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RESUMO 

 

Este trabalho tem como questão norteadora conhecer a efetivação do serviço de 
atendimento para mulheres dependentes de drogas no Centro de Atenção 
Psicossocial – Álcool e outras Drogas Jovem Cidadão, situado no município de 
João Pessoa/PB. Partindo da compreensão de que a Política sobre Drogas é 
responsável pela criação de serviços e ações voltadas para a prevenção, 
tratamento e reinserção social de usuários (as) e dependentes de drogas, 
considerando, também, as diversidades de gênero. O objetivo é analisar os 
avanços e desafios na efetivação da política de atenção a dependência química 
feminina, através do serviço estadual do CAPS - AD Jovem Cidadão. Neste 
estudo tratamos do contexto histórico do consumo de drogas em determinadas 
sociedades, desde o século XIX até a contemporaneidade; o uso e abuso de 
drogas por mulheres; o papel do Estado e da Política sobre Drogas; a rede de 
atenção aos usuários de drogas no Estado da Paraíba; a qualidade do serviço de 
atendimento CAPS – AD, analisando as suas fragilidades e potencialidades 
concernentes ao tratamento e recuperação das usuárias. Como resultado desta 
pesquisa conclui-se que se faz necessário que o poder público desenvolva um 
trabalho mais intenso em relação à formulação e execução da Política sobre 
Drogas, suas ações e estratégias, para que a sociedade tenha, de fato, 
conhecimento acerca dessa questão. Sobretudo que a atenção à dependência 
química feminina tenha um olhar especial voltada para o tratamento e a 
reinserção social. Finalmente, que os serviços voltados para dependentes 
químicos (as) sejam verdadeiramente executados de forma que garantam 
qualidade de vida. 

 

Palavras chave: Política sobre Drogas, dependência química, mulheres. 
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ABSTRACT 

 

This work has as main question to know the effectiveness of the care service for 
women drug addicts in Psychosocial Care Center - Alcohol and other Drugs 
Young Citizen, located in the city of João Pessoa / PB. Based on the 
understanding that the Policy on Drugs is responsible for the creation of services 
and actions for prevention, treatament and social reintegration of users  and drug 
addicts, also considering the diversity of gender. The aim is to analyze the 
progress and challenges in the execution of policy attention to women's addiction, 
through the service state of the CAPS - AD Young Citizen. In this study we treat 
the historical context of drug use in certain societies, since the nineteen century 
until the present, the use and abuse of women, the role of the State and Policy on 
Drugs, the network of care for drug users in State of Paraíba; quality customer 
service CAPS - AD, analyzing their strengths and weakness regarding the 
treatment and recovery of users. As a result of this research concludes that it is 
necessary that the government develop a more intense work in relation to the 
formulation and implementation of policy on drugs, their actions and strategies, so 
that society has, in fact, knowledge about this issue. Especially the attention to 
female addiction has a special eye toward treatment and social reintegration. 
Finally, the services for addicts are truly executed in order to ensure quality of life. 

. 

Keywords: Policy on Drugs, addiction, women. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A realização desta dissertação surge a partir do interesse em compreender 

a Política sobre Drogas no Brasil e a importância da sua efetivação no trato de 

usuárias de substâncias psicoativas. O objetivo é analisar os avanços e desafios 

na efetivação das ações desenvolvidas para as usuárias de drogas no serviço 

público na esfera estadual realizado pelo Centro de Atenção Psicossocial – Álcool 

e Drogas III (CAPS – AD) Jovem Cidadão, situado no município de João 

Pessoa/PB. 

O objeto é o seguinte: Será que a política sobre drogas vem sendo 

operacionalizada de forma a garantir resultados positivos na atenção a mulheres 

usuárias de substâncias psicoativas? 

Como forma de contemplar o objetivo deste trabalho buscamos traçar o 

perfil socioeconômico das usuárias em recuperação neste CAPS ad; analisar a 

importância do atendimento do CAPS ad no processo de recuperação das 

usuárias; conhecer as atividades desenvolvidas neste serviço com vistas à 

superação da dependência química e a reinserção social; sobretudo, identificar as 

mudanças positivas nas vidas das usuárias, a partir do atendimento neste CAPS 

ad. 

O interesse em desenvolvermos esta pesquisa com mulheres tem como 

ponto de partida a compreensão de que são poucos os estudos realizados sobre 

o uso de drogas por esse segmento social, e isso nos despertou o desejo de 

contribuir com o avanço de trabalhos nessa área de conhecimento e de 

intervenção médica, psicológica, e, sobretudo social. 

No Brasil, a Política sobre Drogas aconteceu de forma tardia, a qual foi 

lançada, de fato, apenas em 1998, com o propósito de reprimir a oferta e diminuir 

a demanda das substâncias psicoativas, mas desde o inicio do século XX haviam 

algumas ações pontuais de cunho repressivo. Entretanto, foi a partir de meados 

deste século que começaram as discussões sobre a necessidade do Estado 

assumir o seu papel perante essa questão.  O uso indevido de drogas tem se 

tornado um grave problema, pois o consumo e o tráfico vêm crescendo 

amplamente na sociedade, estando fora do controle do Estado e, principalmente 

associado ao aumento da criminalidade e violência.  
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O avanço da criminalidade e as complexas relações entre drogas e 
violência, principalmente o crack, têm imposto desafios cada vez 
maiores, exigindo respostas eficazes do governo e da sociedade por 
meio da convergência de esforços dos mais diferentes segmentos na 
construção de alternativas que extrapolem as ações repressivas as 
ações repressivas e considerem os diversos componentes associados 
ao crescimento da violência, da criminalidade [...] (BRASIL, 2011, p. 25). 

  

O Estado, diante dessa situação assume no compromisso de criar políticas 

públicas pertinentes à questão das drogas, no que diz respeito à prevenção, 

tratamento, reinserção social, redução de danos e combate ao tráfico, visando a 

garantia de direitos de cidadania à população. Como afirma Zaluar (1994, p.14) 

“ao Estado compete assegurar os direitos sociais, políticos, civis e os de quarta 

geração (os ecológicos) dos cidadãos.” No entanto, temos a compreensão de que 

o surgimento das políticas sociais, no Brasil, é marcado pela ausência de 

compromisso efetivo com os direitos dos cidadãos, mantendo, até hoje, um 

legado paternalista e conservador.  

Cenário que não se difere em relação à atenção aos usuários de drogas, 

pois historicamente o poder público tratou desta questão apenas de forma 

repressiva, desconsiderando a diferença entre usuário e traficante. Apenas no 

final do século XX, com o aumento considerável do consumo de substâncias 

psicoativas que o Estado começa a dar ênfase a esta questão, considerando a 

importância do enfrentamento de forma diferenciada, dando relevância a 

prevenção, tratamento e reinserção social dos usuários, bem como o combate ao 

comércio ilegal de drogas. 

Na metodologia aplicada desenvolvemos uma pesquisa qualitativa, que 

permite adentrar no universo subjetivo dos sujeitos, compreendendo a sua 

realidade social, a qual possibilita o uso do método de entrevista estruturada, ou 

seja, a utilização de um mesmo roteiro de entrevista previamente organizada para 

todas as participantes (COSTA e COSTA, 2011), porém permite que elas possam 

ter respostas diferentes e relatar fatos pertinentes da sua vida, a relação com as 

drogas e a sociedade.  A pesquisa foi realizada no CAPS – AD Jovem Cidadão e 

contou com a participação de quatro mulheres, entre 22 e 49 anos, usuárias de 

drogas e dependentes de crack em tratamento nesta instituição. Também 

observamos de maneira não participante as atividades realizadas neste serviço 

para conhecermos a sua atuação. Utilizamos a técnica de análise de conteúdo 
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para a interpretação dos dados, pois contempla a compreensão critica das 

comunicações.  

Para abordar a política sobre drogas, com foco no atendimento às 

mulheres, este trabalho está dividido em três capítulos, que discutirá sobre 

questões pertinentes as drogas e a sua relação com o sujeito, a sociedade e o 

Estado. 

O primeiro capítulo trata de compreender o universo das drogas, sua 

história, conceito, padrões de uso, de dependência, o uso e abuso por mulheres.  

 As drogas estão inseridas na sociedade ao longo de sua história, porém 

nos seus primórdios não são relatados casos de dependência, os entorpecentes 

eram utilizados apenas em rituais religiosos ou em festividades. Em praticamente 

todo o mundo existe constatação do uso dessas substâncias, que também são 

utilizadas para fins terapêuticos, no entanto, algumas delas tem o consumo 

permitido por lei. Contudo, a dependência de drogas, em forma de compulsão-

obsessiva pelo consumo de substâncias psicoativas, traz sérios problemas de 

saúde e social.  

Em relação ao consumo de drogas por mulheres é notório o seu avanço na 

sociedade contemporânea, devido a diversos fatores, inclusive a inclusão em 

determinados grupos sociais. A participação social deste segmento permite 

também que elas tenham novas experiências, positivas ou negativas, a exemplo 

do uso indevido de drogas, que pode trazer sérios problemas de saúde e sociais. 

No segundo capítulo discutimos sobre as drogas, os marcos legais e 

políticos, bem como o plano de enfrentamento ao crack, a rede de atenção a 

saúde mental e a assistência aos usuários de drogas no Estado da Paraíba.  

A legislação e a política sobre drogas surgiram tardiamente no Brasil, 

somente vindo a se instituir a partir da compreensão de que o consumo de 

entorpecentes como também o tráfico estavam crescendo de forma expressiva no 

país. Inicialmente as medidas legais adotadas estavam voltadas exclusivamente 

para a repressão ao tráfico de drogas, desconsiderando ações referentes ao 

cuidado com os usuários. Por décadas prevaleceu essa visão, mas à medida que 

a problemática foi se agravando se fez necessárias mudanças neste cenário. Mas 

é somente a partir da Constituição de 1988, que o Estado começa a intervir de 

forma mais contundente nesta problemática, uma vez que, até então, a política 

antidrogas estava incorporada a política de saúde e a segurança pública.  



14 
 

No que concerne à política sobre drogas, voltada para a atenção 

biopsicossocial, essa só veio ser regulamentada, de fato, em 2002 quando a 

legislação brasileira, através da Lei nº 10.409/2002, passou a considerar a 

temática das drogas em toda sua dimensão, social, econômico, político e cultural. 

A intervenção passa a reconhecer à importância de se ir além das penalidades 

repressivas, visualizando a necessidade de um novo olhar para os usuários, 

enfatizando a prevenção, o tratamento, a reinserção social e a redução de danos 

na política sobre drogas. 

Abordamos também a estruturação da Política sobre Drogas na Paraíba, 

contudo, esta se encontra em construção, prevalecendo ainda ações 

fragmentadas, setorializadas, necessitando de planejamento e integração. 

O terceiro capítulo apresenta os resultados da pesquisa realizada com 

mulheres dependentes químicas, sendo analisada a relação dessas mulheres 

com as drogas e com a sociedade, a percepção delas a respeito do atendimento 

do CAPS – AD onde realizam o tratamento, do papel Estado e da Política sobre 

Drogas, no âmbito nacional.  No que diz respeito ao consumo de drogas por 

mulheres, pesquisas realizadas nos últimos anos 1  revelam o aumento da 

dependência química entre elas. A drogadição feminina ainda é uma temática 

recente, mas que vem sendo destacada em vários estudos 2  que revelam o 

aumento significativo de mulheres dependentes químicas e que procuram 

tratamento em hospitais psiquiátricos e centros especializados. Mas, é preciso 

destacar a necessidade de qualificação desse atendimento, uma vez que deve 

contemplar a atenção às usuárias nas várias dimensões, ou seja, família, 

profissão, suas emoções, sentimento, além de sua especificidade de gênero.  

Foram muitas as conquistas das mulheres no mundo do trabalho, na 

política, porém, não foram cessadas as discriminações e preconceitos, pelos 

quais a sociedade insiste em continuar com essas atitudes, tais preconceitos se 

tornam mais intensos quando se trata da mulher usuária de drogas, pois são 

vistas como pessoas “anormais”, que “levam uma vida promiscua” e sendo 

acusadas pela “desestrutura” da família. A sociedade ainda não reconhece a 

                                                           
1
 A exemplo das pesquisas realizadas pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas em 

2007 (I Levantamento Nacional sobre os Padrões do Consumo de Álcool na População Brasileira, 
2007) e a pesquisa do Centro de Atenção Psicossocial Jovem Cidadão, em 2006 (Relatório Anual 
de Atendimento do CAPS – AD Jovem Cidadão, 2006).  
2
 HOCHGRAF, P. B. (1995); SILVEIRA, D. X; MOREIRA, F. G. (2006). 
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dependência química como um problema de natureza biológica, psíquica e social, 

mas como falta de caráter ou uma questão moral. 
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1 O USO DE DROGA NAS SOCIEDADES 

 

 

 As drogas estão inseridas na sociedade desde o inicio da humanidade, e 

são consumidas de formas diversas, de acordo com o contexto social, cultural, 

político e econômico.  Este capítulo aborda o uso de drogas e a drogadição no 

mundo e no Brasil, os seus padrões de consumo, dependência química, bem 

como o uso e abuso de drogas por mulheres. 

 

1.1 O Consumo de Drogas no Mundo 

 

A humanidade no decorrer de sua trajetória tem utilizado diversas plantas 

com fins terapêuticos para o corpo, a mente e a alma, ritos religiosos e 

festividades, ou mesmo para suprir a necessidade de alterar seus 

comportamentos ou padrão de beleza. Por isso fala-se que o uso de droga é 

milenar.  

Segundo Tancredi (1982, p.04), 

 

[...] em praticamente todas as culturas e povos encontram-se referências 
ao uso esporádico de drogas, principalmente durante as cerimônias 
religiosas. Nesta última circunstância, o consumo do tóxico só era 
permitido ao xamã (líder religioso), que detinha a posse da droga, o 
direito ao seu uso ou mesmo o segredo da sua obtenção. Acreditava-se 
que o xamã usava a droga a fim de obter um estado de dissolução da 
consciência que melhor lhe permitisse invocar espíritos. 
 

 O termo droga surgiu da palavra droog (holandês antigo) que significa folha 

seca, pois antigamente a maioria dos medicamentos era à base de vegetais. Na 

Grécia antiga a droga era conhecida como “PHARMAKON”, que tanto servia para 

referir a um remédio quanto a um veneno. 

 Segundo Oliveira (1997, p.11), 

 

Pela palavra “droga” podemos entender: qualquer elemento de origem 
mineral, animal ou vegetal que entre na composição de medicamentos 
ou tinturas; nome genérico dado às substâncias que entram como 
ingredientes em farmácia ou química. 
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Partindo do conhecimento de alguns autores3, compreende-se que droga é 

toda substância natural, semi sintética ou sintética, que usada de forma abusiva 

modifica o comportamento emocional das pessoas que estão à procura de uma 

ação eufórica, da diminuição dos sofrimentos, leveza, excitação, prazeres, efeitos 

físicos e alivio de dores. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (Brasil, 2010, p. 16), “[...] droga 

é qualquer substância não produzida pelo organismo que tem a propriedade de 

atuar sobre um ou mais de seus sistemas, produzindo alterações em seu 

funcionamento”. 

Ao longo da historia a droga tem sido consumida nas sociedades para 

diferentes fins. Conforme Moraes (2011, p.17), o uso dessas substâncias 

psicoativas é encontrado em todo o curso da humanidade, em diferentes 

contextos culturais. As drogas “marcam a relação existente entre seres humanos 

e distintas práticas de consumo, [...] com objetivos e motivações diversas”, 

psicológicas, culturais, sociais e econômicos, seja “como remédio e veneno, de 

forma divina ou demonizada, correspondendo a uma prática humana milenar e 

universal”. 

Com os avanços da Medicina e a da indústria química de produção de 

medicamentos psicotrópicos, ampliou-se também a utilização de substâncias 

psicoativas para fins não terapêuticos. 

Até hoje, as drogas psicoativas são bastante utilizadas como elemento de 

socialização, encontros de grupos, em espaços de lazer, de comemoração, a 

exemplo do álcool4, droga lícita (a lei permite sua comercialização) em nossa 

sociedade. As pessoas consomem bebidas alcoólicas para se sentirem leves, 

alegres, divertidas, desinibidas e corajosas.  

 

São distintas também as utilidades sociais atribuídas às drogas, as 
expectativas culturais de quem as consomem, as condições sociais em 
que são realizadas, as formas de obter o produto consumido, as doses e 
técnicas de uso e as circunstâncias concretas, nas quais esses 
consumos acontecem, aspectos que podem modificar os próprios efeitos 
de cada droga, tanto subjetivos como objetivos, a curto, médio ou longo 
prazo (MORAES, 2011, p. 18). 
 

                                                           
3
 Ver: BUCHER. R; SANCHEZ, A. M. T; GUEDES, D. W; 

4
 Produzido através de fermentação ou destilação de vegetais como a cana de açúcar, frutas e 

grãos. 
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Na Inglaterra, século XIX, conforme GRAEFF (1989) o ópio5 foi utilizado 

como forma de comércio, levando ao uso e abuso dessa droga. Durante a Guerra 

Civil Americana (1861 a 1865) muitas pessoas se tornaram dependentes em 

morfina, substância sintética derivada do ópio, mesmo não sendo usada para fins 

medicinais, era consumida por via intravenosa ou mais frequentemente como 

componente de medicamentos registrados. 

Ainda no século XIX, foram introduzidos os bromidos, como sedativos, 

causando uso abusivo, porém, apenas a partir de 1930, que começou a diminuir o 

número de usuários dessa droga, devido o surgimento dos barbitúricos, 

provocadores de relaxamento e sono, que agiam rapidamente, como o 

pentobarbital e o amobarbital, não sendo imediatamente reconhecidos os seus 

efeitos de dependência. 

No Pós Guerra do Japão (1945), milhares de jovens passaram a consumir 

anfetaminas (drogas sintéticas estimulantes), no entanto, logo foram criadas 

medidas drásticas para controlar o uso desta droga, visando diminuir o número de 

usuários, inclusive utilizaram recursos psiquiátricos e controles legais rigorosos. 

A partir de 1960, os ocidentais experimentaram plantas que causavam 

alterações psíquicas, como a cocaína6 e o haxixe , substância natural extraída da 

cannabis sativa. Sobretudo, foi descoberto nesta época que a cocaína possuía 

eficácia terapêutica, a partir daí muitos médicos tornaram-se usuários desta 

droga. O éter7 também foi uma substância usada recreativamente pelos médicos 

e enfermeiros, como também o uso de óxido nitroso e outros solventes voláteis, 

pois eles tinham fácil acesso a essas drogas e familiaridade com elas. 

Desde a década de 60, vem ocorrendo um considerável crescimento do 

uso abusivo de drogas, principalmente, quando os alucinógenos8 se tornaram 

parte da cultura jovem americana da classe média, a exemplo do ácido lisérgico 

(LSD), que também foi utilizada para fins terapêuticos, pois alguns psicanalistas 

acreditavam que essa substância era eficaz no tratamento contra a depressão. 

Por ser de fácil sintetização, tornou-se amplamente acessível e vem sendo usado 

                                                           
5
 Suco espesso extraído de várias espécies de papoulas soníferas, originária na Ásia, também, é 

utilizado como analgésico. 
6
 É um alcaloide extraído das folhas da coca e outras plantas semelhantes, nativas das regiões 

andinas e amazônica. 
7
 É um grupo de moléculas orgânicas, em que as suas estruturas são caracterizadas pela 

presença de um átomo de oxigênio ligado a dois (e entre estes) de carbono da cadeia. 
8
 São drogas que causam distorções do funcionamento normal do cérebro, desencadeando as 

alucinações e delírios. 
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por milhares de pessoas em sua maioria jovens da classe média e/ou alta, 

mesmo depois da descoberta do cientista suíço Hofmann, em 1953, de que o LSD 

desenvolve distorções perceptuais e outros fenômenos mentais anômalos.  

 

À medida que as drogas modificadoras da mente se tornaram 
amplamente divulgadas, na década de 60, cada vez mais as pessoas 
jovens as experimentaram. No grupo da adolescência inicial, cheirar cola 
e a inalação de outros solventes voláteis foram aparentemente 
amplamente praticados, enquanto pessoas no fim da adolescência e no 
começo dos seus vinte anos, particularmente nos Campus de College, 
fizeram experiências com o LSD e com outros alucinógenos sintéticos, 
tais como a demetiltriptamina (DMT) e outros derivados da mesma 
espécie catecolaminas, que produziam efeitos psicodélicos. Entrementes 
o aumento do uso das anfetaminas uma geração de speed freaks que 
injetavam metanfetamina por via intravenosa. Os abaixadores, tais como 
os barbitúricos e outros sedativo-hipnóticos, se tornaram populares entre 
os jovens no fim da década de 60 (GOODWIN,1981, p.137). 

 

  Segundo GRAEFF (1989), ainda na década de 1960, nos Estados Unidos, 

a comercialização de cocaína era de fácil acesso nos subúrbios e Campus de 

College, embora muitas vezes as pessoas adquiriam esta droga, como também a 

mescalina - o principio ativo do peiote - causadora de efeitos psicodélicos, de 

forma adulterada. Os norte americanos das classe média e alta usavam em 

grande escala maconha e os alucinógenos. Já a heroína (uma droga potente 

resultante da morfina, de rápida absorção) tornou-se um grave problema médico e 

legal, envolvendo principalmente negros de classe baixa e da zona urbana. 

Nos Estados Unidos, durante as décadas de 1960 e 1970, a maconha foi 

normalmente consumida, devido ao seu fácil acesso, porém, ao se perceber as 

alterações nos processos sensoriais do ser humano, semelhante ao LSD, essa 

droga tornou-se ilícita, ou seja, proibida por lei. A maconha, a cannabis sativa, é 

uma planta nativa da América que antecede os tempos coloniais, entretanto, até 

décadas atrás era usada por uma minoria, como os músicos de jazz e os 

operários imigrantes mexicanos, embora ela tenha sido severamente condenada 

na década de 1930, como uma planta perigosa, a maconha tem sido cada vez 

mais aceita nos países ocidentais. A heroína, derivada do ópio, também, 

analgésico e bastante nocivo ao homem, foi bastante consumida de forma 

abusiva, causando muitas mortes por overdose e complicações médicas após o 

seu uso por via intravenosa sem esterilizações de seringas. 

 O uso da heroína tornou-se controlada, sobretudo pelo alto custo da droga 

e por sua relativa indisponibilidade em cidades não litorâneas. No entanto, 
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durante a Guerra do Vietnã (1959 a 1975), os soldados tiveram acesso ao ópio, o 

que levou a dependência de muitos deles. 

 

Praticamente todas as sociedades humanas aprovam a auto 
administração de certas drogas psicoativas enquanto rejeitam a de 
outras, da mesma forma como diferem entre as culturas as demais 
normas de conduta. Alguns exemplos bem conhecidos são o uso da 
cocaína pelos povos andinos, o da mescalina pelas populações nativas 
do sul dos Estados Unidos e do México, o da maconha pelos afegãos, 
assim como o do álcool etílico, nicotina e cafeína pelos grupos sócio 
culturais de origem europeia (GRAEFF, 1989, p.102). 

 

Portanto, em decorrência das mudanças na sociedade no âmbito mundial, 

como: a urbanização, a industrialização, os avanços científicos, tecnológicos, 

farmacológico e da Medicina, sobretudo a partir do século XX, percebe-se o 

considerável aumento do consumo de drogas e os problemas decorrentes do uso 

e abuso dessas substâncias. Contudo, nas últimas décadas, ampliaram-se 

também os estudos nas áreas médica e psicossocial sobre os efeitos das drogas, 

as novas formas de uso e abuso e também de tratamento da dependência. 

 

1.2 O Consumo de Drogas e Drogadição no Brasil 

 

No Brasil o uso de drogas também é bastante antigo, principalmente o 

consumo do álcool, que faz parte de uma cultura de lazer, sendo usadas em 

festas, comemorações, reuniões de amigos e ritos religiosos. Outras drogas 

lícitas, também, são bastante consumidas como o tabaco e as anfetaminas (os 

ansiolíticos e os moderadores do apetite que podem ser consumidos mediante 

prescrição médica). 

Em se tratando das drogas ilícitas, a maconha tem sido usada há séculos, 

acredita-se que esta planta tenha chegado ao Brasil através do tráfico de 

escravos da África. Do século XVI até o inicio do XIX, no Brasil, o cultivo da 

cannabis sativa e seu comércio foi estimulado em grande escala pelas 

autoridades governamentais e por pessoas de alta sociedade, não só para fins 

industriais, mas, também, medicinais.  

