uma dessas classes se bifurca em 

outros tantos sintomas secundários mais específicos. Devido aos sintomas que 

causa, podemos caracterizar a dependência química como um tipo de doença que 

surge em consequência de mudanças severas na estrutura neurológica e no 

comportamento. Os prejuízos causados pelo uso crônico de drogas inibem certos 

aspectos do funcionamento encefálico e são responsáveis pela desestruturação 

psíquica observada no dependente, além do completo declínio de sua saúde em 

geral, incluindo aspectos relacionados à absorção de nutrientes (RUIZ et al. 1990), 

funções cardiovascular (DAY; RUDD, 2019) e pulmonar (KARIMI; RAZAGHI, 2018), 

resposta imunológica (KOHNO et al. 2019), além de prejuízos em outras funções 

viscerais. Entretanto, dentre os mais importantes sintomas da dependência química, 

está o surgimento de “fissura” (cravings), associada a uma crise de abstinência em 

decorrência da interrupção de seu uso (CHILDRESS; MCLELLAN; O’BRIEN, 1986; 

AURIACOMBE; TIGNOL, 1995; GEORGE; KOOB, 2011). Este é o momento em que 

a dependência química mostra de fato o quão perversa ela se torna para o sujeito, já 

que, neste momento, o indivíduo procura a substância não mais como fonte de 

reforço positivo, mas, mais especificamente por suas características reforçadoras 
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negativas (AHMED; KOOB, 2005; KOOB, 2020). Dentre estes efeitos 

compensatórios notados durante a abstinência, resultantes da promoção de ações 

contrárias àquelas observadas durante os efeitos agudos da substância, estão: 

ataques de pânico (LEYRO; ZVOLENSKY, 2013), insônia (WILKERSON et al. 2019), 

aumento no tônus cardiovascular (VANDREY; UMBRICHT; STRAIN, 2011), cãibras 

musculares (COSKUN; KAYA, 2015), dores de cabeça (MARINIS; JANIRI; AGNOLI, 

1991), hiper-reatividade táctil e sensorial (HALLSTROM; LADER, 1981; BUSTO; 

FORNAZZARI; NARANJO, 1988; MAINEROVA et al. 2015), ansiedade (BRADY et 

al. 2013), sintomas depressivos (QUELLO; BRADY; SONNE, 2005), desrealização e 

despersonalização (SIRVENT; FERNANDEZ, 2015), alucinações (STEPHANE; 

ARNAOUT; YOON, 2018), dentre outros. Esses sintomas variam em função do tipo 

de substância utilizada, dosagem e frequência de uso.  

Do ponto de vista do tratamento, são os efeitos perversos que estas 

drogas promovem sobre os aspectos motivacionais e cognitivos do indivíduo que 

mais prejudicam o bom prognóstico. Com relação aos aspectos motivacionais e 

cognitivos, estão incluídas, alterações na percepção, distorção do pensamento 

lógico, prejuízos na homeostasia emocional e humoral e inibição da habilidade de 

controle motivacional como observado acima. Dado que, em indivíduos “normais”, a 

expressão das diversas motivações (ou pulsões) relacionadas ao prazer imediato ou 

como forma de evitar a dor estão sob controle de estruturas encefálicas primitivas, 

basicamente aquelas localizadas no tronco cerebral e diencéfalo, o valor hedônico 

de tais comportamentos frequentemente se torna fundamento da ação primeira 

(bottom-up) se não forem devidamente controlados. Por outro lado, o controle 

dessas motivações é executado rostralmente por estruturas mais recentes na 

filogenia, localizadas no neocórtex (top-down) (POTENZA et al. 2011; HAMMOND; 

MAYES; POTENZA, 2014). Portanto, para cada ação impulsiva, existe um controle 

cognitivo que atenua seu aparecimento fora do contexto necessário. Em indivíduos 

dependentes químicos, este controle está prejudicado ou mesmo inexiste (DALLEY; 

EVERITT; ROBBINS, 2011; GRANT; CHAMBERLAIN, 2014). 

 

 

2.2  A DROGA COMO REFORÇO 
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Apesar dos questionamentos levantados acerca de sua divisão 

(BARON; GALIZIO, 2005), em termo gerais, “reforço” é todo e qualquer estímulo 

que, quando apresentado, aumenta a possibilidade de ocorrência de uma resposta. 

Esta afirmação se adequa a ambos os tipos de reforço, positivo e negativo (CHASE, 

2006). No campo da dependência química, portanto, as drogas atuam como reforço, 

aumentando a frequência de ocorrência de sua busca e consumo, seja para induzir 

prazer físico e mental, ou para retirar o desprazer gerado pela interrupção de seu 

uso contínuo.  A interrupção do uso resulta em um desequilíbrio homeostático 

corporal que se revela pelo aparecimento de estados humorais e emocionais 

desagradáveis. Este desequilíbrio se deve particularmente à tolerância aos efeitos 

da substância (farmacocinética, farmacodinâmica, enzimática, comportamental e 

psicológica), induzida por seu uso contínuo, o que leva ao aumento na frequência de 

consumo e na quantidade de droga ingerida. Isto ocorre pela tentativa de recuperar 

os efeitos iniciais obtidos na ingestão aguda, condição que jamais será alcançada 

(KOOB; LE MOAL, 1997). 

 

 

2.3  CIRCUITOS E SISTEMAS NEURAIS 

 

 

Drogas psicotrópicas em geral afetam os mesmos circuitos neurais 

envolvidos na modulação de reforçadores naturais, como a água, alimento, prazer 

sexual, etc. Entretanto, para estes casos, normalmente ocorre saciação, na medida 

em que os drives motivacionais subjacentes vão sendo resolvidos. O grande 

problema da droga é que para ela não existe saciação. É justamente, o quanto mais, 

mais se quer. As drogas afetam basicamente quatro tipos de circuitos neurais: 

aqueles relacionados à aprendizagem e reforço, aqueles relacionados aos aspectos 

da motricidade, os vinculados aos processos emocionais e, principalmente, aqueles 

vinculados ao controle da memória, função executiva e motivação (GOLDSTEIN; 

VOLKOW, 2002; VOLKOW et al. 2010; VOLKOW et al. 2012; VOLKOW et al. 2013). 

Como exemplo, diversos estudos tem demonstrado a presença de impulsividade 

(incompetência em inibir motivações em excesso) (BECHARA, 2005); déficits no 

reforço (BLUM et al. 2012); reduzida atividade dopaminérgica diante de reforços 

naturais e aprendizagem não adaptativa (BERRIDGE, 2007); surgimento de 
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processos oponentes aos efeitos da droga na ausência desta, como intenso estado 

emocional negativo durante a abstinência (KOOB et al. 1993); prejuízo na tomada de 

decisão (REDISH; JENSEN; JOHNSON, 2008), a menos que esta esteja 

relacionada com a droga e/ou seus efeitos; inflexibilidade e respostas automáticas 

(BELIN et al. 2009). 

 

 

2.4  BASES BIOLÓGICAS DOS PROCESSOS MOTIVACIONAIS 

 

 

Estar motivado a algo significa apresentar uma forte tendência a 

realização de determinada ação, cuja consequência principal é a redução da 

motivação que a gerou. Este tipo de processo mental está fortemente conectado 

com outros aspectos da vida psíquica do indivíduo, aí incluídos o foco atencional 

(frequentemente oscilando entre a habilidade cognitiva de ler e codificar e a 

atividade motora fina de escrever), e a capacidade de deliberadamente flexibilizar a 

atividade mental de forma a poder lidar com diversas demandas cognitivas que se 

apresentam no campo do sujeito, mesmo na presença de distratores (POSNER; 

DEHAENE, 1994; DUNCAN, 2013).  

