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APRESENTAÇÃO

Este livro é o segundo volume de uma serie de três livros didáticos dos cursos ministrados 
pelo Centro Regional de Referência em Crack e outras drogas de Serra e de Cariacica/ES 
(CRRESCES), promovido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), em 
parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

O CRRESCES tem como objetivo a formação permanente dos profissionais que atuam no 
Sistema de Saúde, Assistência Social, Justiça, Segurança Pública e do Ministério Público, 
com usuários de crack, álcool e outras drogas e seus familiares.

O livro é constituído de nove capítulos, que abordam a dependência química, tendo como 
foco a atenção intersetorial integral ao usuário de drogas e aos seus familiares.

Os conteúdos apresentam conhecimentos científicos atualizados, estabelecendo com os 
leitores uma linguagem de forma clara, objetiva, interativa e livre de preconceitos, 
buscando democratizar e socializar a temática em questão, utilizando como estratégia a 
linguagem da Educação a Distância (EAD).

No primeiro capítulo, intitulado “Política Nacional de Saúde Mental” é realizada uma breve 
história da saúde mental, além de ser apresentado o funcionamento da saúde nos 
municípios de Serra e Cariacica do Estado do Espírito do Santo. No segundo capítulo 
“Intoxicação por Drogas”, é apresentado os conceitos básicos de toxicologia, intoxicação 
aguda e crônica por drogas específicas, sua caracterização, sinais e sintomas.

No terceiro capítulo, “Síndrome de Abstinência”, é feita uma definição clínica da síndrome 
de abstinência de drogas, explorando os conceitos relacionados à dependência física, 
dependência psíquica e tolerância. No quarto capítulo, “Redução de Danos na Dependência 
Química” é apresentada proposta de redução de danos na lógica da redução da oferta e da 
demanda de drogas, seus princípios e suas estratégias.

No quinto capítulo, “Farmacoterapia na Dependência Química”, é abordada a farmacologia, 
explorando seus consensos e controvérsias sobre a dependência. No sexto capítulo, “Níveis 
de Intervenção na Dependência Química”, é realizada uma discussão sobre os níveis de 
intervenção em dependência química na saúde: promoção, prevenção do uso arriscado de 
drogas, tratamento e da reabilitação.  

No sétimo capítulo, “Impactos do Uso do Crack: uma visão para os sistemas de serviços 
públicos”, são descritos os efeitos do crack sobre o organismo, sua prevalência e seu perfil 
do uso no Brasil, bem como, sua articulação intersetorial dos serviços públicos para o 
enfrentamento dessa problemática. No oitavo capítulo, “Políticas Públicas Sobre Drogas e 
Sistema Judiciário” são discutidas as políticas sobre drogas e suas interfaces com a justiça.

No último capítulo, “Desenvolvimento Típico e Atípico da Adolescência e Uso de Drogas” é 
traçada a nova abordagem dos estágios do desenvolvimento dos adolescentes, com enfoque 
no gênero, autoimagem e identidade, relação com os pais,  relação com  os  pares  e  relação  
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com o futuro, bem como, as especificidades da relação entre ato infracional e uso de drogas 
por adolescentes. 

Desta forma, o livro tem como proposta ser mais um instrumento de apoio para os 
profissionais que buscam informações adequadas sobre as diferentes drogas, tanto para a 
melhoria dos trabalhos de prevenção e promoção, quanto para a assistência aos usuários e 
seus familiares. 

Acreditamos dessa forma, estar contribuindo com o fortalecimento de uma rede de atenção 
intersetorial.

Os Organizadores
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PREFÁCIO

Recebi o convite para escrever o prefácio deste livro e é com muita honra que apresento aos 

leitores as discussões dos capítulos dessa coletânea.

 A dependência química tem sido um problema cada vez mais prevalente no Brasil e no 

mundo. Nesta obra, prossionais e pesquisadores brasileiros que se dedicam ao estudo e 

ao enfrentamento dessa condição oferecem aos leitores uma importante literatura 

relacionada ao tema.

O trabalho é fruto da experiência bem sucedida do Centro Regional de Referência em 

Crack e Outras Drogas, das cidades de Serra e Cariacica, na região da Grande Vitória, 

Espírito Santo, coordenado por professores da Universidade Federal do Espírito Santo e 

que se inserem no Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas, 

desenvolvido na esfera da Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (SENAD), do 

Ministério da Justiça, em associação com o Ministério da Educação.

Este é um livro didático constituído de nove capítulos, que abordam a dependência 

química, tendo como objetivo a formação permanente dos prossionais que atuam no 

Sistema de Saúde, Assistência Social, Justiça, Segurança Pública e do Ministério Público. 

Os conteúdos foram dispostos de forma que os prossionais dessas diversas áreas 

possam se familiarizar com os conceitos, métodos e práticas da atenção intersetorial 

integral ao usuário de drogas e aos seus familiares.

No primeiro capítulo, a autora Maria Cristina Campello Lavrador oferece um panorama da 

saúde mental no Brasil, apresentando legislações e normas de saúde mental vigentes, 

bem como recomendações internacionais sobre o tema.  Além disso, são discutidas ações 

cotidianas para o trabalho em saúde mental na Atenção Primária.

O segundo capitulo, escrito por Catarine Conti, nos proporciona uma importante reexão 

acerca do processo agudo e crônico da intoxicação por substâncias psicoativas.  Os 

conceitos apresentados nesse capitulo nos permitem planejar ações de cuidado para o 

usuário e seus familiares.

O terceiro capítulo, escrito por Jovana Gobbi Marchesi Ciríaco, discute com clareza sinais 

e sintomas físicos e psíquicos de desconforto decorrentes da cessação ou da redução no 

uso de substância psicoativa. Esse capítulo oferece ao leitor ferramentas para a 

identicação da síndrome de abstinência, que, uma vez identicada, poderá ser prestada 

assistência de forma integral ao usuário. 
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A temática do quarto capítulo, sobre redução de danos em dependência química, escrito 

por Maristher Sarmento Braga, nos propõe uma importante reexão acerca da 

possibilidade de existência de uma sociedade sem produção, venda e consumo de álcool e 

outras drogas. Diante dessa reexão, alternativas possíveis têm sido construídas, e uma 

delas é a utilização de políticas de redução de danos na dependência química, inserida no 

Sistema de Saúde, Assistência Social, Justiça e Segurança Pública. A autora chama 

atenção que a despeito do enorme potencial da Redução de Danos, o preconceito ainda 

representa um empecilho ao desenvolvimento de algumas das estratégias propostas por 

essa metodologia. 

O quinto capítulo, de Lívia Carla de Melo Rodrigues, sobre farmacoterapia da dependência 

química, a autora foca sua abordagem no capítulo apontando os consensos e explorando 

as controvérsias sobre a dependência. Também são apontadas as principais 

comorbidades psiquiátricas e transtornos por uso de substâncias. O capitulo é 

enriquecido com reexões e propostas para melhor compreensão do denso conteúdo do 

capitulo. 

O capítulo escrito por Juliana De Nadai Miranda Porto, sobre Níveis de intervenção: 

promoção da saúde, prevenção, tratamento e reabilitação, dene e discute didaticamente 

todos os níveis de atenção à saúde para os usuários de substância. Esse capítulo oferece 

uma oportunidade para o leitor compreender de forma clara e objetiva as 

responsabilidades de cada nível na atenção ao dependente químico.   

O capitulo de Rafael R. de Q. Balbi Neto, sobre os Impactos do uso do Crack: uma visão 

para os sistemas de serviço público, discute sobre aspectos históricos do surgimento do 

crack no Brasil e no mundo, a prevalência do uso do crack no Brasil, o perl dos usuários, 

seus malefícios e também discute os níveis de intervenção. O autor chama a atenção para 

a intervenção da mídia e a produção de notícias sobre a criminalidade e sua interligação 

com o crack. Demonstra ainda que ações mais efetivas seriam a intervenção do sistema de 

segurança pública nas áreas de comércio da droga e intervenção da assistência social com 

o jovem residente nestas áreas para prevenção e proteção dessa comunidade.

No capitulo dos autores Núria Nascimento Kadio e Rafael R. de Q. Balbi Neto, as políticas 

sobre drogas e sistema judiciário são discutidos na perspectiva da transformação 

histórica da interface da Justiça com as políticas públicas, desde  uma atuação do 

Judiciário centrada no controle e na repressão, até uma atuação mais focada na atenção 

integral e intersetorial ao usuário e aos seus familiares. Os autores também lançam luz 

sobre os trabalhos nas Varas de infância e Juventude e na Vara de família, assim como o 

trabalho desenvolvido pelos Conselhos Tutelares, delegacias e promotorias esclarecendo 

o leitor sobre as conquistas sociais dos últimos anos.
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Por m, o capítulo que fecha este livro, intitulado “Desenvolvimento típico e atípico da 

adolescência e uso de drogas”, escrito por Karolina Albuquerque e Meyrielle Belloti, nos 

faz reetir sobre as alterações que marcam a adolescência e a importância dessa fase na 

aquisição de características e aptidões que habilitam o jovem a assumir o seu papel na 

sociedade. Esse capítulo possui informações relevantes para o leitor, no que concerne ao 

reconhecimento da importância dessa fase do desenvolvimento humano para a promoção 

de comportamentos saudáveis.

A leitura da coletânea Crack, álcool e outras drogas: conceitos dos núcleos das ênfases da 

formação permanente será, sem dúvida, muito importante para todos os prossionais 

interessados pelo tema. Mais ainda, o formato com que cada capítulo foi construído 

poderá fomentar discussões e reexões sobre o uso e o abuso do crack, álcool e outras 

drogas, além de fornecer instrumentos para uma atuação integral do prossional ligado à 

saúde, assistência social e justiça. 

Em uma sociedade cada vez mais complexa, falar de núcleos de formação permanente 

voltados para a promoção e prevenção da saúde, relacionados à temática de substâncias 

psicoativas, é sem sombra de dúvida o papel e compromisso social da Universidade 

Federal do Espírito Santo. Realizar esse desao em consonância com as prefeituras 

Municipais, lócus de atuação de grande parte dos prossionais ligados a esse tema, é de 

vital importância para o sucesso e efetivação de políticas públicas que visem à redução de 

danos e que promova uma vida mais digna aos membros de nossa sociedade. Desejo que o 

material aqui apresentado possa contribuir para enriquecer seu conhecimento, e para 

melhorias efetivas na atuação em seu campo de trabalho, e assim, contribuir na 

construção de uma sociedade mais justa.  Boa leitura a todos.

Ethel Leonor Noia Maciel

Professora Associada

Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva da UFES
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POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE MENTAL 

Maria Cristina Campello Lavrador

Capitulo 1



Caro(a) leitor(a), 

A temática da saúde mental no mundo e, especialmente, no Brasil nos impõe, cada vez mais, 

inúmeros desafios no manejo individual e coletivo daqueles que passam pelo sofrimento 

psíquico. Os conceitos de saúde mental são bem diversos, abrangendo outros conceitos 

também de difícil definição: bem-estar subjetivo, autoeficácia percebida, autonomia, 

competência,  do potencial intelectual e emocional [1]. 

Enfim, este tema é inquietante e suscita muitas perguntas e dúvidas. Além de ser um assunto 

delicado e multifacetado. Por isso, o objetivo deste capítulo é apresentar, aprofundar e 

compartilhar coletivamente as diretrizes políticas das práticas de cuidado, visando a que cada 

um de vocês possa ter um adequado entendimento e clareza das ações cotidianas nas suas 

práticas de trabalho em saúde mental na Atenção Primária. 

Ao final do capítulo você terá conhecimento sobre as recomendações da Organização Mundial 

de Saúde (OMS) e da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) delineadas a partir do 

panorama das dificuldades e avanços da Saúde Mental no mundo [1] e, especialmente, no 

Brasil. Também terá amplo acesso à Legislação em saúde mental, que nos apresenta grande 

parte da história da Saúde Mental no Brasil. 

Você terá a oportunidade de aprender, com exemplos de situações reais, as relações da Saúde 

Mental com outras políticas públicas. Bem como, estará preparado para analisar e intervir nas 

práticas de cuidado em saúde mental nos Sistema de Saúde, Assistência Social, Justiça e 

Segurança Pública.

Espero que a sua leitura do capítulo seja proveitosa, agradável e enriquecedora.

POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE MENTAL 

Maria Cristina Campello Lavrador¹

Programa de Pós-Graduação em Psicologia Institucional PPGPSI/UFES

 Psicóloga, Doutora em Psicologia, Professora da UFES/PPGPSI, Professora do CRRESCES. 

POLITICA NACIONAL DE SAÚDE MENTAL 17



Iniciaremos compartilhando com vocês um breve panorama de como deveria ser a saúde 

mental no mundo por meio das recomendações prescritas no Relatório Mundial da Saúde 

de 2001, intitulado “Saúde Mental: nova concepção, nova esperança” [1], que foi elaborado 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela Organização Pan-Americana de Saúde 

(OPAS). Este Relatório indica 10 recomendações de ações prioritárias, que são:

1. Propiciar tratamentos em cuidados primários

Ênfase no tratamento em cuidados primários/básicos, ou seja, Atenção Primária 

(Unidades de Saúde). Isto possibilita que um maior número de cidadãos possa ter acesso 

mais rápido aos serviços de saúde. Além de também ter um acesso mais próximo da sua 

residência e/ou do seu local de trabalho;

2. Disponibilizar medicamentos psicotrópicos

Em todos os níveis de cuidado devem ser disponibilizados medicamentos psicotrópicos 

com o intuito de atenuar os sintomas e, consequentemente, o sofrimento psíquico;

3. Proporcionar cuidados na comunidade

Importância de estabelecer uma rede de cuidados de base comunitária substitutiva ao 

hospital psiquiátrico;

4. Educar o público

Informar e esclarecer a população sobre as formas de tratamento em saúde mental, 

procurando sensibilizar a população, com o intuito de evitar o preconceito para com 

aqueles que passam pelo sofrimento psíquico mais severo;

6. Envolver as comunidades, as famílias e os utentes

A participação da família, da comunidade dos usuários e dos profissionais dos serviços é 

fundamental para contribuir com a (re)formulação de políticas, programas e legislações 

em saúde mental; 

7. Estabelecer políticas, programas e legislações nacionais

Enfatiza-se a necessidade de aumento de verbas para alavancar as ações de saúde mental 

e, consequentemente, ampliar a rede de cuidados e garantir o acesso da população.

Seção 1:  Relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS) e suas Recomendações
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7. Preparar recursos humanos

Constata-se que, em muitos países, o número de profissionais para a saúde mental ainda é 

muito escasso. Indica-se a necessidade de incentivar e aperfeiçoar a formação destes 

profissionais.

8. Estabelecer vínculos com outros setores

É a rede de cuidados e a intersetorialidade.

9. Monitorizar a saúde mental na comunidade

Esta ação visa avaliar a relação entre os resultados obtidos e os objetivos pretendidos das 

políticas e programas da Saúde Mental.

10. Apoiar mais a pesquisa

Incrementar, estimular e financiar mais pesquisas visando à melhoria da qualidade dos 

serviços prestados.

Momento de pensar:

Das recomendações prescritas para a Saúde Mental no Relatório Mundial da Saúde da 

OMS/OPAS, quais dizem respeito mais diretamente ao seu trabalho?

Como está o seu serviço no sentido destas recomendações? O que precisa ser melhorado na 

atenção à saúde mental?

Agora que você conheceu um pouco mais sobre o que é recomendado como base para 

políticas e programas de saúde mental, você vai compreender melhor a Saúde Mental no 

Brasil: a realidade, as dificuldades e os avanços.
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Na década de 80 o Brasil passou por um processo de redemocratização, depois de 20 anos 

de ditadura militar. Neste contexto surgiu o Movimento pela Reforma Sanitária, em meio a 

Constituição Federal, promulgada em 1988, que afirmou a saúde como um direito de todos 

e um dever do Estado. Em 1990, houve a aprovação da Lei 8.080 [20], que institui o 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

Neste processo, ocorreu a VIII Conferência Nacional de Saúde. Dentro do contexto da 

Reforma Psiquiátrica², em 1989, o Deputado Paulo Delgado (PT-MG) apresentou o Projeto 

de Lei 3.657/89 que dispõe sobre a extinção progressiva dos manicômios, já prevendo a 

sua substituição por outros recursos assistenciais, proibindo a construção de novos 

hospitais psiquiátricos e regulamentando a internação psiquiátrica compulsória - aquela 

realizada sem o expresso consentimento do paciente [19]. Este Projeto de Lei visava 

defender os direitos dos usuários, através da inclusão da Autoridade Judiciária como 

mediadora das internações involuntárias. O Projeto ficou em tramitação por quase 10 anos 

na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, esbarrando na resistência parlamentar 

organizada pelos proprietários dos hospícios, representados pela Federação Brasileira dos 

Hospitais. 

As ideias contidas neste Projeto de Lei são fruto de todo um processo de discussão, debate e 

propostas dos movimentos dos trabalhadores de saúde mental. Ao mesmo tempo, têm 

propiciado uma ampla mobilização dos vários segmentos envolvidos (profissionais, 

pacientes/usuários e familiares), promovendo uma discussão nacional sobre o tema. 

Assim como, desencadeou mais de uma dezena de Projetos nos poderes Legislativos 

Estaduais e Municipais, dentre os quais vários já se transformaram em Leis³. Em janeiro 

de 1999, o Projeto de Lei Paulo Delgado recebeu uma nova redação e foi apresentado ao 

Plenário do Senado, onde foi aprovado, voltando para a Câmara, aguardando passar pelas 

Comissões de Seguridade Social e Familiar e Comissão de Constituição e Justiça. 

Finalmente, o Congresso Nacional aprovou em março de 2001, depois de 12 anos de 

tramitação, o Projeto de Lei que modifica as regras para o tratamento psiquiátrico no país. 

O substitutivo, aprovado no Senado e, agora, na Câmara, prevê que a internação só deve 

ocorrer nos casos em que outros tratamentos não forem bem-sucedidos; e proíbe a 

internação de pessoas em instituições com características asilares, ou seja, hospitais onde 

os pacientes são abandonados, muitas vezes, pelo resto da  vida.  Em  linhas  gerais,  a  Lei 

Seção 2: História da Saúde Mental no Brasil 

2.  Para saber maiores detalhes sobre a história da Reforma Psiquiátrica, indico a leitura da publicação coordenada por Amarante [2].  

3.  Como é o caso, no Espírito Santo, da Lei nº 5.267, de 13 de setembro de1996 [24], que dispõe sobre a implementação de serviços 
intermediários que garantam a extinção gradual de leitos manicomiais, transferindo de forma progressiva os recursos da modalidade de 
internação integral para a rede de serviços, e regulamentando a internação psiquiátrica compulsória.
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10.216/2001 [5] dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas em sofrimento mental e 

redireciona o modelo assistencial em Saúde Mental, tornando-se um marco na história da 

Saúde Mental brasileira. Entendemos que a culminância desta Lei cria uma desordem no 

que até então estava instituído, naturalizado. 

Em 2002, através da Portaria 336 [4], criam-se os Centros de Atenção Psicossocial – CAPS, 

serviços abertos previstos para que funcionem em rede, articulados a outros dispositivos 

de atenção à saúde, integrados nas comunidades e orientados pela inovação e ampliação 

das novas terapêuticas em Saúde Mental. Esses serviços são estrategicamente 

denominados de substitutivos porque têm a proposta de substituir o modelo 

hospitalocêntrico de tratamento, revertendo a lógica manicomializante. São serviços que 

têm por finalidade assegurar a atenção integral e os direitos das pessoas em sofrimento 

mental, criando condições para promover a autonomia, a integração, a participação e a 

reinserção psicossocial dos usuários.

Enfim, a partir de 2006 houve um investimento expressivo nas ações extra-hospitalares de 

base comunitária. Este investimento fortaleceu o modelo de cuidados em Saúde Mental.

Vou apresentar as principais legislações com seus respectivos comentários: 

LEGISLAÇÃO FEDERAL

1. Lei no 10.216, de 06 de abril de 2001. 

Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 

redireciona o modelo assistencial em Saúde Mental. 

Comentário: Esse texto, aprovado em última instância no plenário da Câmara Federal, 

reete o consenso possível sobre uma lei nacional para a reforma psiquiátrica no Brasil. 

Tem como base o projeto original do deputado Paulo Delgado e versão nal modicada do 

substitutivo do senador Sebastião Rocha. A lei redireciona o modelo da assistência 

psiquiátrica, regulamenta cuidado especial com a clientela internada por longos anos e 

prevê possibilidade de punição para a internação involuntária arbitrária ou desnecessária 

[5].

2) Decreto de 28 de maio de 2003. 

Institui Grupo de Trabalho Interministerial para os ns que especica e dá outras 

providências.

Seção 3: Legislações da Saúde Mental 
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Comentário: Institui Grupo de Trabalho Interministerial para avaliar e apresentar 

propostas para rever, propor e discutir a política do governo federal para a atenção a 

usuários de álcool, bem como harmonizar e aperfeiçoar a legislação que envolva o 

consumo e a propaganda de bebidas alcoólicas em território nacional. Esse grupo tem 

caráter provisório e será destituído tão logo cumpra suas funções [6].

3) Lei no 10.708, de 31 de julho de 2003. 

Institui o auxílio-reabilitação psicossocial para pacientes acometidos de transtornos 

mentais egressos de internações.

Comentário: Lei do Programa De Volta Para Casa. Estabelece um novo patamar na história 

do processo de reforma psiquiátrica brasileira, impulsionando a desinstitucionalização de 

pacientes com longo tempo de permanência em hospital psiquiátrico, pela concessão de 

auxílio reabilitação psicossocial e inclusão em programas extra-hospitalares de atenção à 

saúde mental [7].

LEGISLAÇÃO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

Lei nº 5.267, de 10 de setembro de 1996. 

Dispõe sobre direitos fundamentais das pessoas consideradas doentes mentais e dá 

outras providências.

Comentário Geral das Leis Estaduais: Desde 1992, existem nove leis estaduais em vigor, 

inspiradas no Projeto de Lei Federal de autoria do deputado Paulo Delgado. Em todas, está 

prevista a substituição progressiva da “assistência” no hospital psiquiátrico pela 

assistência por outros dispositivos ou serviços. Há incentivo para os centros de atenção 

diária, a utilização de leitos em hospitais gerais, a noticação da internação involuntária e 

a denição dos direitos das pessoas com transtornos mentais. Quando sancionadas, as 

leis são assinadas pelo governador do estado, informando-se a seguir o nome do autor do 

projeto original [24]. 

PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

1) Portaria GM nº 106, de 11 de fevereiro de 2000. 

O Ministro de Estado da Saúde institui a criação e regulamentação dos "Serviços 

Residenciais Terapêuticos".

Comentário: Desde a II Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada em dezembro de 

1992, que já se apontava a importância estratégica, para a reestruturação da assistência 

psiquiátrica, da implantação dos lares abrigados, agora mais apropriadamente 

designados de serviços residenciais com função terapêutica, parte que são do conjunto de 

cuidados no campo da atenção psicossocial. Esta portaria tem papel crucial na 

consolidação do processo de substituição do modelo tradicional, pois possibilita 

desenvolver uma estrutura que se contrapõe à tão propalada, e para alguns, 

insubstituível, "hospitalidade" do hospital psiquiátrico [3].
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2) Portaria GM nº 336, de 19 de fevereiro de 2002. 

O Ministro da Saúde, no uso de suas atribuições legais: Estabelece que os Centros de 

Atenção Psicossocial poderão constituir-se nas seguintes modalidades de serviços: CAPS 

I, CAPS II e CAPS III, denidos por ordem crescente de porte/complexidade e abrangência 

populacional, conforme disposto nesta Portaria.

Comentário: Acrescenta novos parâmetros aos denidos pela Portaria no 224/92 para a 

área ambulatorial, ampliando a abrangência dos serviços substitutivos de atenção diária, 

estabelecendo portes diferenciados a partir de critérios populacionais, e direcionando 

novos serviços especícos para área de álcool e outras drogas e infância e adolescência. 

Cria, ainda, mecanismo de nanciamento próprio, para além dos tetos nanceiros 

municipais, para a rede de CAPS [4].

3) Portaria GM no 2.391, de 26 de dezembro de 2002.

Regulamenta o controle das internações psiquiátricas involuntárias (IPI) e voluntárias 

(IPV), resolve que a internação psiquiátrica somente deverá ocorrer após todas as 

tentativas de utilização das demais possibilidades terapêuticas e esgotados todos os 

recursos extra-hospitalares disponíveis na rede assistencial, e com a menor duração 

temporal possível.

Comentário: Noticação das internações psiquiátricas involuntárias. Dene critérios e 

mecanismos para acompanhamento sistemático, pelo Ministério Público e instâncias 

gestoras do SUS, das internações psiquiátricas involuntárias [9].

4) Portaria SAS no 305, de 3 de maio de 2002.

O Secretário de Assistência à Saúde, no uso de suas atribuições legais, resolve: Aprovar as 

Normas de Funcionamento e Cadastramento de Centros de Atenção Psicossocial para 

Atendimento de Pacientes com Transtornos Causados pelo Uso Prejudicial e/ou 

Dependência de Álcool e outras Drogas.

Comentário: Aprova as normas de funcionamento e cadastramento de CAPS para 

atendimento de pacientes com transtornos causados pelo uso prejudicial/nocivo/abuso 

ou dependência de álcool e outras drogas [8].

 

A interlocução da Saúde Mental com a Atenção Primária pode proporcionar o 

fortalecimento da rede de atenção psicossocial pelo apoio das equipes de saúde mental às 

equipes da Atenção Primária – o matriciamento. O Apoio Matricial às equipes da Estratégia 

de Saúde da Família visa reorientar as ações da Saúde Mental na Atenção Primária. De 

acordo com a IV Conferência Nacional de Saúde Mental – Intersetorial,  realizada  em  

2010 

Seção 4:  Modelo de atenção em saúde mental e relações com outras políticas 

públicas e com a Atenção Primária.
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[22], a orientação é a de que o matriciamento em saúde mental seja realizado com equipes 

intersetoriais: Políticas Públicas de Educação, Saúde, Assistência Social, Direitos 

Humanos e Cidadania, entre outras, visando o acompanhamento das práticas dos 

profissionais. Este compartilhamento se dá quando ocorre uma co-responsabilização 

pelos casos através de supervisões clínicas, atendimentos em conjunto e específicos e 

promoção de capacitações. O Apoio Matricial bem realizado diminui a lógica do 

encaminhamento e amplia a capacidade resolutiva da equipe. 

Mais uma pausa para pensar:

O que você entendeu sobre matriciamento em Saúde Mental? 

a) Município de Cariacica

O município possui em seu território 32 UBS, 02 são Pronto Atendimentos (PA), sendo 01 

infantil. O único hospital público do município é a Maternidade de Cariacica. Além desses 

serviços, existe, em seu território, 01 Centro de Referência em DST/AIDS, 01 Centro de 

Controle de Zoonoses e 02 Farmácias Populares. O município também conta com uma 

Gestão Plena da Atenção Primária Ampliada como condição de gestão do Sistema Único de 

Saúde e, em 2009, aderiu ao Pacto pela Saúde do Ministério da Saúde, sendo responsável 

por realizar o controle da tuberculose, hipertensão e diabete melittus, a eliminação da 

hanseníase e ações de saúde bucal, de saúde da criança e de saúde da mulher. A atual 

gestão municipal tem como proposta a implantação de um projeto político que ofereça ao 

município um novo perfil de governo, baseado nos princípios de participação popular, 

democratizando os espaços públicos de gestão e atenção. No campo da saúde, a equipe de 

gestão tem como horizonte a construção da atenção à saúde integral, humanizada e de 

qualidade, com ênfase na implantação e ampliação da Estratégia de Saúde da Família. 

Dessa forma, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) tem buscado planejar as ações, 

conciliando as especificidades do trabalho com a necessidade de promover mudanças no 

quadro de  saúde  da  população.  Na  organização  dos  processos  de  trabalho,  tem  sido 

Seção 5: Funcionamento da Saúde Mental em nível municipal 
(Cariacica e Serra):  análise crítica
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priorizada a implementação de ações que visem à efetivação do SUS, como a Política de 

Acolhimento, Política Nacional de Humanização (PNH), bem como a integração entre as 

áreas técnicas da SEMUS. Principalmente, no que se refere à rede de serviços de saúde 

mental existentes no município, Cariacica apresenta uma complexidade própria, pois 

possui em seu território serviços que são de gestão municipal e outros que são de gestão 

estadual.  Sob gestão municipal, existem três ambulatórios de saúde mental que 

funcionam nas Unidades Básicas de Saúde.  Sob gestão estadual, existem:  dois CAPS II - 

Cidade e Moxuara, sete Residências Terapêuticas (RT's) e um Hospital Estadual de 

Atenção Clínica (HEAC), sendo que este último é referência para toda a Grande Vitória em 

Urgência e Emergência de Psiquiatria [28].

 b) Município de Serra

O município possui em seu território uma organização de atenção à saúde por 07 Regiões. 

Cada Região é composta por 01 Unidade Regional de Saúde (URS) que é responsável pelas 

ações de maior nível de complexidade e por Unidades de Atenção Primária em Saúde 

(UAPS).

REGIÃO I REGIÃO II Serra Sede, que tem 01 URS (URS Serra Sede) e 05 UAPS,  CIVIT, que tem 

01 URS (URS Serra Dourada) e 07 UAPS,  Laranjeiras, que tem 01 URS (URS REGIÃO III

Laranjeiras) e 09 UAPS,  Carapina, que tem 01 URS (URS Boa Vista) e 06 UAPS, REGIÃO IV

REGIÃO V REGIÃO VI, Castelândia, que tem 01 URS (URS Novo Horizonte) e 06 UAPS, , que tem 

01 URS (URS Feu Rosa) e 02 UAPS, , , que tem 01 URS (URS Jacaraípe) e REGIÃO VI Jacaraípe

02 UAPS. Além desses serviços, existem, em seu território: 01 Centro de Atenção 

Psicossocial – Transtorno, 01 Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas, 01 

Pronto Atendimento Infantil, 01 Centro de Especialidade Odontológica, 01 Centro de 

Testagem e Aconselhamento em DST/AIDS, 01 Maternidade e 01 Centro de Referência 

Ambulatorial. Também conta com três unidades hospitalares: Hospital Dr.Dório Silva, de 

natureza pública estadual, com um total de 203 leitos-SUS distribuídos em clínicos, 

cirúrgicos, obstétricos, pediátricos e de UTI; o Hospital Metropolitano, de natureza privada 

com 82 leitos privados e o Vitória Apart Hospital, também de natureza privada, com 255 

leitos privados e 4 leitos SUS (cirúrgico, clínico, pediátrico e UTI). O município é 

responsável pela integralidade da atenção à saúde da população, exercendo essa 

responsabilidade de forma solidária com o Estado e a União. Em 2006 foi celebrado do 

Termo de Compromisso de Gestão, do Pacto pela Saúde, nas três dimensões: Pacto pela 

Vida, em Defesa do SUS e de Gestão que tem como meta a saúde do idoso, o controle do 

câncer do colo do útero e de mama, a redução da mortalidade infantil e materna, o 

fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias: com ênfase 

na dengue, tuberculose, hanseníase, malária e influenza, promoção da saúde, 

fortalecimento da Atenção Primária e regulação da atenção e regulação assistencial (26).  
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Este é o momento de você avaliar o que aprendeu:

1)  Você se sente preparado(a) para contar para outras pessoas a história da Saúde Mental no Brasil? 

2)  Sabe enumerar as principais leis da Saúde Mental? 

3)  Após o estudo deste capítulo, e considerando seu objetivo, como julga seu conhecimento sobre a 

Política Nacional de Saúde Mental?
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INTOXICAÇÃO AGUDA E CRÔNICA POR DROGAS 

Catarine Conti

Capitulo 2



Caro(a) leitor(a).

Desde o trabalho dos 'lendários alquimistas', como Paracelso, o estudo do equilíbrio 

necessário entre a reação tóxica nociva e o efeito curativo de uma substância, a partir da sua 

dosagem, tem sido o alvo dos estudos da toxicologia. Um dos grandes desafios dessa ciência 

hoje é conceituar a toxicidade das substâncias congregando diferentes ciências (farmacologia, 

bioquímica, fisiologia, genética, dentre outras). Na dependência química, a importância dessa 

multidisciplinaridade possibilita entender não apenas a abrangência dos efeitos tóxicos das 

substâncias psicoativas², mas também a possibilidade de intervir e transformar tais efeitos. 

Nesta tarefa, é importante entender o grau de toxicidade desses agentes, detectar, identificar 

e quantificar cada um de seus efeitos nos organismos vivos.

Neste capítulo você terá a oportunidade de ver ou rever como é o processo agudo e crônico da 

intoxicação por substâncias psicoativas (SPAs) como o álcool, o tabaco, a maconha, a 

cocaína/crack e as anfetaminas³, dentre outras. O entendimento das manifestações de 

intoxicação, bem como dos mecanismos responsáveis por elas, são importantes no 

planejamento de intervenções na dependência química.

Esperamos que a leitura desse capítulo, possa ajuda-lo(a) neste entendimento; e que o seu 

estudo possa se reverter em mais estratégias para a atenção integral dos usuários do serviço 

onde você atua.

Catarine Conti¹

 1.  Fisioterapeuta, Doutora em neurociência e comportamento.

 2.  Substância psicoativa: alterador da mente; uma substância psicoativa altera o estado mental do usuário ou altera o seu comportamento.

 3.  Anfetaminas: drogas estimulantes do cérebro.

CONCEITOS BÁSICOS DE TOXICOLOGIA

O conceito de toxicologia não é simples, posto que ela, como ciência, constitui-se num 

campo de estudo multidisciplinar. Em geral, ela pode ser conceituada como a ciência que 

estuda os efeitos nocivos produzidos pelos agentes físicos e químicos sobre os seres vivos e 

o meio ambiente. Além disso, ela estuda os mecanismos de produção destes efeitos, os 

meios para revertê-los e os procedimentos para detectar, identificar, quantificar estes 

agentes e estabelecer seu grau de toxicidade. Neste capítulo será abordada a toxicologia no 

ramo das substâncias psicoativas. 

INTOXICAÇÃO AGUDA E CRÔNICA POR DROGAS 
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A toxicologia tem sua origem no grego “toxicon”, que significa “arco”. As flechas 

envenenadas foram, possivelmente, uma das primeiras aplicações intencionais de 

substância tóxica ao homem. Paracelso, alquimista, introduziu postulados fundamentais 

que deram uma nova visão à Toxicologia como ciência. Segundo ele, uma distinção entre 

propriedades terapêuticas e tóxicas é feita pela dose da substância: “tudo é tóxico, e não há 

nada que não seja tóxico. Somente a dose irá determiná-lo”. 