Até 1920, o uso de ópio e cocaína não tinha nenhum tipo de restrição, 

podia ser usada livremente pela sociedade, no entanto, a partir de 1921, foi criada 

uma lei que proibia o consumo destas drogas, as quais passaram a ser permitidas 
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apenas para fins terapêuticos. Conforme Telles (1982), o consumo da maconha 

passou a ser proibida nos anos 1930 e em 1933 aconteceram às primeiras 

prisões, no Rio de Janeiro, devido o uso desta substância. 

 Sobretudo, foi a partir dos anos 1960 que o Estado passou a dá ênfase a 

questão da drogadição no Brasil, quando o país passava por relevantes 

transformações de ordem econômica, política, social e cultural. A industrialização 

e a urbanização estavam em expansão, também, se iniciava a ditadura militar9, 

diante dessas mudanças surgiram movimentos sociais que lutavam contra as 

imposições da ordem instalada, buscando a liberdade, mudanças de valores 

morais e princípios de qualidade de vida. Nessa época cresceu 

consideravelmente o uso da maconha, consumida principalmente pelos hippies, 

que não concordavam com as mudanças que estavam ocorrendo e criavam seu 

próprio estilo de vida. 

 

[...] o movimento denominado de contracultura caracterizava-se por uma 
rejeição de um modo de vida convencional em que os valores familiares, 
educacionais e de trabalho eram duramente criticados, quando não 
rejeitados em principio. Enfatizava-se, por outro lado, uma concepção de 
mundo em que a liberdade amorosa, sexual, o comunitarismo, um certo 
tipo de hedonismo e o descompromisso com objetivos materiais eram 
marcantes (VELHO, 1994, p. 25). 
 

 No entanto, é importante ressaltar que não apenas no período do regime 

militar, mas em toda a história do Brasil existiu o consumo de uma grande 

variedade de drogas (lícitas e ilícitas) que também são utilizadas de forma 

abusiva e muitas vezes sem fins terapêuticos, causando sérios problemas de 

saúde e social. Vale ressaltar que até os anos 1980 a drogadição era vista pelo 

Estado como um problema de “policia”, tratada apenas de forma repressiva, ou 

seja, não existia diferenciação entre usuários e traficantes de drogas, todos eram 

submetidos as mesmas penalizações. De acordo com Bucher (1992, p. 313) “No 

confronto com o uso e abuso de drogas, a sociedade e o governo brasileiro deram 

tradicionalmente prioridade à repressão, em detrimento de ações preventivas 

abrangentes e devidamente planejadas”. 

                                                           
9
 Período em que os militares governaram o Brasil, de 1964 a 1985, favorecendo à expansão do 

capitalismo monopolista. Este momento foi marcado pela falta de democracia, perseguição política 
e negação dos direitos constitucionais. 
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 Das drogas lícitas, as mais consumidas pelos brasileiros são: o álcool e o 

tabaco. Um estudo10 epidemiológico realizado pela OMS em 1980 revela que o 

álcool é a droga mais consumida pelos brasileiros, mesmo provocando sérios 

problemas sociais e de saúde. Este estudo constatou que o alcoolismo varia entre 

3% e 10% da população adulta e que os homens superam as mulheres numa 

proporção de 7 a 1. O considerável uso do álcool pode se dá por se tratar de uma 

droga lícita, de ampla aceitação social, portanto, seu uso expansivo é 

intrinsecamente cultural. 

 

O álcool é a droga lícita mais consumida no país, provocando danos 
sociais e á saúde. Estudos nacionais e internacionais têm demonstrado a 
ocorrência significativa de mortes e doenças associadas ao uso abusivo 
de álcool, sendo o alcoolismo a 3ª causa de mortalidade e morbidade no 
mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde [...] (BRASIL, 2010, p. 
96). 

 

 Em 2006, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) 

juntamente com a Unidade de Pesquisa em Álcool e outras Drogas (UNIAD), da 

Universidade de São Paulo, desenvolveram uma pesquisa sobre o consumo de 

álcool na população brasileira, e constatou que dos 1.152 adultos que faziam uso 

da bebida alcoólica, 45% demonstraram ter problemas decorrentes do beber, 

destes, 58% são homens e 26% são mulheres. Deste modo, percebe-se o 

número considerável de mulheres usuárias de álcool, visto que até algumas 

décadas atrás esse era um problema prevalente dos homens (HOCHGRAF e 

BRASILIANO, 2004). 

 O tabaco é a segunda droga lícita mais utilizada no Brasil. Durante muito 

tempo era comum às pessoas fumarem apenas por prazer e para mostrar 

autonomia, status, no entanto, desde 1960 têm sido realizados estudos11 que 

comprovam a dependência desta droga e os diversos malefícios causados a 

saúde. Dessa forma, desde a década de 1990 vem sendo feitas campanhas de 

prevenção ao consumo deste produto. 

 De acordo com o II Levantamento Domiciliar sobre Drogas Psicotrópicas no 

Brasil, realizado pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas (CEBRID), 

em 2005 – em 108 municípios brasileiros com mais de 200 mil habitantes – 

aproximadamente 44% das pessoas entrevistadas afirmaram já ter usado o 

                                                           
10

 Prevalência de alcoolismo em populações brasileiras, OMS, (1980) apud Telles (1982). 
11

 Instituto Nacional de Câncer (INCA); SENAD (2009). 
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tabaco pelo menos uma vez na vida. Enquanto que em 2001, quando foi realizado 

o I Levantamento Domiciliar sobre Drogas Psicotrópicas no Brasil (CEBRID), a 

prevalência dessa mesma droga era de 41%.  

 Com relação ao consumo de medicamentos psicotrópicos, percebe-se que 

o frenetismo, a instabilidade e a competitividade do mundo moderno têm causado 

algumas perturbações de ordem emocional, como estresse, ansiedade, 

depressão, síndrome de pânico, entre outras12, por isso o consumo de drogas, 

inclusive de ansiolíticos e tranquilizantes tem crescido muito no Brasil e no 

mundo, embora esses medicamentos só possam ser comercializados mediante 

prescrição médica.  

Num comparativo realizado pelo I e II Levantamento Domiciliar sobre uso 

de Drogas Psicotrópicas no Brasil (2001 e 2005) conclui que tanto o álcool, 

quanto o tabaco e a maconha continuam na prevalência de uso no país. 

Conforme mostra a tabela 1.  

          Tabela 1 

 

 Fonte: CEBRID/2011 

 

Vale destacar que na realização destes dois levantamentos constatou-se, 

também que o consumo do crack pelos entrevistados foi de 0,4%, em 2001 e 

0,7%, em 2005.  

O crack é outra droga que surge no cenário de consumo no Brasil, desde a 

década de 1990, e que atualmente vem sendo, de forma preocupante bastante 

utilizada por jovens e adultos. A dependência desta droga é rápida e causa 

graves danos à saúde, desencadeando também sérios problemas sociais com 

                                                           
12

 Ver autores: BIRMAN, J. (1999); VIEIRA, M. S. S. (2008). 
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forte impacto para a vida pessoal e profissional do usuário dependente, para sua 

família e para a comunidade do dependente ou traficante, enfim, para a sociedade 

como um todo. Conforme Granja (2011), o aumento de roubos e furtos por 

usuários de crack, como estratégia para adquirir a droga, o crescimento da 

violência e assassinatos relacionados ao tráfico, são alguns indicadores 

diariamente noticiados pela imprensa, não obstante o sensacionalismo das 

imagens e reportagens.  

Deste modo, as drogas têm estado presente em toda história do Brasil, 

mas é só a partir de 1930 que o Estado passa a considerar seu consumo 

expansivo e indevido como um problema social grave, e também, de ordem 

econômica. 

 

1.3 Os Padrões de Consumo 

  

O uso de drogas pode apresentar poucos riscos ou até mesmo não fazer 

nenhum mal ao individuo, mas dependendo do padrão de consumo pode causar 

sérios problemas biopsicossociais. Ao longo da história vem sendo discutido os 

diversos problemas causados pelo uso de substâncias psicoativas ao usuário. 

Alguns estudos têm sido realizados para classificar e diagnosticar mais 

precisamente o uso e abuso das drogas. 

A Partir da década 1960, o programa de saúde mental da OMS realizou 

algumas revisões no diagnóstico e na classificação de transtornos mentais. Foram 

realizados diversos encontros com instituições e profissionais da área de saúde 

mental que resultaram no aumento de pesquisas sobre critérios para a 

classificação e a confiabilidade de diagnósticos. Todas as propostas foram 

usadas no rascunho da 8ª Revisão da Classificação Internacional de Doenças 

(CID-8). Hoje, estamos na 10ª revisão da Classificação Internacional de Doenças 

(CID-10), que tem a finalidade de mostrar as descrições clínicas e diagnósticas 

das doenças. Nesta Classificação afirma-se que o abuso de drogas pode ser 

considerado como um padrão de uso nocivo ao usuário, ou seja, que resulta em 

dano físico e /ou mental, podendo causar consequências sociais.  

Na atualidade, as drogas são classificadas de várias formas. Do ponto de 

vista legal, podem ser classificadas, a exemplo do Brasil, como licitas (álcool, 

tabaco) e ilícitas (maconha, cocaína, crack, dentre outros). Contudo a 
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classificação mais usada é a que especifica os efeitos causados pelas drogas no 

Sistema Nervoso Central (SNC), como (BRASIL, 2011):  

 Depressoras: são substâncias que introduzidas num organismo vivo 

tem a função de deprimir o SNC. Elas causam a diminuição de certos sistemas 

específicos do SNC, podendo ocasionar diminuição motora, da reatividade á dor e 

da ansiedade, normalmente há um efeito euforizante no inicio e depois 

sonolência.  Exemplos: álcool, barbitúricos, inalantes ou solventes, e ansiolíticos 

ou tranquilizantes. 

 

Essa categoria inclui grande variedade de substâncias, que diferem 
acentuadamente em suas propriedades físicas e químicas, mas que 
apresentam a característica comum de causar diminuição da atividade 
global ou de certos sistemas específicos do SNC (BRASIL, 2011, p. 63). 
 
 

 Estimulantes: são drogas que aceleram o funcionamento do cérebro, 

alterando determinados sistemas neuronais, consequentemente resulta em 

estado de alerta exagerados, insônia e rapidez dos processos psíquicos. 

Exemplos: anfetaminas, cocaína, crack e tabaco. 

De acordo com Guedes (2009, p. 120), “Os estimulantes são drogas 

naturais, semissintéticas ou sintéticas que afetam o SNC (Sistema Nervoso 

Central), através da aceleração e do estimulo de suas atividades.” 

 Perturbadoras: as drogas perturbadoras ou alucinógenas são 

substâncias químicas que excitam e provocam alucinações, causa efeitos que faz 

os usuários criar fantasias e fugir da realidade. Sua ação é direta no SNC 

provocando alucinações, delírios, aumenta o ritmo cardíaco e respiratório, 

dilatação da pupila e diminuição do apetite. Exemplos: maconha, LSD e ecstasy. 

[...] substâncias cujo efeito principal é provocar alterações no 

funcionamento cerebral, que resultam em vários fenômenos psíquicos anormais 

entre os quais destacam-se os delírios e as alucinações (BRASIL, 2011, p. 76). 

Além das classificações, são delimitados os padrões de consumo das 

drogas, que pode indicar as consequências prejudiciais aos usuários. Conforme 

Telles (1982), os padrões podem ser da seguinte forma:  

 Uso experimental: este tipo de consumo é o mais comum por está 

relacionado ao grande número de jovens e adultos que fazem uso de alguma 

droga apenas uma vez na vida ou, então, esporadicamente, apenas por 
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curiosidade ou pressão do grupo ao qual pertence.  O que deve ser visto com 

cautela, pois no uso experimental o individuo pode sentir o desejo de repetir o 

consumo outras vezes e dar início ao uso abusivo. 

Este uso inicial da droga merece atenção porque é a partir deste momento 

que o individuo vai definir se a experiência foi positiva ou negativa, se caso ele 

não tiver gostado de usá-la, então tem grandes chances de não se tornar usuário 

regular, caso contrário pode está predisposto a repetir o uso e se esse se tornar 

frequente, ele pode se tornar dependente. No entanto, devemos considerar que o 

interesse em consumir substâncias psicoativas também está relacionado ao 

estado psicológico e mesmo ao envolvimento com o grupo de convivência social, 

ao impulso para transgressão às normas sociais e a fatores culturais. 

De acordo com Tancredi (1982, p. 10),  

 

O uso experimental de drogas é fortemente influenciado pelos padrões 
culturais. É fato bem estabelecido que o desejo de experimentar um 
tóxico – seja ele o álcool, o tabaco ou a maconha – surja, com 
frequência, de uma necessidade de imitação de padrões de 
comportamento do grupo ou de pessoas afetivamente significativas. 

 

Devemos considerar que atualmente estamos vivenciando mudanças 

constantes de padrões culturais, e que o uso de drogas (e não a dependência) é 

visto como diversão, lazer, forma de inclusão em diversos grupos.  

● Uso ocasional: é o tipo de consumo em que o individuo faz uso da 

substância psicoativa normalmente por prazer, havendo um controle na utilização, 

podendo passar até dias ou semanas sem consumi-la e não sentir desejo e 

mesmo quando consumir, não fazer uso excessivo. 

Segundo Tancredi (1982, p.11), 

 

É dessa forma ocasional que a grande maioria dos jovens utiliza drogas 
hoje em dia. Seja em festas, em reuniões de pequenos grupos ou 
individualmente, dedicam uma parte do seu tempo de lazer a fumar 
maconha, ou eventualmente, tomar outras drogas. 

 

 Mesmo o uso ocasional deve ser considerado com certa relevância, pois 

os indivíduos que consomem drogas leves podem despertar o interesse em 

experimentar substâncias mais potentes e, portanto, ficar mais vulnerável à 

dependência. Vale ressaltar que muitas vezes a droga considerada leve é 
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repassada, por traficantes, de forma adulterada para que a dependência seja 

instalada mais rapidamente no usuário. 

 Dependência: é a fase em que o usuário está completamente 

dependente das drogas, há um desejo compulsivo obsessivo, ele já não sente 

apenas prazer em usá-las e sentir os seus efeitos. Há uma interminável 

necessidade de consumo para acabar com o mal estar que a ausência da 

substância causa, sentindo compulsão e não consegue ficar sem usá-las por 

muito tempo. É capaz de fazer qualquer coisa para adquiri-las e saciar a sua 

necessidade, inclusive desconsiderar os apelos de familiares, entes queridos ou 

cometer atos que transgride as normas e leis. 

Tancredi (1982, p.11) afirma que, 

 

O prazer obtido com a administração da droga já não pode, mesmo, ser 
assim considerado; trata-se de uma mistura de prazer e sofrimento, de 
alivio e angústia; a droga entorpece a consciência e o individuo 
submerge num estado semi onírico. 

 

O usuário dependente limita-se apenas em consumir drogas, portanto não 

consegue visualizar o que ocorre na família, com os amigos, o trabalho e os 

estudos, ele vive apenas em função da sua compulsão obsessiva pelos 

entorpecentes. Nada tem valor, ele nem sequer consegue enxergar o mundo que 

gira ao seu redor, os seus valores e princípios já foram dissipados, as famílias em 

sua maioria são destruídas, pois não sabem e não conseguem conviver com a 

situação. 

 

1.4 Dependência de Drogas 

 

A questão da dependência vem sendo bastante discutida, principalmente 

pela Medicina, farmacologia e Psicologia, e mais recentemente a discussão se 

estende para áreas como ciências sociais e serviço social, que analisam a 

dependência química, outras dependências, suas motivações, os problemas a 

elas relacionados e as políticas de enfrentamento. 

As ciências médicas estudam, sobretudo, os mecanismos cerebrais da 

dependência, os neurotransmissores (endorfinas, serotonina, dopamina), 

enquanto que a Psicologia analisa os fatores psicossociais que influenciam no 
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consumo de drogas. E as Ciências Sociais estudam o contexto social, cultural, 

político e econômico inerente a drogadição.   

 Segundo Guedes (2009, p. 80),  

 

[...] dependência é o encontro entre uma personalidade e um produto em 
determinado contexto. Valendo salientar que muitos estudiosos 
defendem o principio que a dependência se relaciona mais diretamente 
com os aspectos envolvidos no tipo de motivação que o individuo tem de 
consumir drogas do que com a disponibilidade destas substâncias. 

 

Dessa forma é provável que a adição de drogas pode está muito mais 

relacionado às motivações que levam o individuo a fazer uso de substâncias 

psicoativas do que a facilidade de adquiri-la. O individuo desenvolve a obsessão 

compulsiva pela droga, conforme o tempo de uso vai passando a tolerância 

aumenta, ou seja, o desejo de consumir aumenta gradativamente, pois o 

organismo desenvolve uma tolerância para sentir o prazer desejado, mas também 

para aliviar os sintomas da abstinência. 

Até alguns anos atrás se imaginava que dependência encontrava-se 

apenas nas regiões cerebrais relacionadas ao prazer e a recompensa, pelo 

neurotransmissor chamado dopamina. Contudo, foram feitas novas descobertas, 

as quais afirmam que existem outros circuitos envolvidos neste mecanismo, a 

exemplo do córtex-frontal, parte do cérebro que está relacionada à análise dos 

riscos e benefícios, onde se determina as tomadas de decisão por parte do 

individuo. Dessa forma, é importante que se tenha maiores cuidados nas ações e 

estratégias de tratamento.  

A dependência química desenvolve um desejo compulsivo obsessivo de 

usar drogas, como forma de satisfação. O dependente sente uma inesgotável 

vontade de usar a substância psicoativa, sem considerar os graves problemas 

físicos, sociais, inclusive alguns transtornos mentais.   

Conforme Vieira (2002, p. 20), 

 

A dependência de droga é, portanto, um dos sintomas do sofrimento 
psíquico do sujeito, decorrente de seu estado permanente de 
insatisfação e de procura de satisfação em sua condição de desamparo 
social. 
 

O usuário dependente pode sofrer alterações psiquiátricas – quando 

ocorrem as intoxicações agudas – devido à ação da droga sobre o SNC, ou 
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quando ocorre uma interrupção brusca do uso prolongado das drogas (síndrome 

de abstinência), inclusive, os seus efeitos podem desenvolver enfermidades 

físicas e problemas sociais.  Todavia, o uso abusivo de substâncias psicoativas 

pode causar à dependência psíquica e/ou a dependência física e social. 

O Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID) 

fez a comparação entre o I Levantamento Domiciliar sobre o uso de drogas 

psicotrópicas no Brasil (2001) e o II Levantamento Domiciliar sobre o uso de 

drogas psicotrópicas no Brasil (2005) e fez a seguinte constatação em relação à 

dependência, visto na tabela 2. 

           Tabela 2 

 

Fonte: CEBRID/2011 

 

Na dependência há uma relação “‟afetiva” entre o usuário e a droga, a qual 

no inicio desperta prazer e com o passar do tempo o dependente não consegue 

mais ficar sem usá-la.  

Silveira (1996, p. 10) afirma que o 

 

[...] termo dependência é utilizado para se referir a determinados 
comportamentos e designar o abuso ou o excesso como origem do 
problema. Assim, a relação entre sujeito e objeto configura uma 
patologia, pela sua intensidade ou pela sua preponderância, 
independentemente das características do objeto. 
 

 A dependência química também pode se instalar tendo em vista a sua 

dimensão social motivadora do consumo, que está relacionada à necessidade do 

indivíduo de usar algum tipo de droga para ser aceito no seu grupo social, quando 

isso é uma imposição da sua turma para sua aceitação. Essa situação é bastante 

comum, pois é um dos principais motivos que induzem os jovens a ter um 

primeiro contato com as drogas. De acordo com Guedes (2009, p.84), “Este, 
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atualmente, talvez seja um dos maiores motivos dos jovens utilizarem algum tipo 

de droga pela primeira vez, seja ela legal ou não, como é o caso das bebidas 

alcoólicas”. 

 

1.5 O Uso e Abuso de Drogas pela Mulher 

 

A partir do século XX, o mundo vem passando por grandes 

transformações, principalmente política, economia, social, cultural e ambiental. 

Com a globalização e o avanço da tecnologia as fronteiras multinacionais foram 

abertas e com isso aconteceram inúmeras mudanças. Muitas trouxeram 

malefícios à sociedade, desemprego, destruição do meio ambiente, criminalidade, 

violência, aumento de doenças, crescimento do consumo de drogas. Outras, de 

fato, representam avanços e benefícios como à cura de doenças, a melhoria da 

qualidade de vida de segmentos da população, inclusive a emancipação das 

mulheres. 

Sem dúvida, o papel da mulher na sociedade vem se ampliando cada vez 

mais. Hoje ele vem assumindo grandes responsabilidades e conquistando o 

mercado de trabalho, além de cuidar da família. Dentre outros avanços estão a 

formação de carreira profissional, a garantia de leis contra violência doméstica e 

sexual, o direito de participar ativamente da política. Essas conquistas são frutos 

de muitas lutas pela garantia de seus direitos e de espaços que até então só eram 

permitidos aos homens, muito embora ainda existam muitos preconceitos quanto 

a sua autonomia.    

Azeredo (2007, p. 24), afirma o seguinte em relação à questão do 

preconceito contra a mulher: 

 

É claro que hoje ele está sendo profundamente abalado com a saída das 
mulheres para o mercado de trabalho, transformando a mãe/dona de 
casa, que antes era proibida de trabalhar, em provedora, o que lhe dá 
maior autonomia, mesmo com todos os conflitos relacionados ao 
trabalho doméstico, já que a maioria dos homens se recusa a partilhar 
esse trabalho. 
 

Contudo, as mulheres continuam sendo estigmatizadas e discriminadas 

pela sociedade, que em muitos casos, insiste em defender que elas são 

destinadas a ser donas de casa, viverem para família, aquela companheira fiel e 

leal, a qual muitas vezes deixa de lado os seus sonhos e desejos para cuidar do 
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companheiro e filhos. Muitas delas lutam pelos seus direitos, tentam driblar os 

obstáculos e, em decorrência dessa emancipação e, também, das dificuldades 

encontradas no dia-a-dia, ou seja, além de ter uma profissão ainda se 

responsabiliza pela família e os afazeres do lar, muitas vezes se sentem violadas 

e desmotivadas, o que pode acarretar problemas graves, como o uso e abuso de 

substâncias psicoativas, a exemplo dos benzodiazepínicos e do álcool, visto como 

uma maneira de suportar e, muitas vezes, fugir da realidade. De acordo com 

Hochgraf (1995), a emancipação social e cultural da mulher, também, tem 

favorecido para o aumento do consumo do álcool entre elas.  

Outro fator é que a mulher moderna se vê na necessidade de seguir regras 

para ser aceita no seu meio social, tem que ir além do seu grau de 

intelectualidade, da sua ascensão no mercado de trabalho, sobretudo, valorizar a 

sua beleza feminina, como regra imposta pela sociedade, então, essa busca por 

um padrão de beleza sem limites também pode ser incentivo para o consumo de 

drogas, como o uso de anorexígenos, o que pode resultar no aparecimento de 

diversos distúrbios físicos e psíquicos, e até mesmo na dependência química 

(MELO e OLIVEIRA, 2011).  

Em 2001, o CEBRID realizou o I Levantamento domiciliar sobre o uso de 

drogas psicotrópicas no Brasil, constatou que a prevalência do álcool nos homens 

é 17,1%, enquanto que nas mulheres é de 5,7%, mais também concluiu que as 

mulheres são as principais consumidoras de estimulantes (anfetaminas), 

tranquilizantes (benzodiazepínicos) e de remédios para perder o apetite 

(anorexígenos). No entanto, esses dados podem ser alterados em algumas 

regiões do país, dependendo das condições sociais, políticas, econômicas e 

culturais da população. O uso de substâncias químicas está presente no cotidiano 

de mulheres de diferentes idades e classes sociais, salientando que o número de 

mulheres dependentes vem crescendo aceleradamente. Cerca de 50% do 

consumo total ocorre em uma faixa etária que vai dos 15 aos 35 anos, o 

percentual restante dividiu-se em seguimentos cujos extremos ampliam-se 

continuamente, pois se observa que o consumo ocorre não somente mais cedo, 

como também acontecem em idades mais avançadas. 

O II Levantamento Domiciliar sobre o uso de Drogas Psicotrópicas no 

Brasil, também, realizado pelo CEBRID, em 2005, concluiu que “as mulheres 

apresentaram uma prevalência de uso na vida para Estimulante, 
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Benzodiazepínicos, Analgésicos [...] e Anorexígenos cerca de duas a três vezes 

maiores que os homens”. 

É importante destacar que o crescimento considerável de mulheres 

usuárias de drogas pode estar associado à nova participação social feminina, em 

espaços que até então eram limitados aos homens, como, por exemplo, o beber 

em público, buscando condições de igualdade ao homem. Os Levantamentos 

realizados em 2001 e 2005 (acima citados), também, consideram que o uso de 

álcool, tabaco, cocaína, crack, estimulantes, solventes, esteroides, dentre outras 

drogas cresceu consideravelmente na população feminina.   