A modulação normal dos processos anteriormente citados, 

denominados cognitivos, envolve a associação de uma série de outras habilidades 

(memória de trabalho, representação de regras e contexto, conflito e detecção de 

erro etc.), estando a cargo de estruturas encefálicas recentes na filogenia, mais 

particularmente o córtex pré-frontal. De fato, as fortes tensões geradas em 

estruturas evolutivamente ancestrais no sistema nervoso de vertebrados, 

particularmente de primatas, e que, como tal, apresentam a característica de 

incondicionada e reflexa (aí incluídas a expressão do pânico, da raiva, agressão, 

medo intenso, e do prazer), encontram-se sob forte controle de estruturas 

encefálicas mais rostrais que, ao longo da evolução, surgem para dar o contraponto 

à expressão pouco adaptativa desses processos emocionais em qualquer contexto. 

Dentre estes últimos, podemos citar as vias mesolímbica, mesocortical, e 

nigroestriatal como as mais importantes (ADINOFF, 2004). A via mesolímbica é 

caracterizada pela projeção da área tegmental ventral para regiões límbicas, 

incluindo o núcleo accumbens e a amígdala. Esta via está relacionada com as 
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emoções e memória. A via mesocortical é caracterizada pela projeção da área 

tegmental ventral para o córtex cerebral, especialmente o córtex pré-frontal. Esta via 

está relacionada à regulação do afeto e ao pensamento orientado para metas, entre 

outros. A via nigroestriatal é caracterizada pela projeção dos neurônios 

dopaminérgicos da susbtância negra compacta para o núcleo caudado-putamen 

(também chamado de estriado). Esta via está relacionada com a facilitação de 

movimentos voluntários através das ações do neurotransmissor dopamina sobre 

receptores dopaminérgicos (STANDAERT E GALANTER, 2009). Dentre as 

estruturas, o córtex pré-frontal e suas subdivisões apresentam papel primordial na 

adiccção (GOLDSTEIN; VOLKOW, 2011). 

 

 

2.5 EFEITOS DAS DROGAS SOBRE OS SISTEMAS MOTIVACIONAIS 

 

 

Apesar do distanciamento conceitual, é bastante difícil, ou sequer 

possível, dissociar emoção de motivação. Emoções são, grosso modo, 

“sentimentos” intrinsicamente associados com respostas fisiológicas que se 

desenvolvem na interação entre organismo e seu contexto. Motivação, por outro 

lado, é um estado persistente que induz o indivíduo a produzir uma atividade 

organizada (KOOB, 2015). Em qualquer um dos casos, ambas são variáveis 

intimamente relacionadas, as quais subjazem áreas neurais específicas que as 

modulam. Portanto, emoções geram motivações (ou drives), e motivações se 

realizam na forma de comportamentos. No campo da dependência química, drogas 

produzem sensações (ou alteram emoções). As sensações geradas, que se refletem 

na forma de prazer intenso ou remoção de desconforto (físico ou emocional), geram 

motivações para sua busca e consumo que resultam no aumento da frequência de 

seu uso (comportamento de ingestão da substância) sempre que situações de 

desconforto similares se apresentem no contexto existencial do indivíduo (KOOB et 

al. 1993; KOOB 2015; KOOB; LE MOAL, 1997; CHARTOFF; CARLEZON, 2014; 

AGUIRRE; MADRID; LEVENTHAL, 2015; PIPER, 2015).  

A ausência da droga (abstinência) no corpo de um usuário crônico 

produz sintomas físicos e emocionais. Agregado a isto está todo um processo de 

aprendizagem associativa que se intensifica pela utilização crônica da substância, e 
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é justamente este tipo de aprendizagem que vai acompanhar o indivíduo ao longo da 

vida; razão pela qual se torna inconcebível a noção de ex-usuário ou ex-dependente, 

e razão que também estrutura o conceito de dependência enquanto desordem 

(HEATHER, 2017) ou, para outros autores, doença (VOLKOW; KOOB; MCLELLAN, 

2016). Estas conceptualizações, apesar das mais variadas críticas (HAMMER et al. 

2013; LEVY, 2013), têm grande implicação na visão social e política da dependência 

química, porque colocam limite à criminalização e punição do dependente. De fato, 

como descrito por Pickard: 

 

The moral model of addiction has two distinctive features. First, it views drug 
use as a choice, even for addicts. Second, it adopts a critical moral stance 
against this choice. Addicts are considered people of bad character with 
antisocial values: selfish and lazy, they supposedly value pleasure, idleness 
and escape above all else, and are willing to pursue these at any cost to 
themselves or others. In contemporary Western culture, we typically hold 
people responsible for actions if they have a choice and so could do 
otherwise, and we excuse people from responsibility if they don’t. Because 
the moral model of addiction sees drug use as a choice, it views addicts as 
responsible; because it condemns this choice, it views them as to blame – 
potentially deserving of the stigma and harsh treatment they in fact receive. 
For this reason, in so far as the moral model continues to influence – 
whether implicitly or explicitly – conceptions of drug use and drug addiction, 
the prejudice and injustices to which drug users and addicts are subjected 
around the world may appear justifiable (PICKARD, 2017, p.170). 

 

 

2.6 EFEITOS DAS DROGAS SOBRE A COGNIÇÃO 

 

 

Um dos fenômenos mais observados em indivíduos que se submetem 

ao tratamento da dependência química é sua grande vulnerabilidade à recaída 

quando expostos ao contexto, ambiente(s) nos quais usualmente faziam uso da 

substância, ou, em outras palavras, quando expostos às pistas contextuais 

associadas à droga e seus efeitos (HYMAN, 2005). Este tipo de comportamento se 

deve basicamente à capacidade desses estímulos de eliciar respostas fisiológicas e 

“fissura” pela droga, como resultado da aprendizagem incondicionada gerada por 

associação de estímulos (droga/ambiente) (HYMAN, 2005; HEINZ et al. 2019). Este 

fenômeno, cuja base principal é o condicionamento de preferência ao lugar, está 

descrito para todas as substâncias psicoativas que apresentam a característica de 

reforço, incluindo os estimulantes (cocaína, anfetamina, metanfetamina, crack, etc) e 
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depressores do sistema nervoso central (álcool, ópio, morfina, heroína, etc.), assim 

como para a maconha, tabaco, dentre outros (BARDO; BEVINS, 2001). Essas 

substâncias apresentam a característica de induzir aprendizagem associativa 

pavloviana, expressa na ausência do controle voluntário (perda do controle cognitivo 

sobre a capacidade de fazer escolhas), e pelos potentes efeitos fisiológicos que, na 

abstinência, se apresentam como estímulos reforçadores negativos. Dessa forma, a 

probabilidade de que sintomas de abstinência sejam eliciados sempre que o 

indivíduo for exposto a contextos relacionados à droga e seus efeitos é muito alta. 

Tudo isto acontece pelo prejuízo causado devido o uso crônico de drogas sobre três 

aspectos da cognição do indivíduo, a saber: o controle da impulsividade, a atenção, 

e a tomada de decisão (MEYER; KING; FERRARIO, 2016). 

Sabe-se que o prejuízo no autocontrole tem um papel fundamental na 

dependência química e em outros tipos de dependência não especificamente 

química, como jogos, prazer sexual, entre outros, ainda que estes sejam 

francamente devido a efeitos do ambiente sobre sistemas farmacológicos 

endógenos (VERDEJO-GARCÍA; LAWRENCE; CLARK, 2008; CADET; BISAGNO, 

2013). Tomando como base o que já foi descrito mais acima, no campo da 

aprendizagem, a impulsividade é também referida pelo termo desinibição. A 

utilização do termo desinibição resulta da capacidade que as drogas de abuso têm 

de “inibir” o controle de mecanismos top-down corticais que, dentre outras 

características, suprimem respostas motivacionais não adaptativas, particularmente 

aquelas relacionadas ou “dirigidas” pelos efeitos reforçadores de drogas em geral 

(ARON et al. 2007). No entanto, é fato que, da imensidão de pessoas que utilizam 

drogas de alguma forma, poucas vão adentrar num esquema de uso crônico e 

menos ainda se tornarão dependentes de fato (ANTHONY; WARNER; KESSLER, 

1994). Isto indica que outras características intrínsecas ao indivíduo podem 

influenciar o estabelecimento da dependência química. Dentre estas, algumas 

disfunções previamente existentes, clínicas ou subclínicas, podem ser decisivas 

para o quadro aberrante observado em dependentes químicos — incluindo os traços 

de personalidade, para os quais mesmo a percepção das consequências adversas 

do uso de drogas não inibe a motivação para seu consumo. 