O elemento fundamental estudado em toxicologia é o , definido como todo e agente tóxico

qualquer agente químico que, introduzido no organismo e absorvido, provoca efeitos 

considerados nocivos ao sistema biológico. O campo da toxicologia está relacionado com a 

caracterização da resposta que o agente tóxico causa no organismo (sinais e sintomas) e 

com a identificação dos mecanismos de ação envolvidos (interação em nível celular). Ou 

seja, uma série de processos complexos envolvendo o agente químico e o organismo resulta 

na manifestação do . O entendimento dos mecanismos responsáveis por estas efeito tóxico

manifestações só é possível através da compreensão dos processos bioquímicos. As fases 

que precedem o aparecimento dos efeitos tóxicos são: – que corresponde à fase toxicocinética 

absorção, distribuição, biotransformação, acumulação e eliminação do agente químico. A 

substância química, uma vez absorvida pelo organismo, interage com moléculas 

específicas e provoca desde leves desequilíbrios até a morte, caracterizando, assim, a fase 

toxicodinâmica fase clínica. A  corresponde ao aparecimento de sinais e sintomas, que 

caracterizam os efeitos tóxicos e evidenciam a ocorrência do fenômeno da intoxicação.

Alguns conceitos importantes dentro da toxicologia são:

- Exposição: para que uma substância química produza um efeito, esta deve estar em 

contato com o organismo. As substâncias químicas podem entrar no organismo por três 

vias principais: digestiva, respiratória e dérmica. Após o consumo, por qualquer uma 

destas vias, as substâncias químicas podem ser absorvidas e passar para o sangue, 

distribuir-se por todo o organismo, chegar a determinados órgãos onde são 

biotransformadas, produzir efeitos tóxicos e posteriormente serem eliminadas do 

organismo. Os toxicólogos geralmente buscam entender os efeitos em relação ao tempo em 

que uma pessoa é exposta ao agente tóxico que pode ser: de curto, médio e longo prazo; 

bem como à intensidade/quantidade do agente tóxico, que pode ser: letal, grave, moderada 

ou leve.

- Absorção: neste processo a substância química atravessa membranas biológicas. No caso de 

uma substância ser ingerida, esta pode ser absorvida em qualquer parte do trato 

gastrointestinal. Contudo, a maior absorção ocorre no intestino delgado de onde a substância 

química migra para o sistema circulatório pela veia porta sendo transportada diretamente para 

o  fígado.  A  inalação  é  a  via  mais  rápida  pela  qual  uma  substância  química  ingressa  no 
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organismo. Ela é absorvida nos pulmões e ao entrar na circulação logo alcança o cérebro e 
demais órgãos. 

- Biodisponibilidade: a disponibilidade de uma substância no organismo pode variar de 
acordo com a quantidade e o tempo que leva para ela ser absorvida. E isso vai variar de 
acordo com as propriedades físicas e químicas da substância. 

- Distribuição: depois que a substância química é absorvida, se distribui por todo o sangue 
causando efeitos nocivos, especialmente em órgãos-alvo. 

- Biotransformação: da mesma maneira como se utiliza a denominação “metabolismo” para 
indicar a transformação de diferentes substâncias que são necessárias para a vida, tem 
sido proposto o termo ”biotransformação" para o processo de conversão daquelas que não 
são necessárias para o organismo, como é o caso das substâncias tóxicas. Neste processo, 
o fígado exerce uma função importante.

- Efeitos nocivos: os efeitos tóxicos observados podem ser: danos aos tecidos e outras 
modificações patológicas, lesões bioquímicas, efeitos teratogênicos, efeitos na reprodução, 
mutação genética, alterações comportamentais e psíquicas. 

Quanto aos efeitos nocivos, a toxicidade pode ser dividida em:

a) agudos: Imediatos ou  são aqueles que aparecem imediatamente após uma exposição 
aguda, ou seja, exposição única ou que ocorre, no máximo, dentro de 24 horas.

b) crônicos: Efeitos  são aqueles resultantes de uma exposição crônica, ou seja, exposição a 
pequenas doses, durante vários meses ou anos.

c) retardados: Efeitos  são aqueles que só ocorrem após um período de latência, mesmo 
quando já não existe mais a exposição à droga. O exemplo mais conhecido é o efeito 
carcinogênico, sendo que alguns deles podem ter um período de latência entre 20-30 anos.

        Verifique sua compreensão antes de prosseguir 
seu estudo e faça uso dos conceitos aprendidos.

Ÿ  Quais as fases que precedem os efeitos de um agente tóxico?

Ÿ Relacione os principais conceitos da toxicologia (exposição, absorção, biodisponibilidade e 

distribuição) com os fatos que você já sabe sobre o uso de SPAs.

Ÿ Pense em casos de usuários que frequentam seu serviço e identifique os três efeitos nocivos da 

toxicidade por SPA (por exemplo, num ex-fumante portador de enfisema pulmonar, a enfisema pode 

ser um efeito agudo, crônico ou retardado do uso do tabaco?).

4

4. Entende-se por órgão-alvo o órgão onde primeiro se observa um efeito nocivo. A existência de um órgão-alvo não significa que em outros 
órgãos os efeitos não são vistos. Na medida em que aumenta-se a dose e o tempo de exposição, outros órgãos serão afetados.  

32 INTOXICAÇÃO AGUDA E CRÔNICA POR DROGAS



INTOXICAÇÃO AGUDA POR ÁLCOOL

 

A intoxicação tem relação direta com a ação do álcool etílico sobre o sistema nervoso 

central. A exposição aguda ao etanol aumenta a ação do neurotransmissor  inibitório 

GABA sobre os receptores GABAa, além de causar inibição dos receptores glutamatérgicos 

NMDA (excitatórios) através da diminuição da entrada de cálcio na célula . A consequência 

depende, por um lado, da quantidade, qualidade e natureza das bebidas alcoólicas 

absorvidas, e por outro, da tolerância do indivíduo. Em pequenas doses o álcool tem um 

"efeito excitante" sobre o comportamento. Por outro lado, em concentrações sanguíneas 

elevadas, aparece a verdadeira ação sobre o sistema nervoso: inibidora, depressora e 

paralisante, podendo acabar em coma etílico. A reação individual ao álcool varia não 

apenas de pessoa para pessoa, mas também de acordo com as circunstâncias sob as quais 

o álcool é consumido. A mesma quantidade de álcool que deixa uma pessoa mais eufórica e 

animada em uma festa é capaz de deixar uma pessoa triste, sozinha em um quarto, ainda 

mais deprimida. 

Ingerir álcool até levar à embriaguez geralmente resulta em um conjunto de efeitos físicos 

desconfortáveis conhecidos como “ressaca”. Nesta condição, o álcool faz os vasos 

sanguíneos do cérebro se expandir, sendo este um mecanismo natural de proteção contra 

a presença de algo que está sendo tóxico ao organismo. O estado de embriaguez consiste 

em uma alteração psicossomática produzida pelo uso ou abuso de substâncias 

embriagantes, e não somente pelo etanol. O diagnóstico de embriaguez deve ser realizado 

como em qualquer outra intoxicação aguda, mediante anamnese (quando possível) e 

exame físico detalhado; o profissional clínico e o forense podem requerer exames 

complementares, como por exemplo, a alcoolemia. 

A taxa de alcoolemia é a quantidade de álcool existente no sangue de um indivíduo e 

expressa-se em gramas de álcool por litro de sangue (g/l). Assim, quando se fala de uma 

alcoolemia de 0,5 g/l é o mesmo que dizer que existem 0,5 g de álcool por litro de sangue. 

Veja no quadro abaixo alguns exemplos de como calcular a alcoolemia, considerando que 

os valores podem variar de acordo com: o momento da absorção (jejum/às refeições), peso e 

sexo do indivíduo, tipo e quantidade de bebida ingerida, ritmo de ingestão e estado de 

saúde e de fadiga geral da pessoa.

5. Neurotransmissor: é uma substância que ajuda na propagação dos impulsos nervosos de uma célula para a outra no sistema nervoso 
central.

5
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A graduação (expressão em graus) 

varia de bebida para bebida. Ela 

corresponde ao volume de álcool 

por litro
 

da bebida apresentada em 

porcentagem (%). 

 

Por exemplo:
 

1 litro de vinho 12º tem: 
 

12%, 0,12 L ou 120 ml de álcool.
 

1 litro de cerveja 6º tem:

 

6%, 0,06 L ou 60 ml de álcool.

 

O álcool é menos denso do que a água; sua densidade é de 0,8 g/ml.

 

Antes de sabermos quantos 

gramas de álcool existe por litro de 

sangue, taxa de alcoolemia, 

temos que calcular a quantidade 

de álcool em gramas que foi 

ingerido.

 

O peso, em gramas, de álcool em 

uma bebida pode ser calculado 

multiplicando a quantidade em 

mililitro (ml) de álcool de uma 

bebida por 0,8. 

 

Por exemplo:

 

200 mL

 

de vinho 12º têm: 

 

200 x 0,12 = 24 ml de álcool;

 

24 ml de álcool x 0,8 g/ml = 19,2 g de álcool.

 

 

500 ml de cerveja 6º têm:

 

500 x 0,06 = 30 ml de álcool;

 

30 ml de álcool x 0,8 g/ml = 24 g de álcool.

 

E, finalmente, a taxa de alcoolemia

 

atingida com a ingestão de determinadas 

quantidades de bebidas alcoólicas pode ser calculada, de modo aproximado, 

através da seguinte fórmula:

 

Taxa de alcoolemia (g/L)

 

=     Álcool consumido (em gramas) x Coeficiente     

 

                                                              

Peso corporal (em Kg) 

 

Coeficientes: 

 

0,7 → homens em jejum

 

0,6 → mulheres em jejum

 

1,1 → decurso das refeições
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No quadro abaixo estão as consequências no comportamento do indivíduo em função da 

concentração alcoólica no sangue.

Em g/L Sintomas 

Até 0,5 Não há 

0,5 a 1,2 Eufórico Redução de atenção e controle 

1,2 a 2,5 Agitado Descontrole físico e emocional 

2,5 a 3,0 Confuso Tontura, perda de sensibilidade e fala indistinta 

3,0 a 4,0 Apático Vômito e incontinência 

4,0 a 5,0 Coma Inconsciência e inatividade 

5,0 ou mais Morte Parada respiratória 

	

Comportamento 

Sóbrio 

As alterações devidas ao álcool começam a ser perigosas quando o nível de alcoolemia 

supera 0,8g/l. Sabe-se, por exemplo, que com uma alcoolemia acima de 0,8g/l a 

possibilidade de sofrer acidentes no trânsito aumenta cerca de 10%; acima de 1,2 sobe 

para 35%, e acima de 2g eleva-se a 80% . 

Cinética de absorção do álcool: ocorre no intestino delgado cerca de 60-70%, no estômago 20% 

e no cólon 10%. Os alimentos ricos em carboidratos e bebidas gasosas aceleram a absorção 

do etanol; já alimentos ricos em gordura retardam a sua absorção. O álcool tem um período 

de absorção entre 2-6 horas. Cerca de 98% do etanol sofre biotransformação no fígado. Ele 

é capaz de atravessar a barreira feto-placentária e hemato-encefálica.  

Pausa para reflexão e uso do que você aprendeu

Na intoxicação aguda por álcool, informe: neurotransmissor envolvido, fatores dos quais depende a 

toxicidade, efeitos de doses pequenas e grandes e fatos que chamaram a sua atenção.
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INTOXICAÇÃO CRÔNICA POR ÁLCOOL 

O consumo de álcool a longo prazo pode resultar em uma série de problemas, dentre eles, 

impotência, infertilidade, pancreatite,  alucinações alcoólicas, perda de memória e a 

falência do sistema imunológico tornando o indivíduo mais susceptível a infecções. 

Bebedores com consumo mais pesado podem aumentar o risco de desenvolverem 

deficiência nutricional, úlceras, aumento da pressão arterial, cardiomiopatia dilatada de 

origem alcoólica, acidente vascular cerebral e certos cânceres. 

O etanol afeta praticamente todos os órgãos e sistemas, sendo o acetaldeído seu metabólito 

que produz a maior toxicidade. Este gera alterações estruturais e funcionais das 

mitocôndrias e hepatócitos, evidenciando-se em hepatopatias que vão desde um fígado 

gorduroso até uma cirrose hepática com todas as suas consequências como: hemorragias 

do trato digestivo por varizes esofágicas, ascite refratária, encefalopatia hepática e 

síndrome hepatorrenal. Dependendo do tamanho, sexo e estado geral de saúde do bebedor, 

o fígado pode levar entre uma e duas horas para processar um copo de vinho, uma cerveja, 

uma dose de licor ou uma bebida misturada. Se grandes quantidades de álcool estão 

presentes no corpo, o fígado tem que trabalhar excessivamente para degradá-lo e eliminá-

lo do corpo. Portanto, beber pesado em longo prazo pode levar a esta cirrose hepática, uma 

doença mortal comum entre os alcoolistas.  

O que é alcoolemia? Qual é a sua importância na análise da intoxicação aguda por álcool?

Pense num usuário de álcool que esteve recentemente em seu serviço. A partir dos sintomas que você 

observou, você saberia estimar a concentração alcoólica no sangue dele?

Certifique-se de dominar os fatos sobre a intoxicação aguda pelo álcool antes de estudar os fatos da 

intoxicação crônica, a seguir.

Vamos aplicar o que acabou de saber?

Explique porque a cirrose hepática é uma doença comum decorrente da intoxicação crônica por álcool.

Cite dois usuários do seu serviço identificando pelo menos 3 resultados da intoxicação crônica pelo álcool.

A seguir você vai aprender sobre a intoxicação por outra droga de uso bastante popularizado: o tabaco.
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INTOXICAÇÃO AGUDA POR TABACO 

Tabaco, uma planta de folhas largas que se originou nas Américas, é uma das substâncias 

psicoativas mais abusadas do mundo. O problema do tabaco está em uma substância 

chamada nicotina a qual é considerada o composto que leva à adicção. Quando a nicotina 

fumada entra na circulação sanguínea, através dos pulmões, mucosa da boca, ou nasal, 

ela vai para o cérebro onde irá ser a responsável por desencadear os primeiros sintomas de 

aumento do estado de alerta e sensação de prazer e de relaxamento.

Embora a nicotina seja considerada um dos agentes mais tóxicos e de atuação mais rápida 

(a nicotina atinge o cérebro em apenas 10-20 segundos), a dose do fumo é muito baixa para 

causar intoxicação aguda (dizemos que fumar é uma maneira de se envenenar 

lentamente). No entanto, 60 mg de nicotina, em torno de 30-40 cigarros, tem o potencial de 

matar um adulto que não é fumante se toda a nicotina for absorvida. Antes de desenvolver 

uma tolerância à nicotina, o fumador pode experimentar efeitos ligeiros de toxicidade 

aguda da nicotina, como a redução do suprimento de oxigênio para o coração, o que agrava 

a situação do fumante que tem uma doença cardíaca associada.

INTOXICAÇÃO CRÔNICA POR TABACO 

Enquanto a intoxicação aguda pela nicotina parece algo tão raro de levar a alguma 

complicação, a intoxicação crônica é o oposto. O consumo do tabaco por longo prazo é 

amplamente comprovado que aumenta o risco de câncer em quase todos os órgãos do 

corpo, em especial o pulmão, garganta e estômago. Doenças cardíacas, acidente vascular 

cerebral e sérias doenças pulmonares, como a doença pulmonar obstrutiva crônica (por 

ex., a bronquite crônica e o enfisema) são apenas algumas das razões pelas quais os 

fumantes são muito mais propensos a morrerem mais prematuramente.

Aqui você deve fazer mais uma pequena pausa para 
verificar sua compreensão.

Faça uma comparação entre a intoxicação aguda e a intoxicação crônica pelo tabaco.
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INTOXICAÇÃO AGUDA POR BENZODIAZEPÍNICO

Benzodiazepínicos agem no sistema nervoso central incrementando a atividade dos 

receptores GABAa ao aumentarem a frequência de abertura do canal de cloro associado ao 

receptor, efeito que depende da presença do receptor GABA. Os receptores GABA são os 

principais responsáveis pela neurotransmissão inibidora do cérebro. Desta maneira, 

semelhante ao álcool, os benzodiazepínicos são classificados como depressores pelo fato de 

desacelerarem a mente e o corpo. Altas doses de benzodiazepínicos podem levar a sintomas 

semelhantes ao uso nocivo do álcool. Estes incluem: fala arrastada, comprometimento da 

memória, respiração diminuída e redução na pressão arterial. Apesar de casos de overdose 

de benzodiazepínicos por si só não serem comuns, eles têm ocorrido. Nestes casos, a 

frequência respiratória e a pressão arterial diminuem tanto a ponto de levar a pessoa ao 

coma, e eventualmente à morte. O que torna esta droga particularmente perigosa tem sido 

a sua associação a outras drogas, como o álcool, opióides e antidepressivos. Pessoas idosas 

e com doenças crônicas ficam mais vulneráveis a uma overdose fatal mesmo em doses 

relativamente menores.

INTOXICAÇÃO CRÔNICA POR BENZODIAZEPÍNICOS

O uso prolongado de altas doses de benzodiazepínicos para tratar transtornos 

psiquiátricos primários (estados ansiosos e alterações do sono - principalmente as queixas 

de insônia), que compreende períodos acima de 4 a 6 semanas, pode levar ao 

desenvolvimento de tolerância, abstinência e consequentemente dependência, 

particularmente quando se prescreve doses elevadas de benzodiazepínicos de alta 

potência e de meia-vida curta (midazolam, lorazepam, alprazolam e triazolam). Os 

benzodiazepínicos devem ser usados por períodos curtos e sob supervisão médica rigorosa, 

particularmente nos casos mais graves. Prescrição de doses acima de 4mg/dia de 

alprazolam ou 40mg/dia de diazepam é considerado um procedimento de risco para o 

desenvolvimento de abuso de benzodiazepínicos, exceto os pacientes com transtorno de 

pânico, que podem beneficiar-se de dosagens duas a três vezes superior para tratar 

estados ansiosos crônicos. 

O potencial gerador de dependência desses medicamentos está bem documentado e 

sintomas de abstinência podem ocorrer mesmo com o uso de doses terapêuticas por 

períodos prolongados. Além do risco de dependência, estudos demonstram que há um 

aumento das taxas de acidentes, quedas e fraturas entre usuários de benzodiazepínicos, e 

há evidências de que doses terapêuticas podem prejudicar as funções cognitivas em 

adultos, mesmo após a interrupção do medicamento. Os principais tratados de 

farmacologia não trazem recomendações explícitas sobre o tempo de duração do 

tratamento com benzodiazepínicos. Sendo assim, a idade avançada e o uso de 

benzodiazepínicos em doses terapêuticas numa base diária por vários meses constituem, 

isolada ou combinadamente, fatores de risco para o aumento da toxicidade. 
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INTOXICAÇÃO AGUDA POR COCAÍNA-CRACK

 “Número tóxico”: o uso da cocaína, em sua forma intranasal ou na mistura de crack para 

ser fumada, assumiu proporções dramáticas no Brasil: o país já é o segundo maior 

consumidor global da droga (perdemos apenas para os EUA), com 2,6 milhões de usuários, 

sendo um terço deles dependentes do crack . 

A cocaína produz efeitos simpaticomiméticos e importante toxicidade em nível de sistema 

nervoso central e cardíaco. Com uma dose baixa se diminui a fadiga, se controla a fome, 

aumenta a resistência física e se obtém sensação de bem estar. Contudo, em altas doses, 

pode haver tremor, convulsões, taquicardia, vasoconstrição, hipertensão arterial e 

midríase. Além disso, pode ocorrer perfuração do septo nasal, quando a droga é aspirada 

ou friccionada nas narinas; e queda dos dentes, quando a fricção for nas gengivas. A 

overdose é atingida com doses de cocaína pura entre 0,2 e 1,5 gramas, dependendo de 

pessoa para pessoa, do grau de pureza da droga e da forma de administração. A 

possibilidade de overdose, entretanto, é maior quando a droga é injetada diretamente na 

corrente sanguínea. Além da overdose ser uma causa de morte pelo uso desta droga, 

inúmeras outras causas podem levar ao óbito, dentre elas: o colapso respiratório, cardíaco, 

homicídios como consequência do envolvimento no tráfico e AIDS devido a contaminação 

de seringas usadas na administração da droga em sua forma solúvel e mesmo em 

consequência de atividade sexual de risco como meio de obtenção da droga. 

Os efeitos da cocaína fumada atingem rapidamente o cérebro e causam uma sensação de 

prazer de curta duração. Isso leva os usuários a aumentarem a frequência do consumo da 

droga e desenvolver rapidamente a dependência. 

Os efeitos da intoxicação aguda pelo crack (que recebeu este nome por causa do 

barulhinho que a pedra faz ao ser aquecida) são praticamente os mesmos da cocaína em 

pó, porém podem ser mais intensos. O quadro abaixo relata a diferença entre os tempos de 

início da ação da cocaína no sistema nervoso central em suas diferentes formas de uso: 

8

9

 8. Aumento das ações do sistema nervoso simpático.
 9. Dilatação da pupila.

Tempo que a
 

cocaína leva para alcançar o cérebro ou 

começar a se espalhar pelo corpo 

Duração do efeito
 

Quando fumada  5 - 10 segundos 5 – 10 minutos 

Injetada na veia  10 - 30 segundos 10 – 30 minutos 

Aspirada  3 - 5 minutos 20 – 40 minutos 

Mascar produz um nível mais baixo e estável da droga
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A Figura 01 demonstra o trajeto da cocaína/crack desde sua administração até o cérebro e 

o restante do corpo. A via fumada tem efeitos mais rápidos pelo fato de percorrer o menor 

caminho até chegar ao cérebro, estando “à frente” do lado direito do coração de onde vem a 

c o c a í n a  n a s a l  o u  i n j e t a d a  a t r a v é s  d o  s i s t e m a  v e n o s o .

 

INTOXICAÇÃO CRÔNICA POR COCAÍNA-CRACK

O uso crônico vai tornando a pessoa cada vez mais dependente da droga. É comum 

observar o perfil do usuário crônico como alguém paranoico, com outras doenças 

psiquiátricas associadas, isolado, deprimido e incapaz de parar de pensar na próxima 

dose. A intoxicação crônica leva a distúrbios comportamentais graves em que o usuário se 

encontra sempre decepcionado com algo ou com ele mesmo e acaba, muitas vezes, se 

envolvendo com o crime, fazendo coisas que há tempos ele se considerava incapaz de fazer 

(como mentir compulsivamente, roubar, matar, traficar e se prostituir). A longo prazo, a 

cocaína ainda é capaz de levar a progressivas disfunções cognitivas, como dificuldade na 

memória, concentração e raciocínio. Outros sintomas não neurológicos incluem: 

disfunções respiratórias, dores torácicas, destruição total do septo, desnutrição e perda de 

peso. 

 .

 

Figura 01 - Trajeto da cocaína/crack desde sua administração até o cérebro e o restante do corpo.
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INTOXICAÇÃO AGUDA POR ANFETAMINA E SEUS DERIVADOS

Sob efeito das anfetaminas o indivíduo pára de dormir, come pouco ou nem come, vive em 

estado permanente de excitação física e psíquica, imagina que tem uma criatividade 

literária, artística ou filosófica extraordinária, onde se distinguem: expressão verbal 

acelerada e inesgotável (a pessoa começa a falar rápido e sem parar), instabilidade 

psicomotora, ranger os dentes, sudorese, mucosas ressecadas, irritações cutâneas, às 

vezes vertigem e dor de cabeça, tiques e contrações musculares, e perturbações 

cardiovasculares: aceleração cardíaca, hipertensão arterial, podendo chegar ao colapso 

cardíaco .

INTOXICAÇÃO CRÔNICA POR ANFETAMINA E SEUS DERIVADOS

A longo prazo, possui o potencial de causar dependência, possuindo propriedades 

neurotóxicas, que levam seus usuários a perturbações mentais ou comportamentais. Os 

problemas resultantes da intoxicação crônica mais comuns estão listados abaixo. Percebe-

se que a longo prazo as anfetaminas estão causando o que chamamos de “efeito rebote”, ou 

seja, sintomas que haviam sido aliviados no início do uso da droga acabam voltando, e 

muitas vezes, com maior intensidade:

Ÿ   Dificuldade de memória, tanto verbal como visual

Ÿ   Dificuldade de tomar decisões

Ÿ   Impulsividade e perda do autocontrole

Ÿ   Ataques de pânico

Ÿ   Recorrências de paranoia, alucinações, despersonalização

Ÿ   Depressão profunda

INTOXICAÇÃO AGUDA POR METILFENIDATO

Estão quimicamente relacionados às anfetaminas, porém seus efeitos não são tão 

intensos. Por causa do efeito de aumentar a atenção e a concentração, ele pode ser usado 

indiscriminadamente por estudantes que queiram melhorar seu desempenho.

A intoxicação aguda é comum por usuários que se aproveitam do seu efeito de euforia para 

combinar o uso com outro psicoestimulante reforçando ainda mais o efeito, ou mesmo 

associando ao álcool para contrabalancear o efeito depressor do álcool. Abusar do 

metilfenidato pode fazer a pessoa ver coisas que não são reais, ter pensamentos estranhos 

que não são verdades, e agir de maneira bizarra. Consequências severas, incluindo a 

morte, têm sido reportadas . 

INTOXICAÇÃO CRÔNICA POR METILFENIDATO
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INTOXICAÇÃO AGUDA POR CLUB DRUGS

A quetamina distorce a percepção e produz uma sensação de distanciamento do ambiente 
e de si mesmo. Altas doses da quetamina podem causar principalmente delírio e amnésia. 
O GHB (ou ecstasy líquido) e o Rohypnol são sedativos. O abuso do GHB pode ainda causar 
convulsão e morte. O Rohypnol pode causar amnésia e, especialmente quando misturado 
com o álcool, pode ser letal. 

O LSD (dietilamina do ácido lisérgico), um dos alucinógenos mais usados e mais potentes, 
pode causar depressão, pânico, dificuldade no movimento e na fala, aumento da pressão 
arterial e frequência cardíaca, rabdomiólise e episódios psicóticos (que consiste no 
reaparecimento das alucinações ou distorções vivenciadas durante a última crise).

INTOXICAÇÃO CRÔNICA POR CLUB DRUGS

Os efeitos vão variar de acordo com o tipo de droga consumida. Em geral todas elas causam 
dependência. Prejuízo na memória e doenças sexualmente transmissíveis (associadas ao 
alto uso entre homossexuais) são os efeitos mais estudados e comprovados pela literatura.

INTOXICAÇÃO AGUDA POR MACONHA

Os usuários deste tóxico buscam a sensação de relaxamento e bem estar semelhante ao 
efeito do etanol, enquanto os sons e as visões parecem ser mais intensos. O julgamento e a 
percepção do tempo e do espaço ficam prejudicados. Provoca sonolência, desatenção, 
diminuição na capacidade de dirigir veículos devido comprometer a coordenação motora; 
mesmo em usuários ocasionais a intoxicação aguda pode provocar distúrbios emocionais 
graves, episódios de pânico, distorções da imagem corporal, reações paranoides que têm 
provocado agressões seguidas de invalidez ou mortes em vítimas de assaltos e o aspecto 
característico de “olhos injetados de sangue” devido à vasodilatação acentuada nos vasos 
sanguíneos do olho. 

INTOXICAÇÃO CRÔNICA POR MACONHA

O uso continuado interfere na capacidade de aprendizado e memorização, podendo induzir 
um estado de depressão, levar a alucinações e delírios, instabilidade emocional, 
desorientação, alteração na personalidade. Também tem sido relatada a vulnerabilidade a 
desencadear esquizofrenia (no caso de predisposição) podendo precipitar e exacerbar os 
sintomas . 

Alguns pais e até mesmo as crianças e adolescentes são conscientizados do fato do 

metilfenidato estar classificado entre os medicamentos com alto potencial para dependência , 

mas têm aceitado seu uso medicinal. Os pais se preocupam com o fato de seus filhos se 

tornarem adictos a esse remédio e quererem experimentar drogas mais perigosas 

posteriormente na vida.
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Em homens tem sido verificada a redução dos níveis plasmáticos de mais de 50% da 

testosterona, assim como da contagem de espermatozóides em indivíduos que fumam dez 

ou mais cigarros por semana, provocando consequentemente a impotência sexual e a 

esterilidade. Na mulher pode trazer alterações hormonais chegando até a inibição da 

ovulação. O uso contínuo pode afetar os pulmões, sendo comuns os problemas 

respiratórios, principalmente a bronquite. 

Chegou o momento de sistematizar tudo o 
que você estudou e fazer uso de parte deste 
conhecimento.

Excetuando o álcool, o tabaco e a cocaína/crack, faça um quadro-comparativo contendo três colunas: 

SPA, intoxicação aguda e intoxicação crônica.

Faça uma análise comparativa dos efeitos da cocaína em suas vias de entrada no organismo: fumada, 

injetada e aspirada.

No caso da cocaína/crack, pense em um caso concreto que você tem ou teve contato em seu serviço e: 

1) identifique sintomas de intoxicação, 2) classifique a intoxicação em aguda e crônica e 3) justifique sua 

classificação.

INTOXICAÇÃO POR MAIS DE UMA DROGA EM USO COMBINADO

O quadro toxicológico é sempre pior em uma pessoa que tem overdose após uma mistura de 

duas ou mais drogas. Alguns exemplos mais comuns são:

Ÿ Cocaína + outras substâncias psicoativas, como a heroína ou as anfetaminas = prolonga ou 

aumenta a sensação de euforia; porém esta combinação aumenta a possibilidade de surgir 

um quadro de depressão respiratória. 

Ÿ Cocaína + álcool = dá lugar a um metabólito com uma meia-vida maior e maior 

toxicidade: o cocaetileno; isto acontece no fígado. A presença do cocaetileno prolonga a 

sensação de euforia, tende a reduzir a paranoia induzida pela droga, mas também 

aumenta a depressão miocárdica. 

Ÿ Álcool + benzodiazepínico = pode potencializar a ação do benzodiazepínico diminuindo  

drasticamente a atividade do SNC, podendo causar um acentuado comprometimento das 

funções psíquicas e a diminuição da atividade dos sistemas cardiovascular e respiratório, o 

que pode levar a uma depressão cardiorrespiratória grave podendo resultar em coma e até 

a morte. 
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Ÿ Álcool + anti-histamínico = pode aumentar a sonolência.

Ÿ Álcool + barbitúricos (por ex. Pentobarbital)  = pode aumentar a depressão.

Ÿ Álcool + anfetamina = leva comumente a um quadro de irritabilidade/agressão.

Ÿ Álcool + ecstasy = pode desencadear febre e desidratação.

Ÿ Ecstasy + alucinógenos (LSD por ex.) = pode magnificar o nível de alucinações.

Ÿ Ecstasy + cocaína ou anfetaminas = pode aumentar a pressão arterial e a frequência 

cardíaca.

Ÿ Maconha + álcool = aumenta o efeito de cada substância e pode levar a um 

comportamento irresponsável.

Ÿ Maconha + anfetamina ou tabaco = pode aumentar a frequência cardíaca originando 

problemas no coração ou um acidente vascular encefálico.

Ÿ Tabaco + álcool = é a combinação mais frequente. Aumenta o risco de câncer 

(principalmente boca, esôfago, laringe e faringe) e doenças cardiovasculares, mais do que o 

uso isolado de uma delas. O uso combinado na adolescência aumenta a predisposição para 

o consumo de outras drogas e o surgimento de problemas pessoais e sociais. 

Esse é o momento de pensar em sua 
realidade como profissional

Ÿ    Em sua experiência com atendimento a um usuário, você observou, no quadro clínico apresentado 

por ele/ela, algumas das consequências do uso combinado de drogas? Quais foram essas 

consequências? Como você justifica esse quadro com base no que foi apresentado neste capítulo?

Ÿ     Você sente confiança para explicar os principais conceitos da toxicologia?

Ÿ     Você sabe enunciar as fases que precedem os efeitos tóxicos da SPA?

Agora é o momento de autoavaliar 

a sua aprendizagem

10.  Barbitúricos são usados como sedativos, antiepilépticos e hipnóticos.

44 INTOXICAÇÃO AGUDA E CRÔNICA POR DROGAS



Ÿ   Você saberia explicar para um paciente ou um familiar quais são os fatores dos quais depende a 

toxicidade do álcool? 

Ÿ     Quanto aos efeitos nocivos, você sabe classificar a toxicidade de uma SPA?

Ÿ     Você se sente confiante em orientar um usuário ou um familiar dele sobre a intoxicação pelas drogas 

mais popularizadas em nosso meio: álcool, tabaco, cocaína/crack e maconha? Quais fatos sobre a 

intoxicação chamaram a sua atenção e que você gostaria de enfatizar nessa orientação?

Ÿ   Com base num caso real de atendimento a um usuário, no seu serviço, que faz uso de múltiplas 

drogas, aponte dois fatos aprendidos neste capítulo que tiveram uma utilidade imediata na 

compreensão desse caso.

Ÿ     Considerando o objetivo deste capítulo, de descrever a intoxicação por drogas, como julga seu nível 

de conhecimento sobre o assunto?
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SINDROME DE ABSTINÊNCIA  
Jovana Gobbi Marchesi Ciríaco

Capitulo 3



Caro(a) leitor(a).

O objetivo deste capítulo é possibilitar que você conheça a SAb de modo a ser capaz de identificá-la nos 

pacientes aos quais presta assistência na Atenção Primária. Nas seções seguintes você saberá quais 

são: 1) os critérios diagnósticos que definem esta síndrome; 2) os conceitos neurobiológicos a ela 

relacionados; 3) as diferenças entre a SAb aguda, tardia e condicionada; e, por fim, saberá qual é 4) a 

caracterização da SAb do álcool, do crack, da maconha, da nicotina e de outras drogas. 

Espero que o estudo do capítulo seja prazeroso para você, pelo conhecimento pessoal proporcionado e 

pela utilidade profissional, após sua articulação com os demais capítulos deste livro.

Bom estudo!

SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA

Jovana Gobbi Marchesi Ciríaco¹

1. Médica Neurologista, Residência médica e Doutorado em Neurologia pela USP/SP, Especialista em Neurologia Vascular e Distúrbios de 
Movimento, Professora Adjunto de Semiologia Médica da UFES/ES, Professora Adjunta de Neurologia da EMESCAM/ES e Professora do 
CRRESCES.