O CEBRID, em 2007, realizou o I Levantamento Nacional sobre os Padrões 

do Consumo de Álcool na População Brasileira, entrevistou 3.007 pessoas em 

143 municípios brasileiros e verificou que 52% dos brasileiros com idade de 18 

anos ou mais já fizeram uso abusivo do álcool pelo menos uma vez na vida. Os 

homens são os que bebem mais, cerca de 40%, enquanto que as mulheres 

representam 18%. Em relação à frequência do beber abusivamente de duas a 

três vezes por mês, a pesquisa constatou que tanto os homens quanto as 

mulheres tem o percentual igual de 8%. Podemos observar que a prevalência do 

uso de álcool ainda pertence aos homens, porém, é significativo o número de 

mulheres que, também, fazem essa prática.         

Conforme Hochgraf (1995), o álcool é uma droga lícita bastante utilizada 

pelas mulheres, embora elas tenham o metabolismo menos tolerante a essa 

substância do que os homens, devido ao seu peso e a menor quantidade de água 

no corpo, consequentemente armazena mais gordura, levando a intoxicação mais 

rapidamente. Dessa forma, pode-se dizer que a mulher ao consumir um copo de 

cerveja ela está absorvendo o equivalente a quatro vezes mais que o homem, 

isso a deixa mais vulnerável para o desenvolvimento de complicações clínicas, 

como doenças hepáticas num curto período de uso.  

 
 
De maneira geral, as mulheres consomem álcool de forma menos 
frequente do que os homens. Apesar da menor pressão social para 
iniciar o consumo do álcool, em detrimento da maior pressão para parar 
o uso, o julgamento social em relação à mulher usuária de álcool 
continua sendo muito árduo (NÓBREGA e OLIVEIRA, 2008). 

 

Essas pesquisas, com dados quantitativos, tem sido de suma importância 

para que o Estado e a sociedade possam conhecer a real situação dessa 
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problemática e, assim, intervir de forma efetiva, diminuindo esses números, uma 

vez que as intervenções com respaldo de estudos e pesquisas cientificas são 

susceptíveis de apresentar resultados mais favoráveis. Salientado que o universo 

feminino e toda sua complexidade carecem desta atenção para que medidas 

sejam tomadas em seu favor, visando sua qualidade de vida e garantia dos seus 

direitos. 

Os estudos realizados sobre o uso e abuso de substâncias psicoativas por 

mulheres ainda são poucos, isso se dá porque até algumas décadas atrás essa 

questão não era muito discutida devido o baixo índice de prevalência de uso de 

drogas por esse segmento. Conforme Hochgraf (1995), os estudos concernentes 

à dependência química feminina só iniciaram há cerca de 50 anos, com a 

finalidade de analisar os fatores e os reais motivos que favorecem o uso de 

drogas entre esses sujeitos sociais. Porém há apenas 20 anos é que se buscam 

modelos de tratamento e de abordagens que atendam as suas necessidades, 

tendo em vista que as intervenções prevalecentes até então se destinavam 

exclusivamente aos homens. O preconceito e o estigma social contra a mulher 

com dependência química foram alguns dos agravantes que contribuíram para o 

retardamento da emergência desses estudos e essas intervenções.  

Vale salientar que um dos maiores agravantes para as mulheres com 

dependência química é que elas, em sua maioria, não procuram tratamento, 

tendo em vista que é muito mais difícil para a mulher assumir perante a família e a 

sociedade que é usuária compulsiva de drogas e que não consegue controlar o 

consumo. Na verdade, no tocante à dependência de droga, há todo um 

estereotipo que denigre a imagem feminina, relacionando o comportamento da 

mulher à promiscuidade sexual, falhas no cumprimento do papel familiar. 

Ao procurarem tratamento, em geral as mulheres trazem consigo muitas 

questões emocionais, problemas da infância, baixa estima, tendência a 

autodestruição. Mais do que os homens, elas buscam sozinhas os serviços 

específicos e evitam que outras pessoas saibam o que está acontecendo, por 

isso, aparentam ter mais dificuldade no tratamento. Entretanto, ao perceberem a 

gravidade do problema, são mais adaptáveis ao tratamento e demonstram mais 

empenho para superação da dependência. Isto também foi percebido nas 

mulheres participantes deste estudo. 

Segundo Hochgraf (1995, p.15):  
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Nesse cenário não é difícil imaginar porque durante décadas as 
mulheres dependentes foram consideradas menos graves do que os 
homens e uma série de mitos tenha sido criada, como por exemplo, de 
que as mulheres alcoolistas aderem menos, evoluem mal e tem pior 
prognóstico. 

 

 Outro fator importante que dificulta o encaminhamento de mulheres ao 

tratamento da dependência química é a falta de capacitação dos profissionais de 

saúde, que muitas vezes não conseguem realizar um diagnóstico preciso e 

encaminhar para um serviço especializado. 

Vale salientar, que na regulamentação das políticas públicas concernentes 

a essa questão não existe nenhuma diferenciação no tratamento de dependentes 

químicos em relação ao gênero. As ações e estratégias são voltadas tanto para 

homens quanto para mulheres, bem como, normalmente as atividades realizadas 

no âmbito das instituições também são iguais para todos. No entanto, existem 

algumas instituições que já tem percebido a necessidade de desenvolver 

atividades inerentes as mulheres como forma de valorizar a sua auto-estima.  

Como afirma Moraes (2011, p.19), 

 

[...] em alguns contextos de atenção à saúde de mulheres que estão em 
tratamento por problemas relacionados com drogas, algumas práticas 
terapêuticas pretendem resgatar uma suposta feminilidade perdida (ao 
desenvolverem práticas que desconsiderem o auto cuidado, por 
exemplo, tido como naturalmente feminino). Tais práticas terapêuticas 
incluem atividades de cuidado do espaço físico do centro de saúde ou de 
sua própria aparência física, como um modo de revalorizar práticas de 
cuidado inerentes às mulheres. 
 

Convém destacar que, no plano das políticas públicas, a saúde da mulher a 

principio foi vista pelo Estado apenas como cuidados na gravídico-puerperal, 

sobretudo, após muitas lutas o movimento feminista conseguiu avançar de forma 

que essa atenção a saúde se expandiu para questões relacionadas a ações 

educativas, preventivas, de diagnósticos e tratamento, englobando a assistência à 

mulher em clínica ginecológica, no pré-natal, parto e puerpério, no climatério, em 

planejamento familiar, DST, câncer de colo de útero e de mama, violência 

doméstica e sexual, além de outras necessidades identificadas a partir do perfil 

populacional das mulheres. No entanto, ainda é necessário avançar na questão 

da dependência química. 
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2  POLÍTICA SOBRE DROGAS NO BRASIL 

 

 

Diante dos problemas sociais decorrentes do uso e abuso de drogas se faz 

necessário uma intervenção efetiva do Estado que contemple as diferentes 

dimensões da questão; prevenção, tratamento, reinserção social do usuário, 

inclusive o controle do tráfico. Assim sendo, neste capítulo foi discutida a atuação 

do Estado no que se refere ao contexto histórico referente ao processo de 

construção e efetivação da política especifica sobre drogas no Brasil, abordando a 

legislação brasileira sobre substâncias psicoativas, os planos e ações de 

enfrentamento e a rede de serviços existentes no estado da Paraíba.  

 

2.1 Os Antecedentes à Atual Política sobre Drogas: a legislação brasileira sobre o 

uso e tráfico de substâncias psicoativas 

 

Para compreendermos o processo de construção da política pública 

brasileira sobre droga, é necessário realizarmos um breve resgate da 

normatização sobre o uso dessas substâncias.  No Brasil, a legislação sobre 

drogas surge de forma tardia, considerando que o uso, o comércio e os 

problemas deles advindos afetavam o país desde o século XIX. No entanto, 

apenas no século XX, na década de 1920, foi criado o primeiro Decreto-legislativo 

nº 4.294, de 06 de julho de 1921, baseado na Convenção Internacional de Haya13, 

de 1912, que em seu artigo 1º tratava da venda e uso de forma irregular de 

substâncias venenosas, como: ópio, cocaína e seus derivados, prevendo pena de 

1 a 4 anos de prisão.   

Ainda em 1921, no dia 3 de setembro, essa norma foi regulamentada por 

outro Decreto de nº 14.969, que destaca a “importância dos dispositivos sobre 

importação de entorpecentes, comércio, registro, prescrição médica, internação 

judicial e voluntária de toxicômanos em sanatórios e rito sumaríssimo para o 

processo.” (TELLES, 1982, p. 247). A partir de então se percebe uma maior 

abertura ao trato da questão da droga, ela passa a ser vista com mais rigor, 

inclusive, no que tange a sua utilização para fins terapêuticos.  

                                                           
13

 Esta foi à primeira convenção internacional sobre o ópio, onde foram estabelecidas novos 
mecanismos de controle da produção, comércio e consumo desta substância. 



36 
 

No Decreto nº 20.930, de 11 de janeiro de 1932, o termo “substância 

venosa” passou a ser chamada por “substância tóxica”, com derivação analgésica 

ou entorpecente. O Departamento Nacional de Saúde ficou encarregado de 

reavaliar as substâncias, conforme o progresso da indústria química. 

O Decreto nº 22.213, de 14 de dezembro de 1932, tratou da punição do 

tráfico de entorpecentes, que “além das ações de vender, ministrar, dar, trocar e 

ceder, considerou ato típico qualquer modo de proporcioná-las”, tendo como pena 

4 anos de prisão. (BRASIL, 2011) 

Em 1934, o Decreto nº 24. 505, de 29 de julho determinou que as 

investigações policiais referentes às substâncias entorpecentes fossem mantidas 

sob sigilos até o final e remessa dos autos a juízo. Ainda neste decreto foi 

acrescida a lista de substâncias entorpecentes os sais da morfina e da cocaína. 

Na década de 1930, período em que prevalecia a lógica higienista nas 

políticas sociais, o Decreto nº 730 criou a Comissão Nacional de Fiscalização de 

Entorpecentes, que tinha como objetivo cuidar da higiene mental da população e 

a luta contra os problemas sociais decorrentes do uso e oferta dessas 

substâncias. Sobretudo, essa comissão também ficou responsável pela 

elaboração do anteprojeto de consolidação das leis vigentes sobre o assunto em 

questão. Percebe-se, portanto que o Estado reconheceu a necessidade de um 

olhar especifico para essa problemática, pois o aumento considerável do uso, 

abuso e tráfico de substâncias entorpecentes já estava trazendo alguns 

problemas para a sociedade. Vale destacar que as ações desenvolvidas eram de 

cunho repressivo, buscando apenas excluir da sociedade os indivíduos que 

faziam uso de drogas juntamente com os traficantes, não havendo nenhuma 

diferenciação entre eles. O interessa maior do Estado era manter a ordem e a paz 

na sociedade. 

O Decreto-Lei nº 891, de 25 de novembro de 1938, consolidou a Lei de 

fiscalização de entorpecentes, a qual foi incorporada ao Código Penal em 1941, 

formado por 65 artigos e 5 capítulos. A partir dessa lei não foi mais permitido a 

plantação, a colheita, a cultura e a exploração por particulares de alguns 

entorpecentes, tais como: a coca e a cannabis sativa.   

Segundo Telles (1982, p. 247), essa lei também dispõe que durante as 

apreensões “a policia fornecesse à comissão estatísticas sobre a matéria; que 
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houvesse colaboração entre autoridades policiais e sanitárias; e que os 

toxicômanos fossem tratados em hospital para psicopatas.”  

Conforme esta Lei percebe-se que houve algumas alterações no que tange 

a produção de algumas drogas, bem como a referência ao tratamento para 

toxicômanos. 

O Código Penal, Decreto nº 2. 848, de 07 de dezembro de 1940, em seu 

artigo 281, passou a tratar “o comércio clandestino ou facilitação do uso de 

entorpecentes” como crime contra a saúde pública. 

O Decreto Lei nº 4.720, de 21 de setembro de 1942, estabelece que as 

empresas privadas podem extrair e explorar os princípios ativos de plantas 

entorpecentes para fins terapêuticos desde que a União não tenha interesse 

nessa área. Em 1964, o Código Penal teve o artigo 281 alterado pela Lei nº 4.451, 

de 04 de novembro, acrescentando a plantação de entorpecentes como ação 

criminosa. 

 Na promulgação da Carta Magna, em 1967, foi estabelecido para fins 

penais no Decreto – Lei nº 159, de 10 de fevereiro, que seriam consideradas 

entorpecentes todas as substâncias que causassem dependência física e 

psíquica. Dessa forma, o Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e 

Farmácia se tornou responsável por relacionar e disponibilizar para divulgação 

tais ocorrências, também, fiscalizar a comercialização das substâncias, que seria 

permitida apenas mediante prescrição médica. “Tratou-se, como se vê, de uma 

norma penal em branco, pois a ação repressora da polícia estava condicionada 

ao relacionamento administrativo” (TELLES, 1982, p. 249). 

 Em 1968, o artigo 281, do Código Penal, foi alterado novamente com a 

finalidade que seria considerado crime toda ação que envolvesse matérias primas 

propicias para a preparação de entorpecentes que causem dependência física 

e/ou psíquica. 

 

Essa lei veio deslindar dúvida surgida na interpretação da redação 
original do artigo 281 do Código Penal que, à expressão „consumir‟, do 
Decreto-Lei 891, preferiu empregar „trazer consigo‟, tornando polêmico o 
enquadramento do viciado. Também, contribuía para a polêmica criada, 
o fato da rubrica do artigo 281 referir-se a „comércio clandestino ou 
facilitação de uso de entorpecente‟, o que excluiria da figura típica a ação 
do usuário. O Decreto-Lei nº 385, prevendo em inciso especifico a ação 
de trazer consigo para uso próprio como criminalmente típica, encerrou 
definitivamente a controvérsia (TELLES, 1982, p. 249). 
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Já em 1969, o Decreto-Lei nº 975, considerou ilegal o comércio aéreo de 

entorpecentes e outras mercadorias, o que foi revogado pela Lei nº 6.620, de 17 

de dezembro de 1968, “como crime contra a segurança nacional, julgado pela 

Justiça Militar e pena de 8 a 20 anos.” (BRASIL, 2011b) 

É possível perceber que até então a legislação era bastante rígida, 

praticamente não havia diferenciação entre traficantes e usuários, a Lei tinha um 

olhar para essa questão apenas do ponto de vista da repressão, sua preocupação 

era acabar com a produção e o comércio ilegal de drogas, que crescia 

consideravelmente no país, portanto, considerava que a melhor solução era usar 

medidas repressivas, compreendendo que, assim, o problema poderia ser 

resolvido, sobretudo desconsiderava fatores importantes desta questão, como os 

culturais, políticos, econômicos e sociais que estão relacionados ao contexto do 

individuo e da coletividade na complexidade das questões da droga. 

A Lei nº 6.368 foi promulgada em 21 de outubro de 1976, regulamentada 

pelo Decreto nº 78.992, de 21 de dezembro de 1976, a qual trazia algumas 

inovações, embora ainda tenha adotado medidas características da Ditadura 

Militar, tais como: 

a) Surgimento do Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão; 

b) Estabelecimento de medidas pertinentes ao tratamento e recuperação para 

dependentes químicos; 

c) Atuação repressiva distinta para usuário e traficante, “aquele enquadrado 

no artigo 12 e este no 16, sujeitos, respectivamente, às penas corporais de 

reclusão de 3 a 15 anos e de detenção de 6 meses a 2 anos” (TELLES, 

1982, p. 250). O que elevou a pena mínima do traficante para 3 anos de 

reclusão; 

d) Oportunidade do usuário preso em flagrante delito poder ser liberado com 

o pagamento de fiança; 

e) Formação dos policiais em exercício nas áreas especifica de repressão; 

Ainda nessa Lei, no artigo 1º, trata da prevenção e ainda ressalta que é 

dever de toda pessoa física ou jurídica cooperar na aplicação de tais medidas, 

inclusive, prevendo, no seu parágrafo único, sanções de ordem econômica às 

pessoas jurídicas que não atenderem as solicitações do Estado nessa questão.  
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No artigo 3º, afirmava-se que era necessário a existência de um Sistema 

Nacional que orientasse todos os programas referentes à prevenção, fiscalização 

e prevenção, executados pelos órgãos competentes de nível federal, estadual e 

municipal, as instituições de ensino e hospitalares e as entidades sócio culturais, 

esporte e lazer, ou filantrópicas. Sobretudo, estava previsto a inserção de 

conhecimentos específicos nos programas dos cursos de formação de 

professores. Essa lei, também, permitiu que os dependentes químicos autuados 

em flagrante delito podiam pagar fiança, desde que se submetessem a tratamento 

especifico e recuperação, em regime de internação hospitalar ou ambulatorial, de 

acordo com o quadro clínico. 

A partir da instituição da Lei 6.368/76, foi possível traçar dados estatísticos 

referentes aos números de usuários em conflito com a lei e traficantes de drogas, 

além das substâncias apreendidas. Como mostra os quadros a seguir:  

 

Tabela 3 

Pessoas Presas e Processadas em São Paulo 
_______________________________________________________________ 
 1977   traficantes (art. 12)  273 = 44,1% 

   Usuários (art. 16)  346 = 55,9% 
       619 
1978   Traficantes   370 = 39,2% 
   Usuários   573 = 60,8% 
       943     
1979   Traficantes   340 = 47,3% 
   Usuários   379 = 52,7% 

__________________________________________________________ 
Fonte: Divisão de Investigação Sobre Entorpecentes (DISE), 1979 apud Telles, 1982. 

  

Tabela 4 

Substâncias Apreendidas em São Paulo Anos: 1977, 1978 e 1979 

Maconha  = 742, 773 quilos 

Cocaína = 1.959,5 gramas 

Anfetaminas = comprimidos  = 16.292 unidades 

   ampolas   = 7 unidades 

   sais   = 645 gramas 

LSD  = 56 micropontos  

Haxixe = 501, 5 gramas  

Fonte: Divisão de Investigação Sobre Entorpecentes (DISE), 1979 apud Telles, 1982. 
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Nesta pesquisa fica claro que durante os três anos referenciados o número 

de usuários de drogas detidos superou o número de traficantes, o que leva a 

constatação que é imprescindível trabalhar não apenas o combate ao tráfico, 

mas, também, investir no tratamento para usuários, considerando que houve um 

relevante aumento de pessoas que fazem uso abusivo de substâncias 

entorpecentes, então se faz necessário que o Estado tenha um novo olhar para a 

questão, buscando legitimar medidas que favoreçam a prevenção e tratamento.  

Os mecanismos administrativos sobre proibição, fiscalização e controle de 

produção, do comércio e do uso de substâncias ou medicamentos que 

determinam dependência física ou psíquica, estão paramentadas nas Portarias nº 

19 e 20, de 06 de setembro de 1977, estabelecidas pela Divisão Nacional de 

Vigilância Sanitária de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos, Produtos 

Dietéticos e Correlatos, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, do 

Ministério da Saúde (D.O.U. de 11 de novembro de 1977). 

O Decreto 85.110, em 02 de setembro de 1980, tinha como proposta criar 

uma política nacional de entorpecentes, com “elaboração de planos, coordenação 

geral, supervisão, controle e fiscalização das atividades relacionadas com o 

tráfico e uso de entorpecentes e substâncias que causem dependência física e 

psíquica” (BRASIL, 2011c). Também, foi criado o Sistema Nacional de Prevenção, 

Fiscalização e Repressão de Entorpecentes, ligado ao Ministério da Justiça, tendo 

na sua construção o espírito de segurança nacional, sobretudo, tinha como 

atribuição criar mecanismos de prevenção, fiscalização e repressão nas três 

esferas de governo, portanto era um trabalho que tinha da como competência 

orientar e agilizar de forma clara e concisa todas as iniciativas e práticas 

relacionadas à questão das drogas. Através desse sistema surgiram os 

Conselhos Antidrogas, chamados de Conselhos de Entorpecentes, Conselho 

Federal de Entorpecentes (CONFEN), os Conselhos Estaduais de Entorpecentes 

(CONENS), e os Conselhos Municipais de Entorpecentes (COMENS). Foram 

estes Conselhos que até 1998, de forma diversificada contribuíram para conduzir 

iniciativas sobre as drogas no Brasil. 

 CONFEN: tinha como objetivo desenvolver ações voltadas para a 

abstinência e repressão tanto no uso quanto no comércio ilegal de drogas. Ao 

findar a Ditadura Militar esse conselho contemplou nas suas atribuições ações 

pertinente a prevenção, tratamento e pesquisa, contudo, continuava seguindo a 
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linha de trabalho de cunho repressivo, porém dando maior ênfase nos trabalhos 

de prevenção (BUCHER, 1992); 

 CONENS: desenvolviam ações conjuntas de prevenção, fiscalização e 

repressão nos Estados em consonância com a esfera federal e municipal; 

 COMENS: a esse conselho estava atribuída a função de prevenir, fiscalizar 

e reprimir ações voltadas para a questão das drogas nos municípios, com o apoio 

e participação da instância federal e estadual; 

Diante do que já foi exposto é visível a compreensão de que a partir de 

1976, a legislação sobre drogas passou a ter um olhar mais voltado para o 

dependente químico, dando atenção à questão da prevenção, da necessidade de 

tratamentos específicos e penalidade diferenciada entre usuários e traficantes. De 

acordo com Bucher (1992) essas mudanças não aconteceram na prática, pois por 

muito tempo ainda prevaleceram apenas as ações repressivas, e isso continuava 

a acontecer devido à desorganização existente dentro das entidades criadas para 

desenvolver ações e estratégias passiveis de melhorias nessa questão. Somava-

se a essa desorganização, a falta de estudos e pesquisas cientificas que 

possibilitassem uma compreensão real da questão no Brasil, além da escassez 

de profissionais capacitados para atuar nos serviços, principalmente na 

prevenção e no tratamento.  

Em relação à prevenção se acreditava em medidas que visavam apenas à 

repressão do tráfico, sem o foco nas medidas educativas que poderiam ser 

adotadas visando evitar ou retardar o uso de drogas licitas e ilícitas, sobretudo 

pelos jovens. De acordo com Bucher (1992, p. 320), 

 

Percebe-se que desta forma, o que mais se evidencia como medida 
„preventiva‟ é a repressão ao tráfico. No que se refere a educação 
repressiva, a visão da lei é que essa educação se dedique ao 
ensinamento de conhecimentos científicos sobre os malefícios das 
drogas. Ela estipula atingir a escola pela intermediação dos professores, 
incumbidos de fornecer informações sobre os danos das substâncias 
psicoativas no organismo. Como a lei focaliza apenas as drogas ilícitas, 
não se faz referência ao abuso de álcool, tabaco e inalantes, e pouco 
referência ao abuso de medicamentos psicotrópicos, todas elas 
substâncias tão nocivas quanto os produtos ilícitos, além de serem 
facilmente acessíveis à população brasileira. 
 

Diante desta realidade, vale salientar que a Portaria nº 27, de 24 de 

outubro de 1986, e a Portaria nº 28, de 13 de novembro de 1986, procedidas da 

Divisão Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, instituíram a 
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necessidade da criação de uma relação das substâncias e especialidades 

farmacêuticas proscritas e controladas, visando controlar o acesso e consumo de 

substâncias psicoativas. 

Em 19 de dezembro de 1986, a Lei nº 7.560 criou o Fundo de Prevenção, 

Recuperação e de Combate às Drogas de Abuso (FUNCAB), dispondo sobre os 

bens adquiridos e apreendidos com produtos de tráfico ilícito de drogas ou 

atividades correlatas, e dá outras providências. O Decreto nº 95.650, de 19 de 

janeiro de 1988, regulamenta a Lei nº 7.560. 

A instrução normativa nº 26, de 19 de fevereiro de 1988, estabelece o 

recolhimento de receitas do COFEN e do Ministério da Justiça, visando levantar 

recursos financeiros para serem aplicados em medidas preventivas e de 

tratamento para usuários de drogas. 

A legislação brasileira sobre drogas passou por vários processos e durante 

muitas décadas funcionou apenas o proibicionismo do comércio ilegal, usando da 

ação exclusivamente repressiva para acabar com a oferta. A partir da 

Constituição Federal de 1988, se aprofunda a discussão, deixando de ser apenas 

um aparato médico-jurídico, pois essa questão necessita da integração de outras 

políticas públicas (saúde, educação, assistência social, dentre outros) para criar e 

executar ações e estratégias que possibilitem a redução de danos e defesa dos 

direitos humanos. 

Enfim, o Estado reconhece que não é possível ter domínio sobre a situação 

por meio apenas da segurança pública e da repressão. Mas embora tenha havido 

avanços significativos na Lei ainda é insuficiente para sanar os problemas 

decorrentes das drogas, visto que falta financiamento para investir em programas 

de prevenção, tratamento e reinserção social, bem como a qualificação de 

profissionais para atender essa demanda. 

