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RESUMO 

 

É atemporal e universal a prática de uso de substâncias psicoativas em todo o mundo 
como parte do cotidiano da humanidade desde os seus primórdios, com isso durante 
séculos tentou-se controlar o uso de drogas com base em métodos repressivos que 
não obtiveram êxito em sua finalidade. Atualmente o uso de drogas é uma realidade 
mundial e alcança pessoas de todas as idades, incluindo adolescentes, o que faz de 
tamanha urgência atenção e sensibilidade política em relação a política sobre drogas 
e as práticas dos serviços para pessoas que sofrem de dependência química. Nesse 
sentido a presente pesquisa procurou responder sobre a possibilidade de se prevenir 
e combater o uso de drogas na adolescência com uso do método de Redução de 
Danos, tendo como objetivo geral compreender o método de Redução de Danos como 
possibilidade de prevenir e combater o uso e abuso de drogas na adolescência. A 
pesquisa se constitui em três capítulos que atingem cada um deles um dos objetivos 
específicos de: entender as motivações do uso e abuso de drogas na adolescência, 
apontar as especificidades da aplicabilidade das políticas de drogas com adolescentes 
no Brasil e analisar a eficiência do método de redução de danos com adolescentes. 
Nesse sentido, o trabalho apresenta a importância de se praticar o método de 
Redução de Danos com adolescentes por meio de revisão de obras de vários autores 
que apresentam e analisam a política anti e sobre drogas no Brasil e sua 
compatibilidade com a população adolescente. 

Palavras-chave: Drogas; Redução de Danos; Adolescente; Práticas Educativas; 
Criminalização. 
 
  



 

 

PESTANA, Angélica Ferreira. Use and abuse of drugs in adolescence: is harm 
reduction a possible policy? 2017. 41 p. Trabalho de Conclusão de Curso de Serviço 
Social – Anhanguera, Niterói, 2017. 

ABSTRACT 

It is timeless and universal to practice the use of psychoactive substances throughout 
the world as part of mankind's daily life since its inception, so for centuries it has been 
tried to control the use of drugs based on repressive methods that have not been 
successful in its purpose . Drug use is now a global reality and reaches people of all 
ages, including adolescents, which makes policy attention and sensitivity to drug policy 
and service practices for people suffering from chemical dependence so urgently. In 
this sense, the present research sought to answer the possibility of preventing and 
combating drug use in adolescence using the Harm Reduction method, with the 
general objective of understanding the Harm Reduction method as a possibility to 
prevent and combat the use and drug abuse in adolescence. The research consists of 
three chapters that each of them has one of the specific objectives of: to understand 
the motivations of drug use and abuse in adolescence, to point out the specificities of 
the applicability of drug policies to adolescents in Brazil and to analyze the efficiency 
of the method of harm reduction with adolescents. In this sense, the work presents the 
importance of practicing the Damage Reduction method with adolescents by reviewing 
the works of several authors that present and analyze anti - drug policy in Brazil and 
its compatibility with the adolescent population.  

Key-words: Drugs; Harm Reduction; Adolescent; Educational Practices; 
Criminalization. 
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INTRODUÇÃO 

 

O uso de substâncias psicoativas é uma realidade histórica que perpassa a 

dimensão de tempo, território e sociedade. Sendo assim, o uso de drogas faz parte 

do cotidiano da humanidade desde os seus primórdios sejam por motivos religiosos, 

medicinais, recreativos ou outros. 

Embora exista ainda um histórico de políticas e regras que restringiu ou 

criminalizou o uso de drogas, tais substancias continuaram a ser consumidas de forma 

a respeitar a legalidade ou não e na sociedade contemporânea esse comportamento 

se perpetua. 

Atualmente no Brasil existe uma série de leis que compõem a política de drogas 

que criminaliza seletivamente alguns tipos de drogas e pune os indivíduos que usam 

ou fazem o tráfico das drogas ilícitas principalmente com o encarceramento desses 

sujeitos, mas evidentemente essa forma de lidar com a circulação e uso de drogas 

não é eficaz. 