SEÇÃO 1: Definição clínica da Síndrome de Abstinência de Drogas 

A SAb corresponde a um conjunto de sinais e sintomas físicos e psíquicos de desconforto 

decorrentes da cessação ou redução no uso de substância psicoativa (SPA), sendo este uso 

feito repetidamente e geralmente após longo período e/ou em altas doses[1-4]. 

Quase a totalidade das SPAs é capaz de desencadear sintomas de abstinência. Tais 

sintomas fazem parte do critério diagnóstico para definir a dependência de SPA, mas eles 

podem ocorrer sem a existência da mesma. A maioria dos indivíduos tende a readministrar 

a SPA geradora para cessar o desconforto da Sab [1].

Seu início e curso são limitados no tempo e correlacionam-se diretamente ao tipo e à 

quantidade de SPA usada imediatamente antes da interrupção ou redução no uso. Suas 

características clínicas serão opostas àquelas relatadas  na  intoxicação  aguda  pela  SPA. 
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Inicialmente surgem os sintomas predominantemente psíquicos: “craving²” ou fissura, 

ansiedade, sintomas depressivos, irritabilidade, déficit de atenção e concentração e 

insônia. Com o aumento da dependência, amplifica-se a magnitude da Sab [1,3]. 

A meia-vida³ da substância tem paralelos com os aspectos da abstinência, isto é, quanto 

mais prolongada sua ação, maior o tempo entre a cessação do uso e o início dos sintomas 

de abstinência, e maior a duração provável da Sab [1].

Vale ressaltar a diferença entre SAb e síndrome de retirada, pois esta última pode ocorrer 

com psicotrópicos como os antidepressivos inibidores seletivos de recaptação de 

serotonina (ISRS), que não causam adicção, como também com medicações não 

psicotrópicas, como os corticóides.

               Quadro 1: Critérios diagnósticos da SAb.

2.  Craving – Substantivo. Desejo (m), gana (f). Fissura, fenda, rachadura, cissura. O adjetivo fissurado, e não o substantivo fissura, tem uso na 
gíria popular referindo-se ao sujeito dependente de drogas… No entanto, a literatura especializada apropriou-se do termo fissura para 
utilizá-lo como sinônimo de craving a fim de evitar o excesso de anglicismo nos textos. (Fonte: Koob, G.F.; Le Moal M. Addicition and the 
Brain Antireward System. Annu. Rev. Psychol. 2008.59:29-53).

3. Meia-vida - (T1/2 - eliminação) é o tempo necessário para que a concentração plasmática da droga ou a quantidade de droga no organismo 
diminua em cerca de 50%. (Fonte: GOODMAN & GILMAN. As bases farmacológicas da terapêutica. 10.ed. Rio de Janeiro: Mc Graw Hill, 2003.)

CRITÉRIOS DSM-IV Sab CRITÉRIOS CID-10 Sab

A. Desenvolvimento de síndrome 

substância-específica devido à cessação ou 

redução no uso prolongado ou excessivo da 

mesma.

1. Deve haver evidência clara de cessação 
recente ou redução no uso da substância após 
uso repetido, e usualmente prolongado e/ou 
em altas doses da mesma.

B. A síndrome substância-específica causa 

desconforto clinicamente significativo ou 

prejuízo social, ocupacional, ou em outras 

áreas funcionais importantes.

2. Os sinais e sintomas são compatíveis 

com as características conhecidas para a 

abstinência da substância em questão.

C. Os sintomas não decorrem de condição médica 
geral ou por nenhuma outra desordem mental.3. 
Os sinais e sintomas não podem ser atribuídos a 
outra condição médica não relacionada ao uso da 
substância, e não se explica nenhum outro 
d i s t ú r b i o  m e n t a l  o u  c o m p o r t a m e n t a l .

Pode ser subdivida em Não-complicada ou 

com convulsões.

C. Os sintomas não decorrem de condição 

médica geral ou por nenhuma outra 

desordem mental.
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A importância dos sintomas de abstinência se reflete não apenas no desenvolvimento da 

dependência, mas também no sucesso do processo de mudança do consumo e na 

construção de um novo estilo de vida [1]. 

Vamos fazer uma pausa para refletir

Quais fatos você já sabe enumerar acerca da SAb?

Por que é importante conhecer como é a SAb em cada paciente em particular?

Seção 2: Conceitos neurobiológicos relacionados à SAb: neuroadaptação de prejuízo 

(tolerância), neuroadaptação de oposição (abstinência).

O cérebro é formado por uma vasta rede de células chamadas neurônios que se conectam 

entre si através das sinapses. A sinapse pode causar estimulação ou inibição do neurônio 

com o qual se conecta, e desta forma, segue modulando o funcionamento cerebral. Através 

de substâncias químicas conhecidas como neurotransmissores (geralmente aminoácidos) 

que são liberados na fenda sináptica entre os neurônios, várias alterações morfológicas ou 

apenas fisiológicas podem ocorrer definindo a ação inibitória ou excitatória para a conexão 

entre os dois neurônios. Um exemplo de neurotransmissor inibitório é o ácido gama-

amino-butírico=GABA.

O consumo de SPAs produz modificações anatômicas e fisiológicas no funcionamento do 

organismo que, inicialmente, se encarrega de eliminar tais substâncias para reestabelecer 

seu equilíbrio. Mas, com o uso constante e prolongado, várias adaptações são realizadas 

para manter o organismo em um novo equilíbrio. Assim, a presença da SPA no organismo é 

essencial para o usuário, uma vez que o novo equilíbrio depende agora da presença da 

substância em seu organismo. Deste modo, a ausência da mesma será marcada por 

sintomas de desconforto (SAb), dos quais o usuário da droga buscará alívio retornando ao 

uso da SPA. As características desse novo comportamento de busca serão moldadas tanto 

pela personalidade quanto pelo ambiente cultural que permeia esse usuário. Há duas 

neuroadaptações mais conhecidas: a tolerância e a SAb. Deste modo, se por um lado o 

organismo se tornou mais indiferente à presença droga (tolerância), por outro também 

ficou mais sensível à falta dela (SAb)[1].
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Adaptação de prejuízo: tolerância

A adaptação de prejuízo consiste no desenvolvimento de mecanismos que dificultem a 

ação da droga sobre as células, reduzindo, assim, seus efeitos psicoativos esperados. Isso 

pode acontecer a partir da redução do número ou da sensibilidade dos receptores à 

substância em questão ou do aumento da eficiência do corpo na metabolização e 

eliminação da droga[1,5,6].

A partir dessas modificações, a dose ou quantidade habitual de droga consumida não 

provocará no usuário os efeitos positivos que ele busca. Para obtê-los de agora em diante, 

ele necessitará de doses maiores, capazes de “romper” as novas barreiras neurobiológicas 

criadas pelo organismo. Esse aumento causará uma nova neuroadaptação, que implicará 

em outro aumento de dose e assim por diante.

Adaptação de oposição: Síndrome de Abstinência 

Segundo Littletton & Harper (1994), “a adaptação de oposição consiste num mecanismo 

para derrotar os efeitos da presença da droga através da instituição de uma força 

oponente dentro da célula. Este tipo de alteração tem claramente um potencial, quando 

exposto à remoção da droga, de produzir transtornos funcionais na direção oposta àquela 

causada originalmente pela droga”. Desse modo, nota-se entre os usuários de sedativos 

uma SAb marcada por inquietação, insônia, aceleração do pensamento e confusão 

mental. Já entre os usuários de estimulantes, o quadro é geralmente depressivo, com 

lentificação psicomotora e aumento do sono [1,5,6].

É essencial afirmar que as adaptações de oposição causam um desequilíbrio no SNC 

quando a droga é retirada. Esse desbalanço aparece na forma de sintomas de desconforto, 

de intensidade variável. Tais sintomas permanecerão até que o organismo recupere seu 

equilíbrio anterior, no qual não havia a presença constante da droga [1,5,6]. Esse quadro é 

denominado síndrome de abstinência (Figura 1).
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FIGURA 1: A hipótese de Himmelsbach para a dependência do álcool. O sistema nervoso central funciona em homeostase 

(equilíbrio). O consumo de álcool provoca alterações na química cerebral, para produzir seus efeitos agudos. Frente ao uso 

frequente e prolongado da substância, o organismo provoca adaptações de oposição, com a finalidade de recuperar o 

equilíbrio perdido. Nessa fase, os efeitos do álcool para dose habitualmente consumida estão diminuídos (tolerância). Com 

a interrupção do consumo, a adaptação emerge, fazendo surgir uma sintomatologia no sentido oposto aos efeitos do 

álcool. É a síndrome de abstinência, que durará enquanto o equilíbrio anterior (sem álcool) não for restabelecido.

A neurobiologia da SAb alcóolica consegue explicar muitos dos sintomas clínicos 
considerando o mecanismo complexo de atuação do álcool sobre o SNC. O álcool influencia 
a liberação das principais monoaminas neurotransmissoras presentes no SNC: dopamina, 
serotonina, noradrenalina e peptídeos opióides. Também atua na estimulação do principal 
aminoácido inibitório GABA assim como age aumentando o antagonismo do receptor 
NMDA (N-metil D-aspartato = aminoácido excitatório agonista do neurotransmissor), que 
regula o glutamato, principal aminoácido excitatório. Assim age aumentando a inibição do 
SNC, seja por maior inibição gabaérgica direta, seja por menor estimulação glutamatérgica 
(bloqueando seus receptores NMDA). Também existem evidências que o etanol reduz a 
concentração de acetilcolina cerebral, e ainda atua no influxo celular de cálcio por 
diminuição na intoxicação aguda e aumento na abstinência [1,3,5-8]. Desta maneira, na 
síndrome de abstinência os efeitos inversos da ação do álcool no organismo irão ocorrer 
justificando a sintomatologia como na figura 2.

FIGURA 2: Bases neurobiológicas da Síndrome de Abstinência Alcóolica (SAA).
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A SAb aguda corresponde aos sinais/sintomas físicos, psicológicos e sociais provocados 

pela falta da droga que ocorre nas primeiras duas semanas do último uso, geralmente de 3 

a 10 dias[2].

A SAb tardia ou protraída tem sintomas baseados na sobriedade, ocorrendo em meses ou 

anos. Predominam alterações psíquicas como distúrbios de memória, confusão mental, 

reação emocional exagerada ou apatia, distúrbios do sono, problemas de coordenação 

motora e sensibilidade extrema ao estresse. Ocorre principalmente com as seguintes SPAs: 

álcool, cocaína, opióides e sedativos. Pode surgir também de forma condicionada[2].

A SAb condicionada por sua vez, apresenta quadro similar à SAb aguda porém em menor 

intensidade ou com sintomatologia mais restrita, vivenciada por dependentes de álcool, 

cocaína ou opióides, expostos a estímulos ambientais e/ou emocionais previamente 

associados com uso da SPA[2].

De acordo com a teoria do condicionamento clássico ou pavloviano, estímulos ambientais 

não condicionados, temporariamente associados a reações não condicionadas de 

abstinência, tornam-se estímulos condicionados capazes de eliciar os mesmos sintomas 

de abstinência. Em outra versão da teoria do condicionamento, uma resposta inata 

compensatória aos efeitos de uma substância (  aguda), torna-se tolerância

condicionalmente relacionada aos estímulos associados ao uso da substância. Se os 

estímulos são apresentados sem a administração concreta da substância, a resposta 

condicionada é eliciada como uma reação compensatória do tipo da abstinência[1,3].

O que são as neuroadaptações de prejuízo e de oposição à presença da droga no SNC?

Como você justifica a sintomatologia da SAb do álcool no nível neurobiológico, de acordo com a Figura 2?

Seção 3: Síndrome de Abstinência Aguda, Tardia e Condicionada.

Vamos verificar se você compreendeu os 

conceitos apresentados até então.
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Vamos aplicar os conceitos 
que você acabou de estudar?

Diferencie SAb aguda, tardia e condicionada.

Certifique-se de ter dominado o conteúdo anterior antes de passar para a seção seguinte na qual você 

aprenderá sobre a SAb de cada tipo de droga.

Seção 4: Caracterização da Síndrome de Abstinência de SPAs específicas

A – SPAs depressoras do SNC: álcool, BZD, opióides, barbitúricos e inalantes.

ÁLCOOL: Na Síndrome de Abstinência do Álcool (SAA), o usuário deve apresentar 3 dos 

seguintes sintomas: tremor de pálpebras, língua ou mãos, sudorese, náuseas ou vômitos, 

taquicardia ou hipertensão arterial, agitação psicomotora, cefaleia, insônia, fadiga ou 

adinamia, ilusões ou alucinações visuais, auditivas ou tatéis, e até crises convulsivas. 

Inicia-se após as primeiras 6-8 horas de interrupção do consumo pelos tremores, os 

sintomas psicóticos após 8-12hs, convulsões em 12-24hs e o delirium tremens nas 

72horas [1,3,7].

As crises convulsivas são estereotipadas do tipo tônico-clônico generalizado. Podem 

ocorrer salvas de crises nas primeiras horas (o estado de mal epiléptico surge em menos de 

3% dos indivíduos). Deve ser feito diagnóstico diferencial com outras doenças comuns no 

alcoolista como trauma de crânio, neoplasias, neuroinfecções, acidente vascular cerebral 

assim como distúrbios metabólicos[7].  Apenas os casos mais graves de SAA (cerca de 5%) 

cursam com desorientação temporo-espacial, confusão mental, ilusões ou alucinações e 

convulsão, sendo denominados de delirium tremens; e estes casos tem mortalidade de 5-

25%. O delirium tremens pode durar de 7 dias a 2 meses. O quadro clínico pode ser 

agravado na presença de comorbidades como depressão, diabetes, desnutrição entre 

outras[7].

Estudos de fluxo cerebral mostram hipoatividade, principalmente em lobos frontais, 

durante o período da Sab[7]. 

A SAA pode ser subdividida, conforme a gravidade clínica, em dois níveis: I (leve-moderada) 

e II (grave)[7]. Esta subdivisão auxilia na decisão terapêutica da mesma (figura 4).
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FIGURA 3: Relação entre interrupção do uso de álcool e surgimento da SAA.
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NÍVEL 1 - LEVE/MODERADA

NÍVEL 2 - GRAVE
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leve agitação psicomotora, tremores finos de 
extremidades, sudorese facial discreta, relata episódios 
de cefaléia, náuseas sem vômito, sensibilidade visual, sem 
alteração da sensibilidade tátil e auditiva.

agitação psicomotora intensa; tremores generalizados; 
sudorese profunda; com cefaléia, náuseas com vômitos, 
hipersensibilidade visual, quadro epiletiformes recentes 
ou descritos a partir da historia pregressa.

leve agitação psicomotora, tremores finos de 
extremidades, sudorese facial discreta, relata episódios de 
cefaléia, náuseas sem vômito, sensibilidade visual, sem 
alteração da sensibilidade tátil e auditiva.

o contato com o profissional de saúde esta alterado, encontra-se 
desorientado tempo-espacialmente, o juízo critico da realidade 
esta comprometido, apresenta uma ansiedade intensa, com 
episodio de violência auto ou heterodirigida, apresenta-se 
delirante, com pensamento descontinuo, rápido e de conteúdo 
desagradável, observam-se alucinações táteis e ou auditivas.

refere estar morando com familiares ou amigos, com os 
quais se relaciona regular ou adequadamente, atividade 
produtiva moderada, mesmo que atualmente esteja 
desempregado, a rede social ativa.

refere estar morando só ou com familiares ou amigos, mas 
este relacionamento está ruim, tem estado desempregado 
ou impossibilitado de desenvolver  atividade produtiva, a 
rede social é inexistente ou apenas se restringe ao ritual de 
uso da substância.

sem complicações e/ou comorbidades clínicas e ou 
psiquiátricas detectadas ao exame geral.

com complicações e ou comorbidades clinicas e ou 
psiquiátricas detectadas ao exame geral.

Figura 4 - Níveis de gravidade da SAA
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Hora de pensar em sua prática na 

Atenção Primária

Você já prestou assistência a um usuário no seu serviço que apresentou sintomas da SAb de álcool, 

mesmo que ele tenha procurado/recebido a sua assistência por outra razão? Recorde qual foi o 

encaminhamento dado ao caso e, baseado no que você acabou de aprender sobre os níveis de 

gravidade da SAA (figura 4), analise o encaminhamento que foi feito.

BENZODIAZEPÍNICOS: o paciente precisa demonstrar três dos seguintes sintomas: tremor de 

pálpebras, língua ou mãos, náuseas ou vômitos, taquicardia, hipotensão postural, 

agitação psicomotora, cefaleia, insônia, fadiga ou adinamia, ilusões ou alucinações 

visuais, auditivas ou táteis, ideação paranóide e até crises convulsivas[1,3,4].

Os sintomas têm correlação com tempo de uso e dose, surgem em 2-3 dias, mas nas drogas 

de longa duração, como o caso do diazepam, podem iniciar em 5-6 dias. Os sintomas 

podem persistir por dias até meses.

OPIÓIDES (morfina, codeína, meperidina, heroína): o paciente precisa apresentar pelo menos 3 

dos seguintes sintomas: “craving” ou fissura por droga opióide, rinorréia ou congestão 

nasal, lacrimejamento, cãimbras ou espasmos musculares, cólicas abdominais, náuseas 

ou vômitos, diarreia, midríase, piloereção ou calafrios, taquicardia ou hipertensão, sono 

não reparador ou agitado, bocejos frequentes. Raramente leva a morte, exceto se há 

comorbidades associadas.

As substâncias com ação de curta duração produzem SAb mais curta e mais intensa, 

enquanto as de longa duração causam sintomas mais leves e prolongados. Podem ocorrer 

não apenas por redução ou cessação do uso, mas também pela ação de antagonistas de 

opióides (e. g., naltrexona). Iniciam-se em segundos com pico em 1 hora, nos casos de uso 

intravenoso. “Craving” ou Fissura excessivos e SAb intensa são frequentes em retirada 

abrupta[1].

Para morfina e heroína, iniciam-se 6-8 horas após última dose, após usualmente 1 a 2 

semanas de uso contínuo, têm intensidade máxima em 2-3 dias e persistem por 7-10 dias, 

mas alguns duram até 6 meses ou mais (e.g.,  insônia, bradicardia e desregulação 

térmica)[1,3,4].
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A SAb por meperidina surge rápido e com pico em 8-12 horas e finaliza em 4-5 dias. Para 

metadona inicia em 1-3 dias e termina em 10-14dias[1,3,4]. 

B – SPAs estimulantes do SNC: cocaína, anfetaminas e derivados, nicotina, cafeína.

COCAÍNA: o usuário apresenta humor disfórico e pelo menos duas das seguintes 

características: letargia e fadiga, agitação ou lentificação psicomotora, “craving” ou fissura 

por cocaína, aumento do apetite, insônia ou sonolência excessiva, sonhos desagradáveis 

ou bizarros. 

A SAb por cocaína pode surgir após cessação/redução do uso ou após intoxicação aguda 

levando à depressão com disforia, anedonia, ansiedade, irritabilidade, fadiga, sonolência e 

até agitação. São sintomas mais leves e moderados com resolução em 18 horas. Em uso de 

altas doses e em dependentes, a SAb pode durar mais de 1 semana com pico em 2-4 dias e 

pode se associar com comportamento ou ideação suicida e com fissura (“craving”) 

importante pela SPA. Os usuários tendem a usar outras SPAs para melhorar os sintomas 

(e. g., álcool, benzodiazepínicos, maconha e outros hipnosedativos) [1,3,4].

CRACK: o paciente apresenta padrão de fissura intenso (“craving”) associado a outros 

sintomas como fadiga, anedonia, depressão, que levam ao retorno do uso. Subdivide-se em 

3 fases: I – “crash”: redução drástica do humor e energia, surgindo 15-30 min após uso e 

persiste por 8 horas, mas pode durar até 4 dias; II – síndrome disfórica tardia, início de 12-

96 horas e pode durar de 2-12 semanas; e III – extinção, quando desaparecem ou 

diminuem os sintomas disfóricos e o “craving” torna-se intermitente[1,3,4].

Na fase I pode ter depressão, ansiedade, paranoia e intenso “craving” ou fissura. Instala-se 

a hipersonia, aversão ao uso de mais cocaína-crack, e o indivíduo desperta em algumas 

ocasiões para ingerir alimentos em grande quantidade. 

Nos primeiros quatro dias da fase II, há presença de sonolência e de desejo pelo consumo 

da droga, anedonia, irritabilidade, problemas de memória e ideação suicida. Ocorrem 

recaídas frequentes, como forma de tentar aliviar os sintomas disfóricos.

A comorbidade é muito frequente em usuários de cocaína-crack piorando muito o 

prognóstico da Sab.

ANFETAMINAS E DERIVADOS: o usuário apresenta humor disfórico e pelo menos duas das 

seguintes características: letargia e fadiga, agitação ou lentificação psicomotora, fissura 

pela SPA, aumento do apetite até fome voraz e insaciável, insônia ou sonolência excessiva, 

sonhos desagradáveis ou bizarros. Também pode surgir cefaleia, sudorese, espasmos 

musculares e cólicas abdominais. Os sintomas se iniciam em 2-4 dias e se resolvem em 1 

semana. O sintoma mais grave é a depressão, principalmente em usuários de altas doses, 

que podem ter ideação suicida[1].  
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NICOTINA: o usuário apresenta pelo menos 2 dos seguintes aspectos: fissura por tabaco, 

fadiga ou adinamia, ansiedade, humor disfórico, insônia, irritabilidade, aumento do 

apetite, tosse excessiva, úlceras ou aftas orais, dificuldade de concentração[1,3].

Os sintomas podem surgir após 2hs da última dose com pico nas primeiras 24-48hs e 

algumas vezes, podem durar semanas ou meses. Geralmente ocorre: fissura intensa, 

tensão, irritabilidade, dificuldade de concentração, sonolência e dificuldade paradoxal 

para iniciar o sono, bradicardia e hipotensão postural, aumento do apetite e ganho de 

peso, diminuição da performance motora, e aumento do tônus muscular[1,3].

CAFEÍNA: sem definição pelo DSM-IV, mas alguns estudos mostram sua ocorrência em 50-

75% dos usuários. Sintomas mais comuns são cefaleia e fadiga, seguidos de ansiedade, 

irritabilidade, sintomas depressivos leves, diminuição da performance motora, náuseas e 

vômitos, fissura por cafeína e dores musculares com rigidez. Inicia após 12-24 horas da 
1,3

última dose, com pico em 24-48 horas e resolução em 1 semana[1,3] .

C – SPAs perturbadores do SNC (alucinógenas): maconha, LSD, anticolinérgicos, cogumelos, chá do 

santo daime, ecstasy, metilfenidato.

MACONHA: sem critérios diagnósticos pelo DSM-IV. Apesar de muitos estudos controversos 

a respeito desta SPA, define-se sua SAb por sintomas como ansiedade, irritabilidade, 

inquietude, sintomas depressivos, insônia, redução do apetite, cefaleia e fissura pela PSA, 

tremor de mãos, sudorese e dores musculares. Surge após horas até 7 dias da interrupção 

ou redução do uso[1]. 

ECSTASY  (3,4 metilenodioxi-N-metanfetamina-MDMA): apesar de ser considerado capaz de 

ligeira dependência psíquica, pode gerar dependência física no uso crônico e abusivo; 

desta forma, a sua SAb apresenta-se por dores musculares, fadiga e surto depressivo. São 

sintomas muito fugazes e de desaparecimento rápido, e ocorrem em baixa frequência[1].

LSD (dietilamida do ácido lisérgico): Pode criar dependência psicológica, mas não cria 

dependência física. Não existem provas das consequências físicas do consumo de LSD; 

apenas se conhecem as relacionadas com problemas psicológicos, como depressão, 

ansiedade, psicose, etc. O consumo do LSD poderá provocar a alteração total da percepção 

da realidade[1].

O flashback ou revivescência é o principal perigo do consumo. Nestas situações, o 

indivíduo volta a experimentar a vivência tida com a droga, sem que para tal tenha de 

consumi-la de novo. Estes flashbacks podem ocorrer semanas após a ingestão da 

substância[1].

METILFENIDATO: não é causador de dependência física, segundo os estudos feitos até o 
1,9

momento , porém pode gerar dependência psíquica especialmente em usos crônicos ou 

abusivos; e em alguns podem apresentar alguns sintomas similares à SAb de anfetaminas, 

porém mais ligeira e menos intensa após 4-6 horas do uso. Muitos consideram como 

síndrome de retirada e não de abstinência.
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Como forma de memorização, construa um quadro-síntese com as drogas de uso mais popularizado 

(álcool, nicotina, cocaína, crack e maconha) contendo quatro colunas: 1) droga, 2) grupo ao qual 

pertence, 3) quando ocorre a SAb, 4) sintomas da SAb e 6) curiosidade

Momento de rever o que você aprendeu

Como você está em seu processo de ensino e aprendizagem?

Agora, você vai avaliar a si mesmo(a) como aprendiz e mediador na aprendizagem:

1 - Você sente segurança ao enunciar os três critérios diagnósticos da CID-10 para a AAb?

2 - Você saberia explicar, para um paciente da Atenção Primária que vivenciou uma SAb, como as 

neuroadaptações de prejuízo e de oposição se relacionam aos sintomas que ele sentiu?

3 - Você sabe contar para alguém pelo menos um fato dos “bastidores” neuroquímicos da SAA?

4 - Você consegue diferenciar SAb aguda, tardia e condicionada?

5 - Você sente segurança ao listar pelo menos dois sintomas para a SAb do álcool, da nicotina, da 

cocaína, do crack e da maconha?

6 - Enfim, considerando o seu conhecimento antes do estudo deste capítulo e o seu conhecimento 

agora, ao final do estudo, como julga a sua aprendizagem?
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REDUÇÃO DE DANOS EM 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA

Maristher Sarmento Braga

Capitulo 4



Caro(a) leitor(a).

É possível uma sociedade sem produção, venda e consumo de álcool e outras drogas?

Uma resposta comum a esta pergunta indica que temos que ensinar e aprender sobre como lidar com 

as consequências do uso de drogas, seja o uso recreativo ou medicinal, seja o uso arriscado. Exemplos 

familiares no caso do uso recreativo estão relacionados a alguém que se alimenta antes de beber, ou 

toma um táxi para não dirigir depois de beber.

Redução de Danos na dependência química é um conjunto de ações em políticas, programas e práticas 

que visam reduzir os danos (fisiológicos, sociais ou de outro tipo) do uso arriscado de drogas, sem 

necessariamente reduzir o consumo ou a oferta de drogas. Trata-se de ações aplicadas em quaisquer 

comportamentos de risco e, portanto, úteis à intervenção sobre outros fenômenos (e.g., DST's e 

gravidez na adolescência).  

Este capítulo tem o objetivo de possibilitar que você conheça a Redução de Danos na dependência 

química, inseridos no Sistema de Saúde, Assistência Social, Justiça e Segurança Pública. Nas seções 

seguintes, você vai saber sobre a sua história na área da Saúde, a sua lógica de existência, com qual 

noção de dano trabalha, como é sua inserção nas políticas públicas e, por fim, quais são os princípios, 

estratégias e experiências deste movimento que virou legislação no Brasil.

Espero que o estudo do capítulo possa “reduzir os riscos” do não saber dos benefícios desta 

importante ferramenta de intervenção nos Sistema de Saúde, Assistência Social, Justiça e Segurança 

Pública.

Boa leitura.

REDUÇÃO DE DANOS EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA

Maristher Sarmento Braga

Egressa do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva PPGSC/UFES

Seção 1: Breve história das políticas e práticas de redução de danos no mundo e no Brasil 

Dependência Química 
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As estratégias de Redução de Danos, quando aplicadas à dependência química, constituem um 

conjunto de ações para abordagem de problemas relacionados ao uso arriscado de substâncias 

psicoativas. O conjunto de ações aplica-se a sujeitos que, não tendo o desejo de abster-se do uso, 

adotam práticas, tais como o compartilhamento de seringas e cachimbos e práticas sexuais 

desprotegidas, que colocam em risco a sua saúde e de outro, tornando-se desta forma, vulneráveis a 

várias doenças.

A Redução de Danos teve origem na Inglaterra, em 1926, fato que marcou a maneira de 

abordar o problema do uso de substâncias psicoativas no mundo. Nesse ano um grupo de 

médicos definiu, no Relatório Rolleston, que a maneira mais adequada de tratar 

dependentes de heroína e morfina era realizar uma administração monitorada do uso 

dessas drogas, a partir do princípio segundo o qual o médico poderia prescrever 

legalmente opiáceos para os dependentes dessas drogas, sendo esse ato médico entendido 

como tratamento e não como “gratificação da adição”. O objetivo era possibilitar ao 

usuário uma vida mais estável e mais útil à sociedade, uma vida mais produtiva¹ [1].

Você deve estar se perguntando: 
como este movimento chegou ao Brasil?

1.  Os anos 80 foram marcados por um movimento neste mesmo sentido, objetivando reduzir a contaminação dos usuários de drogas 

injetáveis pela hepatite B e pela AIDS [1]. 

Foi em 1989, quando o governo da cidade de Santos, em São Paulo, implantou o primeiro programa de 

redução de danos. Se você viveu nessa época, se lembra que uma ordem judicial impediu a distribuição 

de seringas descartáveis para os usuários de drogas injetáveis, mas a redução de danos continuou: 

orientou-se o uso de hipoclorito de sódio para a esterilização das agulhas e seringas usadas.

Depois, primeiro em Santos (1993) e, logo em seguida, em Salvador (1995), a figura do “redutor de 

dano” apareceu em programas de saúde. Tais programas foram se espalhando pelo Brasil e a redução 

de danos foi cada vez mais sendo adotada como estratégia de atenção à saúde.

Em 1988 surgiu a primeira lei estadual, em São Paulo, legalizando a troca, entre usuários de drogas 

injetáveis, de seringas usadas por seringas esterilizadas.

Em 2004 o Ministério da Saúde inclui a redução de danos na Política de Atenção Integral aos Usuários de 

Álcool e Outras Drogas. [23].
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Seção 2: Noções de risco e de dano aplicadas ao uso arriscado de drogas 

No estabelecimento de políticas públicas de redução de danos é preciso ter em foco o tipo de 

relação existente entre as drogas e os danos associados ao padrão de uso e os tipos de 

danos que se pretende minimizar.

A Redução de Danos trabalha com programas de baixa exigência ou seja, serviços que 

acolhem usuários de forma mais tolerante, como uma alternativa para as abordagens 

tradicionais de alta exigência, aquelas que, tipicamente, exigem a abstinência total como 

pré-requisito para a aceitação ou permanência do usuário, sem perder de vista a 

possibilidade ideal da abstinência [3].Conhecer as estratégias de Redução de Danos, suas 

vantagens, desafios e limitações, permitirá ao profissional de saúde ter alternativas para 

tratamento das questões relacionadas ao uso de drogas. 

A definição da Redução de Danos mostra que esta estratégia permeia todos os aspectos do 

trabalho no campo do uso, do abuso de substâncias psicoativas, focando o indivíduo como 

um todo, a sua qualidade de vida e a promoção de um estilo de vida mais saudável, 

trabalhando com os objetivos de evitar o envolvimento com o uso de drogas, evitar o 

envolvimento precoce, evitar que seu uso se torne abuso, ajudar a abandonar a 

dependência e orientar para um uso menos prejudicial possível [4].   
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Fatores de risco podem estar também no domínio da comunidade e da sociedade em geral. 

Entre eles podemos citar as posturas favoráveis para o uso e abuso de drogas, a falta de 

conhecimento ou falta de sensibilidade para o problema pela sociedade, serviços 

inadequados para jovens ou falta de oportunidade para envolvimento social, 

disponibilidade das drogas, carência de leis ou de controle sobre o uso de drogas, 

empobrecimento, desemprego e subemprego, discriminação e preconceito.

Em resumo:

Dependência Química 



Risco pode ser definido como a possibilidade ou probabilidade da ocorrência de um evento. O dano 

prevê a ocorrência do evento em si. Assim, estes termos não deveriam ser usados como sinônimos 

porque, inclusive, estão relacionados a campos diferentes de atuação dentro do contexto de uso de 

droga. A redução do risco está no campo de prevenção e visa evitar ou diminuir as chances que um 

evento perigoso à saúde ocorra. A redução de danos prevê ações que diminuam os danos inerentes a 

um evento perigoso que já vem sendo praticado por indivíduos ou grupos de indivíduos [22: 5].

2. Os tipos de danos que podem ser associados ao uso de drogas são: 1) os associados ao próprio efeito da droga no organismo (e.g., 
hepáticos e cerebrais, no caso do álcool ou barbitúricos); 2) os associados com a forma de utilização (e.g., infecções por Hepatite B, HIV e 
Hepatite C por compartilhamento de equipamentos de injeção; ou laringoespasmo, por aspiração), 3) os associados com o contexto no qual 
a droga é usada (e.g., acidentes automobilísticos por consumir álcool e dirigir). [23].

Momento de rever o que você aprendeu:

Quais são os dois pontos de foco da Redução de Danos?

Exemplifique a diferença entre risco e dano.

 “O dano prevê a ocorrência do evento em si”. Pensando em pessoas que frequentam o seu serviço, e 

que você sabe que fazem uso de drogas no padrão de abuso, quais eventos você considera que já são 

dano à saúde? 
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As estratégias da redução de danos não se restringe aos danos produzidos pelo uso arriscado de 

drogas. Pensando na lógica da redução de danos, você diria que usa estas estratégias nos serviços que 

você atua? Poderia citar um exemplo de uso de alguma destas estratégias?



68 REDUÇÃO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA 

Espaço para anotações  



Seção 4: Inserção da redução de danos nas políticas públicas sobre drogas.

Momento de rever o que você aprendeu:

Quais são os dois pontos de foco da Redução de Danos?

Exemplifique a diferença entre risco e dano.

 “O dano prevê a ocorrência do evento em si”. Pensando em pessoas que frequentam o seu serviço, e 

que você sabe que fazem uso de drogas no padrão de abuso, quais eventos você considera que já são 

dano à saúde? 