 

 

2.7 DROGAS E PERSONALIDADE 
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No contexto da influência da personalidade do indivíduo sobre a 

probabilidade dele vir a se tornar dependente químico ou sob as alterações que as 

drogas promovem na personalidade de indivíduos antes “normais”, são importantes 

os estudos orientados ao entendimento do efeito de drogas em crianças e 

adolescentes, sobretudo, se a exposição destes a estas substâncias se dá de forma 

crônica. Dentre os efeitos de drogas observados em crianças e adolescentes 

podemos citar: prejuízo no desenvolvimento psicossocial (NARDI et al. 2012), 

comportamento sexual de alto-risco (MORRISON; SMITH; AKERS, 2014), 

comportamento criminoso e violento (CLARO et al. 2015), ideação suicida 

(CANTÃO; BOTTI, 2016), além do estabelecimento de transtornos mentais na vida 

adulta (KESSLER et al. 2010). Dessa forma, o uso e abuso de substâncias está 

diretamente relacionado a problemas sociais e de saúde adversos (NUTT et al. 

2007). Este tipo desviante de comportamento, no qual a maioria das drogas 

utilizadas é de fonte ilícita, está associado, além dos danos causados no próprio 

sujeito, há um enorme custo social, aí incluído a assistência à saúde, a aplicação da 

Lei e também os sistemas legais que a embasam (REUTER, 2006; NUTT et al. 

2007; GALLASSI et al. 2008). A redução destes gastos e, mais importante, 

promoção de saúde do dependente está necessariamente relacionada à 

necessidade do entendimento dos fatores relacionados, particularmente levando em 

consideração que cada indivíduo tem suas peculiaridades. Como exemplo, existe 

uma alta comorbidade entre o uso, abuso e dependência de drogas com uma série 

de transtornos mentais (GRANT et al. 2004; LINGFORD-HUGHES; WELCH; NUTT, 

2004; BAKKEN; LANDHEIM; VAGLUM, 2007). Isto indica que o entendimento dos 

transtornos de humor, ansiedade e personalidade, assim como dos aspectos 

neurofisiológicos e comportamentais da dependência química, pode ajudar no 

estabelecimento de políticas de prevenção mais adequadas e eficazes.  

 

 

2.8 EVENTOS TRAUMÁTICOS NA INFÂNCIA E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 

 

 

 Eventos estressores na infância reduzem o número de receptores de opióides 

e dopamina no cérebro. Estes receptores são responsáveis por emoções essenciais 

como: amor, alívio da dor, prazer e motivação. Essas alterações podem gerar 
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adolescentes mais ansiosos, com baixa tolerância a frustrações, o que aumenta a 

chance de se tornarem dependentes de substâncias químicas (MATÉ, 2012). 

Dube e colaboradores realizaram um estudo nos Estados Unidos 

mostrando a relação entre 10 categorias de experiências adversas na infância com o 

abuso de substâncias ilícitas. Entre as experiências consideradas, destacam-se: 

violência familiar, divórcio dos pais, abuso de álcool ou drogas na família, morte dos 

pais e abuso físico ou sexual. Os resultados mostraram que pessoas com uma 

experiência adversa, apresentaram risco duas a quatro vezes maior de tornarem-se 

dependentes químicos; e pessoas com mais de cinco experiências adversas, 

apresentaram risco sete a 10 vezes maior de tornarem-se dependentes, em relação 

àquelas sem nenhuma experiência adversa na infância (DUBE et al. 2003). 

Os sistemas responsáveis pela resposta ao estresse são alterados 

pelo abandono, negligência e abuso (físico, sexual e emocional) na infância. Como 

estes sistemas estão envolvidos na dependência química, estas pessoas são mais 

propensas a tornarem-se dependentes na adolescência e fase adulta (MATÉ, 2012). 

 

 

2.9 O SUJEITO CLIVADO: QUERER E NÃO PODER 

 

 

Uma das questões mais frustrantes para o dependente químico é sua plena 

consciência, na ausência de sintomas de abstinência, de que sua motivação para a 

busca e consumo de droga(s) é francamente superior ao seu forte desejo de não o 

fazer. Esta dissonância entre querer e não poder está fortemente associada a uma 

série de alterações neurofisiológicas causadas pelo uso da(s) substância(s), assim 

como uma intensa tendência do indivíduo a experienciar a droga e seus efeitos para 

evitar toda a gama de sintomas desagradáveis que surgem durante a abstinência. 

Dizemos, por isso mesmo, que a droga, para o dependente químico, apresenta uma 

característica reforçadora negativa (KOOB, 2013), e os sintomas de abstinência a 

ela associados, a qualidade de estressores incondicionados (YANG et al. 2015). 

Esta dissociação pode ser aventada tomando como base alguns estudos nos quais 

foram verificadas remodelações de sistemas neurais subjacentes a expressão de 

comportamentos não adaptativos. Por exemplo, estimulantes do sistema nervoso 

como a cocaína e a nicotina induzem potencialização de longo prazo (do inglês long-
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term potentiation-LTP) de circuitos neurais da área tegmental ventral do 

mesencéfalo (ARGILLI et al. 2008) e do hipocampo (KENNEY; GOULD, 2008), 

respectivamente. Da mesma forma, depressores do sistema nervoso central, como o 

álcool etílico, induzem potente LTP em áreas do estriado dorsal, uma das principais 

aferências dopaminérgicas dos neurônios da área tegmental ventral (LOVINGER; 

PARTRIDGE; TANG, 2003). Vale ressaltar que a tolerância gerada pela contínua 

utilização de agentes mediadores do ácido gama-aminobutírico (GABA) tem como 

consequência um pronunciado aumento na excitação geral do encéfalo e a 

promoção de aprendizagem associativa não adaptativa, como aquela verificada 

entre os efeitos das drogas e o contexto (LOVINGER; PARTRIDGE; TANG, 2003). 

Por isso mesmo ocorre a grande motivação do dependente químico na direção da 

droga e seus efeitos, e sua absoluta falta de controle sobre esta motivação. 
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3 PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

 

O termo promoção da saúde é constantemente empregado como se 

fosse sinônimo de prevenção, no entanto, seu significado é mais amplo e complexo. 

A própria palavra saúde tem várias interpretações. Segundo Christopher Boorse 

(1977, apud Scliar, 2007, p. 37) “saúde é ausência de doença”. A Organização 

Mundial de Saúde (OMS) define saúde como: “um estado de completo bem-estar 

físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de 

enfermidade” (OMS, 1946, p. 1). 

Segundo Leavell & Clark (1976, apud Czeresnia, 2004, p. 214) o 

conceito de prevenção é definido como: “ação antecipada, baseada no 

conhecimento da história natural afim de tornar improvável o progresso posterior da 

doença”.  

 

A prevenção apresenta-se em três fases: primária, secundária e terciária. A 
prevenção primária é a realizada no período da pré-patogênese. O conceito 
de promoção da saúde aparece como um dos níveis de prevenção primária, 
definido como “medidas destinadas a desenvolver uma saúde ótima”. Um 
segundo nível da prevenção primária seria a proteção específica “contra 
agentes patológicos ou pelo estabelecimento de barreiras contra os agentes 
do meio ambiente”. A fase da prevenção secundária também se apresenta 
em dois níveis: o primeiro, diagnóstico e tratamento precoce e o segundo, 
limitação da invalidez. Por fim a prevenção terciária que diz respeito a 
ações de reabilitação (LEAVELL & CLARK, 1976 apud CZERESNIA, 2004, 
p. 214). 

 

Em 1986, surgiu o conceito de prevenção quaternária, que, segundo a 

WONCA (Organização Mundial dos Médicos de Família) é definida como: “ação 

tomada para identificar o paciente em risco de excesso de medicalização, para 

protegê-lo de novas invasões médicas e para sugerir-lhe intervenções, eticamente 

aceitáveis”. 