Além disso, ainda há o grupo no Brasil atual de crianças e adolescentes que 

não deve fazer uso de qualquer droga recreativa, lícita como cigarros e álcool ou 

ilícitas. Entretanto, em especial na adolescência, é o grupo etário onde se experimenta 

pela primeira vez tais drogas, podendo leva-los ao vício. 

Geralmente nos casos em que o adolescente faz uso ou abuso de drogas a 

família tende a carregar um sobrepeso e mediante a insuficiência das ações do Estado 

o usuário de drogas pode se tornar um dependente químico, intensificando fortemente 

o quadro que poderia ser prevenido. Mediante isso, é possível prevenir e combater o 

uso de drogas na adolescência com uso do método de Redução de Danos? 

O objetivo geral desse trabalho foi de compreender o método de Redução de 

Danos como possibilidade de prevenir e combater o uso e abuso de drogas na 

adolescência. Os objetivos específicos foram de entender as motivações do uso e 

abuso de drogas na adolescência, apontar as especificidades da aplicabilidade da 

políticas de drogas com adolescentes no Brasil e analisar a eficiência do método de 

redução de danos com adolescentes. 

A realização desse trabalho foi importante porque tenta esclarecer a sociedade 

quanto a importância e a relevância do método de Redução de Danos como parte 

importante da política de prevenção e combate às drogas, trazendo ainda a polêmica 
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de tratar essa política com adolescentes que fazem ou não uso de drogas lícitas e 

ilícitas. 

O método usado na pesquisa foi de revisão bibliográfica, recorrendo aos 

materiais autorais como livros e artigos para a construção da discussão, possibilitando 

o debate entre autores de diferentes períodos e tornando viável um material que 

contribui com a reunião de informações que justifica a ampliação do método de 

redução de danos no Brasil. 

O primeiro capítulo buscou compreender o processo histórico e social que liga 

o adolescente às drogas, considerando os prejuízos associados ao uso dessas 

substancias na adolescência com ênfase no cenário brasileiro por meio de três 

subcapítulos que sequencialmente resgatou o conceito de adolescência através de 

análises críticas históricas da sociedade; integrou a relação da adolescência com a 

situação de vulnerabilidade ou risco às drogas destacado pelas diferentes atribuições 

acerca desse problema; e tratou as consequências negativas do uso de drogas na 

adolescência, reportando-se a estudos sobre reações químicas no organismo do 

adolescente em meio aos diferentes tipos de drogas. 

O segundo capítulo debateu sobre as políticas relacionadas às drogas no Brasil 

por meio de uma analise referente ao modelo de política antidrogas e o surgimento de 

uma nova perspectiva que deu origem à Política Nacional Sobre Drogas. Nesse 

capítulo foram discutidas as ideologias e culturas empregadas historicamente no país 

de forma a entender o percurso de criminalização das drogas e iniciação das 

propostas de descriminalização na atualidade, já introduzindo a discussão da 

Redução de Danos. Nesse capítulo também foi abordado sobre a política de drogas e 

os limites legais dessas políticas com adolescentes. 

O terceiro capítulo conceituou-se de forma mais aprofundada sobre o que é 

Redução de Danos, enfatizando a possibilidade de se executar tais práticas nos 

serviços de dependência química com adolescentes. Abrindo uma série de discussões 

que envolve a viabilidade legal desse trabalho, os aspectos sociais e o 

conservadorismo na política e na sociedade do uso de drogas. 
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1 O ADOLESCENTE E A VULNERABILIDADE ÀS DROGAS 

1.1 O QUE É A ADOLESCÊNCIA? 

A adolescência é uma fase da vida humana em que pode ser caracterizada de 

diversas formas, cada uma área do conhecimento terá uma resposta para conceituar 

ou interpretar a adolescência. Essas formas de se perceber a adolescência partem 

essencialmente dos aspectos sociais da infância, que é um elemento que se 

transforma ao longo do tempo. (PALÁCIOS, 1995, p. 263) 

Palácios (1995, p. 263) diz que a adolescência é uma época da vida tão 

específica quanto a infância, ou mesmo a adultez e a velhice por ser uma período com 

características expressivas e grande potencial de mudanças de cunho físico, 

psicológico, social, cultural, dentre outros aspectos da vida.  