Seção 3: A lógica da redução de danos na lógica da redução da oferta e da demanda de drogas

O uso de substâncias químicas é um fenômeno que acompanha o ser humano desde os 

primórdios da humanidade [5]. Corresponde, na atualidade, a um grave problema social e 

de saúde pública. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde o uso arriscado de 

substâncias psicoativas afeta aproximadamente 10% da população mundial residente nos 

centros urbanos, sendo o perfil destes usuários, muito diversificados, independem da 

idade, sexo, nível de escolaridade e poder aquisitivo. Na “guerra às drogas”, o combate é 

travado contra os usuários, estigmatizando-os. Tem-se a tendência de procurar culpados 

para os problemas sociais, e, nesse contexto, o usuário de drogas carrega o rótulo da 

pessoa causadora da violência urbana e da desordem familiar [6].
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A Associação Internacional de Redução de Danos, formada por cientistas e profissionais 

que embasam esta linha de ação, vem preconizando que, “se não é possível livrar o mundo 

das drogas, é melhor aprender a conviver com elas e ensinar as pessoas a usar essas 

substâncias com o máximo de segurança possível” [10].



Nessa fase, a impossibilidade (temporária ou não) de um dependente abandonar o uso de 

drogas estava sendo aceita como fato [2]. Parte-se do princípio que as drogas lícitas e 

ilícitas fazem parte desse mundo e trabalha-se para minimizar seus efeitos danosos em vez 

de simplesmente ignorá-los ou condená-los [11].

Ou seja, a Redução de Danos trabalha em outra lógica sem ser contrária à abstinência; 

entretanto não deve ser confundida com atitudes favoráveis ou desfavoráveis ao uso de 

drogas [22]. As seções seguintes mostram a lógica da redução de danos contraposta à 

lógica da redução da oferta e da demanda de drogas.

Ao trabalhar nesta lógica, o uso de drogas é entendido em duas dimensões distintas [3]. De 

um lado, está o uso da droga, que varia ao longo de um continuum e de outro, suas 

consequências. A Redução de Danos tem primordialmente o seu foco no eixo dos 

problemas associados ao uso de drogas². Entretanto é necessário sempre considerar a 

relação direta existente entre a gravidade das consequências e o padrão do uso de droga. 

A proposta de Redução de Danos surgiu incentivando formas de auxílio cujo principal objetivo não era 

eliminar o uso de substâncias psicoativas, mas melhorar o bem-estar físico e social dos usuários, 

minimizando os prejuízos causados pelo uso dessas substâncias.

A redução de danos entende que a sociedade sempre conviveu e sempre conviverá com as drogas e, 

consequentemente, com os danos produzidos pelo seu uso. Logo, deduz-se que, qualquer tentativa de 

eliminar totalmente a oferta e a demanda por drogas não será eficaz. Portanto, é importante pensar em 

reduzir os danos do uso. 

Vamos pensar um pouco

2. Os tipos de danos que podem ser associados ao uso de drogas são: 1) os associados ao próprio efeito da droga no organismo (e.g., 
hepáticos e cerebrais, no caso do álcool ou barbitúricos); 2) os associados com a forma de utilização (e.g., infecções por Hepatite B, HIV e 
Hepatite C por compartilhamento de equipamentos de injeção; ou laringoespasmo, por aspiração), 3) os associados com o contexto no qual 
a droga é usada (e.g., acidentes automobilísticos por consumir álcool e dirigir). [23].

70 REDUÇÃO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA 



Seção 4: Inserção da redução de danos nas políticas públicas sobre drogas.

O acúmulo de autores que se opunham à noção de necessidade de abstinência, ou à 

abordagem tradicional às drogas, gerou trabalhos que atualmente convergem nos grupos 

que agem sob a perspectiva denominada “Redução de Danos”. O Ministério da Saúde 

brasileiro introduziu esta política há uma década, como abordagem preventiva oficial para 

a epidemia de HIV/aids³ [7].

Os Programas de Redução de Danos (PRD's) nasceram nas Universidades e nas 

Coordenações Municipais e Estaduais de Saúde, já que não existiam grupos organizados 

de usuários de drogas, nem ONGs envolvidas com a temática da Redução de Danos no 

Brasil. Desde o início, compreende-se que, ao criar possibilidades de redução dos danos 

subjetivos, se qualificam as condições para o exercício da cidadania [8].

Mesmo em casos de toxicomania (dependência), a não-obrigatoriedade da abstinência no 

tratamento traz valiosos benefícios, como a possibilidade de se estabelecer um vínculo 

terapêutico e se produzir uma ressignificação da experiência com as drogas [9].

Justifique a lógica da redução de danos contrapondo o juízo moral que se costuma fazer em relação ao 

uso arriscado de drogas (e.g., “errado” ou “fraco”) com o quanto este uso é danoso.

A Portaria 1.028 (veja o Anexo 1) informa que as ações mais básicas de redução de danos do uso 

arriscado de drogas compreendem medidas de atenção integral à saúde relacionadas à informação, 

educação e aconselhamento. Para executar estas ações básicas, você precisa conhecer: 1) possíveis 

riscos e danos relacionados ao uso de drogas; 2) aspectos da intoxicação aguda; 3) prevenção de 

infecções pelo HIV, hepatites, endocardites e outras patologias de padrão de transmissão similar; 4) 

aspectos da prática do sexo seguro; 5) serviços públicos e de interesse público, nas áreas de assistência 

social e de saúde; e 6) garantias e direitos do paciente.

Vamos pensar um pouco

 3. O anexo 1 é a portaria 1.028, de 1º de julho de 2005, que regula as ações que visam à redução de danos sociais e à saúde, decorrentes do uso 
de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência.
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Como você relacionada o que aprendeu nos demais capítulos deste livro com as estratégias de 

redução de danos?

Seção 5: Princípios e estratégias da redução de danos da dependência química

A redução de danos pode ser sintetizada em cinco princípios [2]:

1) É uma alternativa de saúde pública aos modelos moral, criminal e de doença, de 

compreensão do uso arriscado de drogas.

2) Reconhece a abstinência como resultado ideal, mas aceita alternativas que reduzam os 

danos do uso.

3) Baseia-se na defesa do dependente.

4) Promove acesso a serviços de baixa exigência.

5) Baseia-se nos princípios do pragmatismo empático versus idealismo moralista.

A partir das primeiras experiências bem-sucedidas, a proposta foi sendo ampliada para os 

diversos aspectos da questão do uso arriscado de drogas, incluindo a prevenção primária. 

Nesta prevenção, o foco deixa de ser a droga em si e passa a ser a qualidade de vida. As 

divulgações de informações ao público concentram-se menos nos perigos e mais na 

equação do uso racional e responsável de drogas, ou, ainda, enfatizam as vantagens de um 

estilo de vida sem elas [12]. Buscando integrar a contribuição dos estudos sobre o uso dos 

diversos psicotrópicos, surgiram, desde o início da epidemia de aids, na década de 80, 

formas de abordagem alternativa do tema “drogas”, procurando orientar posturas 

preventivas e pesquisas que incluíram a observação dos comportamentos de uso dessas 

substâncias (principalmente as utilizadas por via injetável).

Responda para você mesmo

Como as ações mais básicas da redução de danos (informação, educação e aconselhamento) em 

relação ao uso arriscado de drogas têm ocorrido em seu serviço?
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Seção 6: Análise de experiências em redução de danos.

Pensar Redução de Danos é pensar práticas em saúde que considerem a singularidade dos 

sujeitos, que valorizem sua autonomia e que tracem planos de ação que priorizem sua 

qualidade de vida [13].

De maneira geral, no Brasil, a Redução de Danos se apresenta como um conjunto de 

práticas de saúde fundamentadas na perspectiva teórica que concebe a existência de 

diferentes formas de relação do homem com as drogas, nem sempre vinculadas a um 

consumo problemático e, nesse sentido, seus objetivos não se restringem à eliminação do 

consumo. As medidas propostas visam a um conjunto de políticas voltadas para a redução 

de riscos e danos relacionados a todo tipo de consumo potencialmente prejudicial, 

distanciando-se do enfoque da “guerra às drogas” [14].

A adoção de práticas de Redução de Danos, diante das crescentes contradições sociais e de 

saúde que envolvem o complexo sistema das drogas, colocou na arena das discussões 

acadêmicas e dos serviços os temas da ética, dos direitos humanos, do engodo 

proibicionista, entre outros [14].

A Redução de Danos foi se constituindo então como um “movimento” político, que procura 

dar respostas a essas contradições. Este “movimento” traduziu-se em Ações que 

constituem um conjunto de medidas de saúde pública voltadas a minimizar as 

consequências adversas do uso da droga [15].

As abordagens em Redução de Danos se destinam a eliminar está lógica. Portanto, não 

podem ser reduzidas a técnicas, mas sim a um modo de trabalho pautado por uma ética da 

relação, baseada na autonomia, no diálogo e na co-responsabilidade profissional-usuário. 

Hoje, a Redução de Danos constitui-se como uma estratégia de saúde pública, sendo 

apoiada pela Organização Mundial da Saúde - OMS e outros organismos das Nações 

Unidas [16].  

Considerando que uso de substâncias psicoativas é um dos graves problemas 

relacionados à saúde pública, atingindo o indivíduo em diferentes fases de sua vida, com 

repercussões abrangentes e negativas, a formação e atuação de profissionais da área de 

saúde na dependência química é uma das mais críticas necessidades no nosso atual 

sistema de saúde. Com isso a redução de danos passa a ser uma estratégia apontada pelo 

Ministério da Saúde para minimizar as consequências adversas do consumo de drogas 

[18].

Enfim, é de fundamental importância que os trabalhadores da saúde sejam capacitados, a 

fim de aperfeiçoarem esse diálogo,  essa escuta,  para que  possam  estar  transmitindo  ao
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usuário não só medidas de segurança à saúde, mas sim confiança, respeito e aceitação. 

Nesse aperfeiçoamento, a perspectiva da Redução de Danos propõe que profissionais e 

usuários possam traçar um plano de tratamento juntos, como um conjunto. 

A despeito do enorme potencial da Redução de Danos, não podemos esquecer que o 

preconceito ainda representa um empecilho ao desenvolvimento de algumas das suas 

estratégias [19, 20, 21].

Responda para você mesmo

1. Você sabe contar pelo menos um fato da história da redução de danos no Brasil?

2. Você sente segurança ao falar o que distingue ações de redução de riscos de ações de redução de 

danos?

3. Você consegue justificar a lógica da redução de danos frente ao argumento da “busca por um 

mundo sem drogas”?

4. Qual é a sua confiança diante do seu domínio dos conteúdos necessários às ações de informação, 

educação e aconselhamento para a redução de danos do uso arriscado de drogas nos casos que 

buscam o seu serviço?

5. Você sabe enunciar pelo menos um dos cinco princípios da redução de danos?

6. Considerando o objetivo deste capítulo, como autoavalia a sua aprendizagem em relação à 

aplicação da redução de danos na dependência química nos Sistema de Saúde, Assistência Social, 

Justiça e Segurança Pública?
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PORTARIA Nº 1.028/GM DE 1º DE JULHO DE 2005. 

Determina que as ações que visam à redução de danos sociais e à saúde, decorrentes do uso de 

produtos, substâncias ou drogas que causem dependência, sejam reguladas por esta Portaria.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e

Considerando que cabe ao Ministério da Saúde regulamentar as ações destinadas à redução de danos sociais e à saúde 

decorrentes do uso de álcool e outras drogas, conforme os termos do art. 12, inciso II, da Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de 2002;

Considerando as diretrizes da Política do Ministério da Saúde para a Atenção Integral dos Usuários de Álcool e outras 

Drogas;

Considerando as recomendações produzidas pelo Grupo de Trabalho Interministerial relacionado à política específica 

sobre bebidas alcoólicas, criado por inermédio do Decreto Presidencial do dia 28 de maio de 2003;

Considerando que as intervenções de saúde dirigidas aos usuários e dependentes de álcool e outras drogas devem ser 

ampliadas e estar baseadas na melhoria da qualidade de vida das pessoas;

Considerando a urgência de diminuir os índices da infecção dos vírus HIV e Hepatites B e C entre usuários de drogas 

injetáveis; e

Considerando o crescente consumo de bebidas alcoólicas entre jovens e os acidentes de trânsito decorrentes do uso 

desta substância,

R E S O L V E:

Art. 1º Determinar que as ações que visam à redução de danos sociais e à saúde, decorrentes do uso de produtos, 

substâncias ou drogas que causem dependência, sejam reguladas por esta Portaria.

Art. 2º Definir que a redução de danos sociais e à saúde, decorrentes do uso de produtos, substâncias ou drogas que 

causem dependência, desenvolva-se por meio de ações de saúde dirigidas a usuários ou a dependentes que não podem, não 

conseguem ou não querem interromper o referido uso, tendo como objetivo reduzir os riscos associados sem, 

necessariamente, intervir na oferta ou no consumo.

Art. 3º Definir que as ações de redução de danos sociais e à saúde, decorrentes do uso de produtos, substâncias ou 

drogas que causem dependência, compreendam uma ou mais das medidas de atenção integral à saúde, listadas a seguir, 

praticadas respeitando as necessidades do público alvo e da comunidade:

I - informação, educação e aconselhamento;

II - assistência social e à saúde; e

III - disponibilização de insumos de proteção à saúde e de prevenção ao HIV/Aids e Hepatites.

Art. 4º Estabelecer que as ações de informação, educação e aconselhamento tenham por objetivo o estímulo à adoção 

de comportamentos mais seguros no consumo de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência, e nas práticas 

sexuais de seus consumidores e parceiros sexuais.

§ 1º São conteúdos necessários das ações de informação, educação e aconselhamento:

I - informações sobre os possíveis riscos e danos relacionados ao consumo de produtos, substâncias ou drogas que 

causem dependência;

II - desestímulo ao compartilhamento de instrumentos utilizados para consumo de produtos, substâncias ou drogas 

que causem dependência;

III - orientação sobre prevenção e conduta em caso de intoxicação aguda (“overdose”);

IV - prevenção das infecções pelo HIV, hepatites, endocardites e outras patologias de padrão de transmissão similar;

V - orientação para prática do sexo seguro;

VI - divulgação dos serviços públicos e de interesse público, nas áreas de assistência social e de saúde; e

VII - divulgação dos princípios e garantias fundamentais assegurados na Constituição Federal e nas declarações 

universais de direitos.

§ 2º As ações de informação, educação e aconselhamento devem, necessariamente, ser acompanhadas da distribuição 

dos insumos destinados a minimizar os riscos decorrentes do consumo de produtos, substâncias e drogas que causem 

dependência.

Art. 5º Estabelecer que a oferta de assistência social e à saúde, na comunidade e em serviços, objetive a garantia de 

assistência integral ao usuário ou ao dependente de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência.
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 Art. 5º Estabelecer que a oferta de assistência social e à saúde, na comunidade e em serviços, objetive a 

garantia de assistência integral ao usuário ou ao dependente de produtos, substâncias ou drogas que causem 

dependência.

Parágrafo único. São ações necessárias na oferta de assistência social e à saúde, quando requeridas pelo 

usuário ou pelo dependente:

I - o tratamento à dependência causada por produtos, substâncias ou drogas;

II - o diagnóstico da infecção pelo HIV e o tratamento da infecção pelo HIV e da AIDS;

III - a imunização, o diagnóstico e o tratamento das hepatites virais;

IV - o diagnóstico e o tratamento das doenças sexualmente transmissíveis (DST); e

V - a orientação para o exercício dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal e 

quaisquer outros relativos à manutenção de qualidade digna da vida.

Art. 6º Definir que as estratégias de redução de danos incluam a disponibilização de insumos de prevenção 

ao HIV/Aids e as estratégias da saúde pública dirigidas à proteção da vida e ao tratamento dos dependentes de 

produtos, substâncias e drogas que causem dependência.

Art. 7º Estabelecer que as iniciativas relacionadas ao consumo de bebidas alcoólicas sejam incluídas nas 

estratégias de redução de danos, dados os agravos relacionados a esta substância na população geral e que devam 

ser articuladas intersetorialmente de forma a potencializar os efeitos de promoção à saúde. 

Art. 8º Definir que as ações de redução de danos devem ser desenvolvidas em todos os espaços de interesse 

público em que ocorra ou possa ocorrer o consumo de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência, 

ou para onde se reportem os seus usuários.

Parágrafo único. As disposições desta Portaria aplicam-se no âmbito do sistema penitenciário, das cadeias 

públicas, dos estabelecimentos educacionais destinados à internação de adolescentes, dos hospitais 

psiquiátricos, dos abrigos, dos estabelecimentos destinados ao tratamento de usuários ou dependentes ou de 

quaisquer outras instituições que mantenham pessoas submetidas à privação ou à restrição da liberdade.

Art. 9º Estabelecer que as ações de redução de danos devem ser desenvolvidas em consonância com a 

promoção dos direitos humanos, tendo especialmente em conta o respeito à diversidade dos usuários ou 

dependentes de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência.

§ 1º Em todas as ações de redução de danos, devem ser preservadas a identidade e a liberdade da decisão do 

usuário ou dependente ou pessoas tomadas como tais, sobre qualquer procedimento relacionado à prevenção, ao 

diagnóstico e ao tratamento.

§ 2º A contratação de pessoal para o trabalho com redução de danos, de que trata esta Portaria, deve dar 

prioridade aos membros da comunidade onde as ações serão desenvolvidas, observadas, no âmbito da 

Administração Pública, as normas de acesso a cargos ou empregos públicos, levando-se em conta principalmente 

o acesso à população alvo, independentemente do nível de instrução formal.

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

HUMBERTO COSTA
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Lívia Carla de Melo Rodrigues

FARMACOTERAPIA DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA

Capitulo 5



Prezado(a) leitor(a).

O drama da dependência química vem estarrecendo o Brasil e o mundo. Os meios de comunicação 

diariamente nos “brindam” com atos de violência doméstica, roubos, furtos, estupros, assassinatos e 

outras atrocidades cometidas em nome da “droga”. Em nosso País todos têm uma história para contar 

sobre o quanto as drogas de abuso têm destruído famílias.  Isso demonstra que o impacto para a 

sociedade, do ponto de vista social, econômico e para a saúde é enorme. 

Diante disto, uma pergunta muito intrigante ecoa: como tratar a dependência química? 

Profissionais do Sistema de Saúde, Assistência Social, Justiça, Segurança Pública e do Ministério 

Público, têm se reunido para discutir estratégias para lidar com esta doença. Sabe-se do enorme 

esforço para atingirem esse objetivo comum, mas percebe-se também uma imensa dificuldade em sair 

das elaborações teóricas e trazer à prática essas intervenções, uma vez que sua implementação muitas 

vezes esbarra em várias dificuldades burocráticas.

Sabemos ser esta uma área de conhecimento complexa, envolvendo muitas evidências científicas e 

intensa prática clínica. A dependência química ainda é uma condição sobre a qual há muito a se 

descobrir. Entretanto podemos afirmar que a farmacoterapia tem um papel importante no tratamento 

do dependente, complementando outras atividades que buscam aumentar o domínio do paciente 

sobre sua vida [1]. 

Apesar da existência de uma série de estratégias no tratamento da dependência química, o objetivo 

principal deste capítulo é focar na abordagem farmacológica, explorando seus consensos e 

controvérsias sobre a dependência. Exploraremos também o tratamento na intoxicação aguda e 

crônica, bem como na síndrome de abstinência das principais drogas de abuso. Ainda, conheceremos as 

principais comorbidades psiquiátricas e transtornos por uso de substâncias.

Convidamos você, prezado(a) leitor(a), a penetrar nesse tema que nos intriga e nos desafia. 
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A abordagem do dependente químico envolve o período inicial de tratamento e primeiros 

contatos com serviços de assistência. O tratamento medicamentoso é parte importante 

desse processo, e vários estudos já demonstram que não existe uma fórmula pronta para o 

tratamento da dependência. Em publicação recente, Neide Zanelatto afirma, baseada em 

diferentes revisões, que no tratamento da dependência aos opióides, cocaína e tabagismo a 

melhor estratégia tem sido a combinação de terapias medicamentosas e psicológicas [2]. 

A única droga de abuso no Brasil para a qual existe consenso no tratamento é a síndrome 

de abstinência alcoólica [3]. Com relação às demais drogas de abuso, ainda existem 

controvérsias em relação ao tratamento dos seus efeitos na saúde, entretanto vários 

estudos têm sido conduzidos no sentido de encontrar um consenso no tratamento das 

diferentes dependências. 

Sabe-se que um tratamento atualmente deverá atender às demandas do individuo, 

ressaltando a importância de unir à abordagem medicamentosa intervenções como terapia 

familiar e sessões com informações sobre os efeitos farmacológicos e adversos das 

medicações prescritas, prevenindo sobre ocorrências durante o tratamento [4], entre 

outros. 

De fato, existe um consenso a respeito da ideia de que todo clinico deva utilizar recursos 

como grupos de apoio, dentre outros, para ampliar a possibilidade de sucesso no 

tratamento da dependência química [5].

Seção 1: Tratamento farmacológico na abordagem geral da dependência 

química: consensos e controvérsias. 

Seção 2: Farmacoterapia na intoxicação aguda e crônica por drogas

Agora é o seu momento de rever o que aprendeu

O que você sabe dizer acerca dos consensos no tratamento farmacológico da dependência química?

Nesta sessão exploraremos a terapia medicamentosa na intoxicação aguda e crônica das 

principais drogas de abuso, baseado em trabalhos recentemente publicados: 
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Álcool

Na , em casos graves, com depressão respiratória e coma, a lavagem intoxicação aguda
gástrica está indicada se a ingestão foi feita em até uma hora antes do atendimento. Para 
tratamento de intoxicação para fármacos depressores do sistema nervoso central, medidas 
incluem reposição de perdas líquidas e controle de hipotensão e acidose metabólica. A 
hipoglicemia deve ser tratada, se presente (glicose 50%, infusão contínua até correção da 
glicemia) [6]. É importante ressaltar que este procedimento só ocorrerá após a realização 
do hemoglucoteste, uma vez que as bebidas alcoólicas são altamente calóricas e a 
hipoglicemia acontece apenas em indivíduos desnutridos, comórbidos ou que estejam em 
jejum prolongado. Além disso, a glicose deve ser reposta associada a complexo B, em 
especial a tiamina, pois há risco de Korsakoff agudo [3].

A tiamina acelera a transformação de piruvato em acetilcoenzima A, reduzindo a acidose 
láctica [7]. Em casos de agitação psicomotora e agressividade recomenda-se o uso de 
antipsicóticos de alta potência, como Haloperidol 5 mg pela via intramuscular, com 
intervalos de 30 minutos até sedação. O uso deste fármaco não aumenta o risco de 
depressão respiratória [8].

O Pindolato de Piridoxina (Metadoxil) chegou ao mercado em 2008 e o objetivo desse 
medicamento é acelerar a retirada do álcool da corrente sanguínea em casos de intoxicação 
aguda por álcool. Sua indicação de fato é no tratamento da hepatopatia aguda e crônica e, 
uma vez que apresenta efeito neuromodulador, reduz a atividade excitomotricial na 
síndrome de abstinência alcoólica aguda. Apresenta como principais efeitos adversos 
pirose e gastrite [9].

Na dependência ao álcool é consenso o uso do Dissulfiram e da Naltrexona.

O Dissulfiram (Antietanol): leva ao acúmulo de um metabólito tóxico, o acetaldeído, 
causando rubor facial, náuseas, cefaléia, sudorese e cansaço. Se a concentração de álcool 
ingerida for muito alta, ainda pode ocorrer confusão mental, visão borrada e hipotensão. 
As reações adversas mais comuns no tratamento com Dissulfiram são letargia, tontura, e 
mal-estar gastrintestinal [10].

ETANOL

DISSULFIRAM

ÁLCOOL ALDEÍDOALDEÍDO
ACÉTICO ACETATO

DESIDROG. DESIDROGENASE
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Em Medicina, a expressão "efeito Dissulfiram" ou "efeito antabuse" se refere à 

hipersensibilidade ao álcool que ocorre como uma reação adversa à medicação específica, 

como o Dissulfiram. Os sintomas são depressão respiratória, arritmias cardíacas e 

convulsões, o que pode levar ao óbito. Metronidazol, tinidazol, trimetoprim-

sulfametoxazol, griseofulvina, fenacetina, fenilbutazona, cefamandol, cefoperazona, 

cefotetano, cloranfenicol, isoniazida, nitrofurantoína, sulfametoxazol, isossorbida, 

nitroglicerina, clorpropamida, glibenclamida, tolazamida, tolbutamida são exemplos de 

fármacos que interagem com álcool produzindo o efeito antabuse [10]. 

A Naltrexona (Revia/Uninaltrex) é um antagonista opióide que mantém reduzida as taxas 

de recaída. É contraindicada em indivíduos com doenças hepáticas agudas e indivíduos 

em uso de analgésicos opióides (pelo risco de causar uma intoxicação opióide) [11].

Tabaco

Nas últimas décadas, após a realização de vários estudos científicos que comprovaram o 

quanto o tabaco faz mal à saúde, diversas estratégias medicamentosas têm surgido para o 

cessar de fumar.

Na intoxicação crônica temos duas opções para o tratamento do tabagismo: terapia de 

reposição de nicotina e os fármacos não nicotínicos [12].

Os nicotínicos (terapia de reposição de nicotina) objetivam diminuir a os sintomas da 

abstinência. São representados pelos adesivos, spray nasal, goma, inalador e pastilhas de 

nicotina [12].

Já os não nicotínicos serão representados pela Bupropiona, Vareniclina, Nortriptilina e 

Clonidina. A Bupropiona é um fármaco com boa resposta na cessação de fumar, 

principalmente sobre a fissura. A Vareniclina também tem se mostrado eficaz na redução 

da fissura, alem de diminuir a satisfação de fumar [13].

A Nortriptilina e a Clonidina são medicamentos de segunda linha, uma vez que apresentam 

muitos efeitos adversos, sendo reservados apenas para pacientes que não responderam ao 

tratamento com a Bupropiona [13].

Benzodiazepínicos (BZP)

Os benzodiazepínicos (BZP) são uma das classes de fármacos mais prescritos no mundo, 

sendo relativamente raros os casos de intoxicação comparados à sua frequência de uso.

Na intoxicação aguda a melhor estratégia inclui observação clínica e medidas de suporte até 

que os sintomas de depressão do sistema nervoso central desapareçam. No paciente 

consciente e com menos de 6 horas de ingestão pode-se induzir o vômito; já para o paciente 

comatoso pode-se realizar lavagem gástrica com carvão ativado [13].
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O medicamento disponível para uso na intoxicação aguda de benzodiazepínicos é o 

Flumazenil, um antagonista específico e competitivo de receptores benzodiazepínicos, 

que, ao se ligar ao receptor, desloca o BZP de seu sítio de ligação [14]. Entretanto, alguns 

consideram seu uso controverso, pois pode precipitar convulsões pela abstinência do 

efeito benzodiazepínico em pacientes que desenvolveram tolerância ao fármaco [14].

Já para o tratamento da  dos BZP o recomendado é a retirada gradual do intoxicação crônica

fármaco, com redução de 25% da dose do fármaco por semana, por exemplo. Pode-se 

também substituir o BZP por um fármaco de duração mais longa durante o processo de 

retirada, para evitar a síndrome de abstinência [15]. 

Maconha

 Apesar de a maconha ser a droga ilícita mais consumida no mundo, a pesquisa clínica 

para o tratamento da dependência da maconha ainda é limitada. Acredita-se, então, que o 

esclarecimento sobre a neurobiologia da droga auxiliará no desenvolvimento de fármacos 

mais eficazes [16]. Seguem abaixo as informações sobre o tratamento na intoxicação 

aguda e crônica dessa droga de abuso.

Na farmacoterapia da  o que normalmente se adota é uma conduta de  intoxicação aguda

tratamento para os efeitos fisiológicos e psiquiátricos produzidos pela droga. Daí 

recomenda-se o uso de Propanolol no controle de efeitos cardiovasculares, com o objetivo 

de atenuar a taquicardia. Já os ataques de pânico associados à intoxicação pela maconha 

são bem controlados pelo uso de benzodiazepínicos, que parecem diminuir a 

sintomatologia ansiosa promovida pela droga [17].

Já para a , apesar da realização de vários ensaios clínicos, poucos intoxicação crônica

fármacos se mostraram eficazes. Fármacos como Atomexina, Nefazodona e Valproato, 

além da Bupropiona de ação lenta são exemplos de fármacos que se mostraram pouco 

eficazes na dependência à droga. A Buspirona mostrou, em dois estudos, algum efeito 

benéfico na intoxicação crônica, porém associado a vários efeitos adversos [17].

Sabe-se que o uso de maconha piora o quadro de esquizofrenia. Deste modo, um estudo 

recente revelou que o uso da Clozapina (Leponex®) em pacientes esquizofrênicos com 

comorbidade com o transtorno pelo uso de maconha produziu uma redução significativa 

no uso da droga de abuso [18].

Recentemente, up to date e off label, tem-se utilizado a Acetilcisteína como um protetor 

celular, com respostas promissoras. Entretanto, estudos científicos são necessários nessa 

nova conduta terapêutica.
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Outros perturbadores do Sistema Nervoso Central (SNC)

Os perturbadores do SNC podem ser classificados como naturais e sintéticos. A Beladona, 

a Amanita muscaria, Jurema, Datura, Peiote e Sálvia são exemplos de perturbadores 

naturais, enquanto o LSD e PCP se apresentam como os principais perturbadores 

sintéticos [19]. 

O tratamento da  por perturbadores é sintomático, com realização de lavagem intoxicação

gástrica se a intoxicação ocorreu em menos de 6 horas. Em quadros ansiosos se 

recomenda o uso de benzodiazepínicos. Em casos de convulsões, recomenda-se o uso de 

Diazepam endovenoso [19]. 

Para o fenômeno de flashback, apesar de os ensaios clínicos não serem controlados e 

randomizados, resultados positivos foram alcançados com Clonazepam via oral, com dois 

meses de tratamento [20].

Cocaína- Crack

Esse psicoestimulante já se configura atualmente como um dos principais problemas 

relacionados à saúde pública no Brasil, devido o sofrimento individual e familiar 

relacionado principalmente ao uso do crack.

Com relação ao tratamento da  a melhor estratégia tem sido a intoxicação aguda,

sintomática. Em quadro de inquietação com ansiedade se recomenda benzodiazepínicos. 

Já para agitação psicomotora e agressividade pode ser utilizado um antipsicótico 

(Exemplo: Haloperidol) [21].  

Dentre as várias abordagens para o tratamento da dependência à cocaína-crack, a  

farmacoterapia parece ser a abordagem mais eficaz, principalmente quando se relaciona a 

essa droga em específico, pois a presença de comorbidades é bastante comum. Abaixo 

serão apresentados alguns fármacos que constituem uma opção terapêutica na 

dependência à cocaína-crack: 

Topiramato: ensaios clínicos controlados têm demonstrado que o tratamento com 

Topiramato tem trazido resultados promissores em pacientes usuários de cocaína-crack, 

com redução significativa em episódios de recaída [22].

 Dissulfiram: já utilizado no tratamento da abstinência ao álcool, vem sendo estudado para 

o tratamento da dependência à cocaína-crack. Esse fármaco atua no sistema 

dopaminérgico, diminuindo o desejo de consumo pela droga, uma vez que aumenta a 

neurotransmissão dopaminérgica, reduzindo a fissura e a anedonia [23].

Como perspectiva futura, uma vacina anticocaína está em desenvolvimento, agindo 

através da produção de anticorpos que isolam a cocaína na corrente sanguínea, o que 

retardaria sua entrada no SNC [24].
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naturais, enquanto o LSD e PCP se apresentam como os principais perturbadores 

sintéticos [19]. 

O tratamento da  por perturbadores é sintomático, com realização de lavagem intoxicação

gástrica se a intoxicação ocorreu em menos de 6 horas. Em quadros ansiosos se 

recomenda o uso de benzodiazepínicos. Em casos de convulsões, recomenda-se o uso de 

Diazepam endovenoso [19]. 

Para o fenômeno de flashback, apesar de os ensaios clínicos não serem controlados e 

randomizados, resultados positivos foram alcançados com Clonazepam via oral, com dois 

meses de tratamento [20].

Cocaína- Crack

Esse psicoestimulante já se configura atualmente como um dos principais problemas 

relacionados à saúde pública no Brasil, devido o sofrimento individual e familiar 

relacionado principalmente ao uso do crack.

Com relação ao tratamento da , a melhor estratégia tem sido a sintomática. intoxicação aguda

Em quadro de inquietação com ansiedade se recomenda benzodiazepínicos. Já para 

agitação psicomotora e agressividade pode ser utilizado um antipsicótico (Exemplo: 

Haloperidol) [21].  

Dentre as várias abordagens para o tratamento da dependência à cocaína-crack, a  

farmacoterapia parece ser a abordagem mais eficaz, principalmente quando se relaciona a 

essa droga em específico, pois a presença de comorbidades é bastante comum. Abaixo 

serão apresentados alguns fármacos que constituem uma opção terapêutica na 

dependência à cocaína-crack: 

Topiramato: ensaios clínicos controlados têm demonstrado que o tratamento com 

Topiramato tem trazido resultados promissores em pacientes usuários de cocaína-crack, 

com redução significativa em episódios de recaída [22].

 Dissulfiram: já utilizado no tratamento da abstinência ao álcool, vem sendo estudado para o 

tratamento da dependência à cocaína-crack. Esse fármaco atua no sistema 

dopaminérgico, diminuindo o desejo de consumo pela droga, uma vez que aumenta a 

neurotransmissão dopaminérgica, reduzindo a fissura e a anedonia [23].

Como perspectiva futura, uma vacina anticocaína está em desenvolvimento, agindo através da produção de 

anticorpos que isolam a cocaína na corrente sanguínea, o que retardaria sua entrada no SNC [24].

 Anfetaminas

As anfetaminas são psicoestimulantes, e apresentam efeitos de euforia bem semelhantes 

aos da cocaína, apesar de apresentarem diferentes mecanismos de ação. 
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Anfetaminas

As anfetaminas são psicoestimulantes, e apresentam efeitos de euforia bem semelhantes 

aos da cocaína, apesar de apresentarem diferentes mecanismos de ação. 

O tratamento da  é basicamente sintomático: recomenda-se antipsicóticos intoxicação aguda

em caso de psicose induzida pela droga. O inconveniente são os efeitos adversos. Por isso, 

antipsicóticos atípicos, como a Olanzapina (Zyprexa) e a Risperidona (Risperdal), têm sido 

utilizados no tratamento da intoxicação pela anfetamina, por possuírem menos efeitos 

adversos [21]. Com relação às complicações cardiovasculares, a hipertensão é tratada 

através da sedação. Em casos de taquiarritmia, Propranolol é eficaz pela via oral [25]. 