Também, em 1986, surge a definição de promoção da saúde, segundo 

a carta de Otawa: 

 
o nome dado ao processo de capacitação da comunidade para atuar na 
melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior 
participação no controle deste processo. Para atingir um estado de 
completo bem-estar físico, mental e social os indivíduos e grupos devem 
saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar 
favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser vista como um recurso 
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para a vida, e não como objetivo de viver. Nesse sentido, a saúde é um 
conceito positivo, que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as 
capacidades físicas. Assim, a promoção da saúde não é responsabilidade 
exclusiva do setor saúde, e vai para além de um estilo de vida saudável, na 
direção de um bem-estar global (CARTA DE OTAWA, 1986). 

 

A promoção da saúde vai além da prevenção, engloba os indivíduos, 

as comunidades, o governo, o setor da saúde, outros setores sociais e econômicos, 

organizações voluntárias e não-governamentais, autoridades locais, indústria e 

mídia, com intuito de compartilhar seus conhecimentos, capacitar as pessoas a 

exercer maior controle sobre sua própria saúde, seus direitos e sobre o meio-

ambiente, bem como fazer opções que conduzam a uma saúde melhor e contribuam 

para o desenvolvimento pessoal e global, possibilitando uma ruptura de paradigma 

no campo da saúde, considerando a realidade objetiva da sociedade globalizada 

(CARTA DE OTAWA, 1986; BUCHELE; COELHO; LINDNER, 2009; GELBECKE; 

PADILHA, 2004). 

As práticas de promoção da saúde envolvem mudanças de hábitos, 

constroem a autonomia do sujeito através de ações que possibilitem a passagem da 

passividade para a atividade (MENDES; FERNANDEZ; SACARDO, 2016).  

Para Teixeira: 

 

O debate em torno da Promoção da Saúde subsidia, principalmente, a 
incorporação de propostas que dizem respeito à mudança no conteúdo das 
práticas de saúde, contribuindo para a redefinição dos objetos das práticas, 
e dos meios de trabalho empregados no desenvolvimento de ações em 
vários níveis organizacionais. Trata-se, portanto, de incluir no leque de 
ações realizadas pelo sistema de saúde, ações de educação, comunicação 
e mobilização social voltadas ao “empoderamento” de indivíduos e grupos 
de modo a que possam vir a desenvolver práticas que resultem na 
promoção, proteção e defesa de suas condições de vida e saúde. Estas 
ações podem se concretizar enquanto processos mais amplos dirigidos à 
formulação e implementação de políticas, ao nível municipal, estadual ou 
nacional, ou restringir-se a práticas localizadas em função da natureza dos 
problemas ou das características dos sujeitos que decidam empreendê-las 
(TEIXEIRA, 2006, p. 101). 

 

Para que ocorra a promoção da saúde do dependente químico são 

necessárias ações que possibilitem seu empoderamento no tocante à tomada de 

decisões quanto a sua saúde. O indivíduo deve fazer parte do seu tratamento e não 

ser mero expectador. No contexto das políticas públicas para o enfrentamento do 

uso e abuso de drogas, uma das principais ações de promoção de saúde é a 

proposta da redução de danos, visto que esta busca o bem-estar físico e social dos 
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usuários, minimizando os prejuízos causados pelo uso das substâncias (MOREIRA, 

2006). 
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4 POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

As políticas públicas podem ser definidas como um conjunto de ações 

do governo, com o intuito de garantir os direitos sociais. Possibilitam que os 

governos coloquem seus planejamentos em prática. Essas ações são passíveis de 

acompanhamento e avaliações, possibilitando mudança de estratégia caso não 

alcancem o efeito inicialmente desejado (PEREIRA, 2005; SANTOS; OLIVEIRA, 

2013; SOUZA, 2006). 

Segundo Souza (2006) os elementos principais das políticas públicas 

são: 

 

 A política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e 
o que, de fato, faz. 

  A política pública envolve vários atores e níveis de decisão, embora seja 
materializada através dos governos, e não necessariamente se restringe a 
participantes formais, já que os informais são também importantes 

 A política pública é abrangente e não se limita a leis e regras. 

  A política pública é uma ação intencional, com objetivos a serem 
alcançados. 

  A política pública, embora tenha impactos no curto prazo, é uma política 
de longo prazo.       

 A política pública envolve processos subseqüentes após sua decisão e 
proposição, ou seja, implica também implementação, execução e avaliação 
(SOUZA, 2006, p. 36-37). 

 

As políticas públicas sobre drogas envolvem tanto o Setor da Justiça e 

Segurança Pública, quanto o Setor da Saúde e Assistência Social. No Setor da 

Justiça e Segurança Pública, destacam-se dois paradigmas: o do proibicionismo ou 

“Guerra às Drogas”, que visa o combate ao tráfico e a criminalização de usuários e 

traficantes; e o antiproibicionismo, que visa a descriminalização e a legalização das 

drogas. No Setor da Saúde e Assistência Social, destacam-se também dois 

paradigmas: o asilar, de caráter orgânico, colocando o dependente químico como 

passivo em relação ao seu tratamento, isolando-o do convívio social e familiar, tendo 

a internação como modelo; e o psicossocial, centrado na autonomia do dependente 

químico, visando a inclusão e reinserção social, tendo como modelo a redução de 

riscos e danos (TEIXEIRA et al. 2017). 

Até a década de 1980, as políticas públicas sobre drogas no Brasil 

eram de cunho proibicionista. Eram baseadas nas políticas internacionais, que 
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desde 1909, no encontro da Comissão do Ópio de Xangai, perpassando pelas 

Convenções Internacionais da Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova 

Iorque (1961) e Viena (1971 e 1988), visavam o combate ao uso e ao tráfico de 

drogas (SANTOS; OLIVEIRA, 2013). 

Após 1980, as políticas públicas para o enfrentamento das drogas 

passaram a ser formuladas pelo Conselho Federal de Entorpecentes (CONFEN). 

Privilegiavam a repressão ao consumo, tráfico e produção de drogas. Algumas de 

suas ações, porém, promoviam a atenção ao dependente químico, como apoio aos 

centros de referência, à pesquisa em prevenção, às comunidades terapêuticas e aos 

programas de redução de danos, voltados para a prevenção da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida, do inglês, Acquired Immunodeficiency Syndrome 

(AIDS), entre os usuários de drogas injetáveis (SANTOS; OLIVEIRA, 2013). 

No Brasil, o olhar clínico para o uso de drogas na esfera pública até o 

início da década de 1990, estava a cargo do que se chamava “Centros de 

Referência Nacional”. Estes centros, em número de seis, adotaram a influência do 

pensamento do médico alemão Claude Olivenstein para o qual, a abstinência é 

necessária para o tratamento. Seguindo a linha de outros países, no final dos anos 

1980, sob coordenação do Ministério da Saúde, mais especificamente do atual 

Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente 

Transmissíveis, começaram as primeiras reuniões motivadas pelo aumento da 

prevalência de AIDS entre usuários de drogas injetáveis — o que gerou, em 1989, a 

primeira tentativa brasileira de fazer funcionar um programa de trocas de seringas 

entre usuários de drogas injetáveis, em Santos/SP, tentativa esta, rapidamente 

abortada pela autoridade jurídica local. Este episódio sinalizava, já naquele 

momento, a resistência do sistema jurídico brasileiro em travar qualquer tipo de 

abordagem que não privilegiasse a criminalização do usuário, em detrimento de seu 

bem estar, condição inversa daquela posteriormente observada com a política de 

redução de danos levada a cabo pelo Ministério da Saúde. Na primeira metade da 

década de 1990, entretanto, com a utilização de recursos do United Nations Office 

on Drugs and Crime (UNODC), foi estabelecido no Brasil, uma série de Projetos de 

Atenção ao Uso de Drogas Injetáveis, incluindo trocas de seringas (DONEDA; 

GANDOLFI, 2006). 