Mas socialmente e até politicamente a adolescência é reconhecida como uma 

breve transição em que a pessoa que tramita não pode ser considerada apenas 

criança por já ter uma considerável noção da realidade de mundo em que vive, e nem 

tampouco pode ser considerado um inteiro adulto. (PALÁCIOS, 1995, p. 263) 

Essa concepção atualmente está enraizada na ideologia capitalista do 

mercado: 

Nossa cultura valoriza o adulto produtivo. Desvaloriza todas as outras fases 
da vida: a infância, a velhice e a adolescência, tomadas como fases 
improdutivas para a sociedade, por isso desvalorizadas. A visão 
naturalizadora reforça estes valores, ao tomar o desenvolvimento como 
referência. (BOCK, 2004, p. 39) 

Nessa mesma linha de pensamento, Eisenstein (2005, p. 6) tenta definir a 

adolescência em curta análise com base em abordagens que focam no campo da 

saúde médica, explicando que a adolescência é caracterizada essencialmente pelas 

transformações: “impulsos do desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual e 

social e pelos esforços do indivíduo em alcançar os objetivos relacionados às 

expectativas culturais da sociedade em que vive.” (EISENSTEIN, 2005, p. 6) 

De forma a compreender o ser adolescente em diferentes dimensões, não 

sendo unicamente um processo natural, mas construído socialmente pelo 

desenvolvimento social no sistema político econômico e sociais ao qual se está 

incluído. (BOCK, 2004, p. 27) 
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Assim, cabe reportar-se a discussão histórico-social que implica em diferentes 

analises ao entorno para se explicar o objeto como material produzido pelo processo 

histórico e reproduzidos nas relações sociais de grupos e indivíduos que acabam por 

naturalizar tal processo. 

Estas idéias são importantes para nossas reflexões sobre a adolescência 
porque: primeiro, não supõem um desenvolvimento natural, do qual a 
adolescência é conseqüência; segundo, a diversidade que se apresenta 
como riqueza humana é construída pela humanidade por meio de sua ação 
transformadora sobre o mundo e, sendo assim, nada que se apresente em 
nosso mundo nos deve ser estranho; terceiro, se a humanidade é transmitida 
e apropriada pelo indivíduo a partir de seu contato com os instrumentos da 
cultura, fica evidente que as diferenças sociais, que implicam diferentes graus 
de acesso a ela, serão produtoras de diferenças no desenvolvimento 
psicológico dos homens. (BOCK, 2004, p. 31) 

Contudo reconhecendo a adolescência como se representa socialmente na 

contemporaneidade destaca-se que a adolescência ganhou os canais de 

comunicação e se tornou um assunto de vasta discussão no cenário político em 

relação as necessidades sociais desse grupo, principalmente à partir dos anos de 

1980, por consequência do destaque reportado pela Organização das Nações Unidas 

– ONU com o Ano Internacional da Juventude.  

Esse processo de institucionalização refletiu mudanças que vinham 
ocorrendo quanto às expectativas sociais diante dessa etapa da vida, no 
sentido de reservá-la prioritariamente aos estudos, com vistas a capacitar os 
jovens sujeitos para o ingresso em melhores condições no mercado de 
trabalho (AQUINO et al., 2003, p. 378) 

Pontuando isso, a ONU define a categoria jovem como pessoas entre 15 e 24 

anos de idade, á a Organização Mundial da Saúde – OMS especifica a categoria 

adolescente, compreende que a adolescência acontece entre os entre 10 e 19 anos 

de uma pessoa (EISENSTEIN, 2005, p. 6), baseando-se nessas determinações, 

observa-se que existe uma mesma quantidade de anos para início diferenciado para 

a classificação de jovens e adolescentes a nível mundial. 