No dependente, as principais características são delírios persecutórios e alucinações, 

sendo o tratamento feito com antipsicóticos. Já para as complicações clínicas, como 

infarto agudo de miocárdio e cardiopatias, o tratamento será específico para essas 

condições [25].

Club Drugs

Club drugs são drogas geralmente utilizada por adolescentes e adultos jovens em festas, 

shows, bares, boates e reaves. Incluem Êxtase, Ketamina, Rohypinol®, Metanfetamina e 

LSD. Como exemplos de Club Drugs temos o MDMA (3,4 Metilenodioximetanfetamina,), 

Ketamina e Ácido Gama-hidroxibutirato (GHB). Vale ressaltar que essas drogas 

normalmente são utilizadas em associação com outras drogas, como álcool e maconha 

[26].

Para o MDMA não existe um tratamento específico para a , daí o que se intoxicação aguda

orienta é uma abordagem sintomática e de suporte. Em princípio reduz-se a temperatura, 

pois a hipertermia causada pela droga pode levar o indivíduo à morte. Realizar suporte 

ventilatório e cardiovascular é importante, e para a agitação e possíveis convulsões utiliza-

se BZP [27].

Em relação à Ketamina, o tratamento para a intoxicação aguda envolve suporte 

ventilatório e cardiovascular, bem como uso de BZP para casos em que ocorre agitação 

[28].

Na  por GHB realiza-se suporte ventilatório e cardiovascular, com proteção intoxicação aguda

de vias aéreas, e em caso de intoxicação recente em que há uso associado com outras 

drogas pode-se fazer lavagem gástrica com carvão ativado [26].

Em relação ao tratamento na , ainda não existem consensos sobre a intoxicação crônica

melhor abordagem terapêutica [28]. 

FARMACOTERAPIA DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA 87



Antes de prosseguir seu estudo, sistematize o seu 
conhecimento  e aplique-o em um exercício.

Primeiro, organize um quadro-comparativo sintetizando a farmacoterapia na intoxicação aguda e 

crônica pelas principais SPA's que você acabou de estudar.

Agora, imagine que você foi responsável por montar um fluxograma de ações farmacoterápicas na 

intoxicação aguda por uma SPA. Escolha a SPA e, a partir de perguntas fechadas e respostas sim/não, 

vá indicando as condutas farmacológicas. Por exemplo, para o álcool, seu fluxograma deverá conter, 

dentre outras, a seguinte pergunta/resposta: agitação psicomotora/agressividade? Sim -> 

Haloperidol.

Certifique-se de saber os principais aspectos da farmacoterapia da intoxicação por drogas antes de 

estudar a próxima seção, que abordará a farmacoterapia na Síndrome de Abstinência.

Seção 3 : Farmacoterapia na síndrome de abstinência de drogas específicas Álcool

Para o tratamento da Síndrome de Abstinência Alcoólica (SAA) respeitaremos o consenso 

nacional [3]. 

Levando em consideração a complexidade do diagnóstico, a SAA é classificada em dois 

níveis, a saber: 1 - leve/moderado, (representando 95% dos casos) e 2 - grave. 

O encaminhamento da será direcionado para o tratamento ambulatorial SAA de nível 1 

especializado e envolve abordagens não-farmacológicas e farmacológicas. Nesta seção 

destacaremos a farmacológica:

Reposição vitamínica: faz-se tiamina intramuscular, nos primeiros 7-15 dias. Após este período a via 

utilizada é a oral. Esse fármaco é recomendado para evitar a Síndrome de Wernicke, que cursa com 

ataxia e confusão mental.

  a prescrição deve ser baseada em sintomas. As doses recomendadas são as que Benzodiazepínicos:

o paciente, em média, pode receber num determinado dia. Havendo sintoma de dosagem excessiva 

do BZP, como sedação, deve-se interromper o tratamento. Diazepam: 20 mg via oral, por dia, com 

retirada gradual ao longo de uma semana. Clordiazepóxido, até 100 mg por via oral, por dia, com 

retirada gradual ao longo de uma semana.
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Para a SAA de nível 2 (grave) o tratamento exigem cuidados mais intensivos. Tenção 

especial deve ser dada à hidratação e correção de distúrbios metabólicos (eletrólitos, 

vitaminas, glicemia). Em determinados casos, a internação parcial pode ser indicada. O 

tratamento farmacológico inclui:

Reposição vitamínica: como no nível anterior;

BZP: prescrição baseada em sintomas, avaliados a cada hora pela aplicação da escala CIWA-Ar. 

Quando a pontuação obtida for maior que 8 ou 10, administrar uma das seguintes opções: Diazepam, 

10-20 mg, via oral a cada hora; Clordiazepóxido, 50-100 mg, via oral, a cada hora. Em casos de 

hepatopatias graves: Lorazepam, 2-4 mg, via oral, a cada hora.

A administração de BZPs por via endovenosa requer técnica específica e retaguarda para 

manejo de eventual parada respiratória. Deve-se administrar no máximo 10 mg de 

Diazepam durante 4 minutos, sem diluição.

Também se faz necessário o manejo das principais complicações na SAA, a saber:

Convulsões: caso haja história prévia de epilepsia, devem ser mantidos os medicamentos já utilizados 

pelo paciente. O Diazepam é a medicação de escolham na dose de 10 ou 20 mg, pela via oral. O uso 

endovenoso é especialmente indicado em episódios convulsivos.

Delirium tremens: o tratamento farmacológico inclui Diazepam 60 mg por dia (ou Lorazepam até 12 

mg por dia, em caso de hepatopatia, e Haloperidol 5 mg por dia.

Alucinose alcoólica: é tratada com haloperidol 5 mg ao dia, por seu menor potencial de induzir 

convulsões. Neurolépticos podem induzir distúrbios de movimento, que devem ser tratados com 

anticolinérgicos.

Benzodiazepínicos

Nenhum estudo científico reconheceu, até o momento, dados consolidados sobre a eficácia 

dessa abordagem. Entretanto, serão listados alguns fármacos promissores [29]: 

A  parece ter potencial para a descontinuação gradual na Carbamazepina (Tegretol)

descontinuação do BZP. Alguns estudos têm demonstrado que em síndromes de 

abstinência mais graves ele mostrou menor eficácia. Já o Valproato (Depakene) tem se 

mostrado eficaz tanto nos sintomas da síndrome de abstinência quanto na prevenção de 

recaídas [29]. 

Já o Flumazenil (antagonista benzodiazepínico) em pequenas doses por infusão parece ser 

um tratamento eficaz e seguro, mas ainda são necessárias mais estudos [30].

Em caso de hepatopatias graves, Lorazepam 4 mg via oral, por dia, com retirada gradual ao 

longo de uma semana é a recomendação. Caso haja recaída ou evolução desfavorável do 

quadro, deve ser revista a indicação ambulatorial, com encaminhamento para 

modalidades de tratamento mais intensivas.
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Maconha

Apesar de inúmeros estudos sobre o tratamento para a abstinência desta droga, poucos se 

mostraram eficazes. Destaca-se a Naltrexona, Bupropiona, Clonidina e Divalproato não 

demonstraram eficácia nessa condição [31]. Dai, tem-se sugerido que substâncias que 

atuam sobre o receptor canabinóide do tipo 1 possam ser promissoras na abstinência à 

droga . 

Nesse sentido, recentemente um estudo foi conduzido com o Canabidiol, um 

fitocanabinóide desprovido de propriedades psicoativas. Nele, uma paciente jovem foi 

internada e submetida ao tratamento com Canabidiol por onze dias, depois dos quais teve 

alta e não apresentou mais características de abstinência [32]. 

Outros perturbadores do Sistema Nervoso Central (SNC)

Ainda não existe tratamento especifico para a síndrome de abstinência dos outros 

perturbadores do SNC.

Cocaína-Crack

Na atualidade ainda não existe uma estratégia terapêutica que alivie completamente os 

sintomas de uma síndrome de abstinência à cocaína-crack. Entretanto o alívio de sintomas 

como a inquietação e o estado de insônia, bem como a ansiedade podem auxiliar o paciente 

na abstinência.

Anfetaminas

Ainda não existem medicamentos específicos para o tratamento da abstinência às 

anfetaminas. Os sintomas em geral são autolimitados e normalmente não requerem 

internação [33]. O tratamento será de acordo com a sintomatologia, a saber:

Antipsicóticos: reservados para o quadro de psicose. Os mais utilizados são Haloperidol, 

Tioridazina(Melleril) e Olanzapina [34].

Benzodiazepínicos: os BZP de vida curta diminuem a sintomatologia durante a síndrome de 

abstinência. Lorazepam (Lorax) pode ser utilizado em caso de agitação [33].

Club Drugs

A única droga para a qual há manejo clínico para a síndrome de abstinência é o GHB, que 

possui uma abordagem farmacológica semelhante à síndrome de abstinência ao álcool, 

cuja única diferença são as doses de BZP mais elevadas neste caso, devido à tolerância 

elevada aos efeitos sedativos dos BZP [26].

Você obteve muitas informações que precisam ser sistematizadas agora.

90 FARMACOTERAPIA DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA



 

Como fez anteriomente, organize um quadro-comparativo sintetizando a farmacoterapia na síndrome 

de abstinência pelas principais SPA's, contendo pelo menos três colunas: SPA, sintoma, prescrição.

Os principais aspectos da farmacoterapia da intoxicação e da síndrome de abstinência, em geral, 

aparecem em comorbidades psiquiátricas que precisam de atenção durante a farmacolterapia. Na 

seção seguinte você saberá mais sobre a sprincipais comorbidas envolvendo a dependência química.

Seção 4:  Comorbidades psiquiátricas e transtornos por uso de substâncias 

Comorbidade é uma condição em que o individuo sofre de duas doenças, e que uma 

prejudica o diagnóstico da outra, criando dificuldades no tratamento e prognóstico da 

outra. Sabemos ser relativamente comum encontrarmos indivíduos dependentes de 

drogas que sofrem de transtornos como esquizofrenia, déficit de atenção e hiperatividade. 

O oposto também ocorre, com indivíduos que sofrem de transtornos psiquiátricos graves 

(como o transtorno bipolar) sofrerem com consequências mais severas da droga de abuso 

[35]. 

As comorbidades se dividem em três grandes grupos: 

1. Transtornos do humor: Depressão, ansiedade;

2. Transtornos de personalidade e psicose;

3. Transtornos alimentares e TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade).

Dentre as principais comorbidades relacionadas à dependência química, destacaremos:

· Depressão: problemas relacionados ao álcool e a depressão são as mais comuns na população, custando 

muito ao nosso País [36]. Há também uma relação da depressão e o uso de tabaco, provavelmente devido a 

questões genéticas. Por exemplo, indivíduos em abstinência ao tabaco apresentam sintomas do tipo 

depressivo [37]. Ainda, esses mesmos sintomas surgem na abstinência aos psicoestimulantes.

· Transtorno de ansiedade: o uso de álcool pode aumentar em até três vezes a chance de se desenvolver um 

quadro de ansiedade. O mesmo se dá para a maconha. Já para a nicotina, parece haver por sua ação sobre o 

sistema noradrenérgico uma sensação ao alívio da ansiedade associado à síndrome de abstinência ao 

cigarro [37]. 
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· Esquizofrenia: Está envolvida no aumento nas internações, risco para violência, agressividade e 

suicídio [35]. O tabaco é a principal substância de abuso relacionada a este transtorno 

psiquiátrico. Cerca de 80% dos pacientes usam nicotina. Entre os pacientes que usam o tabaco 

parece haver uma sintomatologia negativa mais discreta, o que justificaria a manutenção do uso. 

Com relação ao álcool, parece eliciar ou piorar sintomas como perseguição e ciúme patológico 

[35]. Quanto à maconha, parece estar relacionada ao desenvolvimento da doença em indivíduos 

sadios, além de ser a substância ilícita mais consumida por pessoas que sofrem dessa doença. De 

fato, a chance de se desenvolver esquizofrenia é quase 3 vezes maior para quem usa maconha 

[38].

· Transtornos de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH): dentre as substâncias de abuso mais 

comumente relacionadas a esta condição, tem-se o álcool, a maconha, os estimulantes e a cocaína 

[35]. O TDAH é um fator de risco para o uso dessas substâncias, e isso é muito importante na 

compreensão da manutenção do uso, pois seus sintomas aparecem antes do consumo de drogas. 

Um dado interessante é que num estudo que comparou pacientes com TDAH que receberam 

tratamento com outros que não receberam, encontrou-se uma redução de 85% no risco de uso de 

substâncias psicotrópicas comparado ao controle [39]. Outro ponto que tem sido estudado é o 

fato de se ter atualmente muitos indivíduos que são dependentes de drogas e que podem ser 

portadores de TDAH não diagnosticados [40].

Em relação ao tratamento para as comorbidades psiquiátricas e transtornos por uso de 

substâncias, a Associação Brasileira de Estudos de Álcool e outras Drogas (ABEAD), 

através de suas diretrizes, sugere algumas estratégias a serem observadas para o 

tratamento desses pacientes [41]: 

· Probabilidade de uso de medicamentos para a desintoxicação e prevenção a recaídas e para o 

transtorno psiquiátrico;

· Utilização de técnicas psicossociais que motivem a adesão ao tratamento;

· Acompanhamento psiquiátrico para controle dos sintomas psiquiátricos, e para diminuir risco de 

suicídio.

As comorbidades psiquiátricas e os transtornos por uso de substâncias são pontos 

importantes a serem considerados na farmacoterapia da dependência química, 

principalmente em doenças do desenvolvimento, como a TDAH, fator de risco para o 

consumo de drogas psicoativas. Caso sejam diagnosticadas precocemente, as 

comorbidades poderão ser tratadas, e assim diminuir a vulnerabilidade desses indivíduos 

susceptíveis.
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Hora de refletir sobre o conteúdo da seção 
e usar o que aprendeu.

O que é comorbidade? Como ela pode ser apresentar em casos de uso de SPA's?

Destaque pelo menos três comorbidades psiquiátricas relacionadas ao transtorno por uso de 

substâncias e relacione as principais drogas de abuso utilizadas e porquê.

Apresente um caso de paciente com comorbidade psiquiátrica e descreva as complicações do caso 

relacionadas à dependência ou ao abuso de drogas.

Vamos finalizar com uma autoavaliação

1. Se uma mãe do seu território na Atenção Primária lhe perguntar sobre consensos tratamento 

farmacológico de drogas em geral, o que você responderia?

2. Você sabe descrever a conduta farmacoterápica na intoxicação (aguda e crônica) e na sídrome 

de abstinência das principais SPA's?

3. A partir de um caso concreto atendido em sua unidade, que fez ou faz uso de medicação para 

dependência química, indique pontos nos quais este capítulo ajudou-o(a) a compreender as 

medicações que foram ou estão sendo prescritas nesse caso.

4. Você consegue apontar pelo menos uma justificativa para a atenção às comorbidades 

psiquiátricas ser fundamental em pacientes que fazem uso arriscado de drogas?

5. Pense um um caso atendido em sua unidade na Atenção Primária, de comorbidade entre uso de 

SPA's e transtorno psiquiátrico. Aponte pelo menos três aspectos do caso que este capítulo 

ajudou você a compreender.

6. considerando o objetivo deste capítulo, que nota você daria para o quanto você conseguiu 

atingir deste objetivo?
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Caro(a) leitor(a).

A problemática do uso arriscado de drogas está presente em vários contextos sociais e seu 

enfrentamento é um desafio que se apresenta no cotidiano do seu trabalho de agente social, agente 

comunitário de saúde ou redutor de danos, seja na Estratégia de Saúde da Família, seja na 

Abordagem/Consultório de Rua. 

Profissionais da área da saúde e da assistência social são convocados o tempo todo para apontar 

soluções para essa questão tão complexa. Por mais desafiadora que ela possa ser, intervenções podem 

ser realizadas em diferentes níveis. 

Neste capítulo você aprenderá quais são os níveis de intervenção em saúde, e como eles podem ser 

identificados nas intervenções na dependência química: nível da promoção da saúde, nível da 

prevenção do uso arriscado de drogas e nível do tratamento e da reabilitação de pessoas e famílias com 

problemas decorrentes do uso arriscado de drogas. Conhecimentos necessários ao aprofundamento 

do conteúdo deste capítulo podem ser adquiridos nos demais capítulos deste livro. 

Espero que o conhecimento desses níveis possa ajudá-lo(a), como o agente de saúde ou como agente 

social, a desenvolver ações que irão contribuir no enfrentamento do uso ariscado de drogas no 

território onde você atua. 

Bom estudo.
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Os primeiros conceitos de Promoção da Saúde foram definidos no início do século XX. Em 

1978, no Cazaquistão, ocorreu a I Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de 

Saúde e foi formulada a , que defende a promoção da saúde como uma Declaração de Alma-Ata

prioridade universal.  Nela está reafirmada a definição de saúde da Organização Mundial 

de Saúde: “Saúde é um completo bem-estar físico, mental e  social  e  não  simplesmente  a 

Seção 1: Nível da Promoção da Saúde: conceito e estratégias
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ausência de doença ou enfermidade” [1].

Seguindo esses preceitos, em 1986, ocorreu no Canadá a I Conferência Internacional sobre 

Promoção de Saúde, a qual resultou na . De acordo com esse documento, a Carta de Ottawa

promoção da saúde é um fator fundamental na melhoria da qualidade de vida e é responsabilidade de 

todos. A Carta estabelece alguns determinantes da saúde (como paz, habitação, educação, 

alimentação, renda, justiça social, equidade, recursos sustentáveis e ecossistema estável) 

e traz o seguinte conceito de Promoção da Saúde:

Também em 1986, ocorreu no Brasil a VIII Conferência Nacional de Saúde, que definiu 

saúde como resultante de vários determinantes: alimentação, educação, renda, 

habitação, trabalho, transporte, meio ambiente, lazer e acesso aos serviços de saúde.

Resumindo, Promoção da Saúde são medidas adotadas que não são dirigidas a nenhuma doença ou 

agravo em particular, mas que causam impactos positivos sobre a saúde da coletividade [1]. 

Segundo a , as ações a serem realizadas nas três esferas Política Nacional de Promoção da Saúde

de governo (federal, estadual e municipal) para divulgar, sensibilizar e mobilizar para a 

promoção da saúde são: [3]

·  Alimentação saudável;

·  Prática corporal e atividade física;

·  Prevenção e controle de tabagismo;

·  Redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas;

·  Redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito;

·  Prevenção da violência e estímulo à cultura da paz;

·  Promoção do desenvolvimento sustentável.

Assim, podemos entender que para se colocar em prática a promoção da saúde é 

necessário que vários setores estejam envolvidos: o Estado, a comunidade, o sistema de 

saúde e o próprio indivíduo [4].

Promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da comunidade para 

atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação 

no controle deste processo para atingir um estado de completo bem-estar físico, 

mental e social. Nesse sentido, a saúde é um conceito positivo, que enfatiza os 

recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim, a promoção da 

saúde não é responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai para além de um estilo de 

vida saudável, na direção de um bem estar global. [2].
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A função do  é elaborar e executar políticas públicas voltadas para todos os setores, Estado

priorizando o modelo centrado no usuário e que oferte assistência integral. Tais políticas 

devem estar alinhadas com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) que entendem 

a saúde como qualidade de vida e não como ausência de doença.

Também se faz necessário que o  existente esteja estruturado segundo o sistema de saúde

modelo da Promoção da Saúde. Tal modelo preconiza que ofertar saúde é também 

disponibilizar alimentação e moradia adequadas, acesso à escola em todos os níveis, áreas 

de lazer, condições de trabalho, dentre outros acessos, o que requer parcerias 

intersetoriais. 

Já a  tem como função participar ativamente no controle dessas políticas, que comunidade

devem considerar as diferenças sociais, econômicas e culturais. Vale ressaltar que a lei 

8.142, de 1990, garante a participação popular por meio dos Conselhos e das Conferências 

de Saúde. Por meio do fortalecimento das ações comunitárias é possível planejar e 

implementar estratégias que visem a um melhor padrão de saúde.

E, por fim, a promoção da saúde também é de responsabilidade do indivíduo que, por meio 

do desenvolvimento de habilidades pessoais, sociais e políticas, poderá melhorar e 

controlar sua própria saúde. Aqui, a ideia de autocuidado é fundamental a fim de permitir 

a tomada de decisões favoráveis à qualidade de vida.

Vamos pensar em nossas ações em direção à Promoção da Saúde?

1.  Primeiro, pense se você sabe dizer o que é Promoção da Saúde.

2.  Agora reflita: você tem “capacitado as pessoas da comunidade para atuar na melhoria da qualidade 

de vida e saúde delas próprias”?

3.  Quais das ações de promoção sugeridas pela Política Nacional de Promoção da Saúde dizem mais 

respeito ao que você faz no cotidiano do seu trabalho como agente social ou agente de saúde?

4.  Você estudou que “a ideia de autocuidado é fundamental a fim de permitir a tomada de decisões 

favoráveis à qualidade de vida”. Pense em um usuário de drogas da sua comunidade com problemas de 

autocuidado e discuta como isto se reflete na qualidade de vida dele. 

100 NÍVEIS DE INTERVENÇÃO: PROMOÇÃO DA SAÚDE, PREVENÇÃO, TRATAMENTO E REABILITAÇÃO



Na área da saúde, prevenção significa uma intervenção antecipada, cujo objetivo é evitar o 

surgimento de doenças específicas, reduzindo a reincidência de casos e o surgimento de 

casos novos (incidência). As ações preventivas visam à detecção, o controle e o enfraquecimento dos 

fatores de risco de doenças. [1]

O  que deve orientar suas ações nesse nível é:  os fatores de risco e princípio preventivo reduzir

fortalecer os fatores de proteção para doenças. E isto é fundamental na área da saúde 

mental, em especial na dependência química. Sabemos que o uso de drogas é fruto de uma 

multiplicidade de fatores de risco (e o não uso é fruto de muitos fatores de proteção) e é 

importante que você saída analisar  esses fatores. 

No capítulo “Análise de  e de proteção do uso de drogas” pertencente ao livro fatores de risco

"Crack, álcool e outras drogas: Estratégias de Intervenção para a Formação Permanente, 

também produzido pelo CRRESCES você encontra informações sobre esses fatores, cuja 

análise é essencial quando se fala do nível da prevenção do uso de drogas. Em resumo, 

fatores de risco são aqueles que tornam a pessoa mais vulnerável ao uso de drogas, 

enquanto os fatores de proteção são aqueles que colaboram para que o indivíduo se proteja 

desse uso. Esses fatores podem estar ligados aos aspectos biológicos, psicológicos, 

familiares, escolares ou sociais e conhecê-los poderá auxiliar você na elaboração de ações 

preventivas na sua comunidade. 

Na prevenção ao uso indevido de drogas, as intervenções podem ser feitas em três níveis: [5]

Ÿ   Prevenção Primária: tem o intuito de evitar a experimentação, dirigindo-se a um público que não foi afetado ainda.

·   voltada a usuários com uso eventual ou recreativo. Objetiva evitar a progressão do consumo e Prevenção Secundária:

minimizar os prejuízos relacionados ao uso.

· destinada a pessoas que já apresentam problemas com o uso ou são dependentes, buscando  Prevenção Terciária: 

conscientizá-las para se manterem no tratamento e, assim, melhorarem a qualidade de vida.

A partir da definição de uma população-alvo, a prevenção pode adotar três estratégias: 1) global ou 

universal, 2) específica ou seletiva e 3) indicada: [5]

·  dirigida a população em geral (comunidade nacional ou local), supostamente sem Prevenção Universal ou Global: 

qualquer fator de risco associado. São programas para prevenir ou retardar o uso nocivo que podem ser aplicados na 

comunidade, no ambiente escolar e nos meios de comunicação.

·   dirigida a grupos específicos, ou seja, a populações com um ou mais fatores de risco Prevenção Seletiva ou Específica: 

ao uso de drogas. São ações que podem ser voltadas para filhos de dependentes, adolescentes em conflito com a lei, 

jovens que abandonaram a escola, etc.

Seção 2: Nível da Prevenção: conceito e estratégias
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·  : dirigida a pessoas em fase inicial de uso nocivo, que ainda não Prevenção Indicada

desenvolveram a dependência, mas já apresentam indicativos de problemas em relação ao 

consumo de drogas. Pode ser aplicada em programas que visem diminuir o consumo de 

álcool e outras drogas e melhorar aspectos da vida do indivíduo.

Chegou o momento de você praticar o que aprendeu.

1. Como o “princípio preventivo” se faz presente no planejamento de ações de prevenção do uso de 

drogas?

2. Você certamente conhece três usuários de álcool (ou outra droga). Pense neles e descreva seus 

padrões de uso do álcool. Agora reflita: se você fosse fazer uma intervenção de prevenção com cada um 

deles, essa intervenção seria em qual nível?

Usuário 1: padrão de uso:________________: (   ) nível secundário (   ) nível terciário. 

Usuário 2: padrão de uso:________________: (   ) nível secundário (   ) nível terciário.

Usuário 3: padrão de uso:________________: (   ) nível secundário (   ) nível terciário.

Justifique suas respostas baseando-se no padrão de uso da droga por cada usuário.

3. Se em uma estratégia preventiva dirigido aos jovens você usasse uma rádio de uma comunidade cujos 

jovens estão protegidos do risco do uso de drogas, a sua estratégia preventiva seria do tipo: 

(   ) global ou universal

(   ) específica ou seletiva

(   ) indicada

4. Numa outra ocasião, se você usasse esta mesma estratégia preventiva numa comunidade na qual os 

jovens são, em sua maioria, usuários de drogas no padrão de abuso, a sua estratégia preventiva, desta 

vez, seria do tipo: 

(   ) global ou universal

(   ) específica ou seletiva

(   ) indicada

102 NÍVEIS DE INTERVENÇÃO: PROMOÇÃO DA SAÚDE, PREVENÇÃO, TRATAMENTO E REABILITAÇÃO



Seção 3: Nível do Tratamento e Reabilitação: componentes

Para se efetivar o tratamento e a reabilitação de pessoas e famílias com problemas 

decorrentes do uso arriscado de drogas, diferentes tipos de intervenções podem ser 

utilizadas. Em outros capítulos deste livro você poderá saber detalhes sobre o tratamento e 

a reabilitação. Neste, tratamento e reabilitação são analisados como mais um dos níveis da 

intervenção. Veremos aqui os seus principais componentes: farmacológico, psicoterápico, 

de ajuda-mútua e de apoio comunitário. [6]

Componentes farmacológicos: os medicamentos utilizados no tratamento de pessoas dependentes de 

substâncias psicoativas visam tratar a intoxicação, a síndrome de abstinência e a síndrome de 

dependência. Alguns exemplos de medicamentos utilizados são: benzodiazepínicos (diazepam, 

clonazepam), antipsicóticos (haloperidol, risperidona), antidepressivos (fluoxetina, bupropiona) e 

repositores de nicotina (goma de mascar e adesivos de nicotina).

Componentes psicoterápicos: visam modificar pensamentos, sentimentos e comportamentos 

problemáticos. O principal modelo psicoterápico utilizado no tratamento da dependência química é o 

cognitivo-comportamental. Alguns objetivos da psicoterapia são: elaboração de vivências traumáticas, 

redefinição de valores, mudança nos padrões de relacionamento interpessoal e compreensão de 

sensações. Vale ressaltar que a psicoterapia pode ser feita em grupos ou individualmente e a participação 

da família é essencial nesse processo.

Componentes de ajuda mútua: são baseados no modelo de Alcoólicos Anônimos. Estão presentes em 

grupos autossustentáveis que requisitam aos participantes apenas o desejo de não mais usar drogas. 

Seguem a filosofia dos 12 Passos na busca pela abstinência do uso da droga e possuem grupos paralelos 

para amigos e familiares do dependente (Exemplos: Al-Anon e Nar-Anon).

Componente comunitário: baseado nos princípios de Comunidade Terapêutica, são proporcionados por 

grupos de pessoas que se unem com um objetivo comum e que possuem forte motivação para provocar 

mudanças. O papel da equipe de tratamento comunitário é ajudar o residente a desenvolver seu potencial 

de mudança no estilo de vida em cinco áreas: família, amigos, trabalho/escola, lei (regras sociais) e 

espiritualidade. 
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Vamos resumir o que você aprendeu.

1.  Quais são os principais componentes do tratamento e da reabilitação na área da dependência 

química? 

2.  Quando perguntado por um residente sobre como pode ser o tratamento/reabilitação de um usuário 

de drogas, o que você saberia contar sobre cada componente do tratamento/reabilitação?

4 – Considerações finais

A partir do entendimento de quais são os níveis de intervenção existentes, esperamos que você se sinta 

instrumentalizado para desenvolver diferentes ações de enfrentamento do uso de drogas em seu 

território de atuação. O uso de drogas é um fenômeno biopsicossocial e, portanto, tais ações podem ser 

tanto no campo da promoção da saúde e da prevenção de agravos à saúde (por meio de palestras 

educativas, da divulgação de informações junto à comunidade, da articulação com outros setores da 

comunidade, etc) quanto no campo do tratamento e da reabilitação, estimulando os usuários de drogas a 

buscarem serviços que ofertam tratamento e incentivando sua adesão e reabilitação.

Ao final da sua dedicação ao estudo deste capítulo, é hora de autoavaliar o que mudou em seu 

conhecimento e o quanto de mudança você sente.

1.  Das ações que você realiza no seu território, você sabe indicar e justificar quais delas são de 

promoção e quais são de prevenção?

2.  Você sabe definir os níveis e as estratégias da prevenção de agravos à saúde usando exemplos 

envolvendo o uso de drogas?

3.  Imaginando que um usuário de drogas lhe pergunte “O que poderão me oferecer como parte do 

meu tratamento?”, você sente segurança para responder-lhe esta pergunta? O que você destacaria 

para descrever os principais componentes do tratamento da dependência química para esse usuário?
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O objetivo deste capítulo é apresentar a você os níveis de intervenção em saúde, e como eles podem ser 

identificados nas intervenções na dependência química. O quanto, numa escala de 0 a 10, você acha que 

este objetivo foi atingido?
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Caro(a) Aluno(a).

Os impactos do uso arriscado do álcool e do tabaco sempre foram grandes desafios para a maioria dos 

governos no campo da dependência química. O crack (cocaína fumada) é menos usado do que a 

maconha e a cocaína aspirada, mas os quadros do seu consumo são bem graves, caracterizados pela 

rápida dependência e pela marcante vulnerabilidade biopsicossocial do usuário. Portanto, um cuidado 

integral e intersetorial ao usuário de crack e aos seus familiares é necessário porque, em geral, essa 

vulnerabilidade pode estar relacionada com a ausência de suporte social eficaz e/ou moradia e com a 

presença de violência sexual/policial e desnutrição.

Por esta razão, atualmente, o aumento progressivo do uso arriscado de crack no Brasil e os problemas 

relacionados a esse uso constituem um enorme desafio para o desenvolvimento de políticas públicas 

para o seu enfrentamento. Esse desafio demanda respostas eficientes do estado e da sociedade, na 

elaboração de intervenções integradas por diversos serviços, garantindo aos usuários e às suas famílias 

acesso à saúde, educação, assistência social, alimentação, moradia, segurança, profissionalização, 

emprego, lazer e outros. 

Como você pode concluir, é necessária uma intensa articulação nas diversas redes (saúde, educação, 

assistência social, alimentação, habitação, segurança, justiça e outras) com o objetivo de minimizar a 

vulnerabilidade gerada pelos impactos biopsicossociais que acompanham o uso do crack.

Este capítulo tem como objetivo descrever os impactos do uso do crack. Nele você estudará: 1) a 

história do surgimento do crack, 2) os efeitos do crack sobre o organismo, 3) a prevalência do uso do 

crack no Brasil e o perfil dos usuários, 4) uso crônico de crack, 5) as implicações do uso do crack na 

gravidez, 6) as relações entre crack, sexo e transmissão de DST/AIDS.

Além deste objetivo está a intenção de que o conhecimento a ser adquirido por você possa contribuir 

para uma atenção integral e intersetorial aos usuários de crack; uma atenção que inclua os serviços dos 

Sistema de Saúde, Assistência Social, Justiça, Segurança Pública,  Ministério Público e/ou os demais 

setores públicos que possam responder às múltiplas demandas de cada caso. Aproveite bem seu 

aprendizado.
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O crack é a combinação da molécula de cocaína com outras substâncias (entre elas o bicabornato de 

sódio) em forma de “pedra” (sólido e duro), que pode ser fumada, levando rapidamente a cocaína ao 

cérebro² [1, 2]. 

A cocaína é encontrada na coca, arbusto cultivado em plantações da região andina, 

principalmente na Bolívia, Peru e Colômbia. As folhas da coca são consumidas (mascadas) 

pelos nativos da região desde o período anterior ao século XVI (antes mesmo da chegada 

dos colonizadores espanhóis), tornando a proibição do cultivo da coca uma afronta às 

práticas culturais da região [1]. 

A fim de compreender a surgimento do crack, é necessário entender a evolução dos 

produtos derivados da coca (planta andina), já que o crack é um dos derivados mais 

recentes dela. 

A cocaína foi isolada pela primeira vez em 1859, e o crack teve seu aparecimento por volta 

de 1984. Logo, podemos dizer que a “pedra branca” (crack) é recente dentro da história de 

produtos derivados da coca [1, 2].

Na América Latina, até a década de 70, era raro o consumo fumado (via pulmonar) de 

derivados da coca, porém, nesse período, houve um aumento progressivo do consumo, 

tanto da pasta de folhas de coca (pasta de coca crua) quanto da pasta base de cocaína, 

ambas sulfato de cocaína e conhecidas pelo nome de basuco, que faz lembrar bazuca e, ao 

mesmo tempo, os fortes efeitos da substância psicoativa (SPA) [1].

Primeiro, as folhas secas da coca são pulverizadas com uma solução de água e ácido 

sulfúrico produzindo a cocaína em solução. Esta normalmente recebe querosene (ou 

gasolina) e cal (ou cimento e/ou carbonato de sódio), passa por decantação e se transforma 

em pasta de folhas de coca (pasta de coca crua) (ver figura 1). Em seguida, a pasta de folhas 

de coca é “lavada” (refinada), recebe ácido sulfúrico, permanganato de potássio, amônia e é 

filtrada. Dessa forma, obtém-se a pasta base de cocaína, produto necessário para se chegar 

na “cocaína em pó” (cloridrato de cocaína) [2].