Iniciou-se, então, através da Coordenação Nacional Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DST/AIDS), um conjunto de ações de redução de 
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danos voltados para o controle do vírus causador da AIDS, HIV (do inglês Human 

Immunodeficiency Virus) e de outras infecções de transmissão parenteral entre 

estes usuários. A prosperidade do programa se revelou tanto pela própria 

multiplicação dos Programas de Redução de Danos - entre os anos 1995 a 2003, 

foram abertos mais de 200 programas, muitos deles incluindo troca de seringas - 

quanto pelo surgimento de associações organizadas como a ABORDA (Associação 

Brasileira de Redutores de Danos) em 1998, e outras associações estaduais 

(ANDRADE, 1998).  

O CONFEN foi substituído em 1998 pelo Conselho Nacional Antidrogas 

(CONAD), vinculado ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 

República, que formulou a Política Nacional Antidrogas, instituída pelo Decreto 

4.345/2002. Esta política era essencialmente proibicionista e visava uma sociedade 

livre de drogas ilícitas. Paradoxalmente, neste mesmo ano, a Lei 10.409 institui o 

tratamento multiprofissional ao dependente químico, sendo a primeira menção sobre 

redução de danos na Legislação brasileira (SANTOS; OLIVEIRA, 2013). 

No ano de 2005, o CONAD aprovou a Política Nacional sobre Drogas, 

que tinha como diretrizes principais:  

 
atingir o ideal de construção de uma sociedade protegida do uso de drogas; 
reconhecer o direito de toda pessoa receber tratamento para drogadição; 
reconhecer as diferenças entre o usuário, a pessoa em uso indevido, o 
dependente e o traficante; priorizar ações de prevenção; incentivar ações 
integradas aos setores de educação, saúde e segurança pública; promover 
ações de redução de danos; garantir ações para reduzir a oferta de drogas 
no país, entre outras orientações (SANTOS; OLIVEIRA, 2013, p. 85). 

 

Em 2006 foi instituída a Lei 11.343, que orientava a prevenção do uso 

indevido de drogas, tratamento aos dependentes, visando a reinserção social e 

utilização das redes de apoio e distinguia o usuário de traficante, estabelecendo 

suas respectivas penas (TEIXEIRA, 2017). 

A despeito das críticas recebidas por pelo menos 70 entidades, além 

do Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e Secretaria de Direitos Humanos 

(vinculada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos), a política de 

redução de danos foi colocada para trás como ferramenta para a abordagem e 

intervenção no plano do abuso de drogas em favor da política de abstinência e 

criminalização, como revelado pela Lei nº 13.840, de 05 de junho de 2019. Além da 

não liberação de qualquer droga no país e mais rigor na punição para pequenos 
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traficantes, esta Lei permite a internação compulsória de usuários crônicos, 

acentuando o caos na política criminal brasileira, além de pôr um freio nos avanços 

conseguidos tanto nas questões relacionadas à saúde pública quanto à política 

antimanicomial. Desta forma, criou-se uma dissonância entre aquilo que é regido 

pela escritura legal e as possibilidades efetivas do sujeito dependente químico, para 

o qual a liberdade de escolha não se vincula à doutrina legal presente, mas, antes, 

às alterações promovidas pela droga em sistemas corporais, psicológicos, cognitivos 

e motivacionais, estes últimos incondicionadamente aprendidos, coisa que se revela 

no vínculo inquestionável e indissociável do indivíduo com a droga e seus efeitos. 
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5 A LEI E O DEPENDENTE QUÍMICO 

 

 

No ano de 2001 foi promulgada a Lei nº 10.216/01, positivando os 

direitos humanos para os portadores de transtornos mentais e realizou-se o 

Seminário Nacional sobre Atendimento aos Usuários de Álcool e outras Drogas na 

rede do Sistema Único de Saúde (SUS), que antecedeu a III Conferência Nacional 

de Saúde Mental (III CNSM). Este evento promoveu a discussão sobre a 

configuração de uma rede de atenção a usuários de álcool e outras drogas, com 

ênfase na reabilitação e reinserção social, no âmbito do SUS. Dentre as 

recomendações pactuadas, destacam-se: uma rede assistencial centrada na 

comunidade com possibilidade de acesso a diversos serviços de saúde; articulação 

com serviços sociais não diretamente relacionados com a saúde e que promovam o 

exercício da cidadania e reinserção social; modelo assistencial fundamentalmente 

ambulatorial, estando as internações indicadas somente em quadros de emergência, 

com risco de auto ou heteroagressão, quadros graves de intoxicação e abstinência 

(ALVES; LIMA, 2013). A indicação de internação deve seguir os preceitos da OMS e 

Tratados Internacionais de Direitos Humanos, ou seja, por curtos períodos, em caso 

de surtos ou para desintoxicação, se possível, de forma voluntária, utilizando a 

técnica de motivação (NOVAES, 2014). 

Em 2002, foram regulamentadas as Portarias Gabinete do Ministro 

(Portarias GM n° 336/02 e GM n° 817/02, que regulamentaram o Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-AD) e os mecanismos de financiamento do 

SUS para a atenção aos usuários de álcool e outras drogas). Neste mesmo ano, foi 

instituído pelo Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Atenção Comunitária 

Integrada a Usuários de Álcool e outras Drogas. Este programa estabelecia uma 

rede assistencial centrada na atenção comunitária e serviços sociais e de saúde, 

que atendessem de forma integral os usuários e suas famílias, promovendo sua 

inclusão social, considerando a estratégia de redução de danos (ALVES; LIMA, 

2013).  

Em 2005, a Secretaria Nacional Antidrogas publicou a Política Nacional 

sobre Drogas. Destacam-se entre os objetivos dessa política: a conscientização da 

sociedade sobre os prejuízos e implicações negativas e consequências do uso 
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indevido de drogas; educação, capacitação e formação de pessoas em todos os 

seguimentos sociais para a ação efetiva e eficaz de redução da demanda, da oferta 

e de danos, baseada em conhecimentos científicos e experiências bem sucedidas; 

implantar e implementar rede de assistência integrada, pública e privada para 

pessoas com transtornos decorrentes do consumo de substâncias psicoativas, 

integrando os esforços desenvolvidos no tratamento (BRASIL, 2011). 

Em 23 de agosto de 2006, o Presidente da República sancionou a Lei 

11.343 que instituía o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – 

SISNAD, cuja finalidade, além da repressão da produção não autorizada e do tráfico 

de drogas era: “articular, integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas 

com a prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e 

dependentes de drogas” (Lei 11.343, 23 de agosto de 2006, art. 3º, inciso I), em 

cooperação com o SUS e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) (art. 3º, 

§2º). Em seu artigo 4º, a Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006, apresenta os 

princípios do SISNAD, e aqui citamos apenas alguns:  

 

Inciso I [...] o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, 
especialmente quanto à sua autonomia e à sua liberdade[...], inciso VII [...] a 
integração das estratégias nacionais e internacionais de prevenção do uso 
indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas 
e de repressão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito[...], 
inciso IX [...] a adoção de abordagem multidisciplinar que reconheça a 
interdependência e a natureza complementar das atividades de prevenção 
do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de 
drogas, repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas 
(BRASIL, 2006). 

 

Dentre seus objetivos figuram (art. 5º):  

 

Inciso I [...] contribuir para a inclusão social do cidadão, visando a torná-lo 
menos vulnerável a assumir comportamentos de risco para o uso indevido 
de drogas, seu tráfico ilícito e outros comportamentos correlacionados[...], 
inciso II [...] promover a construção e a socialização do conhecimento sobre 
drogas no país[...], inciso III [...] promover a integração entre as políticas de 
prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e 
dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao 
tráfico ilícito e as políticas públicas setoriais dos órgãos do Poder Executivo 
da União, Distrito Federal, Estados e Municípios (BRASIL, 2006).  