No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069, de 1990, 
considera criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e define a 
adolescência como a 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). (EISENSTEIN, 2005, p. 6) 
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Outro aspecto muito estudado sobre a adolescência é o de ser um período 

marcado por conflitos (PALÁCIOS, 1995, p. 270) e isso reflete aos temas relacionados 

a adolescência que mais ganham espaço nas inúmeras discussões são “uso abusivo 

de drogas, os acidentes de trânsito e as violências, as doenças sexualmente 

transmissíveis e as gestações não planejadas” (AQUINO et al., 2003, p. 378) devido 

a tradicional ideia de que a juventude é imatura e irresponsável. 

Um dos fatores altamente relevantes para se discutir a adolescência se pauta 

na desigualdade social, pois de forma geral nas classes populares adolescentes não 

segue as mesmas trajetórias que os adolescentes mais favorecidos economicamente, 

especialmente na questão da escolaridade. (AQUINO et al., 2003, p. 387) 

Visto que enquanto as classes mais favorecidas têm mais possibilidade de 

estudo sem interrupções e de forma a poder se dedicar exclusivamente, os 

adolescentes de classes menos favorecidas tendem a abandonar os estudos ou não 

avançar para níveis mais elevados por conta da necessidade de trabalhar. (AQUINO 

et al., 2003, p. 387) 

Considerando isso, adolescência nesse trabalho é considerado um grupo 

definido por processos sociais que caracterizaram a faixa etária como principal meio 

para classificar um grupo que será enfatizado por normas de conduta e formas de se 

comportamentar socialmente, fundamentado na ideia de que: 

A adolescência foi criada pelo homem. Fatos sociais vão surgindo nas 
relações sociais e na vida material dos homens; vai se destacando como um 
fenômeno social e vai apresentando suas repercussões psicológicas; vai 
sendo construído um significado social para esses fatos que vão acontecendo 
e, em um processo histórico, vai surgindo na sociedade moderna, ocidental, 
a adolescência. Construída como fato social e como significado, a 
adolescência torna-se uma possibilidade para os jovens (e para os não-
jovens), uma forma de identidade social. Para compreender a adolescência é 
preciso, então, que retomemos seu processo social, para depois 
compreendê-la na forma como acontece para os jovens. (BOCK, 2004, p. 40) 

Essa atribuição não desconsidera os elementos físicos e sexuais que são foco 

de estudo da adolescência em diferentes estudos, mas complementa essa discussão 

com a analises histórico-crítica sobre a adolescência na sociedade capitalista, 

centralmente percebida no Brasil. (BOCK, 2004, p. 40) 
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1.2 A VULNERABILIDADE ÀS DROGAS NA ADOLESCÊNCIA 

Reiterando que a adolescência tem sua discussão centralizada nas questões 

negativas como a irresponsabilidade e os conflitos de natureza familiar ou social, 

ressalta-se que a vulnerabilidade às drogas presente na adolescência é fruto de tais 

relações sociais. (OZELLA; AGUIAR, 2008, p. 99), 

Logo, presume-se que a totalidade social é o processo que constitui a 

adolescência como é conhecida hoje, então afirma-se que “condições sociais que 

constroem uma determinada adolescência” (OZELLA; AGUIAR, 2008, p. 99), mas isso 

não nega analises fundamentadas nas características biológicas desse período e de 

perceber a adolescência como um fato social que acredita que as condições sociais 

contribuem ou dificultam o desenvolvimento de determinadas características.  

