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O DIREITO FUNDAMENTAL DA SAÚDE E A RESPONSABILIDADE DO 
ESTADO PERANTE OS ADICTOS 

 

 

RESUMO  

 

Explana-se no trabalho, o direito fundamental da saúde do cidadão 

especificamente ao dependente químico, de quais direitos o mesmo possui 

perante o Estado em conjunto com a família. Trazendo a legislação que apoia 

o tratamento e não a privatização de liberdade, demonstrando quais às 

medidas legais para dar seguimento ao acompanhamento correto para o 

doente viciado em substancias psicoativas, resguardado por lei especial, 

como um ente protetor no combate às drogas, tendo como base as ações 

preventivas. 

 

Palavra chave: Dependência química. Drogas. família. Saúde. 

Tratamento.  

 

  

  



 

 

 

ABSTRACT 

. 

Explain in the work the fundamental right to health of the citizen 

specifically to the chemical dependent, of what rights the same has before the 

state together with the family. Bringing legislation and not the privatization of 

freedom demonstrating what legal measures to follow up the correct follow-up 

for the patient addicted to psychoactive substances, protected by special law 

as a protective entity in the figth against drugs based on the actions 

preventive. 

 

Key words: Chemical dependence. drugs. cheers. famíly treatment. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Trabalho vem apresentar o envolvimento que o Estado desenvolve 

para a redução de danos aos usuários de droga, com intuito de reorganizar o 

estado psíquico para que haja o melhor convívio social possível. 

Inicia-se com o conceito de dependência química e a origem das 

drogas no Brasil, e como eram utilizadas e a sua chegada. Posteriormente é 

relatada como tem- se a formação de técnicas e praticas para que a Politica 

de redução de danos a usuários de substâncias psicoativas. 

Aborda- se a observação que o legislador teve ao se deparar com 

situações que prejudicavam aqueles que precisariam de proteção, pois 

estariam sendo punidos de forma injustificados diante da doença crônica, e 

em caráter de urgência, a modificação de um dos mais importantes artigos da 

lei especial de drogas, originou–se a proteção aos associados ao uso de 

droga com medidas socioeducativas com grande relevância até mesmo ao 

sistema penitenciário, que abrigava pessoas consumidoras de droga, das 

quais se estabilizaram  juridicamente como vítimas do tráfico de 

entorpecentes. 

As estratégias protetivas são descritivas e que deverá ser elaborada 

pelo Estado, bem como a qualificação de professores, isso desde o inicio para 

a prevenção de um contato mais precoce e por vezes não existir este contato 

com a droga, qualidade de ensino, apoio a cultura, ao esporte, ao lazer, 

incentivo ao trabalho e a profissionalização, para que os mesmos, sabendo 

dos maléficos das drogas, não entrem nesse submundo que devasta muitas 

famílias e o futuro do país. 

E Diante da responsabilidade do Estado a família exerce outro papel 

fundamental para o tratamento, quando se compartilha com a união, os 

benefícios que cada um pode oferecer como o dialogo, e a atenção, para que 

haja a melhor recuperação do dependente.  
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CAPITULO 1 - CONCEITO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E OS 

HISTÓRICOS DAS DROGAS NO BRASIL. 

A dependência química sempre foi um assunto amplamente discutido, 

assim como seus efeitos perante a sociedade, destacamos neste primeiro 

capitulo toda a relação entre as substancias psicossociais e a humanidade, 

obtendo uma visão histórica. Há milênio essas substancias são destinadas ao 

ser humano, utilizados em rituais indígenas e em festas romanas. E para 

maior entendimento do assunto sobre o conceito da Dependência Química 

faz-se necessário um conceito, juntamente com a OMS (organização mundial 

de saúde) com a seguinte definição:  

[...] um estado psíquico e físico que sempre incluem uma compulsão 

de modo contínuo ou periódico, podendo causar várias doenças 

crônicas físico-psíquicas, com sérios distúrbios de comportamento. 

Pode também, ser resultado de fatores biológicos, genéticos, 

psicossociais, ambientais e culturais, considerada hoje como uma 

epidemia social, pois atinge toda gama da sociedade, desde a 

classe social mais elevada a mais baixa. 

Diante do breve e sucinto conceito, sobre os adictos, a características 

são fáceis de identificação já que o comportamento se diferencia, ainda se 

tratando da alteração mental da uma pessoa, as percepções, a forma de agir, 

a forma de se relacionar.  

 

Desde o surgimento da humanidade, o uso de certas substancias , 

trazia euforia para alguns e calmaria para outros, deixando o individuo com 

sensação de bem estar e prazer, chegando ao Brasil na década de 1990. 

Contudo, as drogas ao passar dos anos foram sendo aderidas ao convívio 

social, em festas em grupo de amigos acarretando o vício e responsabilidades 

de tratamento posteriores, já que os índices de dependência são grandes, 

podendo ocorrer até no primeiro contato com a droga, relatando de forma 

geral cada individuo tem em si um grau de destruição ocasionada pelo uso 

compulsório da substância psicoativa.  
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As substâncias psicoativas por terem como seus efeitos o “alívio” a 

sensação de “prazer” em menos tempo, dispara-se a comercialização ilícita 

em nosso país, por diversas ocasiões, além dos efeitos imediatos a droga é 

de um valor inferior do qual o usuário se vê de uma forma mais próxima 

quanto ao uso, isso destacando qualquer classe social, desde a de baixa 

renda aos com poderes aquisitivos superiores, por sua vez, a forma de como 

é comercializada por muitas vezes por moradores de ruas, que pelo repasse 

aufere como recompensa a droga para uso, e ao perceber de que o seu 

organismo, principalmente o seu sistema de nervoso central ( onde a droga 

age) , se sente na ausência, isto é, na abstinência, o subconsciente do 

indivíduo de uma forma ampla, age inconsequentemente, em situações de 

riscos para recuperar o seu estado de vício compulsivo e prorrogar os efeitos 

que a  droga lhe  oferece. 
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AS PRIMEIRAS APARIÇÕES DE USO DE DROGAS NO BRASIL 

No Brasil, a origem das drogas em sua primeira aparição foi associada 

ao uso nos índios, conforme relatos de estudos históricos. A maconha (cann 

abis sativa) foi à primeira droga que chegou ao Brasil, na qual foram trazidas 

por escravos angolanos  que vinham  nas caravanas para que os portugueses 

colonizassem o Brasil. “o pinto do pango” como era chamado o cigarro da 

maconha  no século XIX, também foi defeso  em virtude de remeter somente 

aos escravos e negros, e assim qualquer planta ou algo que se remetia a 

fumaça era reprimido por questões, raciais, sócias e comerciais.  