 

Como visto então, a Lei privilegia, no âmbito do indivíduo, o respeito à 

liberdade individual e a adoção de estratégias multidisciplinares para prevenção do 

uso indevido de drogas e a atenção e reinserção social dos usuários.  
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Em 23 de dezembro de 2011, foi regulamentada a Portaria nº 3088, 

que instituiu a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou 

transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 

drogas, no âmbito do SUS. Em seu Art. 2º traz as seguintes diretrizes para o 

funcionamento da Rede de Atenção Psicossocial: 

 

I - respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia e a liberdade das 
pessoas; 
II - promoção da equidade, reconhecendo os determinantes sociais da 
saúde; 
III - combate a estigmas e preconceitos; 
IV - garantia do acesso e da qualidade dos serviços, ofertando cuidado 
integral e assistência multiprofissional, sob a lógica interdisciplinar; 
V - atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas; 
VI - diversificação das estratégias de cuidado; 
VII - desenvolvimento de atividades no território, que favoreça a inclusão 
social com vistas à promoção de autonomia e ao exercício da cidadania; 
VIII - desenvolvimento de estratégias de Redução de Danos; 
IX - ênfase em serviços de base territorial e comunitária, com participação e 
controle social dos usuários e de seus familiares; 
X - organização dos serviços em rede de atenção à saúde regionalizada, 
com estabelecimento de ações intersetoriais para garantir a integralidade do 
cuidado; 
XI - promoção de estratégias de educação permanente; e 
XII - desenvolvimento da lógica do cuidado para pessoas com transtornos 
mentais e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 
drogas, tendo como eixo central a construção do projeto terapêutico 
singular (BRASIL, 2011, p. 3). 

 

Contudo, em 5 de junho de 2019, a Presidência da República 

sancionou a Lei 13.840 que, no seu teor, através do art. 1º, alterava a Lei 11.343. 

Esta Lei tem sua raiz no Projeto de Lei Complementar nº 37 de 2013, de autoria do 

Deputado Federal Osmar Terra (Partido do Movimento Democrático Brasileiro – 

MDB). No seu artigo 23-A, §2º, está descrito:  

 

A internação de dependentes de drogas somente será realizada em 
unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes 
multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico 
devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do 
Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação 
(BRASIL, 2019). 

 

 Segue no §3º:  

 
Inciso I [...] São considerados 2 (dois) tipos de internação: internação 
voluntária: aquela que se dá com o consentimento do dependente de 
drogas,[...] Inciso II [...]internação involuntária: aquela que se dá, sem o 
consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal 
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ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da 
assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do SISNAD, com 
exceção de servidores da área de segurança pública, que constate a 
existência de motivos que justifiquem a medida (BRASIL, 2019). 

 

Ainda, no que diz respeito à internação não voluntária, na Lei 13.840 

de 2019, artigo 23-A, §5º lê-se, dentre outros que: “a internação deve ser realizada 

após a formalização da decisão por médico responsável” (inciso I), e “perdurará 

apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) 

dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável” (inciso III).  

Dessa forma, como reiterado pelo secretário de Cuidados e Prevenção 

às Drogas do Ministério da Cidadania, Quirino Cordeiro: 

 

a lei reforça a política já executada pelo governo federal, que valoriza as 
comunidades terapêuticas e o trabalho em prol da abstinência no 
tratamento de dependentes químicos. Sai o modelo que antes era focado, 
de maneira totalmente equivocada, na redução de danos; e entra o 
tratamento que promove a abstinência, fazendo com que o indivíduo possa 
viver livre das drogas, com sobriedade (GOMES; GARCIA, 2019). 

  

Em março de 2019, o atual governo, aumentou o número de vagas 

financiadas em comunidades terapêuticas chegando a um total de 11 mil. Assinou 

também 216 novos contratos com instituições que prestam serviços de acolhimento 

aos dependentes químicos (GOMES, 2019). 

As informações acima nos permitem perceber a transição de um 

modelo que privilegiava o indivíduo dependente químico e a preocupação com seu 

bem-estar, liberdade e tratamento, para um outro, sabidamente fracassado, de 

criminalização e abstinência. Uma mudança de paradigma que envolve o retorno a 

uma política de criminalização e segregação, em detrimento de outra, focada no 

respeito às liberdades individuais e no reconhecimento e humanização do 

dependente químico.  

 

O Relatório Global sobre Descriminalização de Drogas, de 2016, aponta os 
danos provocados pela criminalização: aumento da população prisional, 
aumento de doenças infectocontagiosas e contribuição para o aumento do 
número de mortes relacionadas às drogas que, em 2013, chegou perto de 
200 mil no mundo. Devido a esses danos, o paradigma do proibicionismo 
tem sido bem debatido em nível global. A redução de danos, como medida 
de saúde pública tem sido considerada como a abordagem mais adequada 
ao problema das drogas com respeito aos direitos humanos. Nos últimos 15 
anos, uma nova onda de países rumou em direção ao modelo 
descriminalizatório das drogas sugerindo um reconhecimento em nível 
global das falhas da abordagem criminalizatória e reforçando uma vertente 
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política em direção a uma guinada histórica de paradigma (TEIXEIRA et al. 
2017). 
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6 A ABORDAGEM DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA  

 

 

Dentre os posicionamentos políticos conhecidos para a abordagem das 

questões relacionadas ao abuso e dependência de drogas, duas ações se 

destacam: a abstinência (proibicionismo) e a política redução e danos (CANTY; 

SUTTON; JAMES, 2005; RIBEIRO, 2006; RIBEIRO; ARAÚJO, 2006; TAMMI; 

HURME, 2007). De um lado, a abstinência (proibicionismo) concentra suas ações no 

controle (redução) da oferta e da demanda de drogas. Para isso se utilizam de 

estratégias que frequentemente envolvem a repressão e criminalização da 

produção, tráfico, porte e consumo de drogas ilícitas. A política redução e danos, por 

sua vez, concentra suas ações na disseminação de formas de intervenção 

orientadas para a minimização dos danos à saúde e nos prejuízos sociais e 

econômicos relacionados ao consumo de drogas, incluindo o álcool etílico e tabaco, 

sem necessariamente pregar a repressão de seu uso (TAMMI; HURME, 2007; 

WODAK, 2009). Todos estes pressupostos, associados aos benefícios e danos 

decorrentes da manutenção de diferentes tônicas das políticas públicas sobre 

drogas têm fomentado um profícuo debate (WEATHERBURN, 2009), 

particularmente no que concerne ao modelo de atenção à saúde de usuários de 

álcool e outras drogas (BALL, 2007; TAMMI; HURME, 2007).  

 

 

6.1 A CRIMINALIZAÇÃO DO ATO (ABSTINÊNCIA/PROIBICIONISMO) 

 

 

Segundo Karam: 

 

O proibicionismo, em uma primeira aproximação, pode ser entendido, como 
um posicionamento ideológico de fundo moral, que se traduz em ações 
políticas voltadas para a regulação de fenômenos, comportamentos ou 
produtos vistos como negativos, através de proibições estabelecidas 
notadamente com a intervenção do sistema penal — e, assim, com a 
criminalização de condutas através da edição de leis penais —, sem deixar 
espaço para as escolhas individuais, para o âmbito de liberdade de cada 
um, ainda quando os comportamentos regulados não impliquem em um 
dano ou em um perigo concreto de dano para terceiros (KARAM, 2007, p. 
181-182). 
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O proibicionismo constitui-se, ainda hoje, no alicerce ideológico da 

política pública norte-americana sobre drogas (CANTY; SUTTON; JAMES 2005; 

MACMASTER, 2004; PERDUCA, 2005; WODAK, 2009), movimento particularmente 

decorrente de sua primeira investida contra o crescimento da industrialização e 

consumo de álcool, entre os anos de 1920 e 1932, o que gerou inclusive a fundação 

do próprio Partido proibicionista e a consequente Lei Seca, que conferiu ao álcool o 

status de droga ilícita naquele país. Ao longo deste processo e em função da grande 

influência norte-americana na política mundial, um regime de proibição global 

começou a ser desenhado pelas Nações Unidas (The International Drug Control 

Conventions), culminando então com o estabelecimento da Single Convention on 

Drugs of the United Nations ratificada no ano de 1961, seguida pela primeira 

Convenção sobre Drogas Psicotrópicas (Convention on Psychotropic Substances of 

1971), e a denominada Convenção de Viena (United Nations Convention against 

Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic), de 1988. Todas estas “referências”, 

fontes básicas para a adoção de marcos legais, relevantes para a elaboração e 

aplicação de Leis para o combate ao uso e abuso de drogas, foram ratificadas pelo 

Brasil, sendo profundamente influentes ainda hoje na legislação de políticas públicas 

nacionais relacionadas às drogas (RIBEIRO, 2006; RIBEIRO; ARAÚJO, 2006). 