Seção  01: Descrição e história de surgimento do Crack

2. Por ser produzido de maneira clandestina e sem qualquer tipo de controle, há diferença no nível de pureza do crack, que também pode 
conter outros tipos de substâncias tóxicas - cal, cimento, querosene, ácido sulfúrico, acetona, amônia e soda cáustica são comuns [2]. “[...] 
Com o intuito de aumentar os lucros, a [cocaína em pó] costuma-se acrescentar açucares, talcos, pó de mármore, anfetaminas, ou outros 
produtos baratos e acessiveis nas regiões onde será cosumida, variando seu grau de pureza entre 15 e 90 %” [2, p. 119]. 
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Figura 1: Etapas do processo de obtenção de crack e derivados da coca.

Folha de coca

Cocaína em solução

Pasta de folha
de coca

Merla

Crack
Base livre

“freebasing”

Pasta base de cocaína 
(Pasta lavada)
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Na década de 80, ampliou-se o consumo da cocaína na forma de base livre (freebasing), 
obtida a partir da “cocaína em pó” (cloridrato de cocaína com água, amônia, bicabornato de 
sódio e éter em aquecimento elevado). A produção do freebasing se dá apenas em escala 
doméstica, sendo pouco traficado, devido ao risco de explosão[1, 2]. Na mesma década, por 
volta de 1984, os usos da freebasing e do basuco caem drasticamente e aparecem as 
primeiras pedras de crack, que são obtidas a partir da adição de água, amônia e 
bicabornato de sódio a um dos produtos da coca (em aquecimento médio): 1) pasta de 
folhas de coca (pasta de coca crua), ou 2) pasta base de cocaína, ou 3) “cocaína em pó” 
(cloridrato de cocaína) [2]. 

Provavelmente, o crack surge para atender uma demanda do consumo por uma droga de manejo mais 
fácil (pedra) e mais barata (menor gasto de materiais na produção), que tenha efeitos tão rápidos e tão 
intensos como os do basuco ou como os da cocaína injetada, porém sem os riscos de infecção de HVI 
(sem uso de seringas) e sem os inconvenientes da logística necessária para o uso de pasta (necessidade 
de embalagens).

Espaço para anotações  
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Vamos refletir sua aprendizagem

1.  Você consegue explicar a Figura 1 para um familiar que lhe perguntar como o crack é fabricado? 

Explique como o crack pode ser fabricado.

2.   Pensando na demanda, quais são as possíveis razões para o surgimento do crack?

Seção 1: Nível da Promoção da Saúde: conceito e estratégias

Fumar crack faz com que rapidamente uma quantidade elevada de moléculas de cocaína 

chegue até o cérebro, gerando, de forma aguda, efeitos de euforia, bem estar e 

autoconfiança. Conjuntamente aparecem: 1) aumento dos estados de alerta, de 

concentração (com aceleração do pensamento [2]) e de atividade motora; 2) redução das 

necessidades de sono (insônia), de se alimentar (diminuição do apetite) e de descansar 

(diminuição da sensação de fadiga; com maior tolerância à dor e ao cansaço). Estes 

principais sintomas estão resumidos no Quadro 1.

Espaço para anotações  
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Efeitos adversos (posteriores)
Depressão
Fadiga (cansaço)
Irritabilidade
Aumento da impulsividade
Ideias de perseguição (sintomas de 
paranoia)

Conforme disposto no Quadro 1, o uso crack também produz outros sintomas como tremor 

muscular, sudorese, aumento da temperatura do corpo, aceleração do coração, agitação 

psicomotora, aumento da pressão arterial, dilatação das pupilas, tonteiras e ideias de 

perseguição (sintomas de paranoia) [2].

Durante o uso, na mesma velocidade em que aparecem, os efeitos desejados também 

desaparecem, interrompendo-se a sensação de bem-estar e seguindo-se rapidamente o 

aparecimento dos efeitos adversos (depressão, fadiga, irritabilidade e impulsividade) e a 

vontade de fumar novamente. A grande velocidade com que os efeitos desejados aparecem 

e desaparecem, juntamente com o rápido aparecimento de efeitos adversos, faz aumentar 

as possibilidades de ocorrência de abuso e dependência de crack em poucas vezes de uso 

recreativo (efeito conhecido como ) ou, até mesmo, mas nem sempre, de potencial de abuso

uso experimental (primeiro uso) [2]. A tabela 01 mostra como o potencial de abuso ou 

dependência da cocaína aumenta dependendo da concentração dessa droga nas 

substâncias que a contém ou das vias nas quais elas são administradas (formas de usar a 

cocaína).

Quadro 1 – Principais sinais e sintomas decorrentes do consumo 
de cocaína (adaptado [2])

Sintomas Psicológicos             Sintomas Físicos

Efeitos desejados (iniciais)
Aumento do estado de alerta/vigília
Sensação de bem estar
Autoconfiança
Euforia
Aumento da concentração
Aumento da libido e do prazer 
sexual

Aumento da frequência cardíaca (taquicardia)
Aumento da frequência respiratória (hiperventilação)
Aumento da temperatura corpórea
Sudorese
Dilatação das pupilas
Tremor leve de extremidades
Espasmos musculares (especialmente na língua e 
mandíbula)
Tiques
Hiperatividade motora (agitação)
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O uso de folhas de coca de forma mascada (ou chá) tem baixo potencial de abuso ou 

dependência, ou seja, as possibilidades de ocorrência de abuso e dependência de cocaína 

dependem de um tempo (prazo) muito longo desta forma de uso recreativo, sendo muito 

remota a adicção em uso experimental, devido à baixa concentração de cocaína nas folhas 

da coca e à baixa velocidade para iniciar os efeitos. 

Por outro lado, consumir uma substância com uma concentração de cocaína superior à da 

folha da coca, como o cloridrato de cocaína (cocaína em pó), aumenta o potencial de abuso 

ou dependência. Da mesma forma, alterar a via de administração do cloridrato de cocaína 

(cocaína em pó) de intranasal (cheirada/aspirada pelo nariz) para endovenosa faz com que 

esse potencial aumente mais, de regular para alto. 

O mesmo acontece quando, de intranasal, a via de administração da cocaína passa a ser 

inalatória. Como dito anteriormente, o potencial de abuso ou dependência está relacionado 

com a velocidade do aparecimento e do desaparecimento dos efeitos da droga. Da mesma 

forma, o tempo (prazo) de uso para que a adicção se instale se reduz na medida em que o 

potencial de abuso e dependência aumenta [2], ou seja, o usuário de uma droga está mais 

propenso a se tornar dependente mais rapidamente quanto maior for o potencial de abuso ou 

dependência dessa droga.

Tabela 01 – Características dos efeitos da cocaína conforme tipo de substância e via de 
administração (Adaptada [2])

113IMPACTOS DO USO DO CRACK: UMA VISÃO PARA OS SISTEMAS DE SERVIÇO PÚBLICO 



Primeira pausa para refletir

No início desse capítulo, você pôde entender sobre o complexo processo de obtenção do crack e outros 

derivados da coca. Neste tópico, vamos pensar um pouco melhor sobre os efeitos do crack e sobre 

como, o que você aprendeu, pode ser útil ao seu trabalho.

1. Em uma linguagem bem simples sobre o “potencial de abuso”, o que você destacaria para o que está 

ocorrendo ou pode ocorrer com um usuário de crack?

2. Olhe a Tabela 1 e aponte o que você achou importante.

Em 2005, ocorreu o II Levantamento Domiciliar sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas (II 

LENAD) no Brasil, com a avaliação das 108 maiores cidades do país (população maior de 

200 mil habitantes). O estudo apontou que 0,7% da população adulta fazia uso de crack 

pelo menos uma vez na vida (ver tabela 2), o que permite estimar que mais de 380 mil 

pessoas no Brasil usaram crack até 2005. Entre as pessoas que usaram Crack (ao menos 

uma vez na vida), os homens entre 25 a 34 anos eram maioria, representando 3,2% da 

população adulta (cerca de 193 mil pessoas) [3]. 

Seção  03:  A prevalência do uso do crack no Brasil e o perfil dos usuários

Espaço para anotações  
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pessoas no Brasil usaram crack até 2005. Entre as pessoas que usaram Crack (ao menos 
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Em 2001, ocorreu o I Levantamento Domiciliar sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas (I 

LENAD) no Brasil. Comparando os resultados deste com o levantamento de 2005, pode-se 

verificar que houve um aumento estatisticamente significativo de pessoas que 

responderam sim quando perguntadas se haviam feito uso de crack nos últimos 30 dias. 

Em se tratando de uso de crack na vida (ao menos 01 uso), o primeiro levantamento (2001) 

aponta para 0,4% dos entrevistados, já o segundo (2005), 0,8%. Isto indica que o valor 

dobrou em cerca de 4 anos. Apesar de se encontrar usuários de crack em todas as regiões 

do Brasil, as regiões Sul e Sudeste concentram a maioria dos usuários [3]. 

Uma complementação dos estudos do II LENAD foi realizada no ano de 2012. Os dados 

desse estudo apontaram que 2 milhões de brasileiros (1,4% dos adultos e 1% dos jovens) 

fizeram uso de cocaína fumada (crack, oxi e/ou merla) pelo menos uma vez na vida. Isto 

significa que a quantidade de pessoas que usaram ao menos uma vez na vida mais que 

quadruplicou em números absolutos em 07 anos, saltando de 380 mil (0,7% dos adultos de 

2005) para 1,8 milhão de pessoas (1,4% dos adultos de 2012).

Os dados sobre adolescentes que eram escassos em 2005, ficaram claros em 2012: 1% dos 

jovens fizeram uso na vida (150 mil jovens) e 0,2% de uso no último ano (cerca de 18 mil 

adolescentes). Apesar disso, a complementação do II LENAD não trouxe ainda dados  sobre 

’’

FAIXA ETËRIA (anos) 
SEXO Porcentagem 

observada 

Entre 12 – 17anos Geral 0 ,1 

 Masculino 0,1 

 Feminino 0,0 

Entre 18 – 24 anos Geral 0 ,9 

 Masculino 1,1 

 Feminino 0,5 

Entre 25 – 34 anos Geral 1 ,6 

 Masculino 3,2 

 Feminino 0,4 

= 35 anos Geral 0 ,5 

 Masculino 1,1 

 Feminino 0,0 

TOTAL Geral 0 ,7 

 Masculino 1,5 

 Feminino 0,2 

 

Tabela 2: Porcentagem da população adulta que fez uso na vida de Crack distribuída,

 segundo o sexo e a faixa etária em 108 cidades brasileiras [3].
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populações de rua, situação socioeconômicas especial em que há maior concentração de 

usuários de crack (o uso da droga por pessoas em situação de rua possui taxas  maiores 

que a população normal).

O último estudo (2003) sobre crianças e adolescentes em situação de rua, realizado nas 27 

capitais brasileiras, apontou que 45,2% das crianças e adolescentes em situação de rua no 

Rio de Janeiro responderam sim quando perguntadas se haviam feito uso de cocaína (ou 

derivados) nos últimos 30 dias, 31% em São Paulo, 15% em Vitória e 13,7% em Belo 

Horizonte. Os mesmos entrevistados (região sudeste) quando perguntadas se haviam feito 

uso de cocaína (ou derivados) no último ano, responderam sim em 32,7% dos casos (sendo 

por capitais: São Paulo-52,4%, Rio de Janeiro-50,4%, Vitória-20% e Belo Horizonte-18,1% 

[4]).

Uma revisão de estudos sobre o perfil do usuário de crack no Brasil aponta que as informações 

relacionadas ao consumo da droga ainda são embrionárias, porém é possível inferir que, de 

maneira geral, as características do usuário são estas: homem, jovem, desempregado, baixa 

escolaridade, baixo poder aquisitivo, antecedentes de uso de múltiplas drogas e presença de 

comportamentos de risco para infecção de DSTs/AIDS [5, 6].

Vamos a mais uma pausa para refletir

Agora que você fez uma descrição da composição do crack, dos principais sinais e sintomas decorrentes 

do seu consumo e das caraterísticas dessa substância e de sua administração, está pronto(a) para 

refletir sobre o quanto você sabe e pensar na sua prática. Vamos lá!

1. Você saberia contar pelo menos 3 fatos da prevalência do uso do crack no Brasil?Aponte.

2. Cite 3 características do perfil do usuário de crack no Brasil. 

3. No serviço em que você atua, há pessoas com uma ou mais características do perfil de um usuário de 

crack? O que isto faz você pensar em relação ao seu trabalho em termos de prevenção ou intervenção?
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Uma grande quantidade de usuários de cocaína (em todos os seus produtos derivados, estudados 

anteriormente) apresenta um padrão de uso da droga (ver figura 2) caracterizado pelo consumo de 

grandes quantidades em poucas horas (padrão denominado binge) seguido por períodos de 

abstinência. A fase inicial do consumo é caracterizada por sintomas de euforia (primeiro estágio do 

ciclo), como já visto na seção 02 deste capítulo (euforia, bem estar, autoconfiança, etc). O segundo 

estágio do ciclo é marcado por sintomas adversos (entre eles disforia, fadiga, depressão e tristeza). 

Para reduzir os sintomas adversos, há a retomada do uso (às vezes em binge), que gera novos 

sintomas de euforia, perpetuando o ciclo de adicção. Todavia, com a evolução do consumo há o 

desenvolvimento de tolerância, fazendo aparecer o terceiro estágio do ciclo, marcado por sintomas 

paranoides transitórios, secundários ao ciclo de euforia, e disforia [2]. Quando o consumo se torna 

mais intenso podem aparecer sintomas psicóticos (alucinação e delírio). 

No corpo, o pulmão é o órgão mais vulnerável às substâncias resultantes da queima do crack. Os 

principais efeitos da droga sobre o sistema respiratório são: tosse com produção de secreção 

escurecida (devido à presença de sangue na secreção), agravamento de sintomas de asma, dor no 

peito, falta de ar (dispneia) e asfixia (supressão da respiração). Deve-se dar atenção especial aos 

usuários com tuberculose, já que normalmente compartilham instrumentos de consumo da droga 

(como cachimbos) e apresentam pouca adesão ao tratamento da tuberculose. Desta forma, o 

consumo de crack favorece a transmissão da doença [7].

Seção 04: Uso crônico de crack: deterioração psicológica, 

física, social e mortalidade do usuário

Euforia

Disforia

Paranóia

Psicose
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O uso do crack também provoca aumento da pressão arterial (hipertensão) e da frequência 

cardíaca (taquicardia), favorecendo o aparecimento de insuficiência do coração, falta de 

oxigenação adequada (isquemia), infarto agudo do miocárdio (morte de parte do tecido do 

coração), fibrilação ventricular (falta de sincronia entre miocárdio e ventrículos), arritmias 

cardíacas (alterações no ritmo do batimento cardíaco) [7].

No sistema nervoso central os principais problemas neurológicos causados pelo uso do 

crack são: acidente vascular cerebral (AVC ou derrame cerebral), cefaleia (dor de cabeça), 

crise convulsiva com perda da consciência, vasculite cerebral (inflamações dos vasos 

cerebrais) e atrofia cerebral [7].

O consumo prolongado do crack também produz problemas na cognição: memória, 

atenção, percepção e linguagem. Estas funções executivas estão relacionadas com a 

capacidade de executar tarefas, planejar, organizar e realizar automonitoramento [8].

Do ponto de vista social e cultural, o padrão de uso intenso e prolongado de crack está 

relacionado a índices aumentados de violência se comparados com usuários de cocaína 

em pó (intranasal). O consumo de crack, dessa forma, aumenta as chances do usuário 

praticar crimes de aquisição, como roubo ou furto, a fim de obter droga e manter a adicção 

[9]. A prática de crimes frequentemente resulta em homicídios e acidentes, tanto 

evolvendo o usuário como outras pessoas como vítimas [9]. Apesar disso, não há 

evidências científicas que indiquem que o consumo do crack faz o usuário se tornar 

agressivo e violento [7].

Além disso, deve-se considerar que a comercialização de drogas ilegais é fator para 

aumento de violência, em especial os homicídios, já que ocorrem punições por adulteração 

de drogas, afirmação de códigos de condutas no interior dos grupos de traficantes, 

disputas territoriais entre traficantes rivais, eliminação de informantes e punições por 

dívidas não pagas [9]. Isto ocorre de forma mais intensa devido à comercialização do crack 

segunda pesquisa realizada em Belo Horizonte-MG [10].

Com isso, deve-se ressaltar que as políticas de redução da oferta da droga não devem agir 

sobre o usuário, mas sobre o traficante de drogas, a intensa violência gerada pela droga 

não está relacionada ao consumo, mas ao comércio da mesma [10]. Junto com isto, faz se 

necessário a implantação de programas de profissionalização e de geração de renda, a fim 

de produzir inclusão social de jovens que percebem no comercio de drogas ilegais “boas” 

oportunidades de trabalho, renda e reconhecimento social [10].

No que tange o usuários de crack, uma pesquisa em São Paulo com duração de cinco anos, 

com 131 pacientes usuários de crack (provenientes de alta hospitalar), mostrou que a 

chance de estar vivo após 5 anos de alta era de 77%. Comparando essa taxa de mortalidade 

com a da população geral da mesma cidade, percebe-se que o valor é sete vezes maior. 
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Seção  05: Gravidez e crack

A maioria dos que foram a óbito eram do sexo masculino, com idade inferior a 30 anos, 

solteiros e com baixa escolaridade. As principais causas foram: homicídio, responsável por 

56,6% das mortes; HIV/AIDS, responsável por 26,1%; e overdose, 8,7%. Entre os 

homicídios, a morte por arma de fogo é a principal causa (a pesquisa não esclarece quem 

foram os autores dos homicídios). Dessa forma, a violência e a transmissão de DSTs/HIV 

se tornam também grandes desafios quando se fala do consumo de crack [11].

A gestante que usa crack coloca em risco a saúde dela própria e a do bebê que está sendo 

gerado por ela. A cocaína contida no crack atravessa a placenta e fica armazenada no 

líquido amniótico, expondo constantemente o bebê à droga, mesmo depois dos efeitos 

desejados terem desaparecidos no organismo da mãe. A gestante pode sofrer descolamento 

prematuro de placenta, ruptura precoce da bolsa amniótica, aborto espontâneo e redução 

da oxigenação uterina [12].

Os bebês gerados por usuárias de crack crescem mais lentamente que o normal e, 

frequentemente, nascem com baixo peso e com perímetro craniano (medida da 

circunferência da cabeça) reduzido. Esses recém-nascidos apresentam sintomas como 

agitação, irritabilidade, febre, redução do choro, sudorese, convulsões, tremores, sugar 

excessivo e alterações no tempo e no timbre de choro, que podem, inclusive, caracterizar 

uma síndrome de abstinência. Com o avançar da idade após o parto, aparecem outras 

consequências da exposição à cocaína, como alterações no comportamento, problemas de 

aprendizagem e atrasos no desenvolvimento psicológico. [12].

A amamentação, em princípio, deve ser sempre incentivada na abstinência do uso. Porém, 

nos casos em que a mãe se mantém no consumo de crack ou cocaína, a amamentação não 

pode ocorrer, uma vez que a droga passa ao leite materno e afeta o bebê. Existem outros 

casos em que a amamentação é contraindicada, como poliuso de SPA em grande 

quantidade, uso de SPA injetável e soro-positividade para HIV [12].

Dessa forma, quando usuárias de crack, as mães de bebês lactantes necessitam de apoio e 

supervisão, a fim de manter a abstinência da droga durante a amamentação e evitar a 

amamentação em caso de recaída, para garantir a saúde da criança. O trabalho com os 

familiares é fundamental, já que muitas vezes estes não aceitam que a mãe recém-

abstinente amamente, ou acreditam que ela vai recair ao uso em segredo e, assim, 

prejudicar a criança [12].
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No passado, 25% das transmissões de HIV se davam por uso de droga injetável, todavia, 

atualmente o quadro é bem diferente, já que usuários de drogas injetáveis correspondem a 

menos de 5% dos novos casos. Por outro lado, o mesmo não pode ser dito para usuários de 

crack que apresentam uma alta frequência de DSTs e morte por HIV [11, 13]; ou seja, o uso 

de crack está normalmente associado à infecção por HIV e outras DSTs, como gonorreia e sífilis. 

Não é o uso em si que é o fator de risco, mas os comportamentos de risco que podem se 

associar ao uso. Além de fazer sexo com um grande número de parceiros e do usar 

inconsistentemente o preservativo (camisinha), que são comportamentos de risco comuns 

a quaisquer pessoas, alguns usuários de crack, em condições precárias de vida, com 

frequência: 1) trocam sexo pela droga (ou por dinheiro para compra da droga) e, 

consequentemente, têm uma frequência maior de relações sexuais e 2) compartilham os 

cachimbos usados na queima da pedra, que podem produzir lesões na boca e nos lábios 

que se tornam pontos de entrada do HIV. Sabe-se que o risco de transmissão de HIV 

aumenta entre usuários (homens e mulheres) com lesões orais e labiais causadas pelos 

cachimbos quando estes praticam sexo oral [13, 14].

A troca do sexo pela droga e o aumento subsequente na frequência de relações sexuais 

ocorre na regra econômica específica que caracteriza a prostituição envolvendo drogas. A 

comercialização do crack não segue os princípios econômicos da oferta e da procura, em 

que o aumento do preço faz cair a procura, mas é enquadrado em uma economia inelástica: 

Vamos Refletir 

O trabalho de orientação pré-natal pode ser fundamental quando se lida com a realidade de grávidas 

usuárias de drogas. Por isto, agora damos mais uma pequena pausa para uma importante reflexão:

Destaque os pontos importantes da orientação para usuárias de crack gestantes e recém-mães.

Seção  06: Crack, sexo e transmissão de DST/AIDS
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o aumento do preço do crack não faz cair a demanda, mas faz aumentar o número de vezes 

que há busca por parceiros sexuais para a obtenção da droga. A demanda, por sua vez, está 

condicionada ao potencial de dependência da droga e não é controlada pelo poder 

aquisitivo do usuário e nem pelo preço da droga. Dessa forma, a venda do corpo (para 

aquisição da droga) se torna um meio para aliviar a “fissura” desenvolvida na dependência 

(redução dos sintomas adversos e busca por efeitos desejados) [14, 15].

Nesse contexto de “fissura”, quem vende sexo está em desvantagem e pode iniciar uma 

relação com quem compra sexo, que pode se beneficiar dessa desvantagem. Ou seja, 

usuárias de crack podem ficar “reféns” de muitos compradores e isto aumenta o risco de 

transmissão de DSTs/HIV para elas. Os compradores podem exigir a dispensa do 

preservativo, oferecer pouco em pagamento e pedir modalidades de sexo diferenciadas da 

penetração vaginal. A dispensa do preservativo, por si só, aumenta o risco de infecção de 

DSTs/HIV. O pagamento de quantias irrisórias pelo sexo faz a usuária buscar uma 

quantidade maior de relações sexuais por dia (em média 4 por dia, podendo chegar a mais 

de 10) para manter o nível de consumo da droga [15].

Normalmente, entre usuários de crack, o uso do preservativo é entendido apenas como 

uma forma de contracepção e não como uma forma, também, de prevenção contra DSTs. 

Com isso, no ato sexual, as usuárias dispensam o uso do preservativo quando já fazem uso 

de outra forma de anticoncepcional (por exemplo, a pílula). Da mesma forma, quando 

comercializam o corpo e são exigidas a realizar modalidades de sexo diferentes da 

penetração vaginal, como sexo oral e/ou anal, não utilizam o preservativo. Em geral, essas 

modalidades sexuais costumam ser evitadas pelas usuárias por serem repulsivas (oral), 

traumáticas e dolorosas (anal). Todavia, frequentemente, quem compra sexo se beneficia 

da desvantagem de quem vende e, nisso, pode exigir sexo anal sem preservativo e realizar a 

penetração de forma violenta, gerando lesões que aumentam o risco de transmissão de 

DSTs/HIV [15].

Atualmente, apesar de ser mais frequente entre as mulheres, a venda do corpo para 

comprar a droga é feita também por homens usuários. Eles praticam sexo oral e anal, em 

geral recebendo sexo oral ou penetrando, já que assim se sentem menos degradados em 

sua sexualidade (entretanto, a venda de sexo por homens normalmente não se relaciona 

com a orientação sexual de quem vende). Diferente das mulheres, normalmente, os 

usuários que vendem sexo (em geral, heterossexuais) não oferecem o serviço, mas são 

procurados para vende-lo, em geral por homossexuais. Apesar de haver “fissura” para usar 

droga, o homem que vende sexo, normalmente, não o faz por pouco dinheiro, nem pela 

droga diretamente,  praticam a venda do sexo apenas quando há oportunidade (são 

procurados pelos “clientes”) [14].
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·Deve-se considerar que a venda de sexo para sustendo próprio ou sobrevivência é 

diferente da venda de sexo para consumo da droga. A primeira modalidade caracteriza o 

profissional do sexo e a segunda, a pessoa dependente de droga. A(o) profissional do sexo 

realiza um número menor de “programas”, está mais consciente dos problemas 

relacionados à DSTs/AIDS, logo, negocia sexo de forma segura e não aceita vender sexo 

por valores irrisórios. Normalmente, profissionais do sexo trocam informações entre si 

sobre estratégias de sobrevivência (segurança pessoal na realização do serviço), escolha de 

parceiros, sexo seguro e local para realização do “programa”, estando, dessa forma, menos 

vulneráveis à violência e à infecção por DSTs/HIV. O contrário pode ocorrer com as 

usuárias de crack, que vendem sexo pago pela droga que consomem [14].

Além da venda do próprio corpo para aquisição de crack, foi identificada por pesquisadores 

a prostituição compulsória, em que homens usuários de crack “emprestam” (obrigam a 

prostituição) a companheira (esposa) para traficantes ou outros usuários em troca da 

droga ou de dinheiro (ou pagamento de dívida), sem que haja vantagem para elas, a 

maioria também usuárias. Essas mulheres aceitam sexo vaginal, pois acreditam que essa 

modalidade seja menos traumática e mais fácil [14].

Uma pesquisa realizada em Salvador, com usuárias de crack, apontou que muitas delas 

(cerca de 90%) tinham baixa escolaridade e estavam desempregadas, mais de um terço 

(37%) negociava sexo por dinheiro ou drogas, e 58% não havia usado preservativo durante 

as relações sexuais nos últimos 30 dias. A prevalência de infecções entre as usuárias foi 

alta, se comparadas à população geral (HIV: 1,6%; Hepatite C: 2,4%; Hepatite B:0,8%; e 

sífilis: 4,0%). A prevalência de HIV entre as usuárias de crack em Salvador (1,6%) é 3 vezes 

maior que a prevalência brasileira (0,47%) [16].

Outra pesquisa, em São Paulo, com mulheres que vendem sexo para obter crack apontou 

que a maioria destas mulheres é jovem (59% com menos de 30 anos), mãe (81%), com baixa 

escolaridade (80% analfabeta ou com ensino fundamental), vive com familiares ou 

companheiros (49%) e são sustentadas por elas mesmas (47%).  Dentre as entrevistadas, 

80% tiveram a primeira relação sexual com 14 anos ou menos, 17% foram estupradas na 

primeira relação sexual, um valor preocupante se considerarmos que 1,2% é a taxa de 

estupro da população geral de mulheres (independente ser ou não a primeira relação) [17].

Na mesma pesquisa, apenas 28% sabia como se proteger na primeira relação sexual, e só 

7% usou preservativo na primeira relação. A maioria se prostituía diariamente para obter 

crack (62%), mais de 90% delas realizavam de 2 a 5 “programas” por dia, nenhuma delas 

escolhia o parceiro e apenas 37% exigia o uso da camisinha nessas relações sexuais [17].
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Em Santos, uma pesquisa com profissionais do sexo apontou que 17% das usuárias de 

crack e 11% das que usavam cocaína em pó eram HIV positivas, um número muito elevado 

se comparado ao de mulheres entrevistadas em Salvador nessa mesma condição (1,6%). 

Verificou-se uma prevalência de HIV que variava de 0 a 37% em função de diversos fatores, 

entre eles escolaridade e tempo de exposição ao risco. Alta escolaridade e pouco tempo de 

exposição ao risco reduzem as chances de infecção de DSTs/HIV; entretanto, mulheres 

com escolaridade alta, à medida que aumentam o tempo de exposição ao risco, também 

aumentam o risco de contaminação pelo HIV. Para as que têm escolaridade baixa, o risco 

de contaminação não depende do tempo de exposição ao risco [18].

Apesar de as mulheres serem minoria entre os usuários de crack, a gravidade da 

combinação de dependência química com comportamentos de risco e extrema pobreza  

coloca a mulher usuária de crack como alvo preferencial de intervenções que focam a 

redução dos efeitos nocivos da droga e promoção de desenvolvimento social. A redução dos 

índices de infecção de DSTs/HIV não pode ser vista com contemplação, mas ser objetivo 

urgente de programas de prevenção de doenças e de redução da exclusão social.

Conclusão

Este capítulo apresentou a você o crack e apontou os principais impactos do seu consumo 

agudo e crônico nos aspectos psicológico, físico e social. 

A mídia afirma e divulga – e uma parcela considerável da sociedade acredita no que é 

divulgado – haver uma relação  de  causa-efeito  entre  usar  crack  e  ser  agressivo  e / ou 

Pensando sobre o nosso fazer...

Nada melhor que refletir sobre o nosso fazer. Assim, aqui, vamos resumir o que você estudou e aplicar o 

estudo na sua prática.

1. O que você sabe contar sobre a relação entre uso de crack e práticas sexuais de usuários?

2. Pensando em uma usuária de crack atendida no seu serviço, quais das informações acima se 

aplicariam ao caso?
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produzir criminalidade, sendo este é o principal argumento para justificar internações 

compulsórias em massa. Os efeitos do crack incluem aumento dos estados de alerta, de 

concentração, de atividade motora; redução das necessidades de sono, de alimentação de 

descanso, maior tolerância à dor e ao cansaço e isto não está necessariamente associado a 

um aumento da agressividade. Numa busca nos principais meios científicos não foram encontrados 

estudos que confirmam haver relação direta entre o uso de crack e a criminalidade. O que há é um 

aumento dos “furtos aquisitivos” para obtenção da droga pelo usuário de baixo poder aquisitivo, que 

podem ser parte de uma série de fatos relacionados indiretamente a homicídios (em geral, do próprio 

usuário). Por outro lado, há evidências que o aumento do comércio da droga produz o aumento de 

homicídios por parte de traficantes e não de usuários, apontando para intervenção do sistema de 

segurança pública nas áreas de comércio da droga e intervenção da assistência social com o jovem 

residente nestas áreas (prestadores de serviço aos traficantes de drogas ilegais).

Fazendo uma autoavaliação

Melhor do que aprender é compartilhar a aprendizagem. Nesta pausa para reflexão, você tem o 

privilégio de pensar no que você leu, ouviu e falou nesse capítulo. Pode, assim, autoavaliar sua 

aprendizagem. Fique à vontade para fazê-lo.

1. Explique como o crack é fabricado.

2. Liste pelo menos dois sintomas psicológicos e pelo menos dois sintomas físicos do uso de 

cocaína/crack.

3. Explique o que é “potencial de abuso/dependência” nos derivados da cocaína. Em função de que 

aumenta o “potencial de abuso/dependência”?

4. Apresente pelo menos dois dados sobre a prevalência do uso do crack no Brasil.

5. Liste duas características do perfil do brasileiro usuário de crack.

6. Liste pelos menos dois sintomas ou consequências do uso do crack sobre: 1) a saúde física (o corpo), 

2) a saúde mental (aspectos psicológicos e/ou comportamentais), 3) condição sociais.

7. O que é fundamental na orientação às usuárias de crack grávidas ou mães lactantes que usam crack? 

8. Fale sobre os principais aspectos da relação entre o uso do crack e o sexo.

9. Considerando o objetivo deste capítulo (“descrever os impactos do uso do crack”), o quanto, numa 

escala de 0 a 10, você considera que conseguiu atingir?
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POLÍTICAS SOBRE DROGAS E 
SISTEMA JUDICIÁRIO

Capitulo 8



Caro(a) leitor(a).

O Sistema Judiciário sempre irá atravessar as políticas sobre drogas. Esse atravessamento é 

fundamental ao próprio cumprimento dessas políticas com dispositivos legais, conforme foram 

planejadas, inclusive com a participação de movimentos sociais. Atualmente a atuação do 

Poder Judiciário na área do álcool e outras drogas deve ser oposta a uma concepção higienista e 

moralizadora do passado (quando o usuário era visto como criminoso), e caminhar na direção 

da atual concepção da saúde mental relacionada ao uso arriscado de drogas. Nessa direção, 

considerando redução dos danos desse uso e internação como possibilidades, devem ser 

potencializados os serviços de Atenção Primária à Saúde e de tratamentos ambulatoriais.

Em duas seções, este capítulo apresenta subsídios para a análise da atuação do Sistema 

Judiciário nas políticas sobre drogas em seu município ou serviço. Na primeira seção você irá 

aprender a analisar a transformação histórica na interface da Justiça com essas políticas, desde 

quando a atuação do Judiciário era centrada no controle e na repressão (de uso/usuário e de 

produção/comércio de drogas) até quando essa ação passou a ser necessária à garantia dos 

direitos da atenção integral e intersetorial ao usuário e aos seus familiares. Na segunda seção, 

você irá entender como se dá a atuação do Poder Judiciário (em especial a Vara da infância e 

Juventude e a Vara de família) e setores de assistência a ele interrelacionados (Conselhos 

tutelares, Delegacias de mulheres, Promotorias e outros) nas demandas de cidadãos 

enfrentando problemas decorrentes do uso arriscado de drogas.

Este capítulo instiga reflexões críticas sobre a suposta associação entre violência e uso de 

drogas que, muitas vezes, justifica internações compulsórias de usuários como a atuação mais 

demandada do Judiciário. Esperamos que você, ao entender a atuação do Poder Judiciário na 

política pública sobre drogas, possa compreender a amplitude da atuação do Judiciário na 

política sobre drogas e, assim, exercer melhor a sua atuação no Poder Executivo 

intersetorialmente ao Judiciário, e vice-versa. Bom estudo.
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A dependência de substâncias psicoativas atualmente é considerada doença crônica, e 

traz em seu entorno uma complexidade de múltiplos fatores sociais, psicológicos e 

biológicos. Desta formam, torna-se necessário o acompanhamento continuado do usuário 

(e de seus familiares) por equipe multiprofissional em atuação intersetorial, ou seja, 

envolvendo vários setores de serviços públicos [8].