A indústria farmacêutica, no século XIX, deu inicio a industrialização de 

drogas semissintéticas como: cocaína, morfina, maconha (modificada) entre 

outras, das quais o lucro era muito grande e só competia aos usuários  que 

possuem valores aquisitivos superiores, isto é, só pessoas de um nível social 

considerado poderia usar, sendo impedido aos que não se encaixavam 

nestas  condições. 

E uma das razões em que o uso de substâncias psicoativas não 

apresentava maiores ameaças à sociedade é que geralmente se utilizava em 

rituais coletivos da qual a própria sociedade reconhecia como a expressão de 

valores.  

E com o abuso das drogas as consequências são devastadoras, a 

família é atingida o trabalho e o meio social não importam mais, assim, o 

individuo compromete a sua vida física e psicológica. A física podemos por 

seguinte de acordo com a Farmalogia da Dependência e abuso de drogas, que 

nos faz observar que os mecanismos da dependência física, consiste em um 

parâmetro da própria ausência da substância no organismo,  e manter o 

equilíbrio criado entre a presença constante de drogas, assim o conceito:  

Dependência física é a necessidade da droga para manter o 
funcionamento “normal”. Na ausência da droga, revelam-se as 
adaptações que produziram a tolerância. A característica da 
dependência física é a manifestação de sintomas de abstinência na 
ausência da droga. 
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A partir dos anos 50 o uso das drogas teve seu maior índice de 

consumo, na preferencia da substancia denominada LSD, e a partir da 

década dos nos 70, em pó, como cocaína e Heroína acompanhada de drogas 

derivadas, para um efeito maior no sistema central. No que tange à 

dependência psicológica o MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e de 

Territórios) abrange o segundo conceito: 

 

A dependência psicológica refere-se à incapacidade de vivenciar 
sensações de prazer psicológico sem que uma substancia estivesse 
no organismo e assim garantindo um suprimento constante da 
droga muitas vezes em detrimento de campos importantes de sua 
vida, (emprego, posição social, relacionamentos). 

 

 

Por outro lado muito se discuti, quanto à responsabilidade do 

Estado perante aos adictos, assim previsto em nosso ordenamento jurídico 

sendo apresentada pela Carta Magna, a suprema Constituição Federal como 

um direito fundamental social, assim: 

 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 

outros que visem à melhoria de sua condição social: 

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de 

atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com 

moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 

transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe 

preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para 

qualquer fim. 

 

É nesse sentido, que a Constituição Federal proclamou as necessidades 

essenciais para o cidadão obter dignidade. 
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POLÍTICA DE REDUÇÃO DE DANOS A USÚARIOS DE 

SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS. 

 

 É O conjunto de práticas com o intuito de reduzir os danos associados 

ao uso de drogas psicoativas como por exemplo a promoção do auto- cuidado 

com a saúde, dos dependentes que não conseguem parar de usar drogas.  

numa perspectiva de que o individual seja abordado para que a coletividade 

também seja tratada. Ampliado na esfera da saúde e no desenvolvimento 

social além de ter forte influencia dos direitos humanos. 

 No Brasil a primeira experiência em redução de danos, ocorreu em 

1989, na cidade de Santos, com a distribuição de seringas estéreis entre 

usuários de drogas injetáveis com o objetivo de conter a disseminação do 

HIV/AIDS, e desde então em muitos estados brasileiros tem sido 

desenvolvidas ações nesta perspectiva, sejam por instituições públicas ou por 

organizações da sociedade civil, e com apoio, sobretudo das diretrizes do 

Ministério da Saúde, por meio dos Programas Nacionais de DST/AIDS, 

Hepatites Virais e Saúde Mental. Estas ações também se ampliaram para 

diferentes drogas e diferentes formas de uso de drogas, saindo do foco do 

usuário de droga injetável. 

As estratégias de redução de danos são voltadas para qualquer 

cidadão, desde aquele que ainda não experimentou drogas, até aquele com 

uso problemático. No entanto, em geral, as abordagens têm como prioridade, 

populações em contextos de vulnerabilidade.  

 

Aborda-se o trajeto da redução de danos desde os seus primeiros 

movimentos e ações, originários de países da Europa, que visavam minimizar 

a contaminação de doenças infectocontagiosas, até tornar-se um modelo de 

práticas em saúde, conceituada atualmente como: 

 

 [...] uma política de saúde que se propõe a reduzir os 
prejuízos de natureza biológica, social e econômica do uso de 
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drogas, pautada no respeito ao indivíduo e no seu direito de 
consumir drogas. (ANDRADE et al., 2001,p. 53) 
 

Cada vez mais, governos e sociedades em todo o mundo concluem que 

a prioridade é desintoxicar, tratar e auxiliar os dependentes químicos a 

voltarem ao convívio social. 

Entretanto, além das dificuldades de recuperação dos dependentes 

químicos, especialmente aqueles viciados em crack, o Brasil convive hoje 

com uma rede de tratamento para dependentes químicos sem amplo espaço 

para melhores condições e precária. 