Apesar do século XX ser considerado o século do proibicionismo, este 

apresentou um grande crescimento no consumo de drogas, mostrando que esta 

estratégia falhou no intuito de erradicar e conter o consumo (FIORI, 2012). Em 

contrapartida, a Holanda, que apresenta política mais tolerante em relação às 

drogas, o consumo manteve-se estável (CRUZ; MACHADO, 2013). 

Contraditoriamente ao que se espera com a aplicação de políticas 

proibicionistas, a proibição acaba por aumentar a marginalização do dependente, o 

uso de forma adversa e perigosa, o surgimento de mercados ilícitos de drogas, a 

estruturação do tráfico na forma de crime organizado, a corrupção do Estado, a 

violência e o número de crimes cometidos (CRUZ; MACHADO, 2013; AZEVEDO; 

CRUZ, 2015). O proibicionismo no Brasil está relacionado com a superlotação 

carcerária, sobretudo entre as mulheres, que em sua maioria são presas por crimes 

relacionados à entorpecentes (AZEVEDO; CRUZ, 2015). 

O modelo proibicionista considera a dependência como uma patologia 

biologicamente determinada, sendo necessária a oferta de tratamento e reabilitação. 

Esse tratamento tem como propósito a abstinência, seja pelo encarceramento ou 
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pelo tratamento (ALVES, 2009). O tratamento baseado exclusivamente na 

abstinência pode se tornar uma barreira para o dependente químico, tornando os 

serviços de saúde pouco acolhedores.  Com a finalidade de auxiliar no tratamento 

baseado no proibicionismo, muitas comunidades terapêuticas foram criadas a partir 

da década de 1970. Essas comunidades são, na maioria das vezes, Instituições de 

natureza não governamental. Um fator que contribuiu para a grande expansão do 

número de comunidades terapêuticas foi a lacuna existente no setor assistencial 

público de saúde no tocante ao tratamento aos dependentes químicos (ALVES, 

2009). 

Em 2011, durante a 4ª Inspeção Nacional de Direitos Humanos, foi 

identificado um conjunto de práticas de violação de direitos nos locais de internação 

de usuários de drogas, nas chamadas comunidades terapêuticas (LIMA; TAVARES, 

2012). 

 
Segundo este relatório os usuários internados sofrem diversas violações de 
seus direitos como a interceptação e violação das correspondências, 
violência física, castigos, torturas, exposição a situações de humilhação, 
imposição de credo, exigência de exames clínicos, como o anti-HIV − 
exigência esta inconstitucional −, intimidações, desrespeito à orientação 
sexual, revista vexatória de familiares, violação de privacidade, entre outras 
(LIMA; TAVARES, 2012, p.13). 

 

Lima e Tavares (2012) disseram que as comunidades terapêuticas 

lembram os hospitais gerais descritos por Focault (1972, apud Lima e Tavares, 

2012, p. 21): “espaços dos pobres, cuidados por autoridades religiosas, o refugo da 

sociedade, que se aproximando da morte, recolhiam-se a esses espaços”. 

Observa-se elevada taxa de abandono ao tratamento e recaídas em 

torno de 60 a 80% quando utiliza-se a abstinência como foco principal, mostrando a 

baixa resposta terapêutica deste tipo de tratamento (SCHNEIDER, 2010). São 

atribuídas como causa das recaídas: o meio social em que vivem, o não 

reconhecimento da impotência perante o vício, dificuldade de lidar com as 

frustrações, falta de trabalho, perdas, entre outros motivos (CARVALHO, 2011). 

Uma das maiores dificuldades apresentadas pelos dependentes 

químicos na manutenção da abstinência é a necessidade de modificar o círculo 

social de amizades com as quais compartilhava o uso das drogas (CARVALHO, 

2011). 

De acordo com Carvalho:  
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Conquanto a abstinência seja a condição desejada para o dependente 
químico, tão indispensável quanto ela são os tratamentos que auxiliam no 
desenvolvimento de habilidades do usuário para enfrentar a vida sem a 
droga, a busca de novas formas de relacionamento com familiares e outras 
pessoas que não sejam usuárias e a reinserção social (CARVALHO, 2011, 
p. 61). 

 

Em um estudo realizado com 440 pacientes maiores de 18 anos, 

internados por problemas sociais e psicológicos decorrentes do uso de cocaína 

cheirada (pó) e/ou fumada (crack), em seis hospitais psiquiátricos da Grande São 

Paulo, 232 (52,7%) estavam na sua primeira internação por consumo de drogas, 171 

(38,9%) já haviam sido internados anteriormente de uma a três vezes e 37 (8,4%) já 

haviam sido internados mais de três vezes (FERREIRA FILHO et al. 2003).  

Segundo Ferreira: 

 
Ao sair do meio hospitalar, o dependente, na maioria das vezes, tem 
dificuldade em tolerar os problemas e, como consequência, retoma o uso da 
substância, o que leva à recaída(14). A reincidência do consumo de drogas 
faz com que o dependente químico procure novamente o tratamento e seja 
reinternado. Nesse sentido, a participação de pessoas com transtorno 
mentais em serviços extra-hospitalares, entre elas os dependentes 
químicos, mostra-se essencial para a redução do número de 
hospitalizações, pois ajuda a romper o ciclo de reinternações(5). Ao 
participar destes serviços, o indivíduo pode conciliar o tratamento com sua 
vida social sem precisar se afastar integralmente de determinadas 
ocupações cotidianas (FERREIRA et al. 2012, p. 449) 

 

 

6.2 A POLÍTICA DE REDUÇÃO DE DANOS (O INDIVÍDUO E SEU BEM-ESTAR) 

 

 

A redução de danos, como definida pela Associação Internacional de 

Redução de Danos (International Harm Reduction Association - IHRA), diz respeito a 

um conjunto de direcionamentos, regras e práticas que tem como objetivo 

fundamental reduzir os danos associados ao abuso de substâncias psicoativas em 

indivíduos que, por razões diversas, tem dificuldade ou não conseguem interromper 

seu uso. Como a própria palavra informa, esta redução tem seu foco na prevenção 

aos danos relacionados à droga, mais do que a prevenção de sua utilização; além 

do que foca em usuários ativos. Este tipo de visão ganhou maior dimensão depois 

do reconhecimento da ameaça de disseminação do vírus HIV entre usuários de 

drogas.  

Andrade (2004) cita como práticas de redução de danos: 
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troca de seringas usadas por novas, uso de hipoclorito de sódio para 
limpeza de agulhas e seringas usadas, ações dos agentes comunitários de 
saúde ou redutores de danos, como são chamados no Brasil, salas de 
tolerância (espaços onde o uso de droga é permitido e se fazem os 
cuidados de prevenção) terapia de substituição de uma droga por outra com 
menos consequências negativas para a saúde, e a prescrição da própria 
droga de consumo, em serviços públicos que, além de oferecer a droga de 
forma gratuita - o que evita a intermediação do tráfico e todas as suas 
consequências – propicia condições seguras e protegidas de uso. Estes são 
serviços que por sua natureza se constituem num meio de educação para 
autocuidados com a saúde (ANDRADE, 2004, p. 88). 

 

A redução de danos não exige a abstinência, porém, isso não significa 

que esta estratégia se opõe a ela como resultado ideal de tratamento. Propõe 

estratégias para minimizar o dano causado pelo consumo, levando em conta as 

necessidades sociais do dependente químico, respeitando-o e tornando-o 

participante ativo de seu tratamento (ALVES, 2009). 

Os países que adotaram políticas de redução de danos para o 

enfrentamento das drogas, não tiveram aumento do consumo de drogas ilícitas e 

nem aumento da escalada de drogas “leves” para “pesadas”; além do que, 

apresentaram aumento da busca por tratamento por parte dos dependentes 

químicos (ALVES, 2009). 