Com o estabelecimento da Política de Atenção Integral aos Usuários de Álcool e outras 

Drogas em 2003, o Ministério da Saúde reconheceu que houve um atraso histórico do 

Sistema Único de Saúde (SUS) na condução do enfrentamento de problemas associados ao 

consumo arriscado de álcool e outras drogas .[6]

As primeiras intervenções do governo brasileiro na área ocorreram no início do , século XX

com a criação de um equipamento jurídico institucional destinado a controlar o uso e o comércio de 

drogas, e preservar a segurança e a saúde pública no país. Nessa época, o consumo arriscado de 

drogas ilícitas pelos brasileiros ainda estava iniciando e não constituía uma ameaça à 

saúde pública. Já o consumo arriscado de bebidas alcoólicas era frequente, contudo, por 

ser consentido pelos governantes e pela sociedade brasileira, não era objeto de 

preocupação do governo. Diante dessa despreocupação com o uso de álcool, há o 

surgimento de sociedades de caráter privado para promover a educação antialcoólica e as 

primeiras medidas assistenciais para alcoolistas [6].

A partir da década de 1970, a Medicina ganha força na influência sobre a legislação brasileira 

na área e, com subsídios técnicos e científicos, colabora para a legitimação do controle do 

uso de drogas. Enquanto que anteriormente o usuário de drogas era identificado como 

contraventor ou criminoso, nessa época ele passa a ser identificado como doente. Para 

tratá-lo foram propostos diferentes dispositivos: a princípio, hospitais psiquiátricos e, 

posteriormente, centros especializados de tratamento, públicos ou filantrópicos. Esses 

dispositivos tinham como objetivos salvar, recuperar, tratar e também punir .[6]

Legislações posteriores trouxeram algumas modificações nas propostas assistenciais, 

reafirmando a tendência à medicalização, entre elas: a substituição do termo “viciado” por 

“dependente de drogas”; a proposição de criação de estabelecimentos especializados para 

tratamento de dependentes de drogas na rede pública de saúde; a proposta de tratamento 

em regime hospitalar e extra-hospitalar e a proposição do tratamento – e não mais da 

internação – como medida compulsória .[6]

Esse atraso remete a dois aspectos que caracterizam a história das intervenções dos 

governantes brasileiros na área de álcool e outras drogas: as abordagens, intervenções e 

políticas campo da Justiça e da  foram original e predominantemente desenvolvidas no 

segurança pública; dificuldadese as  para o enfrentamento dos problemas associados a 

consumo de álcool e outras drogas, na pag. 802  .agenda da saúde pública [6, ]

1 – Políticas sobre drogas e suas interfaces com a justiça
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Por meio do  – substituído pelo decreto decreto 2.362, de 19 de junho de 1998 3.696, de 21 de 

dezembro de 2000 – foi instituído o Sistema Nacional Antidrogas (Sisnad), composto pela 

Secretaria Nacional Antidrogas (atual SENAD) e pelo Conselho Nacional Antidrogas (atual 

CONAD). Os dois novos órgãos foram alocados, não no Ministério da Justiça, mas sim no 

então Gabinete Militar da Presidência da República, atualmente denominado Gabinete de 

Segurança Institucional da Presidência da República [6].

Em 2003, o Ministério da Saúde adota a concepção de consumo de álcool e outras drogas como 

um  pública e não mais . Sugeriu, ainda, a problema de saúde médico-psiquiátrico ou jurídico

adoção de uma política baseada em uma concepção ampliada de redução de danos. No 

mesmo ano, foi publicado o documento “A Política do Ministério da Saúde para a Atenção 

Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas” , pelo qual a área da saúde “assume de [5]

modo integral e articulado o desafio de prevenir, tratar e reabilitar os usuários de álcool e 

outras drogas como um problema de saúde pública” , p.9 .[6 ]

Desta forma, foi introduzida, pelo governo federal, a possibilidade do desenvolvimento de 

uma política menos centrada no controle e na repressão. O compromisso, agora, é 

enfrentar os diferentes problemas associados ao consumo de drogas, buscando promover 

a melhoria das condições sanitárias dos usuários dependentes e da população em geral [6].

No documento sobre a política nacional do Ministério da Saúde definiu-se o marco teórico-

político e as diretrizes para a área, de acordo com os princípios e as orientações do SUS, da 

reforma psiquiátrica, e ainda, segundo a lógica da redução de danos. O projeto propôs, 

ainda, a criação de uma rede de atenção integral do SUS com ações de prevenção, 

promoção e proteção à saúde. Foram propostas as seguintes diretrizes: 

Esse documento torna-se um marco teórico-político que rompe com abordagens 

reducionistas e passa a considerar a presença das drogas nas sociedades contemporâneas 

como um fenômeno complexo, com implicações sociais, psicológicas, econômicas e 

políticas; e que, portanto,  não  pode  ser  objeto  apenas  de  intervenções  psiquiátricas  e  

[...] a alocação do uso de álcool e outras drogas entre os problemas da saúde pública; a indicação do 

paradigma da redução de danos nas ações de prevenção e de tratamento; a desconstrução da 

concepção do senso comum de que todo usuário de drogas é doente e requer internação ou prisão; 

e a mobilização da sociedade civil para práticas preventivas, terapêuticas e reabilitadoras 

(MACHADO, 2007, p.818).
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jurídicas, nem tampouco de ações exclusivas da Saúde Pública (MACHADO 2007). Em 

princípio, a pessoa que faz uso arriscado de drogas precisa de tratamento por setores da 

saúde. Entretanto, essa pessoa pode estar com problemas legais ou ter comorbidades 

psiquiátricas, quando esse tratamento deve incluir setores da justiça e/ou intervenção 

psiquiátrica.

Atualmente, a  é no sentido de : 1) a elaboração dos planos atuação da justiça instigar

municipais de enfrentamento dos problemas decorrentes do uso arriscado de drogas, 2) a 

implementação de serviços de atenção em saúde mental e 3) o estabelecimento do 

adequado fluxo de encaminhamento. Isso tem por objetivo, dentre outros, evitar 

internações desnecessárias e estancar a constante demanda por interferência judicial 

para tratamento da dependência de drogas [8].

Esse novo modelo assistencial em saúde mental estabelece  de internação três modalidades

psiquiátrica, tendo como foco a interface da política sobre drogas com a justiça [4]:

É preciso repensar. Pausa para refletir.

1. Descreva como ocorreu a transição de foco da política sobre drogas, do problema do controle do 

uso/usuário ao problema de saúde pública.

2. Cite três contribuições que favoreceram a abordagem do problema do uso arriscado de SPAs pela 

saúde pública, destacando as diretrizes adotadas pelo SUS, nesse contexto, que diminuíram a 

relevância das concepções médico-psiquiátrica e jurídica desse problema. 

2 – As varas do sistema judiciário e os serviços a elas interrelacionados e as demandas 
atravessadas por problemas devidos ao uso arriscado de drogas

a) Internação Psiquiátrica Involuntária (IPI): realizada sem o consentimento expresso do paciente e a 

pedido de terceiro;

b) Internação Psiquiátrica Voluntária (IPV): realizada com o consentimento expresso do paciente;

c) Internação Psiquiátrica Compulsória (IPC): determinada pela Justiça. A internação compulsória (IPC) é 

determinada pelo juiz competente, de acordo com o artigo 9, da Lei n. 10.216/2001.
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Muito se discute a respeito das situações nas quais se admite a internação compulsória, 
havendo posicionamentos que sustentam seu cabimento apenas como medida de segurança, 
nos termos instituídos pelo Código Penal. Outros posicionamentos admitem o uso desta medida 
também em casos extremos, quando , configurado risco para a vida do paciente ou de terceiros
desde que não cabíveis as demais espécies de tratamento como a internação voluntária e a 
internação involuntária (TORMIN, 2012).

No que tange especificamente à criança e ao adolescente, a rede de atenção em saúde 
mental deve funcionar de forma integrada com os serviços das áreas da educação e 
assistência social, com vistas a proporcionar aos pacientes e respectivas famílias o 
tratamento adequado as suas necessidades específicas, promovendo atenção integral à 
saúde, conforme artigo 11, da Lei n. 8069/1990. 

Isto é considerado prioridade absoluta na defesa e na promoção do direito à saúde da 
população infanto-juvenil. Na forma do artigo , é dever do Estado 227 da Constituição Federal
destinar às crianças e aos adolescentes absoluta prioridade de atendimento, na 
formulação e execução, de modo a proporcionar-lhes o efetivo e integral exercício de seus 
direitos fundamentais, dentre os quais se inclui o direito à saúde.

No que tange ainda ao uso de drogas, especificamente na área da infância e juventude, o 
artigo 101, inciso VI, da Lei n. 8.069/1990 relaciona como medida de proteção aplicável a 
crianças e adolescentes em situação de risco a inclusão delas em programa oficial ou 
comunitário de auxílio, orientação e tratamento do uso arriscado de drogas, que pode 
ocorrer em regime ambulatorial ou hospitalar (artigo 101, inciso V, ECA).

Ressalta-se que é sabido que o uso arriscado de drogas ocasiona danos à saúde e, esse uso 
por crianças e adolescentes aumenta o risco de violação de seus direitos, podendo levar à 
exploração sexual, à exploração do trabalho, ao aliciamento para a prática de atos 
infracionais, ao rompimento dos vínculos familiares, e à evasão escolar, dentre outros 
(TORMIN, 2012).

A temática das drogas na Vara da infância e Juventude, na Vara de família, nos Conselhos tutelares, 
Delegacias de mulheres, Promotorias e outros setores de assistência.

Na ânsia de minimizar os danos à saúde produzidos pelo uso arriscado de drogas e as 
violações de direitos associados a esses danos, frequentemente, crianças e adolescentes 
com padrão de uso abusivo ou dependente têm sido encaminhados para internação e 
tratamento em municípios distantes de seus domicílios, prejudicando inclusive o pleno 
exercício do direito fundamental à convivência familiar e comunitária (TORMIN, 2012).

Porém, quando esgotadas todas as possibilidades de solução desses danos e violações sem 
intervenção judicial, excepcionalmente, o Ministério Público pode solicitar as seguintes 
providências:

a) colher declarações do adolescente, dos seus pais ou responsáveis legais, se possível;

b) solicitar/requisitar as Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social do Município avaliação 

médica, psicológica e social da criança ou adolescente em uso indevido de drogas, em caráter de 

urgência,  visando  atestar:  (I)  se  está   configurada   a   dependência  e  a   espécie  de  tratamento 
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Ainda, com vistas à estruturação da Rede de Atenção Psicossocial em Saúde Mental, o 

Poder Judiciário ainda pode requisitar ao Poder Executivo Municipal informações sobre a 

estrutura dessa rede municipal, especificamente em alcool e outras drogas e, a partir das 

informações obtidas, fazer recomendações ao Poder Executivo Municipal [8].

Na defesa do direito individual, especificamente da criança ou adolescente dependente ou 

abusador de drogas, o Poder Judiciário ainda pode [8]:

·  oficialmente essas crianças e adolescentes e seus familiares diretamente aos Encaminhar

serviços da Atenção Primária à Saúde ou aos serviços hospitalares ou extra hospitalares da rede de 

atenção psicossocial em saúde mental (RAPS) (CAPSi, CAPSad, serviços de urgência e emergência, 

enfermarias especializadas ou outros) vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. Se necessário, pode 

ainda encaminhá-los aos serviços de assistência social (CRAS, CREAS ou outros serviços vinculados à 

Secretaria Municipal de Assistência Social) e/ou ao Conselho Tutelar, para a aplicação das medidas de 

proteção e requisição dos serviços públicos pertinentes à garantia de direitos violados.

· Se necessário, pode também  ao Município e às Secretarias Municipais de Saúde, recomendar

Educação e Assistência Social que ofereçam o atendimento e os serviços necessários à assistência 

integral (prevenção, tratamento, reabilitação e reinserção social) dessa criança ou desse adolescente e 

sua família, preferencialmente no Município.

· Se necessário, ainda, pode recomendar ao Conselho Tutelar a aplicação das medidas protetivas 

previstas pertinentes, descritas no artigo 101. 

No caso de pessoa, inclusive criança ou adolescente, sem indicação de internação psiquiátrica e 

com suporte familiar, o Poder Judiciário pode (TORMIN, 2012):

a) obrigar o Município (via recomendação, Termo de Ajuste de Conduta – TAC -  e/ou ação civil pública) a 

viabilizar atendimento e acompanhamento dessa pessoa, conforme o caso, nos serviços de Atenção 

Primária à Saúde da RAPS, com acompanhamento da família pelo CRAS ou CREAS;

b) em caso de criança ou adolescente, se necessário, instar o Conselho Tutelar a promover o 

acompanhamento temporário dessa criança ou adolescente (artigo 101, II, lei n. 8.069/1990) para 

aplicação das medidas protetivas necessárias ao tratamento, assistência, (re)inclusão escolar, 

acompanhamento e reabilitação (inclusive da família).

No caso de pessoa, inclusive criança ou adolescente sem indicação de internação psiquiátrica e 

sem suporte familiar, a justiça pode (TORMIN, 2012):

adequado; (II) os vínculos e o suporte familiar da criança ou adolescente apresentando uso 

indevido de álcool ou outras drogas; (III) se o uso da droga vem impedindo o exercício dos direitos 

fundamentais da criança ou adolescente, o convívio familiar e comunitário, a frequência à escola, a 

prática de esportes e lazer, dentre outros (TORMIN, 2012, p. 69-70). 
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a) obrigar o Município (via recomendação, TAC e/ou ação civil pública) a viabilizar/custear o atendimento 
e acompanhamento dessa pessoa, conforme o caso, nos serviços da Atenção Primária à Saúde ou nos 
serviços extra hospitalares especializados de atenção em saúde mental (CAPSi, CAPSad ou 
equivalentes), inclusive com o objetivo de viabilizar, se necessário, o seu encaminhamento à unidade de 
acolhimento transitório infantojuvenil ou equivalente, localizados na municipalidade ou no município 
que sediar a unidade da região, com acompanhamento da família pelo CRAS ou CREAS;

b) em caso de criança ou adolescente, havendo ato ou omissão imputável aos pais ou responsável legal, e 
esgotadas as possibilidades de reinserção familiar, se for o caso, propor ação judicial de afastamento da 
criança ou do adolescente do convívio familiar, na qual se garanta aos réus o exercício do contraditório e 
da ampla defesa (artigo 101, do ECRIAD), cumulada com a aplicação da medida protetiva de acolhimento 
institucional ou familiar;

c) solicitar ao Conselho Tutelar que acompanhe temporariamente a criança ou adolescente acolhido 
para aplicação das medidas protetivas necessárias à reinserção familiar, tratamento, assistência, 
(re)inclusão escolar, acompanhamento e reabilitação da criança ou adolescente dependente ou 
abusador de drogas e sua família, sem prejuízo das medidas cabíveis para fazer cumprir suas requisições;

d) havendo indícios, pode ainda requisitar à autoridade policial a instauração de procedimento 
investigatório para apurar a ocorrência dos crimes previstos nos artigos 244 (abandono material), 246 
(abandono intelectual) ou 247, do Código Penal, em desfavor dos pais ou responsável legal.

Mesmo que bem descrita, a interface entre a Psiquiatria e o Direito, embora seja 
necessária, é complexa e difícil. Enquanto a linguagem médica descreve o estado do 
usuário de drogas em uma escala que vai de grave a completamente saudável, a linguagem 
jurídica é binária: o usuário é capaz ou incapaz, necessita ser internado ou não, oferece 
perigo ou não. Quando se reporta às internações involuntárias ou compulsórias – aquelas 
feitas sem o consentimento do paciente ou por determinação judicial –, um conflito entre 
essas linguagens pode ficar mais evidente [1].

No caso pessoa com ou sem suporte familiar e com comorbidades somáticas e 
psiquiátricas, vulnerabilidades e outros aspectos sociais pontuais que indiquem a 
necessidade de internação, a Lei Federal 10.216/2001 define suas modalidades, bem 
como suas justificativas (I– internação voluntária; II – internação involuntária; e III – 
internação compulsória). Tais justificativas devem ser muito bem consideradas para evitar 
conflitos de linguagens e, consequentemente, internações arbitrárias. A internação 
compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que 
levará em conta as condições de segurança do local de internação, quanto à segurança do 
paciente, dos demais internados e funcionários [1].

O critério de segurança justificando a internação compulsória pode levantar uma suposta 
associação entre uso de drogas e comportamento violento. No que tange à associação 
violência-uso de drogas, há divergências. Enquanto alguns especialistas concordam que 
álcool e outras drogas frequentemente têm papel importante nas atividades violentas [7], 
seu papel específico não está claro, ou seja, é difícil determinar com precisão a ligação 
entre essas substâncias e atos violentos; relação entre as influências do meio e as 
características individuais dos usuários de drogas. 
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Este estudos mostram como é bastante complexa a construção de paradigmas para 

investigação nessa área [8].

Apesar da complexidade, alguns estudiosos, como Goldsteine, citado por Sapori [9], 

apontam que a relação entre drogas e violência pode ser observada em três contextos 

distintos. 

Não se pode negligenciar o que propõe Blumstein (1995), citado também em SAPORI [9]: 

outro tipo de ligação entre drogas e violência que incorpora os efeitos sociais mais amplos 

do comércio de drogas ilícitas. O autor o classifica como “efeito de desorganização da 

comunidade”, quando as maneiras através das quais as normas e padrões de conduta 

característicos do tráfico de drogas influenciam as atitudes e comportamentos de outros 

indivíduos que não têm envolvimento direto com a venda ou o consumo da droga. Ou seja, 

ocorre a apropriação da solução violenta de conflitos (uso da força física) no cotidiano [9].

No entanto há muita incerteza quanto às explicações da causa da violência à droga visto 

que não é possível saber se essas pessoas em estado de abstinência da droga não teriam 

cometido essas mesmas transgressões. Explicações simplistas de causa-efeito torna-se 

ainda provável de ocorrer quando mais complexo é o fenômeno da violência, por exemplo, a 

que envolve relações de gênero [7]. O uso de álcool pelo homem (e não de drogas em geral) 

apresentou-se como um significativo fator de risco para a violência entre marido e mulher, 

entretanto, verificou-se que o uso por mulheres não foi detectado como um fator de risco 

nas relações de violência entre parceiros. mesma forma,  as  baixas  taxas  de  

participação 

a) Sob o efeito psicofarmacológico das drogas: após a ingestão da droga, alguns indivíduos podem se 

tornar irracionais a ponto de agir de forma violenta. A violência psicofarmacológica pode resultar 

também da irritabilidade associada a síndromes de abstinência de substâncias que causam dependência 

química. Além disso, o uso da droga pode contribuir para que o indivíduo se comporte violentamente, e 

também pode alterar seu comportamento de maneira a aumentar seus riscos de vitimização.

b) Formação de compulsão econômica: deve ser compreendida como o potencial que a dependência da 

droga tem na incidência de crimes contra o patrimônio. Alguns usuários de drogas são compelidos a se 

engajar em atividades criminosas, perpetrando roubos e furtos para obter recursos econômicos 

necessários ao financiamento do consumo contumaz. Em diversas situações em que há reação das 

vítimas ou descontrole emocional do criminoso, podem ocorrer homicídios.

c) Violência sistêmica: está relacionada à dinâmica do comércio das drogas, especialmente das drogas 

ilícitas. Incluem-se aqui disputas territoriais entre traficantes rivais, afirmação de códigos de condutas no 

interior dos grupos de traficantes, eliminação de informantes, punições por adulteração de drogas e 

punições por dívidas não pagas, entre outros conflitos que emergem no processo de comercialização do 

produto [9, p. 40].
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das mulheres em roubo e outros comportamentos violentos não podem ser explicadas 
apenas pela diferenças de gênero ou por uma menor ingestão de álcool ou outras drogas [7].

Embora o álcool seja a substância psicoativa mais significativa na articulação com as várias 
formas de violência, seu status de legalidade torna-o socialmente aceito e largamente 
consumido, ainda que se tente regular seu uso. Vale lembrar ainda que, nas situações 
históricas em que o uso do álcool foi proibido, a maioria das condições de estigmatização e 
violência também estiveram presentes nas relações de seu mercado ilegal [7].

Pausa para refletir

Você conhece alguma intervenção do Poder Judiciário no Poder Executivo do seu município na área da 

política municipal sobre drogas? Qual foi essa intervenção?

Quais as atribuições do Ministério Público na solução dos danos à saúde e/ou nas violações de direitos 

em casos de uso arriscado de drogas por crianças e adolescentes?

Como é a atuação do Poder Judiciário na defesa de direitos individuais específicos de crianças e 

adolescentes usuários de drogas?

Em caso de criança ou adolescente sem indicação de internação, diferencie a atuação do Poder 

Judiciário quando a criança/adolescente tem e não tem suporte familiar.

Para refletir

1.  Pense em uma situação em seu município/território envolvendo um usuário de drogas e/ou família 

que demandaria uma atuação do Poder Judiciário. Justifique porque essa atuação é necessária e 

descreva como ela pode ser feita.

2.  Por que a relação entre uso de drogas e comportamento violento é controversa. Pense num caso real 

de violência conjugal envolvendo uso de drogas para ilustrar sua argumentação.

3.   Discuta um caso real envolvendo um ou mais dos três contextos distintos de relação uso de drogas e 

violência: efeito psicofarmacológico, compulsão econômica (“furtos aquisitivos”) e violência 

sistêmica.
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Conclusão

Como dito anteriormente, atualmente a atuação da Justiça na área de álcool e outras 

drogas deve ser no sentido de fomentar políticas públicas, a fim de evitar intervenções 

judiciais desnecessárias. Contudo, é preciso avaliar se essa proposta tem sido possível de 

ser cumprida, ou se na prática, essas intervenções passam inevitavelmente pelas mãos da 

Justiça. Fato é que a intervenção da Justiça por vezes se faz necessária, 

“incoerentemente”, cerceando alguns direitos para garantir outros.

Entretanto, o papel do Poder Judiciário, juntamente com os Poderes Legislativo e 

Executivo é de fundamental importância na instância de deliberação e proposição de 

políticas públicas para essa área. Por deter o poder de determinar, o Judiciário tem a 

possibilidade de determinar situações, mesmo aquelas ainda não garantidas em lei 

específica. Mais do que garantir direitos individuais, há a possibilidade de abrir 

precedentes para a garantia de direitos coletivos, fomentando dessa forma as políticas 

públicas nos âmbitos Municipal, Estadual e Federal. Isto justifica porque cada servidor 

público, no Executivo ou no Judiciário, deve atuar de modo a garantir a atenção integral ao 

usuário de drogas e aos seus familiares.

Agora faça sua autoavaliação e responda as perguntas:

1 – Você sabe contar para alguém a principal marca da mudança da ação do Poder Judiciário na política 

sobre drogas?

2 – Você sabe enumerar duas situações de usuários de drogas do seu município que demandam 

atuação do Judiciário?

3 – Você sabe descrever as modalidades de internação de usuários de drogas? 

4- Você sabe em quais situações de crianças e adolescentes usuários de drogas e famílias o Ministério 

Público e o Poder Judiciário deveriam ser acionados? Descreve um caso que você acompanha que 

vivencia uma dessas situações.

5- O que você conseguirá argumentar criticamente quando for solicitado a falar sobre a relação uso de 

droga e violência?

6 – Qual a nota de 0 a 10 que melhor descreve o quanto você aprendeu deste capítulo?
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DESENVOLVIMENTO TÍPICO E ATÍPICO 
DA ADOLESCÊNCIA E USO DE DROGAS

Karolina A. Albuquerque
Meyrielle Belloti

Capitulo 9



Caro(a) leitor(a),

As alterações que marcam a adolescência representam a aquisição de características e aptidões que 

habilitam o jovem a assumir o papel social do adulto. Os adolescentes estão no limiar do amor, da vida 

profissional e da participação na sociedade adulta [1]. Reconhecendo a adolescência como um período 

do curso de vida essencial ao desenvolvimento do indivíduo, e também, que adolescentes são mais 

vulneráveis aos fatores de risco para o uso de drogas, este capítulo apresenta concepções acerca do 

desenvolvimento típico e atípico da adolescência e o uso de drogas. Essa apresentação permitirá que 

você amplie sua compreensão sobre a adolescência e o uso de drogas.  

Na primeira seção, após breve menção às teorias que caracterizaram o estudo científico da 

adolescência no século XX, iremos apresentar novas abordagens do desenvolvimento do adolescente, 

buscando uma visão mais integradora e contextualista, apontando as tendências das novas 

abordagens, marcadas pela perspectiva de uma adolescência saudável. Em seguida, na segunda seção, 

iremos discutir aspectos relevantes relacionados a essa fase da vida que podem se relacionar ao uso de 

drogas: diferenças de gênero no comportamento dos jovens; autoimagem e busca da identidade; 

relação com os pais e com os pares; além de projetos de vida e expectativa para o futuro. A terceira 

seção traz uma visão acerca dos desvios ou risco de desvios no desenvolvimento infanto-juvenil como 

contexto para o surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Finalmente, na quarta seção 

as especificidades da relação entre ato infracional e uso de drogas por adolescentes serão analisadas à 

luz da legislação vigente.

Esperamos que este capítulo possa contribuir para o seu trabalho de promoção de comportamentos 

saudáveis em jovens do território onde está o serviço onde você atua, seja na Saúde, Assistência Social, 

Justiça, Segurança Pública ou no Ministério Público. 

Boa leitura!
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Antes de iniciar a discussão acerca dos conceitos e abordagens da adolescência, 

busquemos refletir sobre o tema:

Tais perguntas parecem simples e fáceis de serem respondidas, mas carregam consigo 

uma reflexão ampla e profunda. O(A) leitor(a), na tentativa de uma resposta rápida, poderia 

dizer “é a aborrecência; momento de rebeldia”, ou talvez uma reposta clássica: “momento 

de transição entre a infância e a idade adulta”. De um modo geral, a compreensão da 

adolescência é permeada pela ideia de uma etapa da vida difícil para o indivíduo e para 

quem convive com ele, quando ele naturalmente se torna alguém chato, difícil de lidar, que 

está sempre em crise e criando confusões [2].

A concepção vigente de adolescência ainda é intimamente relacionada a estereótipos e 

estigmas. Esta referência se deve, pelo menos em parte, à formulação de grandes teorias 

que construíram conceitos amplos que podem ser questionados em sua relevância social 

[3], mas que organizaram e deram coerência aos aspectos relativos à adolescência [4]. O 

século XX, período marcado por grande evolução teórica da ciência universal, configura-se 

também como um período crucial na tentativa de compreender a adolescência. É 

particularmente nesse momento que a adolescência se torna um tema de interesse 

crescente na Psicologia e que surgem as teorias clássicas que serão aqui apresentadas [4]. 

Ao buscar uma compreensão com base nas explicações teóricas que orientam os estudos 

ao longo deste período, espera-se colaborar para uma discussão atualizada que não se 

reduza aos limites e características do adolescente, mas que considere as inter-relações 

dos aspectos pessoais e contextuais que promovem o desenvolvimento saudável.

Nosso percurso inicia-se pela obra de G. Stanley Hall, datada em 1904, intitulada 

“Adolescência”. Hall define esse período como uma  etapa  da  vida  inevitável  e  universal, 

Pausa para uma reflexão prévia:

1)    O que é ser adolescente?

2)    Quais características configuram este momento da vida?

Seção 1: Desenvolvimento do adolescente: novas abordagens
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marcada por tormentos e conturbações ligadas a manifestação da sexualidade. Tal 

concepção foi reforçada por abordagens psicanalíticas, as quais caracterizaram a 

adolescência como uma fase balizada por estresse, confusões e luto, advindos dos 

impulsos sexuais que surgem nesse momento da vida. Na América Latina, Aberastury e 

Knobel [5] representam um marco dessa concepção, ao introduzirem a ideia de uma crise 

essencial à adolescência, período de “desequilíbrio e instabilidades extremas” (p.9).

Integrando a psicanálise ao campo da Antropologia, Erik Erikson qualifica a adolescência 

como uma fase específica do desenvolvimento. Com a teoria do desenvolvimento 

psicossocial, o autor descreveu a adolescência como um dos estágios previsíveis da vida, 

em que a pessoa se depara com um conflito central. Na adolescência, o conflito de 

identidade x confusão de identidade caracteriza o desenvolvimento da identidade, que está 

em constante mudança, e que depende das experiências e informações adquiridas nas 

interações diárias do adolescente com outras pessoas. Nessa perspectiva, os adolescentes 

que recebem encorajamento e reforço sociais adequados se tornarão adultos únicos com 

um senso de identidade coerente e um papel valorizado na sociedade [1].

Dentre teorias clássicas da adolescência, um grupo que também merece destaque – o das 

teorias cognitivas – prioriza os processos cognitivos ao afirmar que o comportamento dos 

adolescentes que, muitas vezes gera apreensão nos adultos, tem sua origem nas 

transformações em sua forma de pensar, a particularidade cognitiva desta fase. Segundo 

Piaget, precursor desse grupo, os adolescentes desenvolvem o pensamento formal, e por 

meio da assimilação e acomodação de novas estruturas conquistam um novo modo – mais 

flexível – de manipular as informações e compreender sua realidade [1]. A partir dessa 

capacidade, o jovem constrói sistemas filosóficos, éticos e políticos como tentativa de se 

adaptar à sociedade. Até então, a criança poderia amar os pais ou detestar um colega da 

escola; a partir da adolescência ele pode amar a liberdade e detestar a corrupção [4]. Para 

Senna e Dessen [4], ao entender que as saídas pautadas apenas no raciocínio lógico não 

são plausíveis, o adolescente entra na idade adulta por meio de sua inclusão na sociedade.

Não há dúvida de que as teorias clássicas do século XX influenciaram muito e são fontes de 

referência para compreensão da adolescência na atualidade. Entretanto, segundo Lenner e 

Steinberg [6], a compreensão desta fase do desenvolvimento por tais referenciais restringe-

se à apresentação de dicotomias que representam o conhecimento da época: O que é mais 

importante: hereditariedade ou o ambiente? O desenvolvimento é ativo ou passivo? É 

contínuo ou ocorre em etapas? Assim, os autores afirmam que, embora tais teorias 

descrevam as várias mudanças ocorridas na adolescência, focando nos seus diferentes 

aspectos (sentimentos, intelecto e interações sociais), elas não explicam por completo essa 

fase do desenvolvimento [6].    

2.  O pensamento formal, também chamado de operações formais é um nível mais elevado de desenvolvimento cognitivo, quando se 
desenvolve a capacidade para o pensamento abstrato.
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) delimita a adolescência como o período entre 10 e 

19 anos, compreendendo-a como um momento de transição entre a infância e a vida 

adulta, caracterizado por mudanças no desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual 

e social e pelo empenho do indivíduo em alcançar os objetivos relacionados às expectativas 

culturais da sociedade em que vive [7]. Os limites cronológicos da adolescência também 

são definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU): idade entre 15 e 24 anos, sendo 

que este critério é usado principalmente para fins políticos e estatísticos [8]. No Brasil, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 1990 considera que a adolescência 

corresponde à faixa etária de 12 a 18 anos de idade (artigo 2º), e, em casos excepcionais e 

quando disposto na lei, o estatuto é aplicável até os 21 anos de idade (artigos 121 e 142) [9]. 

Para as normas e políticas de saúde do Ministério da Saúde no país, os limites da faixa 

etária de interesse são as idades de 10 a 24 anos, e a adolescência é considerada uma área 

de especialização dentro da Pediatria [10]. 

Vale ressaltar ainda que, em vista da variabilidade e diversidade de padrões biológicos e 

psicossociais desta fase, a idade cronológica, embora seja o critério mais usado, pode não 

ser o ideal em estudos clínicos, antropológicos ou populacionais. Atualmente, as 

mudanças na sociedade e nas famílias geram novas preocupações e questionamentos 

entre estudiosos, profissionais e mesmo leigos no assunto, mas que convivem com a 

população adolescente. O adolescente influencia e é influenciado pelo contexto em que vive 

e esta interação pode exercer função sobre comportamentos saudáveis ou não saudáveis.  

Á medida em que a compreensão da adolescência, refletida em pesquisas atuais, se torna 

desvinculada de modelos teóricos clássicos [4], surge uma perspectiva mais sistêmica, 

refletindo uma visão contextualista do desenvolvimento humano, enfatizando as trocas 

dinâmicas entre o adolescente e seu ambiente, imediato ou não. Tendo em vista novas 

abordagens, é interessante destacar duas teorias que representam tal perspectiva: a teoria 

do Curso de Vida [11] e a Abordagem Bioecológica do Desenvolvimento Humano [12].

A perspectiva do curso de vida é uma orientação teórica que propõe a identificação dos 

estágios do desenvolvimento humano (infância, adolescência, adultez e velhice), nos seus 

aspectos temporais, contextuais e processuais, como uma das formas de entender as 

mudanças que ocorrem ao longo da vida [11]. Nesse âmbito, o adolescente cria um 

significado próprio de seu contexto histórico, tendo como base suas experiências e a de 

outros; como sujeito ativo de suas transformações, influencia seu próprio 

desenvolvimento, fazendo escolhas baseadas nessas experiências, que afetam suas ideias, 

expectativas e adaptações seguintes. Nesse sentido, essa teoria extrapola modelos 

tradicionais e lineares ao postular a articulação de conceitos do desenvolvimento e 

estabelecê-lo entre ganhos e perdas, sendo que as potencialidades são expressas por meio 

do grau de flexibilidade presente em cada indivíduo [4].

Na mesma direção da teoria do curso de vida, o Modelo Bioecológico [12] afirma que, à 

compreensão do desenvolvimento humano devem ser incorporadas o indivíduo e as suas 

habilidades   de   percepção,   motoras   e  cognitivas,  e  também   as  interações   que   se 
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estabelecem em diferentes contextos, no decorrer do tempo. Neste modelo, o adolescente, 

como qualquer pessoa, apresenta características próprias – biológicas e psicológicas – além 

de uma forma própria de lidar com suas experiências de vida; é um agente ativo, “produto e 

produtor do seu desenvolvimento”, que ocorre na interação com diferentes ambientes, 

diretos ou indiretos [12]. 

Tais abordagens (teoria do curso de vida e Modelo Bioecológico) não somente se 

complementam, mas têm possibilitado um grande avanço no sentido de ultrapassar a 

compreensão inicial e clássica de adolescência como um período marcado pela 

instabilidade e turbulência, para introduzir uma visão mais positiva sobre esse momento 

da vida.

A ótica do desenvolvimento positivo do adolescente supera uma ótica deficitária, e por vezes 

negativa, que foi prevalente no século XX nas áreas da Psicologia do desenvolvimento, da 

educação, entre outras [4]. Nos dias de hoje, e cada vez mais, cientistas, terapeutas e 

educadores concordam que os adolescentes são fontes de recursos e forças internas em 

desenvolvimento, mas que também suas famílias, as escolas e as comunidades têm meios 

que, trabalhados, podem promover o crescimento saudável e positivo desses jovens [6]. 