A complexidade do tratamento da dependência, doença crônica e grave, 

foi resumida no depoimento de Célio Luiz Barbosa, coordenador-geral dos 

Centros de Atendimento às Famílias da Fazenda da Paz na subcomissão do 

Senado. 

“Tratar a dependência química não é apenas curar os efeitos que as 

drogas causam no indivíduo, é reorganizar o indivíduo por 

completo”, afirma” 

O problema é agravado pela efetividade limitada das abordagens de 

tratamento para dependentes químicos, especialmente de cocaína e crack, 

discutidas pela comunidade científica e pela sociedade. “No caso das drogas, 

o primeiro mal que devemos evitar é proclamar que temos alguma arma 

melhor do que as outras, vender ilusões. Há décadas, se estudam e se 

buscam tratamentos eficazes. E, hoje, a eficácia de inúmeras abordagens é 

muito questionável”, afirma Roberto Kinoshita, coordenador de Saúde Mental, 

Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde. 

Como o vício atinge todos os aspectos da saúde e da vida do 

dependente, a psiquiatra Alessandra Diehl e seus colegas da Universidade 

Federal de São Paulo (Unifesp) enfatizam que “o paciente apresentará 

necessidades múltiplas e o tratamento deve ser preparado para oferecer um 

amplo conjunto de intervenções personalizadas”. 
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Às dificuldades do tratamento para dependentes químicos em si, 

intensificadas muitas vezes pela falta de apoio de famílias desarticuladas, 

soma-se um sistema público de saúde particularmente desaparelhado para 

tratar a dependência química e as doenças mentais. 

Os médicos, no entanto, acusam a desarticulação do modelo anterior, 

sem que nada seja oferecido em seu lugar. De acordo com parâmetros da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil oferece 0,34% dos leitos que 

seriam necessários para sua população. 

Observa-se de que o as drogas (algumas ainda não especificada 

alhures) mais que serão pautas neste capítulo, para maior compreensão de 

sua origem e efeitos no ser humano. 

 

Ao analisar a Constituição de 1988, a saúde encontra-se como uma das 

necessidades vitais e básicas para todo e qualquer cidadão, e diante da 

relação do individuo cumulado com Estado, tendo com alternativa e a melhor 

maneira de se reverter à situação é o tratamento dessas pessoas (viciados 

em drogas) o mais adequado possível; assegurando a continuidade deste 

para que a inclusão social seja a mais breve possível. 

 

  A dependência química, como um grave problema de saúde pública, 

necessita de atenção especial, portanto a realização no que diz respeito aos 

tratamentos adequados, sendo um conjunto de ações, em termos de 

promoção e prevenção ao uso de drogas.  

 

  



17 

 

 

TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL 

 

  É uma abordagem mais especifica, que foca nas dificuldades do 

paciente, com a responsabilidade em um profissional de psicologia, que 

obtem técnicas para identificar no paciente a diferença entre pensamentos e 

sentimentos, o que ressalta a psicóloga Ingrid Machado e pós graduanda em 

terapia comportamental. 

 

  Possibilitando orientar àqueles com ânimo em recuperação e recuperar 

os usuários que por vezes estavam indo ao caminho sem volta, consumido 

pela necessidade do uso. 

 

  A ilustração abaixo, demonstra as etapas de identificação necessárias 

que o paciente seja ou não tratando-se na abordagem de viciados em tóxicos.    

 

 

 

A terapia cognitiva comportamental surgiu no início dos anos 60 através 

do psiquiatra Arron. T. B por meio de pesquisas com pacientes da terapia 

cognitiva comportamental, distinguidos determinados sentimentos afim de 

muda-los. 

 

Dentro dos parâmetros, considerando-se as características e os fatores 

relacionados ao uso de drogas atualmente, a condução de um programa 

terapêutico para o individuo dependente exige uma avaliação individual, ou 

seja, não existe um modelo adequado para todos os pacientes. Indicada 

quando os pensamentos encontram-se distorcidos da realidade, isto é, com 

pensamentos negativos, transtorno do pânico, ansiedade social, transtornos 

alimentares, de personalidade e de bipolaridade e o TOC, transtorno 

obsessivo compulsivo.  
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A LEI 11.343/2016 E SUAS MODIFICAÇÕES AO NÃO TIPIFICAR COMO 
CRIME O USO DE DROGAS. 

 

Inicialmente é importante lembrar que nem todo o usuário de droga é 

dependente químico, a dependência química é a compulsão de se utilizar com 

frequência determinada substancia psicoativa, já o usuário eventual é o 

individuo que por algum momento já fez o uso de substância legal ou ilegal 

sem necessitar de forma diária o experimento das substancias.  

 

Em meados de 1998 o Brasil não tinha respaldo, com uma política 

específica sobre a redução da demanda de pessoas ao uso abusivo de 

drogas lícitas e ilícitas causadoras de dependência, bem como a recuperação 

e meios alternativos para reinserção social. 

 E em 2003 o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apontou a 

necessidade de construção de uma Nova Agenda Nacional para a redução da 

demanda de drogas no País, que viesse a contemplar três pontos principais:  

a integração das políticas públicas, visando ampliar as ações da Política 

sobre Drogas, descentralização das ações permitindo a condução local das 

atividades, responsáveis pela demanda devidamente adoptadas na realidade 

de cada município, estreitamento da relações, com a sociedade e com a 

comunidade científica. 

A lei de drogas criada no ano de 2006, que por consequência houve 

reformulações na política de combate e prevenção das drogas com o 

surgimento desta, mas com o conhecimento de que a droga ilícitas  é um 

problema que também gera responsabilidade do Estado, eliminou a pena de 

prisão em flagrante inserido como necessidade de adotar políticas sérias de 

prevenção como forma de controle social, afirma José Carlos Robaldo.  