 

2.2  A Política sobre Drogas no Brasil: da Constituição de 1988 aos dias atuais 

 

No Brasil, ao longo da história sobre consumo de droga e drogadição é 

notória a inexistência por muito tempo de uma política pública voltada para a 

atenção aos usuários de drogas. No entanto, é fundamental a intervenção estatal 

nesta questão, pois cabe ao poder público mediar situações de justiça e igualdade 

social, garantindo os direitos de cidadania aos sujeitos que sofrem diariamente 
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com os estigmas e descriminações por uso ou dependência, com ações de 

prevenção, tratamento e reinserção social, superando as medidas focalizadas 

exclusivamente a repressão. 

De acordo com Zaluar (1994, p. 04) 

 

Um dos critérios de avaliação da existência de cidadania nos dias de 
hoje é a maneira como o Estado promove a distribuição de seus 
benefícios e serviços a fim de garantir o atendimento de seus cidadãos, 
diminuindo a parcela dos marginalizados. 
 

Entende-se o Estado como regulador das relações sociais, com o papel de 

articular ações de modo a tratar a questão das drogas de forma integrada e 

sistemática, através de políticas sociais que visibilizem todos os fatores que 

propiciam essa problemática e, assim, desenvolvam ações pertinentes à redução 

do uso e abuso de substâncias psicoativas na sociedade, bem como a repressão 

ao tráfico. 

De acordo, com Cardoso (2004, p. 45): 

 

No momento, o crescimento do consumo das drogas no Brasil é uma 
realidade que vem preocupando as autoridades, a sociedade e 
principalmente a família considerada no seu todo como a grande vítima 
de um desequilíbrio sociocultural, uma das consequências de um mundo 
globalizado. 

 

A Constituição Federal de 1988 é considerada o marco fundamental para 

uma nova concepção de política sobre droga no Brasil. Os artigos referentes ao 

trato de entorpecentes são os seguintes: 

 art. 5o, XLIII e LI : o tráfico ilícito de drogas é considerado crime 

inafiançável; poderá haver extradição de brasileiro se for comprovado o 

seu envolvimento em comércio ilegal de drogas;   

 art. 144, § 1o, II: cabe a policia federal prevenir e reprimir o tráfico ilegal de 

drogas;  

 art. 227, § 3o, VII: faz parte do direito a proteção especial a criação de 

programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao 

adolescente e ao jovem dependente de drogas; 

 art. 243, parágrafo único: serão apreendidos todo e qualquer bem de valor 

econômico decorrentes do comércio ilegal de drogas, sendo revertidos em 
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benefícios para entidades e recursos humanos especializados no 

tratamento e recuperação de dependentes químicos, bem como, na 

manutenção de fiscalização, controle, prevenção e repressão ao tráfico de 

substâncias psicoativas;  

 art. 243: haverá expropriação de terras em qualquer região brasileira que 

mantiverem cultivos de plantas psicotrópicas. Essas glebas serão 

designadas ao assentamento de colonos, para o plantio de produtos 

alimentícios e de medicamentos; 

 art. 200, VII: também é de competência do Sistema Único de Saúde (SUS) 

atuar no controle e fiscalização da produção e fiscalização da produção, 

transporte, guarda e utilização de substâncias psicoativas. 

A legislação de 1988 deliberou que as normas penais incriminadoras sobre 

drogas são normas penais em branco, necessitando existências de 

complementação legal ou administrativa para as suas integrações e existências. 

Embora tenha havido avanços na Constituição de 1988 no que diz respeito 

às drogas ainda é visível o viés conservador nessa questão, pois a sociedade 

ainda não possuem conhecimento aprofundado acerca dessa problemática para 

compreender as necessidades reais e buscar soluções cabíveis.  

Em 1988, a partir da Resolução de nº 3, de 09 de agosto, foi aprovado um 

documento denominado “Política Nacional na Questão das Drogas”, com a 

finalidade de desenvolver ações integradas, atuando juntamente ao Estado e 

Organizações Não Governamentais (ONG`s), dando assistência aos CONENS e 

COMENS, no entanto, na realidade pouco foi feito para mudar a situação, pois 

muito do que foi planejado não chegou a ser colocado em prática por diversos 

motivos, como afirma Procópio (1999, p. 83), 

 

Por terem ficado, em sua maioria, só no papel, não desempenharam a 
função de mobilização comunitária prevista na prevenção contra o uso 
de substâncias ilícitas. deve ser ressaltado que bases institucionais e 
órgãos para funções administrativas não faltam no país. A questão do 
combate às drogas relaciona-se mais à vontade política da sociedade 
para combater o problema. 

 

No entanto neste momento, conforme Bucher (1992) também, se 

intensificou o interesse em construir “Centros Regionais de Referência em 
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Prevenção e Tratamento ao uso abusivo de drogas licitas e ilícitas”, considerando 

os seguintes critérios: 

 Parceria com universidades; 

 Capacitação de profissionais para atendimento especializado aos 

dependentes químicos; 

 Responsabilidade pela divulgação de informações pertinentes ao trato das 

drogas; 

 Realização de estudos e pesquisas referente às drogas; 

 Avaliação de programas especializados em prevenção e tratamento; 

 Regionalização na prestação dos serviços de acordo com a realidade da 

população; 

Em relação à prevenção foram lançadas quatro linhas de intervenção: 

1. Nas escolas de 1º e 2º graus: buscando capacitar profissionais, 

principalmente o corpo docente, da rede pública e privada de ensino, para 

desenvolver programas preventivos na comunidade escolar; 

2. Menores fora da escola: visava criar mecanismos para melhorar a 

qualidade de vida de crianças e adolescentes que viviam em situações 

extremamente precárias, com a finalidade de evitar o seu contato com as 

drogas, considerando-se a condição sócio econômica desses sujeitos; 

3. Nas instituições universitárias: tinha como proposta desenvolver gestões 

junto ao ministério da Educação para propiciar aos alunos universitários 

conhecimentos relevantes sobre o abuso de drogas, para que assim, 

pudessem no futuro auxiliar enquanto profissionais nos programas de 

prevenção; 

4. Imprensa: os meios de comunicação seria uma forte ferramenta para 

divulgação de informações correlatas as drogas de um modo geral. Para 

isso os profissionais da área teriam que adquirir conhecimento sobre essa 

questão para transmitir de forma clara e correta a população; 

Quanto à prevenção terciária e ao tratamento seria importante investir em 

ações terapêuticas ambulatoriais, e quando necessário a internação em hospitais 

gerais pertencentes ao SUS. 

Segundo Bucher (1992, p. 315) o documento também afirma que, 
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No que tange à legislação, o COFEN propõe no referido documento de 
1988, constante e amplo debate com a comunidade sobre o tratamento 
legal a ser dado ao problema das drogas. Este envolve a área criminal, 
mas, também, o interesse pertinente à saúde pública. A visão exclusiva 
ou prevalentemente repressiva da questão é denunciada por ser 
distorcida e contrária aos interesses da sociedade. 

 

Para concluir foram feitas recomendações sobre estudos e pesquisas, pois 

a literatura existente sobre esse assunto era escassa e precária. Então era 

imprescindível o avanço nesta área para que fosse possível se ter noção real da 

situação das drogas no país. Vale salientar que as pesquisas deveriam ser nas 

áreas de farmacologia, epidemiologia, clinica e antropologia, bem como a criação 

de banco de dados e informações, e, também, deveria haver incentivos para a 

publicação de trabalhos científicos.  

Mas na prática pouco foi feito e muitas dessas propostas não saíram do 

papel, mesmo estando de acordo com as orientações recomendadas por órgãos 

internacionais, como: OMS, UNICEF e UNESCO. Contudo, um fator que dificultou 

o desempenho das propostas apresentadas foi à mudança constante de gestores 

no serviço público, na área jurídica, educacional, saúde e previdência, era 

constante os conflitos no contexto político, devido a “luta pelo poder” e interesses 

próprios. 

 

Embora contaminado, frequentemente, por interesse políticos e por 
embaraços técnicos e administrativos, o COFEN tem procurado definir 
uma política nacional voltada não apenas para o enfrentamento do 
problema do tráfico, mas dedicada, igualmente, a combater o abuso de 
substâncias psicoativas lícitas ou ilícitas (MUSUMECI, 1994, p. 88).  
 

Em todo o Brasil foram criados apenas seis “Centros de Referência as 

Questões das Drogas” e dois “Centros de Excelência em pesquisa e tratamento”. 

Conforme Bucher (1992), em 1991 era visível o descaso com os “Centros de 

Referência”. Eram precárias as condições financeiras para o seu funcionamento, 

mesmo com promessas de apoio financeiro do FUNCAB, o qual nunca aconteceu.  

O COFEN demonstrou pouco avanço na sua efetivação, em virtude da 

“incompetência” demonstrada diante da extensão do problema, não conseguiu 

criar propostas para amenizar a situação. Assim, o Brasil continuava sem uma 

política nacional de drogas. 

Mesmo com toda essa situação foi criado o CEBRID, em 1999, ligado ao 

Departamento de Psicobiologia da Escola Paulista de Medicina, tinha na direção o 
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Professor CARLINI, E. A., que contou com apoio financeiro do UNDCP, dentre 

outros fundos e com pouco vínculo com o COFEN. Esta instituição de pesquisa e 

informação sobre drogas se destacou com a realização de duas pesquisas 

nacionais (1987 e 1989) referente ao uso de drogas por estudantes de dez 

capitais e algumas cidades do interior brasileiro, o qual foi de grande relevância 

para a construção de medidas preventivas pertinentes a realidade daquele 

momento. 

Até então, as poucas ações do Estado relacionadas à prevenção eram 

baseadas em modelos de outros países, com realidades diferenciadas do Brasil. 

Dessa forma, não estavam de acordo com as orientações do COFEN 1988 e nem 

dos organismos internacionais referente a este assunto. Eram realizados eventos 

para prestar informações de prevenção sobre uso e abuso de drogas, com pouco 

respaldo cientifico e muita influência publicitária, o que não causou muito impacto, 

pois as informações eram insuficientes para atingir o objetivo desejado, ou seja, 

se fazia necessário desenvolver ações em longo prazo, com a finalidade de 

esclarecer e estimular a população a conhecer em todos os aspectos a questão 

das drogas. 

Segundo Bucher (1992, p. 317), 

 

Desenvolvem-se ao redor do pivô da informação sobre drogas, 
dispensada a professores e alunos da rede pública de ensino 
(privilegiando frequentemente a educação física), mas também a 
comunidade em geral, através de comícios ou eventos ocasionais, 
montados com grande reforço de publicidade.  

 

Em 1990, o Ministério da Educação (MEC) começa a compreender a 

escola como um espaço primordial para o desenvolvimento do jovem, portanto, é 

extremamente relevante ocupar esse lugar para desenvolver atividades 

educativas de prevenção às drogas, que visassem à valorização da vida e não 

apenas a repressão. Então foi solicitada a Associação Brasileira de Estudos de 

Álcool e outras Drogas (ABEAD) a construção de um projeto de prevenção das 

drogas para as escolas de 1º e 2º graus, com apoio da Fundação Maurício 

Sirotsky Sobrinho14 e da Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), o qual teve como título “Programa Valorização da Vida”, contendo uma 

                                                           
14

 É uma instituição de direito privado com fins para a ação social, tem como principal objetivo 
garantir os direitos sociais da criança e adolescente, atuando no Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina. 
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proposta para um programa de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas na 

educação, com a participação das respectivas áreas de conhecimento: Ciências 

Sociais, Epidemiologia, Medicina, Psicologia e Educação. 

No Distrito Federal, a Lei nº 147, de 25 de abril de 1991, “dispõe sobre a 

obrigatoriedade do ensino sobre drogas entorpecentes e psicotrópicos e sobre 

AIDS, no nível de 1º e 2º graus e nos cursos de formação de professores” 

(DISTRITO FEDERAL, 2011). Esta Lei encontrou muitas dificuldades para ser 

executada, visto que há uma grande rejeição por parte das autoridades, corpo 

docente e pais de alunos para trabalhar a temática das drogas na escola, pois 

ainda existem tabus para a abordagem de temas tidos como algo proibido e que 

não deve ser introduzido nos currículos escolares. Outro fator, seria a falta de 

conhecimento dos professores acerca desta complexa questão, visto de forma 

preconceituosa e descriminada.  

No que se refere ao tráfico, a Lei nº 8.257, de 26 de novembro de 1991, 

dispõe sobre a expropriação de terras nas quais se tenham cultivos ilegais de 

plantas psicotrópicas, que resultará na desapropriação dessas propriedades. O 

Decreto legislativo nº 162, de 1991, “aprova o texto da Convenção de Viena15 

contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes, e de Substâncias Psicotrópicas, de 20 de 

dezembro de 1988” (BRASIL, 2011d). 

Na Lei nº 8.764, de 20 de dezembro de 1993, instituiu-se a criação da 

Secretaria Nacional de Entorpecentes, bem como altera a redação dos artigos 2º 

e 5º da Lei nº 7.560/86, dando-lhe a incumbência de supervisionar, acompanhar e 

fiscalizar o cumprimento das normas estabelecidas pelo COFEN. 

A Lei nº 9.017, de 30 de março de 1995, estabelece regras para controlar 

os insumos e substâncias químicas que podem se aproveitadas para a produção 

da cocaína e outras substâncias psicoativas. A Emenda Constitucional nº 19 de 

1998, “prevê a prevenção e repressão ao tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 

afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendário e outros 

órgãos públicos nas respectivas áreas de competências” (BRASIL, 2011e). 

Até então, no Brasil, existiam apenas medidas isoladas que buscavam 

desenvolver ações preventivas de cunho ainda repressivo e sensacionalista, no 

                                                           
15

 Reconhece que o tráfico é uma atividade criminosa internacional, cuja supressão necessita 
atenção urgente e prioritária. 
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entanto, essas atividades eram isoladas e, também, havia descompasso com a 

realidade sobre o assunto. 

Após a realização da XX Assembleia Geral das Nações Unidas16 o Brasil 

traçou novos caminhos para a problemática das drogas, buscando desenvolver 

uma política que trabalhasse de forma eficaz na redução da demanda17 e da 

oferta de drogas18. Ainda em 1998, foi criada a Secretaria Nacional Antidrogas 

(SENAD), ligada ao Gabinete Militar da Presidência da República, e tinha como 

atribuição atuar nas áreas de prevenção, tratamento e reinserção social de 

usuários de drogas, também, houve a substituição do COFEN pelo Conselho 

Nacional Antidrogas (CONAD). 

 Em 1999, aconteceu, em Brasília, o 1º Fórum Nacional Antidrogas, com a 

finalidade de provocar uma discussão entre o poder público e a sociedade em 

prol da criação de uma política nacional sobre drogas. 

O Decreto nº 3.696, de 21 de dezembro de 2000, instituiu o Sistema 

Nacional Antidrogas (SISNAD), o qual ficou responsável por integrar atividades 

de repressão ao tráfico consumo e produção de drogas ilícitas, bem como 

desenvolver ações de prevenção, tratamento e reinserção social. O SISNAD, 

também, fica responsável pela criação de uma Política Nacional Anti Drogas. 

A Medida Provisória nº 2.216-37, de 31 de agosto de 2001, em seu art 6º, 

trata da organização da Presidência da República e dos Ministérios, e altera a 

denominação do FUNCAB para Fundo Nacional Anti Drogas (FUNAD). 

Sobretudo, transfere a sua gestão do âmbito do Ministério da Justiça para a 

Secretaria Nacional Antidrogas do Gabinete de Segurança Institucional da 

Presidência da República. 

A Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de 2002, estabelece medidas de 

prevenção, tratamento, fiscalização, inclusive, o controle e a repressão a 

produção, ao uso e ao tráfico ilícitos de substâncias psicoativas, definidos pelo 

Ministério da Saúde, e em 26 de agosto de 2002, o Decreto Presidencial nº 

4.345 institui a Política Nacional Antidrogas (PNAD). 

 

                                                           
16

 Neste evento foram discutidos os princípios diretivos para a redução do uso de drogas. 
17

 Ações inerentes a prevenção, tratamento, recuperação, redução de danos e reinserção social 
de usuários e dependentes químicos. 
18

 Ações voltadas para a repressão da produção e tráfico de drogas ilícitas. 
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Com a missão de „coordenar a Política Nacional Antidrogas, por meio da 
articulação e integração entre governo e sociedade‟ e como Secretaria 
Executiva do Conselho Nacional Antidrogas, coube à SENAD mobilizar 
os diversos atores envolvidos com o tema para a criação da política 
brasileira. Assim, em 2002, por meio do Decreto Presidencial nº 4.345, 
de 26 de agosto, foi instituída a Política Nacional Antidrogas – PNAD 
(BRASIL, 2010, p. 216). 

 

A Presidência da República, em 2003, vislumbrou a construção de uma 

Agenda Nacional para a diminuição da demanda de drogas, que atingisse três 

pontos principais: 

 Integração das políticas públicas com a PNAD, com a finalidade de 

aumentar as ações; 

 Descentralização municipal das ações, propiciando a execução das 

atividades de acordo com a realidade local; 

 Estreitamento das relações com a sociedade e cientistas; 

Diante das mudanças políticas, econômicas e sociais que estavam 

ocorrendo no país, a PNAD visa à importância de aprofundar os conhecimentos 

para reavaliar e atualizar seus fundamentos. Essa atualização só veio acontecer 

de fato em 2004, com a realização de eventos como: 

 Seminário Internacional de Políticas Públicas sobre Drogas, formado por 

representantes do Estado, comunidade cientifica e sociedade civil, com a 

finalidade de promover o debate e o intercâmbio de experiências de 

alguns países (Canadá, Itália, Suíça, Portugal, dentre outros) para 

conhecer e analisar as suas experiências; 

 Fóruns regionais e nacionais, os quais apresentaram inovações, a partir 

do Seminário Internacional, com a inclusão de cinqüenta e dois novos 

itens relacionados ao tratamento e à recuperação, inclusive, a proposta de 

redução de danos. Esse processo, também, contou com a participação 

maciça da sociedade, que contribuiu para que houvesse mudanças 

significativas, baseadas em estudos epidemiológicas e a situação real 

desta problemática. Após esse realinhamento, em 2005, a política passou 

a chamar-se de Política Nacional sobre Drogas. 
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Com ampla participação popular, embasada em dados epidemiológicos 
atualizados e cientificamente fundamentados, apolítica realinhada 
passou a chamar-se Política Nacional sobre Drogas (PNAD). Como 
resultado, o prefixo „anti‟ da Política Nacional Antidrogas foi substituído 
pelo termo  „sobre‟, já de acordo com as tendências internacionais, 
com o posicionamento do governo e com a nova demanda popular, 
manifestada ao longo do processo de realinhamento da política (BRASIL, 
2010, p. 217). 
   

 Esta política segue o principio da responsabilidade compartilhada com 

estratégias e articulações compactuadas pelo Estado, iniciativa privada, terceiro 

setor e a participação cidadã, objetivando aumentar a consciência para a 

relevância da intersetorialidade e descentralização das ações sobre drogas no 

país. 

 Os principais pressupostos da política são: construir uma sociedade 

protegida do uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas; conscientizar a sociedade 

que o uso de drogas ilícitas propicia o tráfico; dar prioridade a prevenção do uso 

indevido de drogas; garantir a efetivação e melhoria de programas, ações e 

atividades voltadas para a prevenção, tratamento, recuperação e reinserção 

social; garantir que o SISNAD seja implantado em todas as esferas de governo, 

através de Conselhos sociais. 

Nesse contexto se faz necessário compreender a Política sobre Drogas 

considerando a complexidade da situação, de acordo com a realidade social, 

cultural, política, social, de saúde, de educação e econômica que estão 

intrinsecamente ligados a essa questão, pois não adianta o governo determinar as 

diretrizes da política sem a participação da sociedade civil, que está vivenciando o 

problema, as suas causas e consequências.  

 

A problemática decorrente do uso abusivo de drogas se encontra 
inegavelmente inserida dentro de um contexto sociocultural, econômico, 
e histórico presente na sociedade humana atual e deve ser analisada a 
partir de um conjunto de denominadores importantes ao estudo de seus 
efeitos, como a existência de indivíduos fronteiriças [...] ou 
personalidades mal estruturadas, carências afetivas e sociais as mais 
diversas e outros múltiplos fatores que atuam como complicadores da 
problemática e nos põem diante de uma situação, na qual a droga 
emerge como „a grande solução‟, mas ilusória. (OLIVEIRA, 1997, p. 304) 
   

Ressaltando ainda a importância de estudos e pesquisas que 

fundamentem e contribuam para o desenvolvimento de ações e atividades 
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voltadas para intervenção desta problemática. Visto que a sociedade tem sofrido 

de forma direta e indireta com as consequências oriundas das drogas. 

De acordo com Laranjeira et al (2010, p. 13),  

 

[...] precisamos olhar as políticas de drogas de uma forma bem mais 
analítica e levando em consideração a complexidade da situação, com 
várias áreas que se relacionam de uma forma causal, como a cultura, o 
governo, as políticas de drogas, o uso de drogas e o impacto no uso de 
drogas. 

 

Quanto aos principais objetivos da PNAD, são eles: criar e implementar 

rede de assistência integrada (pública e privada) para atender dependentes de 

drogas; diminuir as consequências de saúde e sociais decorrentes do uso 

indevido de drogas; combater o tráfico de drogas; realizar estudos e pesquisas 

pertinentes a questão das drogas. 

As diretrizes e os objetivos da PNAD são voltados para a melhoria da 

atenção aos usuários de substâncias psicoativas, seja em qualquer padrão de 

consumo, bem como garantir maior rigor no que diz respeito à produção e o 

tráfico de drogas.  

Portanto, é relevante o avanço da política no que tange a questão da 

prevenção, tratamento, reinserção social e redução de danos, pois faz parte da 

compreensão da atual conjuntura brasileira, levando em consideração a realidade 

em todos os seus aspectos, o que beneficia o sujeito e a comunidade. Não seria 

viável construir uma política pertinente a questão das drogas sem levar em 

consideração os anseios da sociedade e a sua participação no processo de 

construção, certamente a política não alcançaria seus objetivos, pois não seria 

condizente com a situação real. 

Bucher (1996, p. 45) ressalta que, 

 

Para alcançar uma apreensão fidedigna dessa ocorrência, é preciso 
acrescentar, às variáveis socioculturais, as variáveis psicossociais, 
econômicas e legais, sem esquecer as geográficas e comerciais 
responsáveis pela globalização hoje constatada, indo além das fronteiras 
tradicionais, nacionais ou continentais.  

 

Em consonância com a SENAD, o Ministério da Saúde reconhece que o 

uso e abuso de drogas, também, é uma questão de saúde pública, partindo da 

compreensão que essa política, através do Sistema Único de Saúde (SUS), é 
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responsável pela assistência a saúde dos brasileiros, referenciados pelos 

seguintes princípios: 

 Universalidade: todos os cidadãos têm direito à saúde pública, 

independente de raça, cor, condição social, escolaridade, gênero e idade; 

 Integralidade: atua na promoção, prevenção e tratamento de agravos, 

considerando o processo saúde-doença do individuo e da coletividade; 

 Equidade: direito à assistência de acordo com o nível de complexidade; 

Considerando esses princípios e os danos relacionados ao uso de drogas, 

o Ministério da Saúde, em 2003, desenvolveu a “Política do Ministério da Saúde 

para Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras Drogas”, que têm por objetivo 

garantir os direitos dos usuários de álcool e outras drogas, sobretudo o resgate da 

cidadania. Tendo como princípios: 

 Integralidade das ações: desenvolvendo ações de promoção, prevenção e 

tratamento para usuários e dependentes de drogas; 

 Descentralização: os gestores estaduais e municipais, também, têm 

autonomia para desenvolver ações voltadas para álcool e outras drogas, 

estruturando serviços de acordo com a realidade local; 

 Equidade: garantir o acesso dos usuários de álcool e outras drogas as 

ações de prevenção, tratamento e redução de danos, de acordo com as 

necessidades locais e a vulnerabilidade; 

 Participação social: mobilizar a sociedade civil a participar e estabelecer 

parcerias para a garantia de direitos; 

  A política de saúde para usuários de drogas reconhece o usuário de 

droga como sujeito de direito que precisa de tratamento, e tem com eixo principal 

uma rede de atenção organizada, a qual foi criada após um longo processo de 

mudanças lentas e gradativas, traz consigo princípios e diretrizes para a proteção 

do direito a saúde dos cidadãos. 

O reconhecimento por parte do Ministério da Saúde que o uso e abuso de 

drogas é uma questão de saúde pública, a qual necessita de atenção, foi 

enveredando pelos caminhos da garantia de direitos e qualidade de vida, assim, 

permitiu modificações na postura repressiva até netão utilizada, que oferecia 

como tratamento apenas a abstinência. Agora é possível compreender que o 
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tratamento pode ir além, mediante a execução das estratégias de redução de 

danos19.  