Pode-se destacar a experiência de Portugal iniciada em 2001 baseada 

em cinco pilares: prevenção, dissuasão, redução de danos, tratamento e reinserção 

social. Na prevenção, destaca-se a informação dos malefícios à saúde causados 

pelas drogas. Na dissuasão, o consumo e a posse para consumo de drogas 

deixaram de ser crimes, mas ainda são ilícitos, podendo sofrer sanções 

administrativas. Na redução de danos, destaca-se a distribuição de kits com 

seringas e agulhas descartáveis e o programa de substituição de heroína por 

metadona. No tratamento, destacam-se os Centros de Tratamento, que oferecem 

consultas, tratamento psicológico, auxílio da assistência social, cursos de formação 

em artes ou tecnologia da informação, e nos casos mais graves, internações para 

desintoxicações (prazo de duas semanas), sendo o tratamento posteriormente, 

continuado de forma voluntária. Na reinserção social, destaca-se o auxílio à busca 

por empregos e programas de aluguel social por um período de seis a 12 meses 

(AZEVEDO; CRUZ, 2015). 

A política de descriminalização implantada por Portugal vem mostrando 

dados promissores, como redução de crimes relacionados às drogas, redução do 
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número de infectados por HIV e outras doenças causadas pelo consumo de drogas, 

além da redução do tráfico de heroína (AZEVEDO; CRUZ, 2015). 

 Segundo Andrade (2004, p. 88), o objetivo maior da redução de danos 
é:  

 
preservar a vida de milhares de pessoas [...] durante o ato de consumir       
drogas ou devido aos estados alterados de consciência por elas 
propiciados, e que não desejam, ou se desejam não conseguem, através 
dos recursos habitualmente disponíveis, abandonar o seu consumo 
(ANDRADE, 2004, p. 88). 

 

A redução de danos beneficia não somente o dependente químico 

como sua família e a comunidade, visto que suas intervenções apresentam 

compromisso com a saúde pública e os direitos humanos. Oferece cuidado integral, 

busca reduzir os prejuízos que ocorrem em função do uso de drogas e prevenir 

aqueles que ainda não se instalaram, sem necessariamente interferir no uso das 

drogas (TEIXEIRA, 2017). 

Esta forma de abordagem se fundamenta na compreensão de que, 

apesar de seus esforços para minimizar ou mesmo abolir seu uso contínuo, muitas 

pessoas, no Brasil e em diversos lugares do mundo, seguem utilizando as drogas. 

Esta dificuldade revela certo tipo de descompasso entre o desejo voluntário, logo 

consciente, de evitar a substância em questão e uma incapacidade real de poder 

fazê-lo.  
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7 CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA 

 

 

Estudos mostraram que os dependentes químicos identificam como 

causas de sua dependência: curiosidade, dificuldade de relacionamento familiar, 

rebeldia, morte de um familiar, separação dos pais, depressão, diversão ou prazer, 

busca de aceitação, entre outros (PRATTA; SANTOS, 2006; ALVAREZ; GOMES; 

XAVIER, 2014). 

As famílias podem atuar como protetoras, quando apresentam bom 

relacionamento entre os seus membros através de relações afetuosas, protetoras e 

de reciprocidade com seus filhos. Por outro lado, os pais podem atuar como 

facilitadores para a dependência, quando são omissos, quando não impõem  

disciplina, quando são muito irritados e/ou quando há dependentes químicos no 

meio da família (SCHENKER; MINAYO, 2003). 

É sabido que, o consumo de substâncias psicoativas traz sérias 

consequências aos dependentes químicos. Alves destaca como riscos e danos 

causados pelo consumo: 

 
exposição a situações de violência, como acidentes de trânsito, conflitos 
interpessoais e familiares, traumatismos, homicídios, suicídios, 
envolvimento com o tráfico e outras atividades delituosas, práticas sexuais 
desprotegidas, compartilhamento de seringas e agulhas, além de exposição 
a infecções de transmissão sexual e parenteral, a exemplo do HIV, 
hepatites B e C, HTLV e sífilis, comorbidades ou agravamento de condições 
clínicas e psiquiátricas, intoxicação aguda por uso de drogas (overdose); 
uso abusivo e dependência, entre outros. Em relação ao álcool, admite-se 
que o seu consumo constitua importante causa de adoecimento, 
mortalidade precoce e incapacidade, sendo apontado como fator 
determinante de mais de 10% do total dos problemas de saúde do país 
(ALVES, 2013, p. 12-13). 

 

Dados apresentados no Relatório Brasileiro sobre drogas - levando em 

conta os indicadores: taxas de casos de AIDS entre usuários de drogas injetáveis, 

hepatites com provável infecção pelo uso de drogas, mortalidade, internações, 

afastamentos do trabalho e aposentadoria associada ao uso de drogas - mostram 

que o consumo afeta tanto as pessoas que as utilizam quanto os grupos nas quais 

elas estão inseridas (BRASIL, 2009). 

O uso das drogas também gera revolta, vergonha, roubo de pertences, 

prejudicando e desestruturando as famílias dos dependentes (ALVAREZ; GOMES; 
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XAVIER, 2014). Por estarem intimamente ligadas aos problemas gerados pela 

dependência, as famílias devem fazer parte do tratamento, tanto dando apoio ao 

dependente químico em seu tratamento como para sua própria recuperação 

(ALVAREZ; GOMES; XAVIER, 2014; SCHENKER; MINAYO, 2003).  

Por vezes, as famílias procuram os serviços de saúde e o judiciário 

solicitando a internação involuntária dos seus parentes dependentes químicos, por 

acreditarem que dessa forma, estarão livres do problema e pelo descrédito no 

tratamento disponibilizado na rede pública, que muitas vezes é demorado (NOVAES, 

2014). 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Todas estas informações parecem indicar que, qualquer regra ou 

política estabelecida a partir de padrões que não observem a natureza intrínseca da 

dependência química, as alterações neurobiológicas e psicofisiológicas, os aspectos 

sociais, afetivos, familiares e a violência subjacentes a ela, estarão fadadas ao 

insucesso. 

Para que, de fato, ocorra a promoção da saúde do dependente 

químico, este deve ser encorajado a fazer parte de seu tratamento e deve ter seus 

direitos respeitados. Analisando as políticas públicas existentes sobre a temática das 

drogas, a estratégia de redução de danos parece ser a que mais se insere no 

contexto de promoção da saúde. O tratamento deve ser baseado no atendimento 

ambulatorial (CAPSad, Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF), o 

usuário deve ser empoderado, deve fazer parte do seu tratamento e deve ter sua 

vontade levada em conta. 

A abstinência deve ser almejada, porém, devido aos aspectos 

biológicos, psicológicos, afetivos e sociais da dependência química, nem sempre é 

alcançada. Não há comprovação que internações hospitalares ou em comunidades 

terapêuticas, principalmente involuntárias, sejam eficazes. Além de não serem 

eficazes ainda violam os direitos humanos, portanto, devem ser evitadas. As 

internações devem ser realizadas somente em casos extremos, com risco de auto e 

heteroagressão, intoxicações e abstinências graves, e devem ser por curto período. 

Outro ponto a ser considerado no tratamento da dependência química 

é a necessidade de envolvimento da família. O apoio familiar traz maiores chances 

de sucesso no tratamento, auxilia na prevenção das recaídas e contribui para a 

reinserção do dependente químico na comunidade. 

Para que alcancem sucesso, as políticas públicas devem levar em 

conta a realidade do dependente químico, os fatores biológicos e sociais que o 

levam ao uso, o meio em que está inserido e as possibilidades existentes de 

tratamento e sua real eficácia.  

Infelizmente, o rumo atual da política pública sobre dependência 

química no Brasil, não se insere no contexto de promoção da saúde ao dependente 
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químico, um vez que ocorreu importante aumento no número de vagas em 

comunidades terapêuticas ao invés de privilegiar o tratamento ambulatorial.  
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