Partindo–se do pressuposto que a lei trouxe também os conceitos distintos 

dentre o traficante, o usuário e os dependentes as medidas tomadas. 
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 Um dos artigos que fazem menção à lei e que modificou o tratamento 

de usuários e dependentes foi o artigo 28, o qual o legislador adotou medidas 

a serem cumpridas, como advertência sobre os efeitos da droga, prestação 

de serviços à comunidade e a participação em programas e cursos 

educativos.  

Assim descreve o artigo 28 da lei 11.343/2006. 

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou        

trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às 

seguintes penas: 

I - advertência sobre os efeitos das drogas; 

II - prestação de serviços à comunidade; 

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso 

educativo. 

O sistema Nacional de Políticas Púbicas sobre Drogas – SISNAD tem 

sua grande importância, prescrevendo medias sobre prevenção do uso, sobre 

a atenção necessária que deve se dar ao usuário e dependentes de drogas, 

estabelecendo normas para repressão a produção não autorizada ao tráfico. 

 

O referido sistema foi criado para cumprir metas e estratégias que 

estão elencadas pela lei 11.343/2006, mais precisamente no art. 3, onde diz 

que o mesmo tem a finalidade e “articular, integrar, organizar, e coordenar as 

atividades relacionadas”.  

 

Norteiam-se os princípios do SISNAD, o respeito aos direitos 

fundamentais da pessoa humana, promoção de valores éticos e morais, 

promoção compartilhada entre o Estado e a sociedade, além da reinserção e 

a prevenção. A primazia das estratégias é estabelecida de forma distintas, 
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tendo em vista, que a parte preventiva no que tange ás ações de orientação 

nos serviços públicos e comunitários, havendo principalmente o investimento, 

tratamento especial aos que possuem mais vulnerabilidades, sendo crianças 

e adultos carentes, o investimento nas alternativas esportivas, culturais, 

artísticas e profissionais, implantação de projetos pedagógicos. 

 

A OBSERVAÇÃO DO LEGISLADOR AO ATRIBUIR A MUDANÇA DA 

TIPIFICAÇÃO DO CONSUMO DE DROGAS. 

A Lei n.6.368/76 e a 10.409/2002 não fazia nenhuma distinção entre o 

usuário e dependente químico, que dizia em seu art. 16 “Adquirir, guardar ou 

trazer consigo” eram tipificados e atuados em flagrante ocorreria a detenção 

de seis meses a dois ano, e pagamento de multa.   O legislador ao modificar e 

enxergar que os tratamentos de usuários e dependentes químicos precisam 

ser observados de uma forma especial pela lei especial, o usuário eventual 

era punido. Tal opção esta prevista com a resolução 03 do CONAD, de 2005 

que aprovou a política Nacional das sobre drogas, tendo com o principal 

objetivo distinguir o usuário a pessoa em uso eventual, o dependente e o 

traficante, das quais as duas primeiras citas alhures no início deste tópico. 

POLITICA PÚBLICA SOBRE AS DROGAS 

Estamos passando por muitas mudanças em nosso país, principalmente 

na esfera econômica, e a permanência de lacunas e maus cuidados com a 

saúde publica no Brasil. Cada vez mais cedo à expressiva proporção de 

crianças consumindo drogas e licitas e ilícitas dividindo opinião pública.  

No que tange ao problema das drogas do Brasil, a discussão se rebate 

sempre na falta de hospitais e centros com tratamentos especializados, 

assim, deixando de alimentar e repassar a pouca verba que se tem, em 

construção de hospitais públicos com o comprometimento no objetivo de 

reinserção e tratamento adequado ao depende publico, e não o repasse que 

houve no ano de 2014 para clinicas particulares terceirizadas da qual o 

programa iniciado pelo presidente Luiz Inácio lula da silva, e mantido pela 
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presidente Dilma Roussef , o “plano assinalado de combate ao crack e outras 

drogas” da ordem de 4 milhões de reais.     

A PNAD enfrenta a questão da redução da demanda e da oferta de 

drogas e suas consequências, política essa responsável da secretária 

Nacional sobre drogas, segundo a resolução n. 3 de 2005. 

Tem como objetivo a conscientização sobre os prejuízos sociais 

representado pelo uso de drogas, educando, capacitando na formação de 

pessoas em todos os seguimentos socais. Em busca de conhecimento e 

divulgação das iniciativas e campanhas adequadas de nossa realidade, e 

assegurando em todos os níveis de governo, dotação orçamentária e efeito 

do controle social. Obtendo avanços de forma significativa a PNAD, adaptada 

com uma nova política, fincados na prevenção, tratamento, reinserção social 

respaldada entre os diferentes segmentos da sociedade brasileira, e a 

realidade de cada Estado e Município respaldada sobre a “responsabilidade 

compartilhada” 

É notório de que a violência, se envolve no comércio de drogas ílicitas e 

até licitas e tal relação não se pode ser deixado de lado, com esta 

identificação busca-se controlar o consumo e a venda de drogas e que 

semprew haverá pessoas , jovens que serão recrutados para o mundo do 

crime, e que cada vez mais se buscara a reforçar este controle. 

 A violência e o trafico andam na mesma linha, no mesmo objetivo, 

resgatar crianças ao almejar lucro e bem estar aos familiares. 

 Esta divisão do trabalho no tráfico de drogas, sua necessária violência 

como único mecanismo de solução de conflitos, a criminalização seletiva de 

áreas pobres da cidade contribui para a criação de uma estrutura violentae 

complexa que se alimenta da ilegalidade.  
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CAPÍTULO 2 - ANÁLISE DE TRABALHOS CORRELATOS 

  

2.1 - PRINCIPAIS DROGAS CONSUMIDAS NO BRASIL (LÍCITA E 
ÍLICITAS)  

*Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde). 

 

Nesse teor o livro “Adolescência e Drogas”, no capítulo de Tadeu 

Lemos e Marcos Zalesk, relatam o uso das principais substâncias, abaixo 

citadas: 

 

As drogas da qual o uso recreativo é legal são elas as: bebidas 

alcoólicas e o tabaco e as drogas ílicitas ( Cannabis, Cocaína, cola, LSD, 

ecstasy, lança perfume, crack). 