 

Deste modo, há a superação do modelo moralizante do cuidado e o 
resgate da cidadania dos usuários enquanto sujeitos com plenos direitos, 
inclusive o de cuidar. Enquanto perspectiva teórico-prática, a política do 
Ministério da Saúde se baseia nos princípios de Redução de Danos, 
tendo em vista o rompimento com as metas de abstinência como única 
possibilidade terapêutica (BRASIL, 2010, p. 240). 

 

Contudo, o avanço desta política se deu a partir de muitos debates e 

embates sobre a reforma psiquiátrica no Brasil, da necessidade de criar uma rede 

de assistência que esteja além dos hospitais psiquiátricos. Até então, o 

tratamento para dependentes químicos aconteciam apenas em manicômios, os 

quais não possuíam nenhuma diferenciação no tratamento com doentes mentais. 

Hoje, existe uma rede de atenção para os usuários de álcool e outras drogas. 

Outro importante avanço da política sobre drogas no Brasil ocorreu em 23 

de agosto de 2006, com a Lei nº 11.343 que substitui a Lei nº 6.368/76 e a Lei nº 

10.409/02,  

 

[...] instituindo o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas 
com a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar as 
atividades de prevenção, tratamento e reinserção social de usuários e 
dependentes de drogas, bem como as de repressão ao tráfico estando 
em perfeito alinhamento com a Política Nacional Anti Drogas e com os 
compromissos internacionais do país (BRASIL, 2008, p. 27). 

 

Essa nova Lei busca priorizar a diferenciação entre usuários, dependentes 

de drogas e traficantes e não descriminaliza qualquer tipo de droga. O porte de 

drogas continua sendo considerado crime, porém os usuários e dependentes 

encontrados com substâncias psicoativas não serão mais privados de liberdade, e 

sim, serão aplicadas medidas sócio educativas, pelos Juizados Especiais Cíveis. 

No que diz respeito aos traficantes, a Lei prevê aumento da pena em regime 

fechado e os crimes continuam sendo julgados pelas varas criminais comuns. “A 

pena passará de três a quinze anos de detenção. A tipificação do crime de 

financiador do tráfico, com pena de 8 a 20 anos de prisão [...]” (BRASIL, 2008, 

                                                           
19

 “constitui uma estratégia de abordagem dos problemas com as drogas que não parte do 
princípio que deve haver imediata e obrigatória extinção do uso de drogas, seja no âmbito da 
sociedade, seja no caso de cada individuo, mas que formula práticas que diminuem os danos para 
aqueles que usam drogas e para os grupos sociais com que convivem” (BRASIL, 2010, p.176). 
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p.27). Também, podemos perceber outras inovações nesta Lei, como o fim do 

tratamento obrigatório para dependentes químicos e a concessão de benefícios 

fiscais para ações de prevenção, tratamento, reinserção social e repressão ao 

tráfico. 

Assim, parece que o Brasil, mesmo que tardiamente, começou a 

desenvolver políticas públicas relacionadas ao trato das drogas mais com leis 

mais coerentes com a dimensão e a complexidade da questão do uso e a 

dependência de drogas, levando em consideração não apenas as transgressões 

penais, mas, também a saúde mental e os direitos humanos, embora ainda 

existiam correntes proibicionistas as drogas, que se negava e ainda se nega a 

repensar esta questão sem uma posicionamento repressivo.  

O Decreto nº 6.117, de 22 de maio de 2007, “aprova a Política Nacional 

sobre o Álcool e dispõe sobre as medidas para redução do uso indevido de álcool 

e sua associação com a violência e criminalidade, e dá outras providências”. 

(BRASIL, 2011f). Este decreto tinha como objetivo principal elaborar estratégias 

que garantam o enfrentamento aos problemas biopsicossociais recorrentes do 

uso e abuso de álcool. 

A Lei nº 11.705, de 19 de junho de 2008, altera a Lei nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997 que, institui o „Código de Trânsito Brasileiro‟ e a Lei nº 9.294, 

de 15 de julho de 1996,  

 

[...] que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos 
fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos 
agrícolas nos termos do § 4º do artigo 220 da Constituição Federal, para 
inibir o consumo de bebida alcoólica por condutor de veiculo automotor, 
e dá outras providências (BRASIL, 2011g). 
 

A Lei objetiva diminuir os riscos e acidentes de transito causados devido ao 

uso e abuso de bebidas alcoólicas, portanto, foi estabelecida a alcoolemia 0 

(quantidade de álcool no sangue igual a 0), que determina penas mais pesadas 

para o motorista que dirigir após ingerir álcool, bem como, obriga os 

estabelecimentos comerciais que vendem bebidas alcoólicas a expor no local o 

aviso de que é crime dirigir sob a influência do álcool. 

O Decreto nº 6.488, de 19 de junho de 2008, regulamenta os artigos 276 e 

306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, 

“disciplinando a margem de tolerância de álcool no sangue e a equivalência entre 
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os distintos testes de alcoolemia para efeitos de crime de trânsito” (BRASIL, 

2011h). O Decreto nº 6. 489, de 19 de junho de 2008 regulamenta a Lei nº 

11.705, de 19 de junho de 2008, no ponto em que restringe a comercialização de 

bebidas alcoólicas em rodovias federais. Fica, portanto, proibido, nas rodovias 

federais, a venda ou oferecimento para consumo de bebidas alcoólicas, assim, se 

busca diminuir o número de acidentes causados por condutores alcoolizados, 

mas é importante frisar que essa regulamentação muitas vezes não é cumprida, 

pois existem estabelecimentos que comercializam esses produtos em áreas 

proibidas e não sofrem penalizações. 

Portanto, a trajetória das políticas públicas para a questão das drogas ao 

longo dos anos vem perpassando por mudanças relevantes, buscando cada vez 

mais ampliar o papel do Estado perante esta problemática. No entanto, se faz 

necessário, antes de tudo, conhecer as raízes dessa questão e, principalmente, 

vencer os preconceitos e descriminações, conscientizando a sociedade que o 

trato das drogas vai muito além do tráfico, do olhar repressivo que tem norteado 

essa questão.  

É importante frisar que as drogas têm causado sérios problemas à 

sociedade, no que concerne a desarranjos familiares, violência, assassinatos de 

jovens, dentre outros. Atualmente, é possível perceber o crescimento acelerado 

do consumo de crack por crianças, adolescentes, jovens, adultos e até mesmo 

idosos, este tem sido uma grande preocupação para o poder público e a 

sociedade civil, pois desde os anos 1990 essa droga vem se instalando 

fortemente em todas as camadas sociais, sobretudo, tem trazido grandes 

problemas. 

Mediante essa situação o Estado brasileiro em parceria com a rede 

privada, ONGs, e sociedade se empenharam na construção de um plano de 

enfrentamento ao crack e outras drogas, com o intuito de buscar soluções 

adequadas para reverter esse quadro. 

O Decreto nº 7.179, de 20 de maio de 2010, dispõe sobre o Plano 

Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, e cria o seu Comitê 

Gestor. Esse Decreto busca, sobretudo, a implementação de ações com vistas ao 

enfrentamento aos problemas decorrentes do uso e tráfico do crack e outras 

drogas ilícitas especialmente a violência e criminalidade. 

 



57 
 

2.3  O Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas. 

 

No Brasil, o tráfico e consumo de crack se tornou comum a partir da 

década de 1990, principalmente na região Sul e Sudeste, em cidades que não 

havia muitas ofertas de drogas ilícitas, logo em seguida já havia se espalhado por 

todo país, sendo consumido principalmente por moradores de rua e pessoas das 

classes sociais desfavorecidas. Conforme Brasil (2011, p. 127) “no Brasil, o 

consumo cresceu, sobretudo, entre crianças, adolescentes e adultos em situação 

de rua”. 

O crack é feito a partir do aquecimento do cloridrato de cocaína em água e 

acrescido de bicarbonato de sódio, seu efeito ocorre rapidamente – entre 2 e 5 

minutos – causando euforia e em seguida depressão, o que faz com que o 

usuário sinta o desejo de usá-la novamente, cada vez mais, gerando a 

dependência física, psíquica e social, no que se refere ao grupo social envolvido 

no consumo. Essa droga se disseminou rapidamente, por diversos motivos, como: 

o baixo custo de venda, tendo como público alvo os usuários de outras drogas. 

 

Como o crack tem um poder estimulante maior que a cocaína, tem a 
capacidade de causar a dependência de forma mais rápida. O usuário 
fica mais vulnerável a diversas situações de risco, como exposição a 
relações sexuais desprotegidas, envolvimento com atos infracionais e 
violência e comprometimento das relações familiares e sociais (BRASIL, 
2010b). 
 

Atualmente, a expansão do consumo do crack atinge todas as camadas 

sociais, se tornando mais visível através da larga utilização pela população de 

rua, principalmente por adolescentes. Devido a isto, a mídia e até mesmo alguns 

estudiosos utilizam a polêmica expressão “epidemia do crack” fato que tem 

preocupando bastante os governantes, pois à medida que o uso abusivo dessa 

substância aumenta, também, crescem outros problemas sociais, como a 

criminalidade e a violência. 

 

[...] observam-se hoje no Brasil ideias que incitam pânico social diante do 
crescente uso do crack. Subsidiados pela mídia, que veicula 
propagandas que associam o uso a complexos problemas sociais, tais 
como a violência e a criminalidade, diversos segmentos sociais 
provocam o Estado, clamando por providências (GRANJA, 2011, p. 59). 
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Mediante essa situação o Estado – em suas diversas áreas – juntamente 

com a sociedade civil se unem para planejar estratégias passiveis de soluções 

para essa problemática, buscando reverter esse quadro preocupante dos efeitos 

biopsicossociais do crack. Em 20 de maio de 2010, através do Decreto nº 7.179, 

foi estabelecido o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, 

que cria seu comitê gestor e dá outras providências. 

 

O Plano tem por objetivo desenvolver um conjunto integrado de ações de 
prevenção, tratamento e reinserção social de usuários de crack e outras 
drogas, bem como enfrentar o tráfico em parceria com estados, Distrito 
Federal, municípios e sociedade civil, tendo em vista a redução da 
criminalidade associada ao consumo dessas substâncias (BRASIL, 
2011, p.25-26). 
 

 Este Plano será coordenado pela SENAD e pela Secretaria Executiva do 

Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI), contando 

com a participação de vários ministérios, secretarias, ONGs e outras instituições, 

como o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O Plano desenvolverá ações 

imediatas voltadas para a luta contra o tráfico, principalmente nas regiões de 

fronteira, e, também, implementação de ações para melhorar a qualidade dos 

serviços de saúde pública, visando garantir melhor atendimento para usuários de 

crack e seus familiares. Vale ressaltar que este trabalho contará com ações 

imediatas e ações estruturantes. 

As ações imediatas são: enfrentamento ao tráfico, aumentado as 

operações especiais para o combate da rede de narcotráfico; fortalecimento e 

articulação das Polícias Estaduais para o atuarem na repressão qualificada; 

atendimento, tratamento e reinserção social. 

 Atendimento, tratamento e reinserção social através de: 

1. Financiamento, através de editais, para desenvolver ações integradas da 

rede de assistência (casas de passagens e comunidades terapêuticas). “Todos os 

municípios e Distrito Federal poderão participar com a apresentação de projetos 

de acordo com os critérios estabelecidos e com a Política Nacional Sobre Drogas 

(PNAD)” (BRASIL, 2010, p. 226). 

2. Aumento da rede de assistência social, de forma que possa contemplar o 

acompanhamento de crianças, adolescente e jovens usuários de crack, 

moradores de rua, bem como prestar assistência aos familiares. 
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3. Aumento do número de leitos para internação de dependentes químicos, 

inclusive nos serviços de urgência e emergência; 

4. Efetivação da campanha nacional de mobilização para o enfrentamento do 

crack, visando contar com a participação da sociedade; 

5.  Capacitação para profissionais da área de saúde, educação e assistência 

social, no que se refere ao atendimento no tratamento e reinserção social de 

dependentes químicos; 

6. Inclusão de jovens e adultos em programas sociais, como o Projeto 

Rondon e o Projovem; 

7. Formação continuada de juízes e equipes psicossociais, visando 

padronizar, criar práticas e implementar políticas de reinserção social, de acordo 

com a Lei de drogas; 

8. Ampliação e divulgação do site oficial sobre o crack, Observatório Brasileiro 

de Políticas sobre Drogas (OBID), visando expandir informações e estudos sobre 

essa droga; 

As ações estruturantes são as seguintes: integração de ações de 

prevenção, tratamento, reinserção social e mobilização; diagnóstico; formação de 

recursos humanos e desenvolvimento de metodologias; campanha permanente 

de mobilização, informação e orientação. 

O Estado, também, prevê a criação de centros colaboradores (CAPS AD e 

Centro de Referência da Assistência Social – CREAS) em Hospitais Universitários 

para prestar assistência aos usuários de crack e outras drogas, objetivando o 

desempenho de pesquisas e metodologias de tratamento e reinserção social.  

 

Cada vez mais, é fundamental o conhecimento e a ampla disseminação 
da política e da legislação brasileira sobre drogas em todos os setores 
do país, mostrando a sua importância nas ações de prevenção do uso, 
tratamento e reinserção social. O uso de drogas afeta a todos os setores 
do país, mostrando a sua importância nas ações de prevenção do uso, 
tratamento e reinserção social. As orientações da Política Nacional sobre 
Drogas contribuem para o fortalecimento de uma rede de atenção às 
questões relativas ao uso de álcool e outras drogas numa perspectiva 
inclusiva, de respeito às diferenças, humanista, de acolhimento e não 
estigmatizante do usuário e seus familiares (BRASIL, 2010, p. 229). 

 

Nessa perspectiva o Estado brasileiro considera as drogas como um grave 

problema em todas as suas dimensões, portanto, tem a necessidade de 

implementar políticas públicas voltadas para a busca de soluções capazes de 
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reverter essa situação, bem como considerar as diferenças sociais, de gênero, 

raça e cor, inclusive atuará na luta contra os preconceitos e descriminações 

sofridos por usuários de drogas e seus familiares (BRASIL, 2011). Então, são 

relevantes os avanços do governo e da sociedade no trato das drogas, sobretudo 

a criação de uma rede de atenção, porém, ainda falta muito a ser feito para que 

as demandas decorrentes do uso e abuso de substâncias psicoativas sejam de 

fato atendidas com qualidade e eficácia. 

 

2.4 O Atendimento aos Usuários de Drogas na Rede de Atenção à Saúde Mental 

 

O atendimento ao usuário com dependência química, no Brasil 

historicamente foi realizado pelos hospitais psiquiátricos, tendo em vista que a 

drogadição sempre fora tratada na esfera da saúde mental. A partir da luta dos 

movimentos da Reforma Sanitária 20  e da Reforma Psiquiátrica 21 , em prol de 

mudanças no trato da saúde coletiva e mental desde a década de 1960, foi se 

percebendo a necessidade de uma rede de atenção para saúde mental, inclusive 

a extensão dessa para usuários de drogas lícitas e ilícitas. 

Ainda em 1987, aconteceu a I Conferência Nacional de Saúde Mental, no 

Rio de Janeiro, um marco na Psiquiatria brasileira, e nesse espaço de discussão 

o objetivo foi reunir representantes do poder público, instituições psiquiátricas, 

entidades religiosas, rede privada e sociedade civil para discutirem e elaborarem 

propostas para a melhoria da qualidade assistencial a saúde mental, num 

processo participativo e democrático. 

Após a Ditadura Militar a Reforma Psiquiátrica Brasileira em busca da sua 

legitimidade ganhou força política e social, o que se concretizou com a 

Constituição de 1988, através da implementação de políticas públicas para a 

saúde mental, visando à garantia dos direitos a saúde pública e de qualidade com 

uma visão diferenciada do modelo manicomial. Porém, na prática demorou 

acontecer, pois foram muitos os problemas, debates e embates para que a 

política de saúde mental se concretizasse. 

De acordo com Santos e Albuquerque (2011, p. 63)  

                                                           
20

 Foi um movimento social que lutava pela garantia de direitos dos cidadãos no trato da saúde 
pública brasileira. 
21

 Movimento em prol de melhorias no tratamento clínico para os doentes mentais e a participação 
cidadã. 
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Falar em políticas públicas de saúde mental no Brasil é uma 
possibilidade recente, conquistada a partir da redemocratização do país 
e da reforma psiquiátrica. Esta última, na década de 1980, possibilitou 
um novo olhar sobre os portadores de sofrimento psíquico. A questão 
dos direitos de cidadania das pessoas com transtornos mentais e de 
uma ética inclusiva em relação à loucura ganhou espaço a partir da 
chamada Reforma Psiquiátrica Brasileira, com a criação de serviços 
substitutivos ao modelo de atenção centrado no hospital. 

 

Em 1990, na Venezuela, foi realizada a Conferência de Caracas, que 

trouxe para discussão a política de saúde mental e uma nova orientação do 

modelo de atenção nos países da América Latina e Caribe.  Nesta conferência foi 

instituída a Declaração de Caracas, que tem como princípios: 

 Promover modelos alternativos centrados na comunidade; 

 Respeitar os direitos dos doentes mentais; 

 Superar o modelo manicomial; 

 Lutar contra a exclusão social vivida pelos doentes mentais 

 

[...] a promoção de modelos alternativos, centrados na comunidade e 
dentro de suas redes sociais, o respeito pelos direitos das pessoas com 
doenças mentais, através da superação do modelo do hospital 
psiquiátrico e da luta contra todos os abusos e a exclusão de que são 
vítimas as pessoas com problemas de saúde mental (CIRILO, 2006). 

 

Outro importante momento para a concretização da Política de Saúde 

Mental foi à realização da II Conferência Nacional de Saúde Mental, em 1992, 

pois foi através das primeiras normas federais que regulamentam a implantação 

dos serviços de atenção, como CAPS, NAPS, hospitais dias e residências 

terapêuticas e, também, as normas para fiscalização dos hospitais psiquiátricos. 

 

A política de saúde mental brasileira está voltada para realizar um 
cuidado integral, objetivando promover a atenção aos usuários baseada 
em evidências cientificas e principalmente com uma ação de base 
comunitária. De acordo com a Reforma Psiquiátrica, a rede assistencial 
proposta por essa política é baseada na criação de uma rede de atenção 
aos usuários de modelo extra-hospitalar, inserido na comunidade, de 
caráter interdisciplinar e que evita a cronificação dos pacientes e o 
isolamento social (BRASIL, 2010, p. 242). 

 

Mais foi na III Conferência Nacional de Saúde Mental, em 2001, levantadas 

propostas de intervenção para as questões referentes ao uso e abuso de drogas. 

Em 2003, foi lançada a Política do Ministério da Saúde para a Atenção Integral a 
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Usuários de Álcool e outras Drogas em consonância com a Política de Saúde 

Mental. 

 

A política assumida pelo Ministério da Saúde trouxe avanços que foram 
construídos a partir de dois movimentos fundamentais neste processo de 
construção, até chegar à elaboração da política do Ministério da Saúde 
para a Atenção Integral a Usuário de Álcool e outras Drogas, que tem 
como estratégias os Centros de Atenção Psicossocial para Álcool e 
outras Drogas – CAPS ad (BARROS; ESPÍNOLA; SERRANO apud 
MACIEL et al, 2008, p. 92). 

 

Assim, o Ministério da Saúde vem se empenhando no desenvolvimento de 

equipamentos que substituam o modelo manicomial, entretanto, criou à rede de 

assistência à saúde mental, que está estrategicamente organizada, tendo como 

porta de entrada o Programa de Saúde da Família (PSF), articulada com os 

serviços de atenção especial, os CAPS (I, II, III, i, AD, que funcionam de acordo 

com o porte e números de habitantes de cada município), os NAPS, os hospitais 

gerais e as comunidades terapêuticas. 

 

Figura 1 
Fonte: Brasil, 2010 

 

A política de saúde voltada para atenção integral a usuários de álcool e 

outras drogas teve como uma de suas principais estratégias a criação do Centro 

de Atenção Psicossocial ao consumo de Álcool e outras Drogas (CAPS AD) como 

forma de propiciar um novo direcionamento ao tratamento de dependentes 

químicos, diferente do existente até então, que era voltado apenas para o 

atendimento médico-jurídico com um viés excludente, negando aos usuários de 
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drogas os seus direitos enquanto cidadãos. Este serviço pode ser implantado em 

município com mais de 200.000 habitantes.   

 

Os Centros de Atenção Psicossocial ao Consumo de Álcool e Outras 
Drogas – CAPS ad – apresentam-se como uma estratégia do Ministério 
da Saúde na atenção aos usuários de álcool e outras drogas, para 
minimizar esses processos de exclusão, já que trabalham inseridos no 
contexto da comunidade, procurando valorizar as práticas e saberes 
locais, desmistificando a questão das drogas. São unidades de 
referência secundárias de saúde mental, com equipe multidisciplinar, 
tendo como missão tratar, de forma intensiva, os dependentes químicos 
na sua comunidade, junto às suas famílias, evitando a internação 
psiquiátrica integral e promovendo a reabilitação psicossocial (BARROS, 
ESPÍNOLA, SERRANO apud MACIEL et al, 2008, p. 96). 

 

O CAPS – AD presta assistência ambulatorial, funcionando, também, como 

hospital-dia e atendimento 24h, atua de forma interdisciplinar e com atendimento 

integral, os quais permitem que o usuário tenha acesso há um tratamento que 

contemple as suas necessidades nas áreas médica, psicológica e social. Desde 

sua criação vem priorizando a intersetorialidade dentro da proposta de redes 

sócio – sanitárias, jurídica, sócio – educacionais, com acompanhamento clínico e 

reinserção social dos usuários através da proposta de acesso ao trabalho, lazer e 

exercício dos direitos civis. O CAPS – AD se diferencia dos hospitais psiquiátricos 

pela interdisciplinaridade no seu atendimento e no espaço físico.  

 

Os CAPS priorizam a intersetorialidade dentro da proposta de redes 
sócio-sanitárias, jurídicas, sócio-educacionais, entre outras, com 
acompanhamento clinico e reinserção social dos usuários através da 
proposta de acesso ao trabalho, ao lazer e ao exercício dos direitos civis 
(BARROS, ESPÍNOLA, SERRANO apud MACIEL et al, 2008, p. 95). 

 

Algumas das atribuições dos CAPS AD são: 

 Garantir atendimento integral aos usuários, considerando as estratégias de 

redução de danos; 

 Atendimento especializado de acordo com a necessidade do usuário; 

 Disponibilizar acolhimento aos familiares dos usuários em tratamento; 

 Desenvolver atividades de prevenção com vistas a diminuir os preconceitos 

referentes ao uso de drogas; 

Conforme essas atribuições, o CAPS AD tem o dever de possibilitar ao 

usuário um tratamento adequado a sua realidade, favorecendo os laços sócio 

familiares, bem como, constituir fatores de proteção para o uso e abuso de 
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drogas. Portanto, as atividades desenvolvidas por essa instituição são as 

seguintes:  

 Atendimento individual e grupal; 

 Atendimento a família; 

 Atividades comunitárias; 

Em contrapartida o Ministério da Saúde, junto com a regulamentação do 

CAPS AD, também, criou o Programa Nacional de Atenção Comunitária Integrada 

aos Usuários de Álcool e Outras Drogas, que tem como finalidade: 

 Aprimorar as ações de prevenção, buscando diminuir os danos a saúde e 

sociais decorrentes do uso e abuso de álcool e outras drogas; 

 Organização e regularização das ações e os fluxos assistenciais; 

 Proporcionar a capacitação e supervisão das equipes de Atenção Primária 

à Saúde (APS), serviços e programas de saúde mental local; 

Este programa está voltado para a atenção comunitária, sobretudo 

desenvolver parcerias entre a rede comunitária e as redes de assistência à saúde 

e sociais, inclusive hospitais gerais, visando à reabilitação e reinserção social dos 

usuários de substâncias psicoativas. Conforme a Portaria nº 2.629 de 28 de 

outubro de 2009, 

 

Em situações de urgência decorrente do consumo de álcool e outras 
drogas, para as quais os recursos extra-hospitalares disponíveis não 
tenham obtido resolutividade, está previsto o suporte hospitalar à 
demanda assistencial, por meio de internações de curta duração em 
hospitais gerais [...] e evitando a internação de usuários de álcool e 
outras drogas em hospitais psiquiátricos (BRASIL, 2010, p. 246). 
  

 Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2010, no Brasil existem 1.620 

CAPS, 87 destes se encontram na região Norte, 597 na região Nordeste, 90 na 

região Centro Oeste, 538 na região Sudeste e 308 na região Sul. O número de 

CAPS aumentou significativamente nos últimos anos, no entanto, esse 

crescimento ocorreu principalmente na região Sul e Sudeste. Entretanto, deve ser 

considerada a relevância desses serviços no Norte e Nordeste, visto que essas 

regiões são as mais afetadas com a escassez desse tipo de serviço (extra 

hospitalar), devido a diversos fatores políticos, sociais e econômicos que os 

desfavoreciam. Em relação aos CAPS AD, em todo território brasileiro existem 

258 funcionando e estão distribuídos da seguinte forma: 12 no Norte, 73 no 
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Nordeste (destes, 63 estão localizados na Paraíba) 15 no Centro Oeste, 102 no 

Sudeste e 56 no Sul, neste caso percebe-se que o Nordeste avançou neste tipo 

de serviço, o que é pertinente ao grande número de usuários de drogas 

necessitando deste atendimento. Como mostra o quadro a seguir: 

 

Tabela 5 

 

Fonte: Ministério da Saúde/2011 

 

 Por fim, se faz necessário ressaltar o salto qualitativo da saúde mental 

brasileira, apesar de sabermos que o Brasil precisa continuar avançando no que 

tange a questão da prevenção, tratamento e reinserção social dos usuários de 

substâncias psicoativas, enquanto sujeitos de direitos, e investindo maciço, não 

apenas na saúde, mas também na educação, na assistência social. Na prevenção 

é necessário maior empenho na preparação e orientação de crianças e 

adolescente no que se refere aos seus primeiros contatos com as drogas, para 

que se protejam do consumo indevido e da possibilidade da dependência. 
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2.5 A Atenção ao Usuário de Droga no Estado da Paraíba: Desafios a 

Estruturação da Política sobre Drogas  

 

 Até pouco tempo, no Estado da Paraíba não existia um plano de ação 

sobre drogas definido e sistematizado, o que sempre houve e ainda prevalece, 

são ações governamentais e não governamentais isoladas e alguns programas de 

áreas como educação, segurança e saúde mental. A Política de Saúde é a que 

dispõe de serviços mais estruturados, voltados para dependência química, a 

exemplo do CAPS – AD. Na educação as atividades de natureza preventiva, 

como palestras e campanhas, são pontuais e no que tange a segurança pública, 

as ações se aproximam da comunidade, mas ainda mantém o foco na repressão.  

 Em decorrência do aumento acelerado do consumo de drogas, da 

criminalidade e da violência, em 2010, foi criado o Programa Estadual de Política 

sobre Drogas (PEPD/PB) que tinha o objetivo de intensificar a prevenção de 

drogas no Estado, bem como ampliar a rede de atenção ao tratamento para 

dependentes químicos, através de parcerias entre governo do Estado, municípios, 

empresas privadas, ONGs e sociedade civil, pautada na descentralização das 

ações em conformidade com a Política Nacional sobre Drogas e considerando a 

realidade sociocultural. 

  

[...] o governo do estado da Paraíba está implantando uma agenda de 
ações educativas fundamentada na integração das políticas setoriais 
deste estado, alinhada com a política nacional sobre drogas do governo 
federal, voltada para a descentralização das ações, o estabelecimento 
de parcerias com a comunidade científica e organizações sociais, além 
da ampliação e do fortalecimento da cooperação entre governo estadual 
e municípios (PARAIBA, 2010). 

 

Todavia, o PEPD/PB não chegou a ser executado. Com a mudança da 

gestão estadual em 2011, sugiram novas diretrizes relativas à política sobre droga 

na Paraíba, a partir das orientações da SENAD para formulação do Plano 

Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas no estado, que ganhou o 

nome “União pela Vida”. 

Segundo Paraíba (2011), o processo de construção do Plano teve inicio em 

março de 2011, a partir de encontros, reuniões e fóruns de discussão, reunindo 

diversos parceiros: secretarias estaduais e municipais de saúde, educação, 

segurança, cultura, universidades, Ministério Público, ONG‟s, dentre outras. 
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Nestes espaços foram traçadas e sistematizadas as estratégias de ação do 

Plano.  

A proposta do Plano é traçar uma agenda de ações integradas 

intersetoriais e interinstitucionais, em conformidade com o Plano Nacional 

envolvendo o poder executivo, através de secretarias municipais e estaduais, o 

poder judiciário e legislativo, além de instituições não-governamentais, controle 

social e a sociedade civil. Conforme Paraíba (2011), o Plano União pela Vida 

objetiva integrar e articular políticas de saúde, assistência social, segurança, 

educação, desporto, cultura, comunicação, direitos humanos, juventude, entre 

outras no enfrentamento ao crack e outras drogas. Está dividido em três eixos: 

prevenção, reinserção social e repressão qualificada a partir de metas e ações a 

serem desenvolvidas de maneira articulada com a rede de serviços voltada para 

essa questão.   

Ressalta-se ainda que as ações devem ser desenvolvidas junto às escolas, 

com a participação dos professores enquanto multiplicadores nas atividades de 

prevenção e nos próprios conteúdos programáticos, além da estruturação de uma 

rede de assistência social e de saúde para tratamento, recuperação e reinserção 

social dos usuários. 

Em se tratando da atenção a saúde para usuários de drogas, há cerca de 

15 anos o Estado vem trabalhando na perspectiva de melhorar e aumentar a rede 

de atenção a saúde mental, em conformidade com as exigências da Política 

Nacional de Saúde Mental. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, em 2011, 

dados informados pela Gerência Executiva de Atenção à Saúde atualmente, 

existem 69 CAPS, destes 65 são da modalidade I, 08 são tipo II, 03 são CAPS III, 

08 são tipo i, 09 são CAPS – AD, e apenas 01 está apto para funcionar na 

modalidade III, ou seja, atende 24h, finais de semana e feriados, inclusive conta 

com leitos para internação. As vagas de internação para desintoxicação em 

hospitais gerais são 65, disponíveis nos municípios. É importante destacar que no 

Plano União pela Vida, a rede de atenção à saúde do estado está integrada aos 

demais serviços das diversas secretarias, para a implementação do atendimento 

integral ao usuário de crack e outras drogas. 

Em relação aos hospitais psiquiátricos que atendem a usuários de drogas, 

existem 06 no estado, credenciados pelo SUS, dentre eles 04 são privados e 02 
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públicos, juntos estes possuem 736 leitos para doentes mentais, incluindo nestes 

os leitos disponíveis para dependentes químicos.   

Ainda existem 16 leitos psiquiátricos em funcionamento, de urgências e 

emergências sem cadastro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES), distribuídos em dois municípios do Estado, são eles: o Pronto 

Atendimento de Saúde Mental (PASM), que funciona no Complexo Hospitalar de 

Mangabeira Governador Tarcisio Burity, em João Pessoa, e a Unidade de 

Referencia em Saúde Mental Infanto Juvenil, em Campina Grande.         

Vale destacar que, para além da rede de saúde apresentada o Estado da 

Paraíba já vem implementando algumas ações com vistas à atenção e prevenção 

ao uso do crack, a exemplo dos próprios CAPS e hospitais do estado, dos 

consultórios de ruas no município de João Pessoa, além de atividades educativas, 

esportivas, culturais e de formação profissional, visando criar multiplicadores que 

contribuam para impedir o uso da droga por crianças e jovens.  

Conforme as palavras de Aparecida Ramos – Secretária do 

Desenvolvimento Humano (Paraíba, 2011): 

 

O governo vem desenvolvendo várias ações de enfrentamento ao crack, 
como o aumento do número de leitos para tratamento, a ampliação dos 
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e a formação de 360 
profissionais na área de assistência e de saúde para o tratamento aos 
usuários de crack e outras drogas. 

            

Portanto, não obstante a formulação do Plano União Pela Vida, é urgente a 

necessidade da criação e implementação de ações integradas que visem mudar o 

atual quadro da drogadição no estado, garantindo os direitos sociais e qualidade 

de vida aos sujeitos que de forma direta e/ou indireta estão ligados a esta 

problemática e, sobretudo, considere os fatores que predispõe a inserção no 

consumo das drogas, na dependência e as suas consequências sociais, a 

exemplo da violência. 
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3 CONHECENDO A REALIDADE DE MULHERES DEPENDENTES DE 

CRACK: SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

Neste capítulo nos detemos na análise das falas das mulheres 

entrevistadas sobre sua condição de dependência química e o processo de busca 

e manutenção no serviço de atendimento. Iniciaremos traçando o percurso 

metodológico, descrevendo o espaço da pesquisa – o Centro de Atenção 

Psicossocial – Álcool e outras Drogas Jovem Cidadão e os resultados da análise, 

no que concerne ao atendimento, à qualidade dos serviços prestados, o 

conhecimento das usuárias em relação à Política sobre Drogas, bem como a sua 

relação com as drogas.  

 

3.1 Percurso Metodológico 

 

Neste tópico será traçado todo trajeto metodológico utilizado, 

compreendendo que a metodologia cientifica é o caminho percorrido para a 

realização da pesquisa, através da utilização de um conjunto de técnicas e 

instrumentos de coleta e análise dos dados.  Segundo Minayo (1994, p. 43), 

 

A metodologia não só contempla a fase de exploração de campo 
(escolha do espaço da pesquisa, escolha do grupo de pesquisa, 
estabelecimento dos critérios de amostragem e construção de 
estratégias para entrada em campo) como a definição de instrumentos e 
procedimentos para análise dos dados. 
 

Como a metodologia é um processo de condução da pesquisa, se faz 

necessário a escolha cuidadosa das técnicas utilizadas, tendo em vista alcançar o 

objetivo do estudo. Ela oferece, portanto, os parâmetros para trilhar o 

conhecimento, ressaltando que nesse processo a teoria e a metodologia estão 

intimamente atreladas, não sendo possível dissociá-las, pois a questão em foco é, 

primeiramente, um problema real para depois se tornar objeto de estudo. 

Segundo Thiollent (1998, p. 25) 
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A metodologia é entendida como disciplina que se relaciona com a 
epistemologia ou a filosofia da ciência. Seu objetivo consiste em analisar 
as características dos vários métodos disponíveis, avaliar suas 
capacidades, potencialidades, limitações ou distorções e criticar os 
pressupostos ou as implicações de sua utilização. 
 

Portanto, a metodologia se estrutura de forma coerente, com embasamento 

teórico científico capaz de focar a realidade e nortear o pesquisador no processo 

de investigação, possibilitando-o usar da criatividade, especificar conceitos, 

métodos, técnicas e instrumentos de coleta de dados, visando delinear caminhos 

mais adequados para o desenvolvimento da pesquisa.  

Na ciência existem vários tipos de métodos que são utilizados de acordo 

com o tipo de pesquisa realizada e que direciona uma posição teórica, neste caso 

utilizamos o método dialético por sua pertinência às Ciências Sociais “como lógica 

do pensamento aplicada á compreensão do processo histórico das mudanças e 

nos conflitos sociais; e como método de investigação da realidade” (GIL, 1994, p. 

31). Este método é movido pelo processo de construção, reconstrução e síntese 

do real, considerando a contradição de ideias que pode resultar em outras ideias 

pertinentes à realidade, portanto, o conhecimento está sempre em transformação 

e nunca acabado.  

De acordo com Lakatos e Marconi (1992, p. 106), o método dialético “[...] 

penetra o mundo dos fenômenos através de sua ação recíproca, da contradição 

inerente ao fenômeno e da mudança dialética que ocorre na natureza e na 

sociedade.” Assim, o pesquisador pode adentrar intensamente no seu objeto de 

estudo, conhecendo as interfaces dos fenômenos envolvidos com sua pesquisa 

como um todo. 

Como pesquisa de campo, este estudo permitiu ao pesquisador o contato 

direto com os participantes, sendo, conforme Gonsalves (2005, p. 67) “[...] o tipo 

de pesquisa que pretende buscar a informação diretamente com a população 

pesquisada.” Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que analisa a fala dos sujeitos 

entrevistados a fim de compreender a situação de dependência química que 

vivenciam, a partir de suas apreensões. De acordo com Minayo (1994, p. 21-22), 

a pesquisa qualitativa 

 

[...] trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem 
ser reduzidos a operacionalização de variáveis. 
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A abordagem qualitativa se apropria da subjetividade, do conhecimento 

mais afinco com as relações humanas, sociais e o significado das ações, 

descrevendo detalhadamente situações, buscando compreender os indivíduos em 

seus próprios termos. Portanto, o pesquisador tem que ter um olhar crítico em 

relação ao seu objeto, porém despido de preconceitos para assim alcançar os 

objetivos do seu estudo.  

Como instrumento de coleta de dados, utilizamos a entrevista estruturada, 

pois possibilita a elaboração de questões invariáveis que serão utilizadas para 

todas as participantes do estudo, quatro mulheres usuárias e dependentes de 

crack, que se encontram em tratamento no CAPS – AD Jovem Cidadão. 

De acordo com Bauer e Gaskell (2008, p. 75), a entrevista traz a 

 

[...] construção pessoal do passado. No decurso de tal entrevista, é 
fascinante ouvir a narrativa em construção: alguns dos elementos são 
muito bem lembrados, mas detalhes e interpretações falados podem até 
mesmo surpreender o próprio entrevistado. 

 

Para a análise e interpretação dos dados utilizamos a técnica de análise de 

conteúdo, pois possibilita a compreensão dos dados adquiridos, através de uma 

reflexão crítica da realidade, considerando o contexto social e histórico sob o qual 

os conteúdos foram produzidos. Para Minayo (1994) esta técnica possibilita 

descobrir o que está por trás dos conteúdos manifestos. A análise de conteúdo, 

também, permite a interpretação das comunicações através da utilização de 

procedimentos sistemáticos e objetivos.   

Na análise do conteúdo das falas das mulheres entrevistadas, formulamos 

o roteiro de entrevista com 21 questões, as quais foram divididas em 11 temas, a 

partir da sistematização de suas informações, tais sejam: o atendimento, à 

qualidade dos serviços prestados, o conhecimento das usuárias em relação ao 

papel do Estado e à Política sobre Drogas, bem como a sua relação com as 

drogas e os preconceitos sofridos pela família e a sociedade. 

 

3.2 O CAPS – AD III Jovem Cidadão: campo da pesquisa 

 

O Serviço de atenção a dependentes químicos, denominado CAPS – AD III 

Jovem Cidadão, espaço onde se desenvolveu a pesquisa de campo desse 
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estudo, é vinculado à Secretaria Estadual da Saúde, embora os CAPS na sua 

maioria são municipalizados como preconiza a Política Nacional de Saúde Mental, 

O Centro está localizado na Rua Sinésio Guimarães, nº 163, Bairro da Torre, no 

município de João Pessoa/PB. 

Sua fundação é de 06 de novembro de 1996, sendo o primeiro CAPS AD a 

funcionar no Estado, atendendo homens e mulheres usuários(as) de drogas. A 

partir de 2011 passou a dispor também de atendimento 24h, nos finais de semana 

e feriados, por isso é considerado do tipo III. 

 Os serviços oferecidos são individuais e em grupos, tais como: 

atendimento individual (médico, psicológico e social); atendimentos grupais 

(família, alcoolismo e narcóticos); oficinas terapêuticas; seminários e internação 

(com 10 leitos masculinos e 02 femininos); 

Em média são realizados 300 atendimentos mensais, e em sua maioria são 

homens, que procuram atendimento. O número de mulheres é bem mais reduzido 

devido a vários fatores, como: o medo de procurar atendimento, a não aceitação 

da dependência, os preconceitos, dentre outros.  

 

Em serviços como os Centros de Atenção Psicossocial – Álcool e outras 
Drogas (CAPS – AD), chama atenção que os homens sejam a maioria 
da população atendida, diferente de outros serviços públicos de saúde 
em que as mulheres estão maciçamente presentes. (MORAES, 2011, p. 
77) 
 

Todos os usuários e usuárias, primeiramente, se submetem a triagem para 

que seja definida a abordagem especifica para o seu tratamento. Participam de 

práticas que possam proporcionar uma melhor recuperação do usuário, de acordo 

com seu interesse, motivação e as condições físicas e mentais para participar das 

atividades. Esta instituição, também, conta com uma equipe multidisciplinar – a 

qual avalia o usuário e todo seu contexto social e cultural – constituída das 

seguintes profissões: Medicina (Psiquiatria e Clinica); Psicologia; Serviço Social; 

Enfermagem; Arte terapia; Educação Física; Pedagogia; Farmácia; Técnico de 

enfermagem. 

Portanto o CAPS – AD III Jovem Cidadão tem sido um referencial no 

estado para usuários de drogas, visto que este atua na prevenção, tratamento, 

reinserção social e redução de danos, e principalmente pela sua ação 

diferenciada do modelo hospitalar.  
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Após conhecer a instituição houve contato com alguns profissionais para 

compreender melhor o trabalho integrado desenvolvido pela equipe, e também, 

conhecer as mulheres que participaram desta pesquisa. Então, uma assistente 

social se prontificou a nos acompanhar durante as visitas a instituição e  até 

mesmo nos encontros com as usuárias em tratamento.  

As entrevistas com as quatro mulheres em tratamento e participantes da 

pesquisa ocorreram no mês de outubro de 2011, no próprio CAPS. Os contatos 

com as entrevistadas ocorreram nos dias em que elas participavam de oficinas 

terapêuticas e dispunham de mais tempo para os diálogos, ou seja, nas segundas 

e terças feiras (durante a tarde). Sobretudo, três das entrevistadas ficavam o dia 

inteiro em atividade na instituição e a noite iam para suas residências e apenas 

uma participante encontrava-se em internamento nesta instituição para 

desintoxicação.  

Como já havia acontecido a mediação da assistente social, os contatos e 

as entrevistas foram bastante tranquilos. Todas se prontificaram em participar, e 

permitiram a gravação de seus relatos. Falamos previamente sobre o objetivo do 

estudo, a importância da participação delas e sobre alguns temas, como a Política 

sobre Drogas; dependência química, tratamento, família, preconceitos e 

descriminações. As mulheres demonstraram se sentir a vontade para falar de 

suas historias de consumo de droga e do tratamento. O fato de se tratar de uma 

pesquisadora e profissional com certa familiaridade no tema, certamente, 

contribuiu para despertar a confiança delas para a entrevista. Os diálogos foram 

feitos individualmente para que as participantes não se sentissem constrangidas 

em relatarem suas histórias, pois nesse momento as emoções, os sentimentos, o 

medo, as incertezas podem vir à tona.  

Os diálogos começaram partindo das questões elaboradas previamente no 

roteiro. Todas as entrevistadas iniciaram suas falas expondo sua relação com a 

família e suas familiaridades com as drogas, em alguns momentos se 

emocionaram e choraram lembrando determinados momentos de suas vidas.  

 

3.3 Um Breve Relato da História de Vida das Participantes 

 

Durante a realização das entrevistas as participantes contaram fatos 

importantes de suas vidas, portanto, consideramos relevante fazermos um breve 
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relato de suas histórias de vida até para facilitar a compreensão da sua relação 

com as drogas. Vale ressaltar que embora as entrevistadas tivessem interesse ou 

não tivessem restrições quanto sua identificação, considerando se tratar de um 

trabalho de pesquisa científica, mantivemos o sigilo, conforme Termo de 

Consentimento apresentado ao Comitê de Ética.  Assim, visando preservar as 

suas identidades, elas serão representadas por nomes fictícios, como ANA, 

BEATRIZ, CARLA e DIANA.  

 

Entrevistada 1  

Ana tem 49 anos, é separada, reside em João Pessoa/PB, é evangélica, 

mora sozinha, está desempregada e cursou até o 8º ano do ensino fundamental. 

Ela nos relatou que desde criança não tinha uma boa relação com sua família, 

ainda muito jovem saiu de casa, pois era muito desprezada pela mãe, e foi morar 

na casa de outras pessoas, onde trabalhou como empregada doméstica. Ainda na 

adolescência começou a consumir álcool, de forma esporádica, nas festas com os 

amigos. Aos 20 anos casou com um homem que “gostava muito de beber” e 

fumar cigarro, foi quando ela também passou a consumir bebidas alcoólicas mais 

frequentemente, por influência dele. Ela afirma que começou a beber 

consideravelmente, mas nunca deixou de cumprir suas atividades e 

responsabilidades por esse motivo, ou seja, o álcool e o tabaco não atrapalhavam 

sua vida.  

Ana teve um único filho, fruto deste relacionamento que não durou por 

muito tempo. Ela ficou sozinha, trabalhando como empregada doméstica para 

garantir a sua subsistência e do seu filho, não quis mais ter outros companheiros 

para não atrapalhar a educação do seu filho. No entanto, seu filho cresceu, 

terminou o ensino médio, casou e foi morar no Paraná, foi quando Ana se sentiu 

muito sozinha e arranjou um companheiro, que era usuário de cocaína e crack, foi 

então, quando ela também passou a consumir o crack e se tornou dependente. 

Ela afirma que essa foi à pior coisa que lhe aconteceu, pois ela não 

conseguia mais viver sem a droga. Sua casa passou a ser um local onde pessoas 

se reuniam para fumar crack, diante disso todos os seus antigos amigos e 

inclusive seu filho (a única pessoa que ela considera como seu familiar) lhe 

descriminaram.  
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Até que chegou o momento em que ela não aguentava mais o estilo de 

vida que estava levando e resolveu procurar ajuda; se sentia no fundo do poço e 

fracassada, pois tinha perdido tudo que tinha construído durante sua vida. Ela 

resolveu se separar do companheiro e mudou de religião na esperança de deixar 

o “vicio do crack”, mas ela disse que não conseguia de forma alguma deixar de 

consumir a droga. Ana contou que um dia estava assistindo TV quando viu uma 

reportagem sobre tratamento para dependentes químicos no Complexo 

Psiquiátrico Juliano Moreira, ela se dirigiu até aquele hospital, mas foi informada 

que durante a internação ficaria instalada numa enfermaria juntamente com 

pacientes esquizofrênicas, então ela não aceitou e foi encaminhada para o CAPS 

– AD. No momento da entrevista ela está em tratamento há aproximadamente 

dois meses, ela passa o dia na instituição e a noite vai para casa, participa das 

atividades individuais e em grupos oferecidas, e afirma que já percebe mudanças 

significativas na sua vida, como a valorização da autoestima e a falta de vontade 

de consumir drogas. 

 

Entrevistada 2  

  Beatriz tem 28 anos, é casada, dona de casa, tem três filhos, estudou até 

o 8º ano do ensino fundamental, é católica e mora em Bayeux/PB. Ela contou que 

sempre teve uma excelente relação com a família, que a sua mãe é um 

referencial na sua vida. Esta jovem começou a namorar muito cedo, quando tinha 

nove anos e aos doze já estava morando com o companheiro, depois de dez anos 

de convivência se casaram no civil. O contato com as drogas, também, aconteceu 

precocemente, a principio começou a fumar tabaco e consumir álcool aos oito 

anos de idade, e na adolescência, também passou a usar maconha 

esporadicamente, por influência de amigos.  

 Aos vinte anos ela começou a traficar drogas escondida da família, com 

intuito de melhorar a sua situação financeira, ela saía todas as noites para vender 

substâncias psicoativas e dizia à família que estava trabalhando num hospital 

como auxiliar de serviços gerais, dessa forma eles não desconfiavam do seu real 

trabalho. Beatriz disse que não faltava nada na sua casa, ganhava mais do que o 

marido, que é servente de pedreiro, por isso não pensava em deixar de traficar, 

para ela o dinheiro era muito fácil. Segundo Beatriz tudo parecia perfeito até que 

ela resolveu experimentar o crack e se viciar nele, sua vida começou a 
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desmoronar, nada tinha importância, nem mesmo seus filhos. Ela deixou de 

traficar para se tornar usuária, o consumo passou a ser tão intenso que sua 

família descobriu e começaram a tentar ajudá-la a sair desta situação, foi quando 

sua mãe a levou ao CAPS – AD. No período desta entrevista ela estava em 

tratamento há cerca de dois meses, a mesma passa o dia na instituição 

participando das atividades em grupo, entretanto, que não quis fazer atendimento 

individual. Para Beatriz o tratamento tem sido muito importante, pois tem 

permitido que ela reflita sobre sua vida, seus valores, a importância da sua família 

e principalmente dos seus filhos. Hoje, ela quer voltar a estudar, entrar no 

mercado de trabalho e viver bem ao lado da sua família e longe das drogas, 

principalmente do crack, que para é o terror dos usuários de drogas. Ela se diz 

ser uma privilegiada por ter uma família que não lhe abandonou, sua mãe e seu 

marido têm dado o maior apoio para sua recuperação. 