Independentemente, ambas as análises entram em consenso quando a 

vulnerabilidade às drogas recorrente no grupo de adolescentes, concebendo a 

identificação de vulnerabilidade social, pois sendo fruto de um processo histórico ou 

um fato social o adolescente é entendido hoje como um sujeito que sofre devido a 

maneira com que está inserido na sociedade. Mas por que vulnerável? (OZELLA; 

AGUIAR, 2008, p. 99), 

A palavra vulnerável tem sua origem reconhecida do latim vulnerare, 

representando um verbo para dar o significado de ferir ou penetrar. Porém, o termo 

se ressignificou diversas vezes durante o século passado e hoje é uma palavra de 

difícil entendimento. (JANCZURA, 2012, p. 302) 

Em primeiro lugar, ressalta-se que o termo vulnerabilidade social pode assumir 

diferentes definições, sendo dependente da área científica ao qual está sendo 

abordado, sendo consensualmente percebido como um processo associado a 

diferentes contextos histórico-sociais. (JANCZURA, 2012, p. 302) 

Em segundo lugar é importante separar o conceito de vulnerabilidade e risco, 

sendo ambos utilizados para caracterizar uma situação vivenciada por um indivíduo 

ou grupo social e muitas vezes classificada de forma muito semelhante. A insuficiência 

nas definições encontradas são geralmente provocadas pela não especificação das 

quais diferentes grupos se alinham como vulnerável. (JANCZURA, 2012, p. 303) 

Em último lugar o termo é utilizado para classificar fragilidades de indivíduos, 

famílias e grupos que de baixa renda e que por consequência da insuficiência de renda 
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se encontra em condição de alerta a aprofundamento dos problemas enfrentados, 

fundamentalmente fruto de uma situação econômica desfavorável. (JANCZURA, 

2012, p. 304) 

Partindo desse entendimento, pode ser evidenciado que nem todos os 

adolescentes são vulneráveis ao uso de drogas. Mas isso não é uma verdade, pois 

apesar do conceito ter origem no processo econômico da expansão capitalista nos 

séculos XVIII e XIX, “não podem ser reduzidos a esse único processo” (JANCZURA, 

2012, p. 307) em consideração as transformações sociais ocorridas. 

Identifica-se que a questão das drogas perpassa todas as classes e camadas 

sociais de forma a abranger ainda todos os grupos. Sendo assim, o que justifica a 

razão pela qual afirma-se que o adolescente é mais vulnerável ao uso de drogas? 

(SILVA et al., 2010, p. 2) 

Os adolescentes e os adultos jovens destacam-se como a população mais 
envolvida no consumo de drogas, pois enfrentam, nessa fase do 
desenvolvimento humano, modificações físicas, comportamentais e 
emocionais. É também nessa faixa etária que o indivíduo se identifica com 
um grupo específico, passando a pertencer a este. Assim, em virtude dessas 
alterações, do relacionamento intergrupal e da influência do meio externo, o 
adolescente se encontra vulnerável ao uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas, 
que pode desencadear comportamentos violentos. (SILVA et al., 2010, p. 2) 

Acontece que a vulnerabilidade às drogas está situada no experimento, ou seja, 

nos primeiros contatos com as substâncias e acredita-se que a juventude seja uma 

idade de descoberta e, muitas delas, acompanhada de riscos, decorrente do perfil 

tradicionalmente atribuído aos indivíduos nesta fase da vida. (PAULILO; JEOLÁS, 

2000, p. 42) 

O experimento ocorre principalmente em decorrência da desinformação sobre 

os riscos atribuídos ao uso de drogas; da curiosidade sobre a sensação e prazer que 

pode ser acessado por meio do psicoativo; insatisfação com a vida que assume a 

posição de testar o novo ou fugir da realidade, assim como também da insegurança, 

despersonalização e frustrações. (SILVA et al., 2010, p. 3) 

Essa tendência de uso na fase da adolescência é comprovada por diferentes 

estudos que apontam o maior percentual do primeiro contato com a droga ocorrer na 

adolescência, isso é acarretado por fazer parte de uma etapa especial do ciclo 

evolutivo que é marcada por transformações físicas e psíquicas. (SILVA et al., 2010, 

p. 3) 
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Além disso, essa fase é considerada como crucial na formação de hábitos de 
conduta e de modelos de socialização, podendo ocorrer nela o 
estabelecimento de padrões estáveis de comportamento, o que favorece o 
consumo de drogas e o aparecimento precoce de problemas referentes à 
saúde. (SILVA et al., 2010, p. 3) 