ÁLCOOL   

É uma substancia liquida com alto teor de etanol, utilizado de forma 

recreativa, produzido a partir da matéria prima, que possui alto índice de 

frutose, a principal é a cana de açúcar, e seus efeitos ao consumo excessivo 

substância podem provocar alterações de humor, agressividade, sensação de 

autoconfiança, e diminuição de capacidade motora e de atenção. 

O uso frequente desta droga pode caracterizar perda de memória, 

lesões orgânicas, confusões de memória, gastrite e cirrose, perda da massa 

muscular, etc.  

O uso frequente desta droga pode caracterizar perda de memória, 

lesões orgânicas, confusões de memória, gastrite e cirrose, perda da massa 

muscular, etc.  
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TABACO 

 A nicotina, já utilizada pelos povos indígenas do Brasil, absorvida 

pelos pulmões chega ao cérebro em 9 segundos. Os principais efeitos no 

organismo causam o aumento de estado de alerta, diminuição de ansiedade e 

a diminuição do apetite. 

 

CANNABIS SATIVA ( MACONHA) 

A maconha, nome popularmente conhecida é uma das drogas mais 

antigas por volta dos ano 2.723 a.c. Até hoje utilizada pela medicina para 

tratamentos específicos de saúde, com especialistas para efeitos 

alucinógenos dependendo do grau e estado de determinadas doenças, que 

age direto no sistema nervoso central do cérebro no objetivo de estímulos as 

funções  cerebrais.  

 

Os principais efeitos que esta droga causa e atinge diretamente o 

sistema nervoso central, é a falta e atenção ao redor, principalmente a perda 

de definição de tempo de espaço, calculado muito maiores do que são, 

alteração de perda de memória recente, maior fluxo de ideias, falha nas 

funções intelectuais cognitivas, pensamentos rápidos que a capacidade de 

expor dificultando a comunicação oral, a concentração ocorre o  aumento de 

frequência cardíaca, ideias confusas, aumento de apetite, principalmente por 

doces, com secura na boca e na garganta, hiperemia das conjuntivas( olhos 

vermelhos), aumento da frequência cardíaca.  

 

O uso excessivo a Cannabis Sativa causa alucinações, ilusões e 

paranoias, pensamentos confusos e desorganizados, despersonalização, 

ansiedade e angústia que podem levar ao pânico, sensação de extremidades 

pesadas, medo de morte, e incapacidade para o ato sexual, podendo 

ocasionar até a impotência. 

 

O uso contínuo da droga tem seus efeitos que decorrem em virtude do 

longo prazo ao consumo da substância da maconha, como o maior risco 
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desenvolver câncer de pulmão, diminuição das defesas do organismo com 

que facilite infecções, dor de garganta e tosse crônica, e aumentando o risco 

de desenvolver esquizofrenia. 

 

COCAÍNA 

 

Fumada ou inspirada pelo dependente, é uma das drogas que mais se 

vende em festas, devido ao fácil transporte de locomoção para o manuseio 

com a consequência do uso, podendo ser injetado por seringa, onde os 

efeitos através deste procedimento torna o efeito mais duradouro no 

organismo. 

  

Em 1914, no Brasil a cocaína era utilizada para o tratamento de 

infecção de garganta, observado os riscos eminente a venda foi proibida , o 

consumo decaiu, surgindo novamente na década de 60. 

 

 O quadro abaixo apresenta as possibilidades de drogas que são derivadas 

da Cocaína, que sofre alterações em sua manipulação de origem para que  

efeito no sistema central do cérebro seja mais rápido e consequentemente 

torne um dependente com mais facilidade, indicando o estado de compulsão. 

 

 

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DA COCAÍNA 

Pasta  Base Macerado das folhas ,cal, solvente (querosene ou 

gasolina) e ácido sulfúrico 

Pó A pasta é tratada com ácido hipoclorídico, produzindo o 

Cloridrato de Cocaína (pó branco e sem cheiro) 

Crack Pasta de coca ou pó, bicarbonato de sódio ou amônia, 

água e aquecimento. A pasta é transformada em pedras 

por meio deste processo 

Merla Pasta de coca ou pó, acido sulfúrico, querosene ou 

gasolina. 
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Os efeitos da cocaína causam sensações intensas de euforia e de 

poder, um estado de excitação, hiperatividade, insônia, falta de apetite, e 

perda de sensação de cansaço. Com doses maiores o dependente desta 

droga, tem como uma de suas características a irritabilidade podendo gerar 

até o estado sem controle. 

                                         

Os efeitos físicos e psíquicos do uso diário da cocaína, a anfetamina, 

originalmente conhecida é consumida por via oral (aspiradas), ou injetadas, e 

incapacidade de julgar adequadamente a realidade, suor, calafrios dilatação 

das pupilas, ilusões visuais e táteis, ideias paranoides e até convulsões. No 

coração a diminuição da quantidade de oxigênio, glicose e outro nutrientes, 

transportados pelo sangue, a aceleração dos batimentos cardíacos, aumento 

da pressão arterial, podendo levar ao infarto agudo e arritmias cardíacas que 

podem ser fatais. 

  
Os acidentes vasculares cerebrais (derrames), convulsões 

semelhantes à epilepsia, e a isquemia, que causa a insuficiência respiratória, 

diminuindo a atenção e a concentração. Inicialmente algum tempo de uso, 

observa-se diminuição do impulso sexual e impotência o uso durante a 

gravidez pode causar retardo do desenvolvimento do feto e até a sua morte o 

uso injetável traz o risco de transmissão de doenças como a AIDS e as 

formas B e C de Hepatite. 

 

 

 Os sintomas da síndrome de abstinência causam, além da fissura intensa 

pela droga, causa depressão, ansiedade, irritabilidade, perda no interesse ou 

prazer das coisas que gostava insônia ou sonolência diurna, agitação, 

aumento de apetite. 