Assim, esse processo depende de um compromisso recíproco, no qual o jovem desempenha 

um papel pró-ativo em seu desenvolvimento, mas conta com a família e com sua 

comunidade, bem como com a oferta das oportunidades e suportes que a sociedade pode 

proporcionar. A nós, cabe atentar às diversas possibilidades de trocas dinâmicas entre o 

adolescente e seus diferentes contextos, de modo que ele possa seguir uma trajetória 

marcada por oportunidades positivas de desenvolvimento [4].

Primeira pausa para refletir

1.  Você sabe descrever para outra pessoa o ponto central de pelo menos uma das teorias clássicas da 

adolescência?

2.  Explique em suas próprias palavras, em que sentido as orientações teóricas “curso de vida” e 

“bioecologia” se diferenciam das orientações clássicas da adolescência?
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Os escritos de Anne,  publicados por seu pai, Otto Frank, depois da guerra, apresentam 

não somente a vida que os fugitivos de Guerra levavam, mas revelam pensamentos, 

sentimentos, devaneios e alterações de humor de uma adolescente reflexiva, mas bem-

humorada, amadurecendo sob condições adversas. As histórias narradas ao diário nos 

remetem às descobertas dessa adolescente, que passa por profundas transformações 

físicas, cognitivas e mesmo sociais, características dessa etapa da vida [1].

O início da adolescência (aproximadamente dos 11 aos 14 anos de idade), a passagem de 

saída da infância, ocasiona um importante crescimento - não apenas em dimensões físicas, 

mas também em competência cognitiva e social, em autonomia, em autoestima e em 

intimidade [2]. A puberdade faz parte da adolescência e é um processo fisiológico que 

corresponde à maturação dos órgãos sexuais e ao aparecimento dos caracteres sexuais 

secundários. Assinalada pela menarca (primeira menstruação) nas meninas e pela 

primeira ejaculação nos meninos, a puberdade resulta em rápido crescimento em altura e 

peso, mudanças nas proporções e na forma do corpo e obtenção de maturidade sexual [1]. 

Todas essas transformações preocupam os jovens e, obviamente, exercem considerável 

efeito sobre o modo como se vêem a si mesmos e como interagem em sociedade. Trata-se 

um período muito importante. Alguns jovens têm dificuldade para lidar com tantas 

mudanças de uma só vez e podem precisar de auxílio ao longo do percurso.

[...] Eu acho o que está acontecendo comigo tão maravilhoso, e não apenas o que 

pode ser visto em meu corpo, mas tudo que está acontecendo dentro de mim... Cada 

vez que menstruo... tenho a sensação de que... tenho um doce segredo, e... eu 

sempre anseio por momentos em que sinta esse segredo dentro de mim outra vez. 

(Diário de Anne Frank, 1944, p. 115-116).

Vamos a mais uma pausa para refletir

1.  Pense em uma mãe ou pai que você atende no seu território e que se queixa de aspectos negativos do 

comportamento do filho (ou da filha) adolescente. Explique, para esse caso específico, como a 

oposição entre a visão negativa e a visão positiva da adolescência poderia auxiliar sua intervenção?

Seção 2. Contextos do desenvolvimento psicológico na adolescência:

3. Anne Frank (1929-1945), seus pais, Otto e Edith Frank, e sua irmã, eram judeus alemães que fugiram para Amsterdã durante a Segunda 
Guerra Mundial, e permaneceram escondidos por dois anos com outra família e um dentista de meia-idade.

3
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A influência do gênero na presença de problemas de comportamento na infância e 
adolescência, ou mesmo no desenvolvimento típico, tem sido objeto de interesse de 
cientistas e profissionais que trabalham com esse público. A literatura tem reunido as 
dificuldades comportamentais infanto-juvenis em dois grandes pólos: problemas 
externalizantes e internalizantes [14]. Os Problemas Externalizantes são as dificuldades 
manifestas, como quebra de regras, agressão física ou verbal a colegas, que causam 
impacto no ambiente; ocorrem com maior frequência no sexo masculino. Já os Problemas 
Internalizantes, aqueles de ordem privada, como ansiedade e depressão, são mais 
dificilmente observados pelos pais ou responsáveis, e estão mais relacionados com as 
meninas [14]. Segundo Kistner [15], as diferenças de gênero no comportamento são 
condizentes e replicáveis, ou seja, tanto em indivíduos com desenvolvimento típico quanto 
atípico, os meninos apresentam-se com uma tendência a comportamentos externalizantes, 
ao passo que as meninas, geralmente, demonstram tendência aos internalizantes.

Vale salientar que não há um consenso a respeito da etiologia dessa diferença entre os 
gêneros e, principalmente, sobre o quanto a biologia ou o ambiente social interferem nessa 
relação. Nesse sentido, tanto os processos ambientais quanto os biológicos estão 
possivelmente envolvidos nas razões das dificuldades comportamentais na adolescência e 
podem explicar as diferenças entre meninos e meninas quanto a tais dificuldades [16].

Em uma perspectiva biológica, as diferenças de comportamento são relacionadas às 
características do desenvolvimento de meninos e meninas, principalmente às questões 
hormonais. Zan-Waxler, Shirtcliff e Marceau [16] discorrem sobre a teoria de um cérebro 
hipermasculino e de um cérebro hiperfeminino. No cérebro hipermasculino, um atraso na 
maturação neural levaria à desinibição observada nas crianças do sexo masculino, 
causada pela alta circulação do hormônio testosterona. Esse atraso desencadearia os 
comportamentos externalizantes, típicos em meninos, como problemas de conduta, 
motores, sociais e emocionais. Já crianças com o cérebro hiperfeminino tenderiam às 
seguintes características: organizadas e boas com as relações sociais, mas poderiam 
apresentar transtornos ligadas à ansiedade, depressão e alimentação, ou seja, problemas 
internalizantes [16]. 

Em relação ao ambiente cultural e social, o estereótipo de masculino e feminino reforçado 
socialmente pode ser um dos fatores ambientais responsáveis pelas diferenças nas taxas 
de prevalência de transtornos psicológicos [16]. Estas pressões sociais podem contribuir 
para que meninos tendam a apresentar comportamentos desarmoniosos, como raiva e 
zombar dos outros, sendo que os pais, muitas vezes, dispensam uma atenção desigual 
entre filhos e filhas, o que pode reforçar estes modelos de comportamentos. Foi provado que 
mulheres adultas são mais prováveis de reagir e acalmar fisicamente os meninos e a 
conversar mais com as meninas; os homens tendem a brincar mais fisicamente e 
agressivamente com os meninos e a ser mais cautelosos e gentis com as meninas [17].

2.1 Diferenças de gênero no comportamento do adolescente

4. “O papel de um gênero é o conjunto de expectativas que prescreve como mulheres ou homens devem pensar, agir e sentir. A biologia e as 
experiências socioculturais, juntas, moldam o desenvolvimento do gênero” [13].
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Ainda nesse contexto, estudos têm sido realizados no intuito de melhor compreender 
aspectos relacionados aos comportamentos infanto-juvenis. Um recente estudo nacional 
[18] analisou a influência do gênero sobre o comportamento de crianças e pré-adolescentes 
brasileiros por meio do “Inventário de Comportamentos de Crianças e Adolescentes”. Os 
dados dessa amostra apontaram que meninos, a partir da avaliação de seus pais, 
demonstraram mais comportamentos externalizantes, tais como problemas de 
sociabilidade, agressividade e violação de regras. Estudos realizados em outros países, 
como Itália e Espanha, encontraram os mesmos resultados, o que indica haver um padrão 
multicultural de diferença de gênero no comportamento de crianças e adolescentes [16]. As 
evidencias apontam que meninos apresentam dificuldades externalizantes em maior 
intensidade e frequência do que as meninas, e vice-versa. Tal fato deve motivar uma 
reflexão sobre a prevalência deste primeiro grupo nas Instituições para cumprimento de 
medidas socioeducativas.

As diferenças de gênero na adolescência se devem a uma série de crenças e atitudes dos 
membros da sociedade em relação aos homens e mulheres, e isto recai como expectativa no 
desenvolvimento dos adolescentes. Num estudo com meninos adolescentes de nove países 
latino-americanos e do Caribe, incluindo o Brasil, os meninos disseram ter expectativas de 
gênero quanto ao que querem ser, denunciando essa influencia social e os riscos dela [19].  
Em resumo, quanto ao corpo e ao caráter: mais másculos e mais fortes do que crianças e 
mulheres; tolerantes ao trabalho duro; atraentes às mulheres. Quanto ao relacionamento 
na família: másculos e afastados das mães (para não sinalizarem homossexualidade); 
produtores de filhos; provedores da família (os não financeiramente auto-suficientes são 
vistos como “sem valor”); principal figura de autoridade na família. Quanto ao 
relacionamento íntimo com parceiras: másculos com grau de excitação sexual elevado, que 
subordinem e satisfaçam a parceira (a masculinidade é medida pelo número de mulheres 
que subordinam e satisfazem); intolerantes à infidelidade da parceira (a infidelidade 
justificaria atos de violência contra a parceira). Quanto ao relacionamento com os pares: 
másculos que passam tempo fora de casa, com pares, longe dos pais (a masculinidade se 
desenvolve no arriscar-se e na aceitação de desafios propostos por outros homens; a 
autonomia masculina é dada no lidar com a incerteza sem a ajuda dos pais). Essas 
influências marcam a autoimagem e a identidade dos adolescentes e suas relações com os 
pais, os pares e o futuro.

Primeira pausa para refletir

Resuma o que você aprendeu sobre diferenças de gênero na adolescência.
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Em nossa perspectiva, assim como aponta Rey [20], a noção de identidade remete-nos a 
pensar na totalidade do indivíduo, e não a pensamentos e comportamentos isolados; a 
identidade se constitui, interna e externamente, na relação com os outros e com a cultura. 
Assim, a formação de identidade do adolescente passa pela coordenação entre fatores 
biológicos e fatores de ordem psicossocial e cultural [21]. 

A noção de autoimagem corporal muda ao longo dos anos, conforme nosso próprio corpo 
sofre mudanças [1]. Essa constatação torna a adolescência um período ainda mais 
específico a essa noção, já que nessa fase a aparência dos jovens muda; como resultados 
das ocorrências hormonais da puberdade, adolescentes adquirem corpos de adultos. Da 
mesma forma, seu pensamento também se modifica, pois estão mais aptos a pensar em 
termos abstratos e hipotéticos. Seus sentimentos se transformam. Todas as áreas de 
desenvolvimento se alteram ao passo que os adolescentes confrontam sua principal tarefa: 
formar uma identidade que será conduzida à idade adulta [22].

2.3 – Relação com os pais

A família corresponde a um sistema complexo e coeso, dentro do qual os membros são 
interdependentes e exercem influências mútuas uns nos outros [12]. Na perspectiva 
sistêmica, a família pode ser considerada, ao mesmo tempo, como um sistema dentro de 
outro sistema – o sistema social, influenciando e sendo influenciada pelo mesmo em 
interações dinâmicas. Assim, qualquer evento na família, ainda que esperado como a 
adolescência de um membro, pode causar intensas transformações nas relações de seus 
membros [23], ou seja, quando um filho chega à adolescência pode ser o início de um 
período conturbado na relação com entre pais e filhos. 

Assim como os adolescentes podem ficar confusos entre a dependência dos pais e a 
necessidade de liberdade, os pais também podem ficar tensos em relação a essa dualidade; 
querem que os filhos sejam independentes, mas têm dificuldade em libertá-los; desejam 
que seus filhos cresçam, mas gostariam que nunca deixassem de ser crianças. Assim, 
Romaneli [24] afirma que a família

Grande parte dos conflitos familiares em termos educacionais dá-se em torno da trajetória 
de desenvolvimento dos adolescentes em direção à independência [25]. As discussões entre 
os adolescentes e seus pais costumam se concentrar no grau e no momento de liberdade 
que os adolescentes devem ter: no “quanto” e no “quando”. 

2.2 Autoimagem e identidade

[...] está estruturada por relações de naturezas distintas. De um lado, relações de 

poder e autoridade estruturam a família, cabendo ao marido e esposa, a pais e filhos, 

posições hierárquicas definidas e direitos e deveres específicos, porém desiguais. 

Por outro lado, a família é estruturada por relações afetivas criadas entre seus 

componentes, com conteúdo diversificado conforme o vínculo entre eles e de 

acordo com o gênero e a idade de cada um dos seus integrantes. (p. 27)
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”. A maioria das discussões está relacionada à questões cotidianas - afazeres domésticos, 

deveres escolares, roupas, dinheiro, hora de voltar para casa, namoros e amigos - mais do 

que à valores fundamentais. Todavia, algumas dessas questões "irrelevantes" podem estar 

envolvidas a outras, mais sérias, como uso de drogas, direção insegura e sexo desprotegido 

[1]. Além disso, discussões frequentes podem decorrer em um ambiente familiar 

estressante. A quantidade de discórdia familiar parece depender especialmente das 

individualidades do adolescente e do tratamento que os pais lhe outorgam.

As pesquisas têm mostrado que o estilo de criação democrático parece funcionar melhor 

que um estilo autoritário [26]. Pais democráticos persistem no ensinamento de regras, 

normas e valores respeitáveis, mas estão dispostos a escutar, a esclarecer e a negociar. 

Além disso, encorajam os adolescentes a constituírem suas próprias ideias e exercem 

controle apropriado sobre sua conduta, mas não sobre seu senso de identidade [27].

2.4 Relação com os pares

Ao falar em adolescência, o grupo é tema imprescindível. Não é cena rara, presenciarmos 

adolescentes perambulando juntos; seja nos shoppings centers, nas ruas ou praças, eles 

sempre estão em “bando”, observando e sendo observados. O grupo nessa fase da vida é 

realmente muito importante e pode funcionar como [1]:  

- Referência de identidade: uniformidade e identificação em massa;

- Para se proteger de suas angústias e temores;

- Elemento facilitador para aceitação de sua nova condição;

- Oposição às figuras parentais;

- Identidade diferente do meio familiar;

- Transferência de identidade.

As relações com os pares são imprescindíveis à adolescência, nessa fase podem ocorrer 

amizades intra e intergêneros. A forma como ocorrem as relações de amizades são 

estruturadas pela cultura, bem como pela forma de viver das pessoas de acordo com as 

implicações vigentes da estrutura de gêneros [28]. Em uma sociedade caracterizada por 

tanta desigualdade, as amizades podem se tornar um encontro de iguais. Assim 

constituem-se os grupos que permitem ao indivíduo membro a expressão de uma atitude 

mais espontânea [29].

Os benefícios da relação do adolescente com seus pares são inúmeros, entretanto 

precisamos também atentar-nos para os aspectos arriscados que surgem com a formação 

de grupos. Muitas vezes, por medo do isolamento, jovens acabam adotando regras e 

comportamentos  coletivos   sem  questioná-los  [30].  Assim  surge,   ou  pode  surgir,  por 
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Quanto ao valor futuro da educação, haveria diferenças entre classes sociais?

Considerando a inserção nas classes sociais, Ozella, Aguiar e Sanchez [32] identificaram 

algumas diferenças no que tange trabalho e projeto de vida. Seu estudo demonstra que 

jovens da classe mais favorecida têm uma visão otimista, despreocupada e até 

irresponsável quanto ao futuro, como se o trabalho fosse garantido pela própria condição 

socioeconômica, e não pela aprendizagem. Na classe média emerge a relação do estudo 

(universitário) com a possibilidade de sucesso profissional e busca de alguma autonomia. 

Já na classe menos favorecida, também se destaca a necessidade do estudo universitário, 

visto, entretanto, como uma possibilidade distante, já quase como uma fantasia [32].

Mas o que fazer?

Liebesny e Ozella [3] sugerem que devemos focalizar no fato de que este jovem é um sujeito 

em constante relação com outros, vivenciando processo de construção e transformação de 

si e das próprias relações sociais nas quais é ser ativo. Atentos a isso poderemos construir 

ações, por exemplo, em encontros de trabalho com metas e valores, que possibilitem ao 

jovem:

·    Construir relações de mutualidade, reconhecimento de si e do outro; 

·    Refletir sobre os próprios atos;

·    Pensar sobre os conteúdos de seu projeto de vida;

·    Acessar a informação sobre as formas possíveis de trabalho, de modo que o jovem possa 

compatibilizá-las com seu projeto de vida educacional;

·    Informar-se a respeito das formas de acesso à formação para as atividades que permitam essa atuação 

para o trabalho pela via educacional formal.

Vamos a mais uma pausa para refletir

Pense em um caso de adolescente (e família) que você ou sua equipe assiste no seu serviço. Quais 

aspectos estudados até agora se aplicam a esse caso? Como um prontuário, estudo social, 

psicodiagnóstico, relatório ou outro documento técnico produzido por você para registro desse caso 

poderia ser enriquecido com o que você aprendeu sobre autoimagem do adolescente e relações com 

os pais, os pares e o futuro?
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exemplo, o . O bullying representa um tipo de envolvimento em situações de bullying
violência comum nos grupos durante a adolescência. Ao mesmo tempo em que desejam 
assumir uma identidade própria, os adolescentes entendem que ser igual aos outros é a 
saída mais segura para não se expor e perder a aceitação dos colegas [30].

É conhecido que temos uma tendência a formar amizades que sejam semelhantes a nós, em 
idade e nível socioeconômico [28]. Embora os adolescentes, na formação de seus grupos, 
também já se fundamentem em suas características similares, os amigos influenciam-se 
mutuamente através da comparação social e da conformidade, tornando-se cada vez mais 
parecidos ao longo da sua relação de amizade. Nesse sentido, pode-se compreender o fato 
de que a grande maioria dos adolescentes que já tiveram algum contato com o tabaco, 
álcool e drogas o tenham feito na companhia de amigos [29]. Da mesma forma, a qualidade 
das relações entre colegas da adolescência constitui um dos precursores de uma boa 
adaptação à vida adulta.

2.5 Relação com o futuro

Em Julho de 2013, durante a Jornada Mundial da Juventude no Brasil, o Pontífice da 
Igreja Católica fez seu primeiro discurso centrado na questão do jovem, dizendo que estes 
são "a janela do futuro". Em setembro, o então Ministro chefe interino da Secretaria de 
Assuntos Estratégicos da Presidência da República Marcelo Neri, apresentando 
expectativas e projetos para o ano de 2014, disse que o jovem é a “agenda” mais importante 
para traçar o futuro da nação. Considerações a respeito do jovem como “o futuro” ou “o 
adulto que construirá o amanhã” são comuns em muitos outros discursos que ouvimos, e 
por vezes até os pronunciamos. Tal afirmação deveria nos advertir para a real profundidade 
de seu teor e de nossa responsabilidade sobre ele [3]. Quando examinamos o projeto de vida 
de um jovem, devemos estar atentos para as condições físicas e psicossociais nas quais 
esse projeto é edificado. 

Os fundamentos que determinam um projeto de vida para os adolescentes refletem e 
desvendam as relações que estes estabelecem com o mundo [3]. Entender como se dá este 
processo pode ser importante para termos uma orientação para as ações posteriores a favor 
do seu amadurecimento. 

Buscando discutir sobre os fatores que influenciam na construção do projeto de vida de 
adolescentes, Moura & Almeida [31] entrevistaram oito jovens que vivem em comunidades 
carentes de uma cidade brasileira. Os dados obtidos demonstram que o item mais 
valorizado é o estudo, e que este é percebido como uma forma de se conseguir um bom 
emprego, e com isso, em seguida, poder construir uma família [32]. Essa importância dada 
à educação, relatada pelos jovens, pode ser compreendida até mesmo pela propagação 
desta concepção nos meios de comunicação.

5

5.  Bullying é um termo em inglês (bully – “valentão”) utilizado para descrever formas de violência verbais, físicas ou psicológicas, 
intencionais ou repetitivas praticado por um indivíduo ou um grupo para intimidar o outro indivíduo incapaz de se defender. Traduções mais 
aproximadas seriam “intimidação” ou “constrangimento”.
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Imagine-se como coordenador(a) de um grupo de adolescentes denominado “Encontrando suas Metas 

e Valores” que passará a funcionar no seu serviço a partir da sua iniciativa. Pesquise pelo menos uma 

atividade de grupo que seria adequada aos objetivos de 1) construir relações de mutualidade, 

reconhecimento de si e do outro, 2) refletir sobre os próprios atos, 3) pensar sobre os conteúdos de seu 

projeto de vida, 4) acessar a informação sobre as formas possíveis de trabalho, de modo que o jovem 

possa compatibilizá-las com seu projeto de vida educacional, 5) informar-se a respeito das formas de 

acesso à formação para as atividades que permitam essa atuação para o trabalho pela via educacional 

formal.

Iniciando a discussão sobre o tema legislação da Infância e Adolescência, uma análise 

cuidadosa em nível nacional pode ser trazida na avaliação entre relações das condições 

socioeconômicas e as condições jurídicas da infância, que expõe dois tipos de infância: a 

primeira, com as necessidades básicas largamente satisfeitas, conhecidas como crianças e 

adolescentes; e outra, com necessidades básicas total ou parcialmente insatisfeitas, 

denominados “menores” (3). Para além desta constatação, que se configura desde a 

infância, considera-se que adolescência é uma fase em que se amplia a diferença entre a 

maioria dos jovens: alguns estão encaminhados a uma idade adulta satisfatória e 

produtiva, enquanto uma parcela considerável estará mais vulnerável e terá que encarar 

muitos problemas, considerados riscos de desvios [1].

Segundo Schenker & Minayo [34] 

Para minimizar ou reduzir a probabilidade do risco é preciso proteção. Por sua vez, Proteger 

significa, sobretudo, “oferecer condições de crescimento e de desenvolvimento, de amparo e 

de fortalecimento da pessoa em formação” [34, p.711]. Para isto servem as leis e políticas 

públicas para a infância e da juventude. Essas leis e políticas tiveram a sua história.

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a questão da criança e do 

adolescente entra em pauta, através do  movimento intitulado “Criança e  a  Constituinte”, 

Seção 3. Desvios ou risco de desvios no desenvolvimento infanto-juvenil como 
contexto para o surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente

Risco é uma consequência da livre e consciente decisão de se expor a uma situação na qual 

se busca a realização de um bem ou de um desejo, em cujo percurso se inclui a 

possibilidade de perda ou ferimento físico, material ou psicológico [...] Na área de saúde, 

risco é um conceito que envolve conhecimento e experiência acumulada sobre o perigo 

de alguém ou de a coletividade ser acometida por doenças e agravos. (p. 708) 
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que buscava romper com a doutrina da situação irregular, presente no Código para 

Menores de 1979. No entanto, somente com a promulgação de Lei 8.069/90, que cria o 

Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), ocorre uma mudança nesse cenário, no qual a 

criança e o adolescente passam a ser vistos como cidadãos de direito, com proteção 

diferenciada e integral.  Com a implantação do ECA, a terminologia "menor” é abolida, 

revertendo-se o seu ranço negativo que segrega e oprime a criança e o adolescente pobre. 

Cria-se uma lei em que todos passam a ser compreendidos como sujeitos de direitos, com 

necessidades e particularidades específicas, decorrentes de seu desenvolvimento. Cabe 

ressaltar que essa conquista foi resultado do envolvimento de diversos setores, 

governamentais e não governamentais, que lutaram para criar um novo espaço político e 

jurídico para o público em questão, buscando, assim, proteger e garantir os direitos da 

criança e do adolescente, principalmente antes que sejam violados.

Como podemos observar, o ECA, ao trazer como princípio a Doutrina da Proteção Integral, 

produz uma mudança de paradigma ético-político concernente ao direito da infância e da 

adolescência no Brasil. O novo paradigma substitui o anterior, o do Código para Menores 

de 1979, que já não atendiam às reais necessidades sociais, jurídicas e políticas, vigentes 

até então. 

A Doutrina da Proteção Integral compreende a criança e o adolescente como prioridades da 

nação, pois são sujeitos em desenvolvimento, com direitos a serem garantidos pelo Estado, 

pela Sociedade e pela Família. Todos eles têm o direito à educação, direito aos cuidados de 

saúde, direito ao amor, direito ao lazer, direito de serem acolhidos, sobretudo quando lhes 

faltam condições basais para sobreviver. Consideramos importante, todavia, apontar que 

na nova conformação jurídica do ECA, os deveres também estão presentes, pois ao 

ponderar o dever de todos – família, sociedade e Estado – crianças e adolescentes são 

também parcela dessa sociedade e, portanto, submetidos também ao dever de garantir os 

direitos humanos e as liberdades individuais, principalmente deles mesmos [3]. Dentro 

dessa proposta, o ECA reforça o art. 227 da Constituição Federal de 1988, que determina 

que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão [35]. 

6

6. O Código para Menores de 1979 tem como base os princípios da concepção moral, com práticas assistencialistas e corretivas, em que o 
menor era institucionalizado para atingir os padrões aceitáveis.  Nessa proposta, a criança e o adolescente eram vistos como objeto de lei a 
ser aplicada, sendo papel do governo intervir junto aos menores que não possuíam condições de sobrevivência econômica e que estavam 
em situação  de maus tratos e violência a criança.
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No Art. 103 do ECA [9], considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou 

contravenção penal, aplicáveis a adolescentes de 12 a 18 anos. Assim, o adolescente não 

tem sua conduta considerada como crime, mas sim, como ato infracional, cabíveis de 

aplicação de medidas socioeducativas pela autoridade competente, dispostas no artigo 

112, incisos I a VI que prevê: advertência; obrigação de reparar o dano; prestação de 

serviços à comunidade; liberdade assistida; inserção em regime de semiliberdade; e 

internação em estabelecimento educacional. 

Essas medidas são aplicáveis de acordo com o ato infracional, ou seja, variam em níveis de 

“gravidade”, sumariamente apresentados [9]. A  (artigo 115 do ECA) é a medida advertência

menos severa, implicando em uma admoestação verbal do Juiz ao infrator, como forma de 

prevenção ao cometimento de novas infrações, que será reduzida a temo e assinada. A 

obrigação de reparar o dano consiste em uma medida de contraprestação executada pelo 

infrator, que tem o “objetivo de restituir a coisa, promover o ressarcimento do dano, ou 

ainda utilizar outro meio para compensar o prejuízo da vítima”, previsto no artigo 116 do 

ECA.  (artigo 117 do ECA), consiste na “realização de A prestação de serviços à comunidade

tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a seis meses”, com duração 

de jornada máxima de oito horas semanais, de forma a não prejudicar as atividades 

escolares e de trabalho [9]. 

A consiste no acompanhamento, orientação e medida socioeducativa de liberdade assistida 

auxílio ao adolescente infrator, como estabelece o artigo 118 do ECA [9]. Sua aplicação têm 

o prazo mínimo de 6 meses de duração, podendo ser revogada, substituída por outra 

medida ou prorrogada pelo mesmo período. De acordo com Mezzomo [41] esta medida é 

aplicável em casos de gravidade intermediária, quando as medidas mais leves seriam 

ineficazes, mas, por outro lado, o adolescente infrator não apresenta perigo a sociedade, 

não justificando sua privação de liberdade. Para a aplicação desta medida, é necessária a 

figura do orientador  judiciário,  que  será  o  responsável  por  acompanhar  o  adolescente 

Vamos dar outra pausa para refletir.

Você saberia apontar alguns fatos sobre a relação entre ato infracional e uso de drogas por 

adolescentes? 

Você acha que esses fatos são suficientes para apontar uma relação direta e causal entre o uso de 

drogas e o ato infracional?

8.  A aplicação destas medidas ficará a cargo do Juiz da Vara da Infância e Juventude, que irá impor a medida de acordo com a gravidade do 
delito e com o grau de participação do menor.
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De acordo com Calleja, Señorán e González [36], traços da personalidade de adolescentes 

podem influenciar o início do uso de drogas nessa etapa da vida. A busca de novas 

sensações, o alto nível de insegurança, o controle pelo outro e a rebeldia configuram-se 

como características marcantes em usuários de drogas e aparecem frequentemente em 

adolescentes. Dados de 1992 a 2001 do Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia 

(IBGE) revelam que o percentual de adolescentes infratores representa 15%, ou seja, 0,2% 

de toda a população do país responsável pela prática infracional [37]. 

Um levantamento realizado pelo Instituto Latino Americano das Nações Unidas (ILANU), 

sobre essa temática, no ano de 1997, revela que 63% dos adolescentes em conflito com a lei 

no Brasil, são de sexo masculino e oriundos de baixa renda; 70% viviam com uma família, 

porém essa apresentava ausência da figura paterna [38]. Assis e Constantino [39] 

confirmam esses dados, e acrescentam aos mesmos o fato desses adolescentes em conflito 

com a lei serem afrodescendentes (40% pardos e 21% negros), apresentarem baixa 

escolaridade, terem mãe ausente do lar devido ao trabalho, além de já terem vivenciado 

relacionamentos com agressão física e emocionais.

Martin e Pillon [40] discutem a possível relação entre a primeira experiência do uso de 

drogas e o primeiro ato infracional praticado por adolescentes do sexo masculino que 

estavam cumprindo medida socioeducativa de internação pela primeira vez. Os resultados 

apontaram uma correlação significativa entre uso de álcool e de maconha com os atos 

infracionais, exceto o homicídio. Pautadas na literatura, as autoras sugerem que quando o 

uso de drogas ocorre precocemente maior é a probabilidade do adolescente se envolver em 

comportamentos de risco; em outras palavras, o uso de drogas pode deixar o jovem mais 

vulnerável ao envolvimento em atos infracionais. 

Vamos Refletir 

O ECA é um marco na conquista do direito da criança e do adolescente. 

Você saberia explicar para alguém por que o princípio a Doutrina da Proteção Integral, produziu uma 

mudança de paradigma ético-político concernente ao direito da infância e da adolescência no Brasil?

Seção 4. Especificidades da relação entre ato infracional e uso de drogas por adolescentes

9.  Para maiores informações você poderá consultar o capítulo “Análise de Fatores de Risco e de Proteção para o Uso de Drogas”, de autoria 
de Elizeu Borloti que está disponível no volume 3 desta coletânea. 
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infrator durante seu dia-a-dia, visando a reeducação e o redirecionamento desse ao 

convívio social. 

A , prevista no art. 120 do ECA [9], “pode ser medida socioeducativa de semiliberdade

determinado desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto [...]”. Consiste 

em uma medida parcialmente privativa de liberdade, a qual possibilita a saída do 

adolescente infrator durante o período diurno para atividades externas, como o estudo e o 

trabalho, ou seja, seu objetivo é a inclusão social, através da prática de suas atividades 

diárias, como o estudo e o trabalho e pelo convívio na sociedade. Cabe ressaltar, que essas 

atividades externas realizadas pelo adolescente infrator, que cumpre medida de 

semiliberdade, devem respeitar os horários da instituição educacional, e podem ser 

realizadas independentemente de autorização judicial.

Por último, temos a , artigo 121 do ECA [9], que se medida socioeducativa de internação

constitui uma medida privativa de liberdade, estabelecendo o recolhimento do adolescente 

infrator em centros socioeducativos, por tempo a ser determinado pela autoridade 

competente. Essa medida é norteada pelos princípios da brevidade, da excepcionalidade e 

do respeito da condição peculiar da pessoa em desenvolvimento.

De acordo com o princípio de brevidade, o tempo da internação do adolescente deverá ser o 

mais rápido possível, de acordo com o tempo pré-estabelecido na lei, uma vez que, como 

destaca Andrade [42], os efeitos provenientes da privação de liberdade serão seguramente 

mais danosos quanto estamos nos referindo ao adolescente. O princípio da 

excepcionalidade ressalta que a internação só poderá ser utilizada se esta for realmente 

necessária, ou caso não haja outra medida eficaz para a ressocialização do adolescente 

infrator. Já o princípio da condição peculiar da pessoa em desenvolvimento estabelece a 

proteção do adolescente infrator na imposição e na aplicação das medidas socioeducativas, 

uma vez que, como demonstra Oliveira [43], é dever do Estado promover políticas públicas 

que protejam a integridade física e psicológica dos adolescentes, no ambiente em que são 

executadas essa medida, uma vez que eles são sujeitos em formação, em desenvolvimento. 

Assim, de acordo com o artigo 121 do ECA [9], parágrafos 2º, 3º e 5º, a medida de internação 

não poderá exceder o período de 3 anos. Durante seu cumprimento devem ser realizadas 

avaliações semestrais para verificar a possibilidade de soltura do adolescente infrator. Em 

situações em que o adolescente completar 21 anos de idade, no decorrer do cumprimento 

da medida, esse deverá ser liberado de forma compulsória. 

Diante disso, verificamos que as medidas socioeducativas são ações aplicadas ao 

adolescente infrator visando evitar a reincidência de atos infracionais. Elas possuem 

caráter jurídico, mas se utilizam de métodos pedagógicos, sociais e psicológicos, devendo 

proporcionar ao adolescente escolarização e profissionalização durante seu cumprimento.
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1)   Comente sobre os tipos de medidas judiciais aplicáveis ao adolescente infrator.

2)   Se você é um profissional desses serviços, quais os entraves do serviço que você consegue analisar à 

luz do que acabou de estudar?

1.   Você sabe citar e caracterizar pelo menos duas teorias clássicas da adolescência?

2. Você sabe descrever os pressupostos de pelo menos uma das duas abordagens atuais da 

adolescência (“curso de vida” e “bioecologia”)?

3.  Qual é a importância de apontar o “lado positivo” da adolescência no atendimento aos pais e 

famílias?

4.  Você sabe enumerar pelo menos dois aspectos da adolescência relacionados: a) ao gênero, b) a 

autoimagem/identidade, c) relação com os pais, d) relação com os pares, e) relação com o futuro?

5.  Você consegue citar todas as medidas judiciais aplicáveis ao adolescente infrator em termos da 

gravidade do ato infracional?

6.  Quais são e como são caracterizadas as medidas socioeducativas apara serem cumpridas por 

adolescentes que cometem atos infracionais?

7.   Você tem segurança para discutir com outra pessoa a afirmação de que “o uso de drogas pode 

deixar o jovem mais vulnerável ao envolvimento em atos infracionais”?

8.   Considerando o objetivo deste capítulo e que você aprendeu a partir da sua leitura e estudo, que 

nota de 0 a 10 você se atribui? 

Este é o momento de avaliar-se a si mesmo em relação 
ao que e ao quanto você aprendeu.
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