 

Entrevistada 3  

 Carla tem 22 anos, é solteira, mas tem um companheiro há quatro anos, 

não tem filhos, é católica, estudou até o 6º ano do ensino fundamental, está 

desempregada e mora em Bayeux/PB. Ela contou que sua relação com a família 

nunca foi muito boa, sua mãe se separou do seu pai quando ela ainda era criança 

e logo arranjou outro companheiro. Eles dois consumiam álcool e tabaco, e por 

curiosidade Carla começou a fumar tabaco aos onze anos, depois na 

adolescência passou a usar álcool e maconha, apenas em momentos de diversão 

com os amigos, o que segundo ela não lhe atrapalhava em nada. Mas essa jovem 

deixou os estudos para trabalhar e ajudar em casa, pois as dificuldades 

financeiras que sua família estava passando eram grandes.  

Aos 18 anos ela conheceu o seu atual companheiro e começaram a 

namorar, foi quando começou a ter contato com o crack, embora ela afirme que 

ele não seja usuário da drogas, mas foi através dele que ela começou a usar a 

droga e não parou mais. Por duas vezes tentou parar de consumir crack sozinha, 

mas não conseguia, pois já estava muito envolvida.  

Carla nos relatou que esta relação com a droga é muito ruim, pois a pessoa 

fica vulnerável a cometer certos delitos tentando conseguir dinheiro para comprar 

crack, ela disse que chegou ao ponto de se prostituir, roubar e vender suas 

roupas para adquirir essa droga. Mesmo sabendo que estava destruindo sua vida, 
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ela continuava no vicio, pois não conseguia parar. Carla, também, contou que 

seus familiares conversavam bastante com ela para deixar de usar o crack, que o 

seu companheiro ameaçava lhe deixar, mas ela não conseguia de maneira 

alguma, foi quando sua mãe resolveu intervir de fato neste problema, temendo 

perder a filha para o crack resolveu levá-la ao CAPS – AD para se tratar desta 

dependência. No período da entrevista ela estava a quinze dias na instituição, e 

mesmo ainda sentindo vontade de consumir crack ela está confiante que irá 

deixar de usar e voltar a ter uma vida normal, sobretudo, terá um bom 

relacionamento com sua família. Para ela o tratamento tem dado a esperança de 

um futuro sem drogas. 

 

Entrevistada 4 

 Diana tem 28 anos, é separada, evangélica, tem três filhos, estudou até o 

2º ano do ensino médio, sua profissão é cozinheira, no entanto está 

desempregada, e atualmente é moradora de rua, em João Pessoa/PB. Ela relatou 

que tinha uma vida tranquila com sua família (mãe, pai e irmãos), estudava, 

gostava de sair com os amigos e aos 14 anos começou a consumir bebida 

alcoólica nas festas para aumentar a “curtição”, mas isso não lhe acarretava 

nenhum problema no seu dia-a-dia.  

Casou-se aos 20 anos, e tinha um bom relacionamento com o marido, os 

dois gostavam de ir a festas frequentemente, onde consumiam álcool, porém em 

uma dessas festas uma amiga lhe ofereceu crack e ela resolveu experimentar, a 

partir daí nunca mais conseguiu deixar de usar a droga. O crack causou muitos 

problemas na sua vida, ela deixou de trabalhar, sua família a abandonou e 

inclusive seu marido lhe deixou por várias vezes, segundo Diana todos tinham 

vergonha dela e a chamavam de “vagabunda”, afirmando que ela consumia crack 

porque gostava. 

Ela chegou ao ponto de vender tudo que tinha dentro de casa, o seu ex-

marido a proibiu de ter contato com seus filhos e sua mãe não podia mais deixá-la 

voltar para casa, pois seus irmãos a ameaçava dizendo que se Diana entrasse 

em casa chamaria a polícia e, também, expulsariam as duas. Diante dessa 

situação Diana passou a morar na rua, não tinha lugar certo para dormir, nem 

comida, roubava e se prostituia em troca de crack.  
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Até que um dia ela conheceu uma mulher que ao saber da sua história 

resolveu ajudá-la levando-a até o CAPS – AD. Na realização desta entrevista 

Diana estava na instituição há uma semana em regime de internação, pois não 

tinha para onde ir à noite, ela estava participando de todas as atividades 

individuais e grupais, a mesma dizia que ainda sentia muita vontade de usar o 

crack, mas que tinha certeza que deixará esse vicio e voltar a ter uma vida digna, 

sem preconceitos e descriminações, bem como reconquistar a confiança da 

família e o amor dos seus filhos. 

 

3.4 O Perfil das Mulheres Entrevistadas Sujeitos da Pesquisa 

 

Quanto ao perfil das entrevistadas podemos perceber que são mulheres 

com idade entre 22 e 49 anos, na sua maioria são jovens com baixo grau de 

escolaridade (três das mulheres entrevistadas não concluíram o ensino 

fundamental e sem nenhuma formação profissional. No entanto, todas têm 

religião definidas (duas das entrevistadas são católicas e as outras duas afirmam 

ser evangélicas). Essas características são típicas da maioria dos usuários de 

drogas, como afirma Zaluar (1994, p. 09) “o consumo delas continua se 

alastrando rapidamente, em especial entre os mais jovens e entre as populações 

mais pobres”. 

As desigualdades sociais e situações de exclusão, muitas vezes, 

favorecem o consumo de drogas por jovens, como uma forma de fugir da 

ociosidade socialmente imposta e da falta de perspectiva para o futuro. Torna-se 

difícil para esses sujeitos a valorização da educação e da qualificação profissional 

(cujos resultados só serão alcançados a longo prazo), devido às necessidades 

imediatas de sobrevivência e os esforços e sacrifícios exigidos pelas atividades 

de formação a pessoas com as suas condições.   

Em decorrência de diversos fatores essas mulheres se envolveram com 

substâncias psicoativas ainda crianças como afirmam, Ana, Beatriz e Carla, por 

influência indireta de familiares que consumiam álcool e tabaco, daí sentiram 

vontade de experimentá-las. Nesta fase da vida os pais são referências para os 

filhos, portanto, o aprendizado ocorre também de comportamentos e atitudes 

negativas na vida, a exemplo do consumo de drogas.  
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Sem a devida orientação, as pessoas consomem livremente as drogas 

lícitas e ilícitas leves, que fazem parte da nossa cultura, de forma banal é 

“normal”, sem o esclarecimento de que estas substâncias podem ser porta de 

entrada para outras drogas de efeito mais devastador, como o crack, a droga 

citada pelas participantes como a causadora de todos os problemas nas suas 

vidas. Por causa do consumo as entrevistadas relatam que perderam o apoio da 

família, o emprego, a dignidade e a confiança das pessoas. 

Vale salientar que foi o intenso consumo de crack que levaram as 

participantes desta pesquisa a buscar tratamento. Destaque-se que as usuárias 

afirmaram sempre ter feito uso de outras drogas, as quais “conseguiam controlar”, 

mas quando começaram a consumir o crack a dependência aconteceu 

rapidamente.  

 

3.5 A Incursão no Consumo de Drogas 

 

No mundo atual cheio de avanços tecnológicos e globalizado, pessoas 

adquiriram liberdade para expor seus desejos, suas emoções e suas 

necessidades, têm a oportunidade de viver intensamente, realizar sonhos, 

alcançar determinados padrões de vida. Todavia, nos defrontamos também com a 

face inversa desse deslumbramento, que evidencia contradição da modernidade, 

pois sua meta é a construção na desconstrução. “A lógica da fragmentação e da 

descontinuidade [...] interrompe as histórias dos sujeitos, lançando-os à 

subordinação do efêmero, do espetáculo e à angústia do fracasso, da incerteza” 

(VIEIRA, 2008, p.114). Nem sempre nossos sonhos são realizados e quando são, 

também são passageiros; buscarmos caminhos para amenizar a frustração, os 

desencantos, o sofrimento. As drogas são, portanto, importante meio de alívio 

desse estado, para muitos quase que permanente, de angústias e frustrações.  

As entrevistadas ao serem questionadas sobre quando e os motivos que as 

levaram a consumir drogas, duas delas revelaram que o uso iniciou na infância e 

duas informaram ter sido na adolescência, como algo considerado socialmente 

“normal” e sob o entendimento de não haver possibilidades de acarretar nenhum 

problema nas suas vidas, conforme Bucher (1992) o uso de drogas lícitas (álcool, 

tabaco) é incentivado, direta ou indiretamente, pelo contexto social e cultural do 

indivíduo de forma que a própria família está muito atrelada à “permissividade” do 
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consumo de droga, principalmente o álcool e o tabaco, considerando-se que é no 

ambiente familiar, que na maioria das vezes inicia-se a utilização indevida das 

substâncias psicoativas, conforme as falas das entrevistadas:  

 

Comecei com 11 anos Porque minha mãe e meu padrasto fumavam, 
depois comecei a beber, com 15 anos comecei na maconha e há quatro 
anos entrei no crack (Carla, 22 anos). 
 
Comecei a fumar desde criança, [aos 8 anos] quando comecei a 
namorar, sempre fumei cigarro, maconha e bebida, mas foi o crack que 
me destruiu. Foi ano passado no meu aniversário, me lembro como se 
fosse hoje, estava comemorando e uma amiga me chamou para 
experimentar por curiosidade, daquele dia em diante não parei mais de 
usar, foi o que acabou comigo. Eu fumo, bebo, mas controlo o crack que 
não controlo (Beatriz, 28 anos). 
 

A curiosidade, também, é outro fator que leva os jovens a experimentar 

drogas, buscando sentir as sensações provocadas pelas substâncias psicoativas, 

entretanto, não imaginam que podem se tornar dependentes. Muitos nem sabem 

que são predispostos geneticamente à dependência, de acordo com Gonçalves 

(1982, p. 55), “o jovem muitas vezes ignora os riscos a que se expõe”. Essa 

vontade de conhecer o “proibido” muitas vezes acontece em momentos de 

“curtição”, ou seja, nas festas ou nas reuniões com o grupo desejado (espaços 

vulneráveis ao consumo de drogas) buscando diversão, desinibição, aceitação no 

grupo e até mesmo sentir a sensação de está desafiando as normas imposta pela 

sociedade. Como evidencia a fala a seguir: 

 

Comecei com 14 anos Usava por “curtição”, sempre gostei muito de 
festas, e usava para me divertir com os amigos, depois nunca mais parei 
e por causa do crack perdi minha família, meu marido, meus filhos, fiquei 
na rua, me prostitui para comprar a droga. Vendi tudo que tinha em casa, 
até o botijão de gás (Diana, 28 anos). 
 

Ainda como fator motivador para o consumo de drogas, apontado pelas 

entrevistadas, aparece à influência do companheiro do relacionamento afetivo, o 

qual exerce sobre a mulher o poder de submissão, traço ainda bastante forte na 

sociedade contemporânea, não obstante os avanços em termos de emancipação 

feminina, analisados no primeiro capítulo deste estudo. A fala de uma das 

participantes da pesquisa demonstra essa condição: 
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Eu sempre fui desprezada pela minha família, minha mãe me expulsou 
de casa, quando eu era adolescente, fui trabalhar na casa dos outros, ai 
eu comecei na cachaça, depois casei com um homem que fumava e 
bebia, e que me incentivou a beber.  Me separei dele e arranjei outro que 
usava cocaína e crack, foi quando me viciei no crack (Ana, 49 anos). 
 

A curiosidade, também, é outro fator que leva os jovens a experimentar 

drogas, buscando sentir as sensações provocadas pelas substâncias psicoativas. 

As propagandas que circulam nos veículos de comunicação em favor das 

indústrias de bebidas (Marques, 2010) despertam a curiosidade e o desejo em 

consumir dessas substâncias. Entretanto, os jovens iniciantes no consumo de 

drogas não imaginam que podem se tornar dependentes. Muitos nem sabem que 

são predispostos geneticamente a dependência, de acordo com Gonçalves (1982, 

p. 55), “o jovem muitas vezes ignora os riscos a que se expõe”. Essa vontade de 

conhecer o “proibido” muitas vezes acontece em momentos de “curtição”, ou seja, 

nas festas ou em reuniões com o grupo desejado (espaços vulneráveis ao 

consumo de drogas) buscando diversão, desinibição, aceitação no grupo e até 

mesmo sentir a sensação de está desafiando as normas imposta pela sociedade, 

como ficou evidente nas falas acima mencionadas, de Diana, “Usava por curtição, 

sempre gostei muito de festas, e usava para me divertir com os amigos, depois 

nunca mais parei”; e Beatriz “estava comemorando e uma amiga me chamou para 

experimentar por curiosidade, daquele dia em diante não parei mais de usar”. 

 Podemos perceber também nas falas das entrevistadas que sua incursão 

no consumo das substâncias psicoativas iniciou pelo álcool e o tabaco. Uma delas 

iniciou o consumo de maconha aos 15 anos, no entanto, alegam que esses 

entorpecentes nunca lhes trouxeram problemas e que conseguiam controlar o 

uso. Somente quando experimentaram o crack rapidamente se tornaram 

dependentes, começaram a ter muitos problemas familiares, econômicos e 

sociais, chegando ao ponto de roubar e se prostituir como meio para adquirir a 

droga e satisfazer o seu desejo, conforme Oliveira (1997) essas são práticas 

comuns aos usuários droga. Vejamos a fala de Diana: “por causa do crack perdi 

minha família, meu marido, meus filhos, fiquei na rua, me prostitui para comprar a 

droga. Vendi tudo que tinha em casa, até o botijão de gás”. 

O envolvimento do usuário de drogas ilícitas com atividades também ilícitas 

para adquirir o produto é muito frequente, inclusive com o tráfico de drogas, tendo 

em vista que o dependente se torna refém do traficante, pois acumula dívidas ao 



82 
 

comprar continuamente as substâncias e nem sempre conseguir pagá-las. Então, 

é comum ver usuários de drogas passarem a trabalhar no tráfico como meio para 

manter o consumo e diminuir suas dívidas. Contudo é necessário atenção para 

evitar a associação imediata em forma de rotulação. Em nossa pesquisa, as 

entrevistadas não informaram vinculação ao tráfico para garantir o uso do crack, 

alias, nos deparamos com uma situação inversa. Trata-se da entrevistada Beatriz 

que era traficante mais não fazia uso do crack e por isso não apresentava 

nenhum problema com outras drogas de seu consumo (álcool, tabaco e 

maconha), mas ao usar o crack por curiosidade tornou-se dependente ao ponto 

de deixar o trabalho ilícito e viver em função da droga. Segue a sua fala: 

 

Eu sou a ovelha negra da família, sempre fui a errada da minha família, 
eu trafiquei mais nunca tinha usado, passei de traficante para usuária, 
tanto mal que fiz que caiu para mim mesmo. Eu dizia que trabalhava 
num hospital e ia traficar. (Beatriz, 28 anos) 

 

 

3.6 O Reconhecimento da Dependência  

 

Normalmente não é fácil para o individuo reconhecer que é um dependente 

químico, por se tratar de uma questão complexa e que envolve muitos 

preconceitos e descriminações, até mesmo pela falta de conhecimento que as 

pessoas têm sobre esse assunto, pois em alguns contextos culturais e sociais a 

drogadição ainda está relacionada a indivíduos considerados “anormais”, que 

transgridem normas sociais, sobretudo, atrelada a marginalidade, o que foge 

completamente da real compreensão do que seja esta problemática, 

compreendida como a relação do sujeito com a droga, sobretudo considerando o 

contexto sociocultural em que vive. 

Então, para muitos usuários de drogas é mais fácil compreender que tem 

dificuldades em usar determinadas substâncias, pois essa é uma percepção mais 

“suave” e menos estigmatizante, sobretudo, também aceitam tardiamente a 

necessidade de procurar atendimento especifico, visto que não conseguem deixar 

o “vício” sem ajuda de profissionais, pois é difícil parar o consumo, considerando 

que estão inseridos em contextos sociais que impulsionam o uso, onde são 

grandes as facilidades de acesso a essas substâncias. O que pode ser 

constatado na fala de Ana, que diz o seguinte: 
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Não me sinto muito viciada que nem muita gente diz, mas preciso de 
ajuda e tratamento, dos especialistas, para também ajudar as pessoas. 
Entrar é fácil, difícil é sair, tenho que encontrar força. Ninguém oferece 
um prato de comida, mas a droga todo mundo oferece. 

 

 Mesmo que não admitam a dependência, ou não a reconheçam como tal, a 

falta do controle do uso da droga pelas entrevistadas fica evidente quando 

percebem sua incapacidade de posse de dinheiro sem incontrolavelmente 

recorrer para a aquisição da droga, despertando o forte desejo de consumir. Elas 

associam a relação com o dinheiro ao consumo do crack, pois este é o meio de 

adquiri-la rapidamente, portanto, é nessa falta de controle que duas das 

entrevistadas se reconhecem como dependentes de drogas; “Sim, porque ainda 

sinto vontade, até o momento não posso pegar em dinheiro, tenho ansiedade de 

voltar a usar”. (Carla); “Sim, porque não posso pegar em dinheiro, ver a droga, 

sinto vontade de usar”. (Diana). 

 

3.7 A Busca do Tratamento e da Recuperação  

 

A realização do tratamento contra as drogas normalmente acontece 

tardiamente, ocorre apenas no último estágio da drogadição. A princípio o usuário 

busca outras alternativas, acreditando obter resultados satisfatórios, o que nem 

sempre acontece. Isso ocorre até mesmo porque há uma rejeição por parte dos 

usuários de drogas em aceitar a condição de dependência das substâncias, que 

não conseguem deixar de usá-las sozinhos, que não têm controle sobre a droga, 

e que necessitam de cuidados especiais.  

O tratamento é visto como a necessidade de mudança, de reconstituição 

de vida e de tudo aquilo que foi perdido, inclusive a relação sócio familiar, embora 

nem sempre seja fácil tomar a decisão de que é preciso fazê-lo. Conforme Santos 

e Souza (2010, p. 116) “a busca por tratamento ocorre em geral em um momento 

em que o dependente toma consciência da total perda de controle sobre o uso do 

crack ou quando aceita a ajuda oferecida por outras pessoas.” 

Ao perguntarmos às entrevistadas se elas já tinham realizados outros 

tratamentos, todas responderam que “não”, e que era a primeira vez que 

procuravam intervenção clinica, entretanto, duas delas responderam o seguinte: 

“já tentei duas vezes sozinha, mas não consegui” Carla; “já tentei deixar sozinha, 
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mas não consegui” Diana. Elas dizem já ter tentado parar de usar crack, sem 

ajuda de outras pessoas ou medidas terapêuticas, mas não conseguiram, pois a 

dependência da droga é muito forte e não aguentam ficar sem consumi-la. 

A busca por atendimento muitas vezes precisa ocorrer na companhia de 

outra pessoa, pois não é fácil para o usuário ir sozinho até a instituição 

referenciada. Como vimos acima, trata-se de um momento difícil para o usuário, 

em que precisa tomar uma firme decisão de mudança. Diana afirma ter procurado 

o serviço acompanhada de uma amiga. Beatriz fala que foi ao CAPS com sua 

mãe.  Além desse aspecto impeditivo da parte do usuário dependente, a falta de 

informação e divulgação dos serviços é outro fator que dificulta o acesso ao 

tratamento, pois muitos usuários de drogas desconhecem a existência desses 

espaços, conforme expressa uma das entrevistadas afirmando que, por 

desconhecimento da existência do CAPS – AD na cidade, procurou o Juliano 

Moreira, hospital psiquiátrico local:  

 

Fui procurar no Juliano, mas lá as mulheres ficam misturadas com as 
doidas, é muito ruim. Eu não quis, não. Lá ou fica boa ou doida de vez, ai 
me mandaram prá cá (Ana, 49 anos). 
 

3.8 A Inexistência de um Atendimento Específico para Mulheres  

 

O tipo de tratamento também deve ser considerado de acordo com as 

peculiaridades de cada sujeito, ou seja, o seu contexto sociocultural, bem como a 

relação com a droga. Na questão de gênero é visível a necessidade de 

atendimento diferenciado entre homens e mulheres, pois elas têm sentimentos, 

emoções, comportamentos, sensibilidade, responsabilidade e atitudes diante da 

vida diversa do homem. Vale ressaltar que o consumo, também, são 

diferenciados, pois as mulheres estão mais propensas a usarem drogas lícitas, 

principalmente ansiolíticos e inibidores do apetite, enquanto que os homens 

normalmente consomem drogas ilícitas (cocaína, crack, entre outras).  

Na Política Sobre Drogas não existe essa diferenciação, a não ser no 

período de gestação ou puerpério, devido aos cuidados de saúde com o filho, 

como afirma Moraes (2011) a atenção a mulheres usuárias de drogas tem que ir 

além, buscando principalmente valorizar a sua feminilidade, e sua condição como 

sujeito social. As entrevistadas da pesquisa reconhecem que a usuária de droga 
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deve ter um tratamento diferenciado, pois “a mulher é diferente do homem” “é 

mais sensível” “tem necessidades diferentes do homem”.  

Mesmo com todas as mudanças no universo feminino ainda existem 

fragilidades que não as permitem se sentirem iguais aos homens, a começar dos 

fatores biológicos, onde o organismo absorve mais intensamente os efeitos da 

droga e assim, desencadeiam rapidamente a dependência nas mulheres do que 

nos homens.  

Embora os tratamentos oferecidos devam ter abordagens diferenciadas 

para homens e mulheres, é importante ressaltar que eles podem ocorrer na 

mesma instituição de tratamento, e mesmo com atividades que, em algum 

momento, promovam a integração de gênero, mas algumas atividades devem ser 

de fato especificas, para que o processo terapêutico alcance melhores resultados.  

O cuidado com usuário/as de drogas tem que ser especializado e muito 

bem planejado, com o objetivo de garantir atendimento de qualidade, pois o 

tratamento é visto como a necessidade de mudança de vida, o desejo de viver 

longe das drogas, a reconstituição de vida e de tudo aquilo que foi perdido, 

inclusive a relação sócio familiar. 

Os usuários encontram no tratamento a esperança de uma vida melhor 

sem drogas, muitos acreditam que ao sair dali estarão fortes para enfrentar o 

mundo e superar o desejo de usar tais substâncias, no entanto, sabemos que 

este momento é difícil, pois a relação do individuo com a droga é bastante 

complexa e envolve fatores biopsicossociais e culturais.  

Portanto o tratamento tem que acontecer de forma interdisciplinar, 

considerando todos os aspectos relevantes para a recuperação do individuo e 

propiciando atendimento especifico para diferentes tipos de drogas, de acordo 

com os efeitos causados. Para Bucher (1992, p. 229) “o atendimento a usuários 

de drogas, [...] suscita múltiplos problemas, de ordem biológica e médica, 

psicológica, social, jurídica e ética. É impossível conjugar todas estas dimensões 

em uma única abordagem”.     

 

3.9 O Atendimento no CAPS – AD e Esperança da Recuperação 

 

Ao perguntarmos sobre a qualidade do atendimento na instituição, 

percebemos que todas afirmam estar satisfeitas e consideram muito bom, como 
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afirma Beatriz “Fui bem atendida, o atendimento é ótimo” e Carla “eu gostei, 

assim, cada dia que venho me sinto diferente”. É certo que essa afirmação é 

muito importante, pois permite que elas tenham confiança e acreditem na sua 

mudança de vida a partir deste tratamento. Contudo, ao prosseguirmos com os 

questionamentos sobre a estrutura do serviço, como veremos mais adiante, elas 

passam a indicar o que poderia ser melhorado. 

Sobretudo, a equipe de profissionais da instituição tem que ter 

conhecimento aprofundado sobre essa temática, para saber atuar com 

qualificação, passando segurança quanto ao tipo da abordagem terapêutica 

utilizada e, principalmente, está despido de preconceitos. Como diz Diana ao 

afirmar que a equipe do CAPS não tem preconceito e que, portanto, “nem todo 

mundo tem preconceito”. O usuário precisa sentir-se bem aceito, motivado para 

continuar o tratamento e acreditar que aquela abordagem possa mudar a sua 

relação com a droga. Na fala de Ana ela diz,  

 

O ruim é porque a gente não pode ficar muito tempo internado, prá ter a 
certeza que tá forte. Quem tá de fora não compreende quem tá dentro 
dessa vida.  
 

Ou seja, a usuária aceita o tratamento com a esperança de que ficará livre 

do desejo de consumir drogas e tem a compreensão de que neste espaço ela 

está protegida, pois estará se cuidando para se sentir fortalecida. Ela ainda 

reconhece que dentro do CAPS – AD as pessoas compreendem o seu sofrimento, 

anseios, medo, o que não ocorre fora da instituição. 

Toda a estrutura, seja ela física, de recursos humanos, materiais, bem 

como as atividades planejadas e integradas, têm que está pautadas para atender 

as necessidades dos usuários, que chegam em busca de acolhimento, de um 

serviço que possa “suprir” as suas necessidades e compreender a relação 

conflitante do individuo com as drogas. Santos e Albuquerque (2011, p. 70) afirma 

que é primordial o empenho dos profissionais do CAPS – AD nesta questão, bem 

como que se tenha “uma visão integral das pessoas que usam substâncias 

psicoativas”.  