. 
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O CRACK  

 

 

É um derivado de cocaína, e torna-se sólida por ter várias outras 

substancias das quais por diversas vezes não se base a origem, no intuito de 

potencializar o efeito e consequentemente a compra e venda ser mais 

faturada, o crack tem por sua aparência uma pedra pequena, que é 

principalmente fumada e ao uso dá-se estralos da mesma sendo consumida, 

pela absorvição pulmonar ser grande e agindo no sistema central em até 15 

segundos, o efeito desta droga é  o que mais passa rápido, durando entre 3 a 

10 minutos e por ter o efeito tão rápido é o que mais leva a dependência. 

 

Os principais efeitos do crack no organismo são; Lábios, língua e 

garganta ressecados, tosse, congestão nasal, expectoração de muco escuro 

e dano aos pulmões, cansaço intenso, tremores, depressão, desinteresse 

sexual, apatia, alucinações, delírios e sintomas paranoicos (sensação de 

estar sendo perseguido ou vigiado), comportamento violento e muitas vezes 

inadequado. E o abandono dos hábitos de higiene e cuidados pessoais. 
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2.2 ARTIGO 2 : A RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA DO ESTADO 
COM A FAMÍLIA. 

 

A proteção esta elencada na Constituição Federal à criança e ao 

adolescente que irão produzir efeitos, sendo devolvidas em todas as esferas 

de poder: União, Estados e Municípios.  

Políticas públicas são diretrizes, princípios norteadores de ação do 

poder público e da sociedade, segundo explica o Elenaldo Celso Teixeira 

acessado em 15/09/2017. E para que determinadas políticas públicas 

consigam atingir a expectativa dentro de um planejamento bem estruturado, 

havendo interesses diferenciados nas medidas educacionais, os órgãos de 

saúde, educação, cidadania, direitos humanos e ciências sociais e 

institucionais colaborando para que o dependente químico e família lhe sejam 

oferecido o tratamento adequado em conjunto. A família tem um grande peso 

e responsabilidade perante o adicto, sendo a primeira a ter o contato com o 

dependente, tomando sempre a precaução de não se tornar co- dependente, 

sinalizando aval para todas as vontades dos que se encontra em contato com 

a droga de forma compulsória, viciadas. 

As ações preventivas, como educação transformadora, informação e 

lazer beneficiam aqueles de maior vulnerabilidade o dependente, vítima da 

sociedade e as crianças e adolescente.  

A prevenção é de inquestionável relevância para a sociedade, porém 

prevenir não é somente evitar que aconteça. Mais focar no objetivo para que 

profissionais (médicos, assistente social, assistente de saúde) resguardem a 

complexidade de cada caso. 

Não retirando a responsabilidade dos pais, educadores e do Estado, 

para que as políticas públicas e sua aplicação sejam elevadas para condições 

de qualidade de vida de todos os envolvidos. 
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Neste capítulo são analisadas duas publicações correlatas ao tema. O 

primeiro intitulado “ Drogas, juventude e escola: estudo de caso sobre o curso 

de prevenção ao uso de drogas do “programa crack é possível vencer”, foi 

publicado em 15/10/2015 pela Maíra Maia de Moura”. O segundo intitulado 

“Discursos médicos e jurídicos sobre maconha no Brasil e na Paraíba: os 

contradiscursos no debate sobre as políticas de drogas à luz dos direitos 

humanos, Dissertação de Mestrado, autor Lucas Lopes de Oliveira, publicado 

em 2016”. 

Os autores ressaltam que a Políticas de drogas vigente no Brasil, 

precisa de mais elementos para que realmente, as ações como alternativas a 

serem cumpridas para os dependentes ou usuários cumpram, na perspectiva 

de qualidade e êxito. 

E com o abuso das drogas as consequências são devastadoras, a 

família é atingida o trabalho e o meio social não importam mais, assim, o 

individuo compromete a sua vida física e psicológica. A física podemos por 

seguinte de acordo com a Farmalogia da Dependência e abuso de drogas, 

que nos faz observar que os mecanismos da dependência física, consiste em 

um parâmetro da própria ausência da substância no organismo,  e manter o 

equilíbrio criado entre a presença constante de drogas. 

 
No que tange à dependência psicológica o MPDFT (Ministério Público do 

Distrito Federal e de Territórios) abrange o segundo conceito: 

 

A saúde encontra-se como uma das necessidades vitais e básicas para todo 

e qualquer cidadão, e diante da relação do individuo cumulado com Estado, 

qual a melhor maneira de se reverter à situação da qual o tratamento das  

pessoas (viciados em drogas) é o mais adequado; e como assegurar que isso 

de continuidade e não se perca novamente, como já ser incluído numa 

sociedade da qual o vício de substancias psicoativas por muitas vezes é livre, 

e se torna cada dia mais e mais uma epidemia devastadora ao homem.  
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Uma vez trazendo á tona questões relacionadas à saúde ao contrário do 

que se pensa não é um repertório contemporâneo e sim uma prática milenar, 

portanto um fenômeno que não é exclusivo da época em que vivemos. Diante 

de situações expostas, indicaremos a provável causa da ausência do Estado 

e sua função social, e responsabilidade perante os adictos para tratamentos 

adequados. 

 

A dependência química, como um grave problema de saúde pública, 

necessita de atenção especial, portanto a realização no que diz respeito aos 

tratamentos adequados, sendo um conjunto de ações no tratamento em si, no 

caso da dependência já instalada quanto em termos de promoção e 

prevenção do uso de drogas. Dentro dos parâmetros, considerando-se as 

características e os fatores relacionados ao uso de drogas atualmente, a 

condução de um programa terapêutico para o individuo dependente exige 

uma avaliação individual, uma vez que não existe um modelo adequado para 

todos os pacientes.  

 

A segunda análise foi realizada, com base no artigo da Universidade 

estadual do Ceará – UECE - centro de estudos sociais aplicados  - CESA 

centro de humanidades CH -  Mestrado acadêmico em políticas públicas e 

sociedade MAPPS, dissertação realizado pela Maria Eniana Araújo Gomes 

Pacheco publicada e disponível em 2013 com a data de acesso em 

15/09/017. 

 

Aborda-se o trajeto da redução de danos desde os seus primeiros 

movimentos e ações, originários de países da Europa, que visavam minimizar 

a contaminação de doenças infectocontagiosas, até tornar-se um modelo de 

práticas em saúde, conceituada atualmente como: 

 

 [...] uma política de saúde que se propõe a reduzir os prejuízos de 
natureza biológica, social e econômica do uso de drogas, pautada 
no respeito ao indivíduo e no seu direito de consumir drogas. 
(ANDRADE et al., 2001,p. 53) 
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Cada vez mais, governos e sociedades em todo o mundo concluem que 

a prioridade é desintoxicar, tratar e auxiliar os dependentes químicos a 

voltarem ao convívio social. 

O autor protege a vontade individual do ser humano, e o seu direito 

sobre a vida própria, mas ao ponto em que o dependente químico se apropria 

de estados psíquicos por efeitos de drogas, põe-se o risco de terceiros em, 

ora, mantendo em perigo a própria família.  O que para o Direito Penal, com 

normas de proteção aos dependentes e usuários, fazendo total distinção 

principalmente nas aplicações de sanções, e ressalva que marca o 

protecionismo de acordo com a lei 11.343/2006, em seu artigo 28.   

A complexidade do tratamento da dependência, doença crônica e grave, 

foi resumida no depoimento de Célio Luiz Barbosa, coordenador-geral dos 

Centros de Atendimento às Famílias da Fazenda da Paz na subcomissão do 

Senado. 

Os médicos, no entanto, acusam a desarticulação do modelo anterior, 

sem que nada seja oferecido em seu lugar. De acordo com parâmetros da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil oferece 0,34% dos leitos que 

seriam necessários para sua população. 

Outro problema detectado é a falta de preparo dos médicos para lidar 

com o dependente químico. Para suprir essa carência, as comunidades 

terapêuticas, instituições privadas disseminadas por todo o mundo que 

oferecem especialmente tratamento para dependentes químicos, estão 

abrigando a maior parte dos pacientes em tratamento. 

O problema, nesse caso, é a falta de regulamentação dessa atividade e, 

também, de apoio público às entidades que realizam um trabalho em acordo 

com as mínimas diretrizes e padrões legais. 

Além de criticar a abordagem atual da política internacional de combate 

às drogas, a Comissão Global de Políticas sobre as Drogas da ONU oferece 

alternativas para lidar com o problema, como a redução de danos e a 

descriminalização do usuário de drogas. 
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A autora da ênfase na responsabilidade compartilhada da família e da 

escola na percepção de gestores e professores a posturas preventivas, 

fortalecendo a prevenção no ambiente escolar para ter mais força no combate 

ás drogas. Já nas universidades brasileiras a prevenção tem de ser realizada 

para acompanhar e aprimorar com novas estratégias as políticas públicas que 

favorecem a construção de valores. 

“É preciso acabar com a criminalização, a marginalização e a 

estigmatização de pessoas que usam drogas, mas não fazem mal a outras”, 

afirma relatório de junho deste ano. 

A comissão entende que gerenciar as condições sociais e de saúde por 

meio de punições não é efetivo. “Lugar de doente não é na cadeia”. Melhor 

seria prover serviços de tratamento baseados em evidências científicas. 

A comissão propõe ainda a oferta de penas alternativas para pequenos 

traficantes que sejam réus primários. 

O documento das Nações Unidas também sugere que, se for 

necessário, as convenções internacionais sobre entorpecentes devem ser 

revistas, inclusive para que as diversas realidades políticas, sociais e culturais 

sejam atacadas por legislação específica de cada país. “Como acontece com 

todos os acordos multilaterais, as convenções sobre drogas precisam ser 

submetidas a revisão constante e modernização sob a luz de variáveis e 

circunstâncias que mudam. Os governos precisam ter a possibilidade de 

exercer a liberdade para experimentar políticas mais adequadas as suas 

circunstâncias. A crença de que todos precisamos ter exatamente as mesmas 

leis, restrições e programas tem sido uma restrição que não ajuda”, avalia o 

documento. 

A comissão da ONU critica o fato de os órgãos responsáveis pela 

questão das drogas estarem, em geral, ligados aos ministérios da Justiça – 

caso da brasileira Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad) – e 

não aos da Saúde. Mais que isso, sugere que haja uma reforma nos 

organismos internacionais que cuidam do assunto. “A estrutura montada é 
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baseada na noção de que o controle internacional das drogas é 

primariamente uma luta contra o crime. 

 

Nos dois artigos, fica evidente, quanto a precariedade da saúde e do 

desenvolvimento especial que exige, em investimentos para o tratamento 

especializado ao assunto abordado. Permitindo ao Estado maior capacidade 

de enfrentar uma doença, que acaba com tantas vidas e destrói sendo as 

drogas lícitas e ilícitas, para melhores condições nos tratamentos. 

 

O dependente químico é um doente e não deve ser punido de forma 

privativa de liberdade devendo ser tratado, da qual a lei observa a saúde 

coletiva, por isso a importância de ter o conhecimento de distinção entre o 

usuário eventual, o dependente químico e o traficante, ambos se originam por 

causa das drogas mais a recíproca não é tão verdadeira assim, visto que na 

abordagem dos trabalhos correlatos o desenvolvimento do primeiro, destaca- 

se o crack e a melhor maneira de vence-la, humanamente com estratégias 

desde cedo para que isso seja sanado e para aqueles que já estão em 

dependência dessa droga que destrói tantas famílias e a própria sociedade. 