 Portanto, o respeito aos usuários enquanto seres humanos e cidadãos com 

direitos a um atendimento público de qualidade permite que eles se sintam 

acolhidos e despertem o desejo de participar de todas as atividades. Ao 



87 
 

perguntamos sobre a qualidade das ações desenvolvidas no CAPS - AD, as 

entrevistadas consideram que as atividades são benéficas, pois são bem tratadas 

pelos funcionários e técnicos da instituição. Em relação a sua participação elas 

dizem que: 

 

Participo de tudo. [fora da instituição] Às vezes ninguém quer dá ajuda a 
um drogado, acha que é um monstro (Ana, 49 anos). 
Todas as atividades são ótimas, me ajudam a me libertar das drogas 
(Beatriz, 28 anos). 
 
As maiorias das pessoas tratam bem e as atividades me ajudam muito. 
Aqui sinto que to protegida da rua (Diana, 28 anos). 
 

 A participação nas atividades permite que elas se sintam mais seguras, 

protegidas e corajosas para enfrentar o mundo fora da instituição, portanto, esses 

momentos interventivos devem ser planejados adequadamente e analisados 

minuciosamente, visando avaliar os resultados e a sua eficácia na recuperação 

dessas usuárias.  Essas atividades devem está pautadas no controle sob o 

consumo de drogas, o resgate da valorização da vida, da auto estima, melhorias 

na convivência familiar e comunitária,  da saúde física e mental, e da garantia de 

direitos enquanto cidadãos. 

As mulheres entrevistadas consideram as ações e atividades 

desenvolvidas pertinentes para o tratamento, pois se sentem bem melhor e mais 

confiantes em relação às drogas. 

 

Passa uma energia boa e eu não penso em lá fora (Ana, 49 anos). 
Ensina a viver, ensina a tirar aquela criança que tem dentro da gente, 
resgata tudo que tinha perdido nas drogas. Aqui, o que acho interessante 
é que o tratamento não é com medicamentos, é com atividades (Beatriz, 
28 anos). 
 
Já faz 15 dias que não uso, participando dos grupos, porque aqui todo 
mundo ajuda os outros (Carla, 22 anos). 

 

As usuárias ainda reforçam que o serviço pode melhorar através de 

maiores investimentos na área de reinserção social e lazer, pois sentem falta de 

atividades fora da instituição, bem como cursos de qualificação profissional que 

possam inseri-las no mercado de trabalho, visto que além da baixa escolaridade a 

descriminação ainda é muito grande por parte dos empregadores. Segue as falas: 
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Os cursos que tá no papel, que falaram que iam trazer e até hoje nada. 
Todo dia é a mesma coisa, poderia ser diferente. Passeios (ir à bica, na 
praia, museu, fazer coisas diferentes). Incentivos para o mercado de 
trabalho, porque a gente sabe que quem é usuário o povo discrimina 
(Beatriz, 28 anos). 
 
Acho que tem condições de fazer coisa melhor, passeios, todo mundo ir 
para praia (Carla, 22 anos). 
 

O tratamento tem que acontecer de maneira que traga benefícios 

biopsicossociais para os usuários, com foco na reinserção social, como prevê o 

Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas e a nova proposta 

da Política de Saúde Mental.  Assim sendo, é necessário que o tratamento 

ultrapasse os muros da instituição, diferente do modelo hospitalocêntrico, e invista 

na garantia da convivência familiar e comunitária. 

As entrevistadas citam outras melhorias que podem ser incluídas na 

instituição como a sugestão de Beatriz de se “colocar café da manhã para os 

moradores de rua, pois só tem direito quem é acolhido” e a de Diana que reclama 

do tratamento das cozinheiras e que, por ainda se encontrar com desejo 

obsessivo pelo crack, fala que deveria se proibir os usuários (em tratamento) “de 

falarem em drogas, porque dá fissura”. 

No entanto, para as entrevistadas o tratamento tem sido muito importante, 

pois trouxe benefícios principalmente no que se refere à valorização da 

autoestima e o convívio familiar, o que antes não era possível, pois viviam sob 

efeitos das drogas. 

 

Foi uma benção, o principal foi ter novamente a confiança, dignidade, o 
caráter, poder andar de cabeça erguida na rua, curtir a família, os 
amigos, os filhos, não sei nem quem foi que minha filha chamou primeiro 
se foi papai ou mamãe, to começando a curtir ela agora. Eu tinha tudo 
que eu queria, na minha casa, o dinheiro corria fácil, mas depois que me 
viciei no crack perdi tudo, tudo que eu ganhei vendendo droga, mas 
agora tenho minha dignidade (Beatriz, 28 anos). 
 
Tô mais paciente com minha família, meu marido e tenho esperança de 
sair dessa vida (Carla, 22 anos). 
 
Levanta a auto-estima, se eu passei até agora, 8 dias, passo 80 dias 
sem usar, e tô vendo a cada dia que não preciso dela para viver, não 
dependo dela (Diana, 28 anos). 
 

 Elas já demonstram se sentir bem melhor com o tratamento, pois é 

possível visualizar mudanças significativas e rotineiras, sobretudo, acreditam num 

futuro melhor e sem drogas, com a ajuda da família. O apoio familiar é muito 
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importante para o sucesso do tratamento, ou seja, ajuda o usuário a não desistir e 

acreditar na sua recuperação. Entretanto percebemos o desejo em querer 

aproveitar todos os momentos com as pessoas queridas, o que antes não era 

possível, porque estavam sempre sob o efeito da droga e alheio a tudo que 

acontecia a sua volta.  

 A fala dessas mulheres, também, mostra que para elas o resgate de 

valores e princípios como confiança, dignidade, caráter, também, é muito 

importante para lhes motivarem a acreditar que é possível mudar de vida, sem 

possíveis recaídas e fora do meio que favorecem o uso de drogas.     

 

3.10 Os Preconceitos da Sociedade e o Abandono da Família: os desafios da 

recuperação 

 

A questão dos preconceitos e descriminações ainda é algo bastante forte 

na sociedade, além disso, são marcantes os traços do conservadorismo moral 

que, com seu ranço autoritário, não admite transgressões nas normas vigentes, 

classificando o que estiver fora da norma de “desvios de condutas”. Sobretudo, os 

usuários de droga sofrem muito com essa questão, por serem comparados a 

“marginais”.  

Vários fatores estão envolvidos nesta questão, até mesmo o papel da mídia 

– que tem forte influência sob a população – insistindo em sensacionalizar esta 

problemática, sempre relacionando a drogadição a violência e criminalidade, não 

considerando os aspectos sociais, externos aos sujeitos para a motivação do uso, 

para a dependência e para os demais problemas a ela associados. 

A sociedade ainda tem uma visão muito preconceituosa sobre a 

dependência química, estipulando rótulos aos usuários. Em relação às mulheres 

esses preconceitos são ainda maiores, visto que elas, em toda história da 

humanidade, foram vítimas de estigmas e descriminações, sobretudo, sempre 

foram consideradas “inferiores” aos homens. E isso fica ainda mais contundente 

quando se trata de usuárias de substâncias psicoativas 

Ao perguntarmos sobre como a sociedade vê a mulher dependente de 

drogas, elas responderam que são descriminadas e tratadas com desprezo, por 

isso se sentem mal. Segue as falas: 
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A mulher foi educada para ser do lar, eu falo porque já perdi a vergonha 
mesmo, eu quero é me sair disso, porque esse é o câncer verdadeiro. O 
pior câncer que já existiu na face da terra, é o crack. A sociedade vê a 
mulher dependente química com desprezo, ainda sofro, é tanto que to 
querendo me mudar desse lugar, to querendo ir morar no Paraná, 
porque lá ninguém me conhece (Ana, 49 anos). 
 

Quanto a Beatriz e Carla, elas consideram que a mulher dependente de 

drogas é vista pela sociedade com muito preconceito e descriminação, sem valor 

algum, destinadas apenas a usar drogas, roubar e se prostituir, bem como se 

sentem indesejadas em determinados lugares. Já Diana afirma que se sente 

considerada como “um lixo, não tem valor, desprezada, uma pessoa sem 

confiança, ninguém quer tá perto.” As falas das mulheres entrevistadas são 

reveladoras do lugar que elas sentem ocupar na sociedade, devido o preconceito. 

Ser um lixo é, sem dúvida, não ter significância, não ter valor. Isso evidencia seu 

esforço pessoal, com a equipe de profissionais, para o resgate de sua autoestima. 

Os familiares em geral não sabem lidar com a situação, até mesmo pela 

falta de conhecimento acerca desta problemática, e terminam também tendo 

atitudes preconceituosas com os usuários. Porém, o usuário necessita do apoio 

de seus familiares nessa luta contra as drogas, no entanto, o afastamento de 

pessoas importantes do seu convívio pode acarretar graves problemas para o 

dependente de substâncias psicoativas, inclusive dificultando a recuperação. As 

falas das entrevistadas a seguir expressam seu sofrimento devido o abandono e 

falta de compreensão dos familiares: 

 

Meu filho me chamou de boca de lata, isso me magoou muito, nem tão 
cedo quero conversa com ele. Eu abri mão de casar e de muita coisa 
para criar ele, foi bem educado e quando soube me virou as costas (Ana, 
49 anos). 
 
Algumas pessoas dizem que a pessoa usa porque quer, é safada. Só 
queria que o mundo melhorasse, que um dia, não dependendo do 
governo, mas dependendo de Deus, para acabar com esse crack, 
porque as pessoas perdem família, perdem tudo (Carla, 22 anos). 
 
A minha família me abandonou, minha mãe fechava a porta prá mim, me 
acusava do que eu não fazia. Ela me dava comida na rua, longe de casa 
para meu irmão não vê. Ele é 3º Sargento da Policia Militar e dizia que 
se minha mãe abrisse a porta prá mim ia prender nós duas. Meu marido 
me botou prá fora de casa e meus filhos estão com ele e minha mãe 
(Diana, 28 anos). 

 

 Portanto, o desprezo e o abandono da família é algo muito marcante para 

essas usuárias, os laços e as relações familiares são importantes e à medida que 
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são desfeitas por causa das drogas elas se sentem fragilizadas. Das 

entrevistadas, apenas uma relata o apoio da família em seu tratamento, o que, 

sem dúvida, será fundamental para sua recuperação. 

  

Ficaram muito tristes, mas tive muitas ajuda, tenho uma ótima relação. 
Minha mãe e meu marido me apoiam demais na recuperação. Deus 
botou um anjo do meu lado, que nunca deixou eu cair, quando eu caia 
ele segurava minha mão, ele prá mim é um irmão, um pai. (Beatriz, 28 
anos). 
 

A análise das relações sociais e familiares perante esta problemática é 

bastante complexa, pois são muitas as dificuldades de compreensão acerca desta 

temática. Os preconceitos muitas vezes podem ser revelados dentro da instituição 

de tratamento, pelos próprios colegas, mas segundo as entrevistadas elas não 

sofreram nenhum tipo de descriminação por parte deles, e acreditam que isso não 

ocorra porque estão todos na mesma situação, necessitando do mesmo tipo de 

atenção para saírem das drogas, inclusive uns dão força aos outros para 

superarem esse momento tão difícil em suas vidas. 

 

3.11 A Compreensão sobre o Papel do Estado e a Política sobre Drogas  

 

Partindo da premissa de que o Estado tem o dever de garantir bem estar à 

população através de políticas públicas que propiciem qualidade de vida para 

todos os cidadãos, é de suma importância que as pessoas tenham conhecimento 

quanto ao seu papel.  

Ao perguntarmos sobre a responsabilidade do Estado no trato das drogas, 

as entrevistadas refletiram sobre essa questão, mas demonstraram pouco 

conhecimento e dificuldade de resposta, mas foram contundentes ao afirmaram 

que é da responsabilidade do Estado dá solução aos problemas relacionados às 

drogas. 

 

Lógico, da saúde mental, é uma doença sem cura, é só os governantes 
se interessar, ter força de vontade, pararem de brigarem entre si, e 
principalmente ajudar a população carente, desde que esse governo 
entrou que não se vê falar em concursos, reciclagens (Ana, 49 anos). 
 
Sim, eles recebem a verba, poderia investir em empregos, porque o 
problema maior é o desemprego, que fica sem fazer nada, ai vai roubar e 
entrar na drogas. a falta do que fazer é o maior problema que leva a usar 
a droga (Carla, 22 anos). 
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Com certeza, independente de sermos drogados, somos nós que 
votamos, independente disso somos cidadãos e temos nossos direitos e 
deveres. Eu vi político dá dinheiro prá “noiado” comprar droga e votar 
nele, na última campanha (Diana, 28 anos). 

 

Carla tem a percepção de que o Estado deveria investir maciçamente em 

geração de renda, pois a falta de emprego traz ociosidade, e principalmente a 

necessidade de um meio de subsistência, ou seja, muitas vezes o sujeito se 

envolve com a criminalidade por falta de oportunidade no mercado de trabalho. Já 

Diana compreende que é dever do Estado garantir os direitos dos cidadãos e em 

especial dos usuários de drogas, pois eles também exercem a cidadania, quando 

escolhem os seus representantes políticos. Ela também faz referência ao tipo de 

crime ainda comum no meio político – a compra de votos – e neste caso, o 

dinheiro sendo utilizado para a compra crack. Numa crítica indireta de que ao 

invés do político está preocupado em reduzir o consumo da droga, está facilitando 

seu consumo. 

 Em relação à Política Nacional sobre Drogas, as entrevistadas afirmaram 

não conhecê-la e também não demonstraram interesse pela questão, pois 

percebemos certa relação que faziam entre a política social e a dominação 

política, como algo que existisse, mas não para seu benefício direto. Uma das 

entrevistadas chega a confundir a política sobre drogas com a ação dos policiais. 

 

Não, só propaganda na TV. Não sinto falta de conhecer, só quero sair da 
droga. Eu tinha conhecimento que a dependência química é uma 
doença, é tanto que quando eu vendia dava conselhos para os „noiados‟ 
sair dessa vida (Beatriz, 28 anos). 
 
Não, sinceramente nunca ouvi falar e não tenho interesse, poderia ser 
para conhecer os meus direitos (Carla, 22 anos). 
 
Sou revoltada com a política, já vi policiais apoiando o crack, comendo 
do crack (Diana, 28 anos). 

 

 A visão das entrevistadas é também aquela de que frequentemente é 

repassada pelos meios de comunicação de massa de forma distorcida e 

sensacionalista, os quais induzem a população a associar o Estado a esses 

conceitos, acreditando que todos os políticos, instituições públicas e categorias 

profissionais façam parte de uma rede de corrupção e descaso para com os 

cidadãos. Todavia, a omissão ou a restrita atuação do Estado frente às graves 
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questões sociais contribui para essa percepção, sobretudo por aqueles que mais 

fortemente necessitam das políticas sociais.  

Em relação a Política Nacional sobre Drogas percebemos que há um 

grande desconhecimento por parte das entrevistadas, o que nos remete a 

compreensão de que dever haver um maior empenho na divulgação e 

conscientização da importância desta política. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Nas considerações finais enfatizamos algumas questões que foram de 

grande relevância para a realização desta dissertação. Partindo das concepções 

teóricas acerca dessa temática que nos propiciou uma análise mais aprofundada 

sobre drogas e drogadição, no que tange o consumo e abuso dessas substâncias 

psicoativas, os seus benefícios e malefícios para o sujeito, a sociedade e em 

especial as mulheres. Bem como, a importância do Estado e da efetivação de 

políticas públicas no trato desta problemática. Destacando, também, a pesquisa 

de campo que nos permitiu ter compreensão das vivências reais de mulheres 

dependentes de crack. 

O estudo nos permite compreender a relação das mulheres participantes 

da pesquisa com a droga, como sujeitos sociais, considerando os fatores e 

motivações do contexto social, econômico, político e cultural em que estão 

inseridas, que as levaram à dependência. Essas mulheres nos relataram que a 

relação com as drogas, seja lícita ou ilícita, começou muito cedo por influência de 

familiares, sobretudo, devido ao meio socioeconômico ao qual estão inseridas, 

favorável ao consumo.  

É certo que a droga em cada momento histórico da sociedade teve uma 

representação e que no inicio parecia ter utilidade apenas para ritos religiosos e 

fins terapêuticos. Com o passar do tempo, a exemplo do que ocorre no Brasil, o 

consumo excessivo e ilícito vem se tornando um grave problema, atingindo o 

grande contingente de consumidores nos aspectos biopsicossociais, mas também 

causando sérios transtornos à sociedade. É visível que, na atualidade o uso 

expansivo e indevido de drogas, especialmente o crack, por razões econômicas, 

políticas e sociais mais amplas, está intrinsecamente associado ao aumento da 

criminalidade e violência. 

Vivemos numa sociedade em que o usuário de drogas ainda é visto com 

muito preconceito, principalmente quando se trata do consumo de substâncias 

psicoativas ilícitas, pois são considerados “marginais”. Não obstante os avanços 

científicos revelando causas biológicas, psicológicas e socioculturais da 

drogadição, e que, no caso brasileiro, como em muitos países, o Estado 

reconheça a distinção entre usuário e traficante, ainda existe a compreensão 

estigmatizadora, resultante do conservadorismo, de que todo individuo que 
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consome drogas está envolvido com práticas inerentes ao crime. A mídia também 

é responsável por essa visão discriminatória, pois utiliza o seu poder de influência 

para sensacionalizar as informações sobre a problemática das drogas. 

No tocante as drogas lícitas à percepção é bem diferente, pois são aceitas 

pela sociedade, que normalmente não compreende os malefícios dessas 

substâncias. A exemplo do álcool, o qual faz parte de uma cultura de lazer que 

está presente em diversos contextos sociais e culturais, sendo consumidos por 

jovens, adultos e idosos, adolescentes e até por crianças, que não conseguem 

perceber os malefícios que a bebida alcoólica pode causar na sua vida. No 

entanto, o álcool é a porta de entrada para outras drogas pesadas, a exemplo do 

crack. Na pesquisa realizada com mulheres dependentes de crack percebemos 

que para duas delas o álcool foi à primeira droga que elas consumiram, na 

adolescência, por influência dos amigos e posteriormente começaram a usar 

outras substâncias psicoativas, como o tabaco, a maconha e o crack. No entanto, 

elas afirmam que nunca tiveram problemas sociais em decorrência do uso do 

álcool, do tabaco e da maconha, referem serem dependentes apenas do crack. 

 Então, compreendemos que a sociedade, de um modo geral, precisa 

avançar no que concerne à apreensão sobre as substâncias psicoativas, mas que 

esse conhecimento deve ser direcionado, sobretudo, para a efetivação de ações 

educativas que vislumbrem esclarecimentos sobre o uso e abuso de drogas, bem 

como a prevenção, uma vez que o contexto socioeconômico é um fator 

importante que favorece o envolvimento com drogas. Os mais vulneráveis são, 

principalmente, os jovens excluídos socialmente e que vivem em condições de 

pobreza, com pouca escolaridade e principalmente sem nenhuma perspectiva de 

futuro. Para isso se torna de suma importância à intervenção do Estado, tendo em 

vista sua responsabilidade na criação e implementação de políticas públicas 

voltadas para drogadição, contemplando a prevenção, o tratamento, a reinserção 

social, devendo superar a retrograda visão repressiva e condenatória em relação 

ao dependente químico. 

Vale destacar que o reconhecimento do Estado sobre a necessidade de 

uma Política sobre Drogas, instituída por leis e decretos, que compreendesse 

toda a dimensão da questão veio acontecer tardiamente, mesmo assim ainda com 

uma visão conservadora e repressora, exclusivamente voltadas para a repressão 

ao tráfico.  
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As lutas e entraves foram grandes para que o poder público reconhecesse 

o seu papel na garantia de direitos aos cidadãos que sofrem direto ou 

indiretamente com os problemas decorrentes do uso indevido de drogas. Embora 

saibamos que ainda há muito a ser feito, pois apesar dos avanços da Política 

sobre Drogas, no Brasil, a partir da Constituição de 1988, é notória a falta de 

compromisso e o descaso com os sujeitos que necessitam de atenção especial. A 

integralidade entre as políticas públicas é de extrema importância para a criação 

de serviços e ações que garantam a prevenção, tratamento, reinserção social e 

diminuição da oferta de drogas. 

A inserção da temática sobre drogas nos currículos escolares, também, 

pode contribuir significativamente para evitar o uso indevido de drogas por jovens, 

e, assim, traçarem um futuro melhor. Vale salientar que mesmo com as mudanças 

ocorridas no Estado, pertinentes a questão da drogadição no país, até hoje não 

foi instituída nenhuma lei ou decreto federal que regulamentasse a inclusão deste 

assunto nas escolas. Essa regulamentação existe no Distrito Federal com a Lei nº 

147, de 25 de abril DE 1991, no entanto foram muitas as dificuldades para o 

cumprimento dessa lei, devido aos preconceitos e falta de conhecimento dos 

profissionais da educação acerca desta temática. As ações desenvolvidas no 

âmbito escolar ainda são atividades isoladas. Essa seria uma oportunidade para 

que as pessoas tivessem conhecimento sobre o dever do Estado e a efetivação 

das políticas sociais, visto que ainda são poucos os sujeitos sociais que 

conhecem essa atuação.  

A Política sobre Drogas, também, deixa lacunas em relação à  

compreensão sobre as necessidades especificas de usuárias e usuários de 

substâncias psicoativas, pois existem fatores diferenciados que devem ser 

considerados na execução dos serviços e atividades voltados para o tratamento e 

a recuperação. Consideramos que as mulheres dependentes de drogas sentem a 

necessidade de ter atividades especificas para elas, por se sentirem diferentes 

dos homens quanto aos seus sentimentos, emoções, vaidade, comportamentos e 

até mesmo o uso diferenciado de drogas. Isso ficou claro nas falas das 

entrevistadas da pesquisa quando afirmaram que consideram pertinente a 

realização de atividades direcionadas exclusivamente para as mulheres, pois 

afirmam que elas necessitam de atenção especifica por serem diferentes dos 

homens, quanto as suas necessidades.  
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Contudo na drogadição feminina os entraves se fazem bem mais 

complicados, pois o preconceito e descriminação são bem maiores, portanto, se 

torna mais difícil para a sociedade aceitar o uso abusivo de substâncias 

psicoativas por mulheres. Apesar da emancipação social feminina a sociedade 

ainda não aceita que as mulheres deixem de ser apenas parte da família para se 

tornarem provedoras, isso ainda desperta muita repercussão e discordância por 

parte dos homens. Muito menos que elas possam fazer uso de drogas igualmente 

aos homens. Na pesquisa podemos perceber claramente através das falas das 

entrevistadas que elas se sentiam muito descriminadas pela família e a sociedade 

por serem usuárias de drogas, sendo vistas com desprezo e isso as deixava 

muito mal. 

Vale ressaltar que esses sujeitos necessitam de atenção especial no trato 

da dependência química, do reconhecimento da sociedade de que a mulher 

também pode ser acometida desta síndrome, pois ficou claro na pesquisa 

realizada que elas sofrem muito mais com os preconceitos, com a não aceitação 

da família e da sociedade, o que intensifica sua incursão na dependência, 

dificultando o seu tratamento e recuperação.  

 Ainda ressaltamos que na realização deste trabalho podemos concluir que 

o número de mulheres dependentes de drogas que procuram tratamento, ainda é 

bastante pequeno, considerando-se as estatísticas de aumento da drogadição 

feminina, também apontada neste estudo. Para além do preconceito que inibe a 

busca de tratamento, isto evidencia a necessidade de preparação do Estado para 

enfrentamento da questão, uma vez que é necessário estruturar serviços para 

atender a demanda, com também importante investimento em sua divulgação, 

como foi identificado na pesquisa, como sendo essa uma das grandes 

deficiências da política de atendimento.  

 Vale salientar que apesar das dificuldades enfrentadas na relação com a 

família e a sociedade, devido ao uso abusivo de drogas, podemos perceber que 

as participantes desta pesquisa se mostraram confiantes quanto ao tratamento e 

recuperação. Demonstram acreditar que vão conseguir viver sem consumir 

drogas, sobretudo, esperam adquirir novamente a confiança da família, da 

sociedade, e serem inseridas no mercado de trabalho. Para elas o tratamento tem 

propiciado a esperança de um futuro melhor e sem drogas. 
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Enfim, a concretização deste trabalho consiste numa contribuição, a ser 

somada às demais existentes sobre a temática, na direção de uma compreensão 

mais ampla sobre a questão e sobre a atual Política sobre Drogas envolvendo a 

comunidade cientifica e profissional, e a sociedade como um todo. Partindo do 

pressuposto de que a drogadição feminina é um problema grave, de várias 

dimensões, porém, ainda pouco discutido pela sociedade. 
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