 

Por isso, a necessidade de um bom planejamento e trabalho do Estado 

é categoricamente essencial para que haja essa facilidade de resgatar 

aqueles que se perderam no mundo das drogas, claro que a positividade do 

tratamento tem que cair sobre o próprio dependente o que facilitará a abertura 

de jovens, adolescentes e adultos no momento de se tratarem.  
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CAPITULO 3 - O DIREITO FUNDAMENTAL DA SAÚDE E A 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO PERANTE OS ADICTOS.  

3.1 A CONSEQUENCIA DA VULNERABILIDADE AOS OLHOS DA 

SOCIEDADE.  

 

 

A vulnerabilidade de uma pessoa não fica restrita a um determinado 

comportamento ou conduta, mas está relacionada ao ambiente em que se dá, 

e também ao contexto sociocultural. O aspecto social da vulnerabilidade se 

refere a possibilidade de acesso às informações e a capacidade de elaborá-

las e incorporá-las nas práticas cotidianas, o que implica na oportunidade de 

acesso às informações, a recursos materiais e às instituições e serviços, 

assim como estar livre de estigmas e preconceitos.  

 

A partir deste modelo, as análises e intervenções se dão considerando 

que as pessoas não são a priori vulneráveis, mas que podem estar em uma 

situação de vulnerabilidade.  

 

No entanto, o preconceito e o estigma associados ao usuário de 

drogas, caracteriza a dificuldade de institucionalização das práticas de 

redução de danos nos serviços públicos enquanto políticas públicas.  

  

 Ressalta-se que a atual política de drogas brasileiras e a legislação  

Ressaltamos assim, que a atual política de drogas brasileira e a 

legislação reguladora da produção, comércio e consumo de substâncias 

psicoativas não têm respondido de forma eficiente e efetiva a problemática 

das drogas, e têm sido responsáveis por consequências bastante danosas 

para usuários de drogas e a sociedade de uma maneira geral.  
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 O objetivo da abordagem de redução de danos é lidar com as 

perspectivas de melhora no âmbito da educação, saúde, e lazer, três 

principais áreas alarmantes para o Estado que tenha uma parcela muito 

importante para o trabalho que se desenvolve sob a redução de danos a 

saúde dos viciados em tóxicos, visando além de reparar a omissão do Estado 

existente nas vertentes citada alhures a garantia do cuidado e dos direitos. 

 

O uso recorrente do termo “drogas” citado em ambos os trabalhos 

analisados, leva a conclusão de que a política de drogas deve e muito a ser 

melhorada, ainda mais quando o estudo de todos os meios de tratamentos for 

esgotado, para que assim, haja um caminho uniforme e que a política seja 

mais eficiente sobre os efeitos, os riscos potenciais e os padrões de consumo 

de cada uma delas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Pode- se concluir com o trabalho que, que a droga sempre esteve 

presente na sociedade, mais sempre esteve presente na sociedade, mas foi 

usada com fundamentos diferentes. 

O Estado, como ente protetor da sociedade, cria leis e medidas para 

coibir esse uso indiscriminado de drogas, e com os viciados em tóxicos 

também não é diferente, já que se trata de uma parcela vulnerável em 

desenvolvimento de vida e de caráter. Pode-se ressaltar a Constituição 

Federal, como lei maior e a lei especial 11.343/2006 e em seu artigo 28 e 

seguintes, citam a priori a saúde, portanto devendo o Estado resguardar o 

direito que a lei determina. 

O trabalho enfatiza de forma ampla como os pais auxiliam na luta 

contra as drogas, sendo o cuidado e o dialogo os pontos mais importantes 

com os filhos, tendo também uma responsabilidade que origina-se a 

compartilhada com o Estado. 

Em se tratando de sociedade, a responsabilidade permanece, pois, é 

humano proteger, é um dever moral de todos, pois é na comunidade que os 

jovens criam seus primeiros laços socais. 

Também foram discussão as diversas drogas que circulam entre os 

jovens, os meios que facilitam esse acesso, suas vulnerabilidades e se 

chegou a conclusão que a dependência química traz muitos malefícios,  

envolvendo familiares e sociedade, afetando sua vida psíquica, emocional, 

espiritual e física, levando então a grandes deteriorações.  

Já se tratando da proteção em conjunto, cita-se a boa convivência 

familiar, estruturas sociais, sem discriminações ou violências, repressão ao 

trafico e drogas, obtenho adaptações para a política pública que resguardem 

os direitos peculiares dos jovens sem exceções.  
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 É dever de o Estado proporcionar educação de qualidade, professores, 

capacitados no tocante as drogas, com palestras educativas, explicando de 

forma clara os malefícios que o mundo das drogas pode trazer. 

 

Pode se estabelecer que, com o incentivo à cultura, ao esporte ao lazer e 

profissionalização, se têm muitas chances do jovem não se tornar um 

dependente e perceber de forma consciente o quão importante é a educação 

para sua vida em detrimento das drogas. 

 

Os jovens futuro do país, merecem total proteção, em todos os sentidos, de 

cunho moral, cultural e educacional, de segurança, de saúde, de afeto , enfim 

tudo que de suporte para se tornar um cidadão consciente e de valores. 

Acabar com as drogas não é uma tarefa fácil e até parece ser algo utópico ver 

uma sociedade sem a guerra do tráfico, mas é importante que todos façam  

sua parte, de forma contínua, a prevenção dos jovens contra as drogas é 

diária.  

 

Família, sociedade e Estado deverão interagir com seus jovens de forma mais 

lógica e eficiente, a informação é importante, a qualidade de vida, 

transforando o individuo, mais participativo possível, atuante e consciente de 

seus direitos e deveres. 

Vale dizer que um fator importante é a formação que cada um deve receber 

como ser humano, sendo um dos principais motivos dos jovens recorre às 

drogas. 

 

Que se façam todos os esforços, medidas e anseios protetivos tutelando seus 

direitos. 
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