Paulilo e Jeolás (2000, p. 42), também fundamentados na concepção histórico-

crítica dizem que: 

No entanto, tais características comuns se expressam de maneira diferente, 
conforme o contexto em que os jovens vivem. Como categoria sociohistórica, 
a juventude apresenta diversidades na sua forma de existir, o que a coloca 
em diferentes graus de vulnerabilidade em relação às drogas. São diferenças 
de classe, de região, de estilos que coexistem, ao mesmo tempo, com 
características comuns a esta faixa etária. (PAULILO; JEOLÁS, 2000, p. 42) 

Dessa forma, apreende-se que as em meio ao quadro da vulnerabilidade ainda 

podem ser determinadas classificações de nível, permitindo maximizar um grande 

leque de membros que abrangem as “dimensões socioeconômicas, políticas e 

culturais do uso abusivo de drogas” (PAULILO; JEOLÁS, 2000, p. 42) 

Contudo, pode-se apresentar um marco histórico em relação a gênese do 

processo que coloco o adolescente como sujeito ou grupo vulnerável ao uso de drogas 

que é encontrado na década de 1960 nos Estados Unidos, alcançando o Brasil 

rapidamente com o movimento hippie e se propagou para as demais camadas da 

população jovem. (PAULILO; JEOLÁS, 2000, p. 50-51) 

Em pesquisa realizada com observação as drogas de forma geral, constatou-

se que: 

Os adolescentes de classe A, B e C, de sexo masculino, de todas as idades, 
predominantemente brancos, destacam o “perigo das drogas”. Já para o 
adolescente oriental, em qualquer faixa etária, de ambos os sexos e nas 
classes A, B e C (orientais praticamente não aparecem nas classes D e E) a 
droga não é mencionada. Poderíamos levantar como hipótese que a cultura 
oriental talvez traga algumas características de maior controle, rigidez no 
seguimento dos valores morais instituídos, fazendo que os jovens dessa raça 
nem se refiram à questão. Com relação aos adolescentes negros, de ambos 
os sexos, em todas as faixas etárias, a droga aparece como uma ameaça 
vinda do outro, pois são os seus amigos (ou o outro) que a utilizam, ou o 
traficante. De qualquer modo a droga não aparece como algo que os 
amedronte; no geral é banalizada, como algo que faz parte de seu cotidiano. 
Para os adolescentes de classe A e B, brancos, as drogas aparecem como 
tendo o poder de gerar riscos no sentido de levá-los a cometer atos 
infracionais. Outro dado interessante que os diferencia é que se dizem 
pressionados a ser violentos, rudes, fortes, pois se assim não forem poderão 
ser chamados de “caretas”. Fica evidente o peso da ideologia machista, das 
expectativas masculinas. (OZELLA; AGUIAR, 2008, p. 104-105) 
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Apesar de a vulnerabilidade às drogas enquanto vulnerabilidade social atingir 

em linhas gerais a população adolescente no Brasil, é necessário considerar que a 

mesma atinge de forma diferente em comparação aos diferentes sexos, gêneros, cor, 

território e convívio social e classe social. (HUGUET, 2005, p. 41) 

Logo, enquanto a preocupação do jovem de classes mais favorecidas se 

preocupa em ser flagrado e ter de cumprir medidas socioeducativas, o jovem de 

classes menos favorecidas teme ser penalizado ou mesmo executado devido o uso 

ou tráfico de drogas. (HUGUET, 2005, p. 41) 

1.3 CONSEQUÊNCIA DO USO DAS DROGAS NA ADOLESCÊNCIA 

O uso abusivo de drogas está em evidência nos principais desafios para a 

saúde pública (SILVA et al., 2010, p. 2), pois vem ocasionando diferentes danos aos 

indivíduos usuários e outros que se tornam vítimas prejuízos do uso de drogas em 

forma de lesão ou mesmo fatal.  

Para Silva (et al., 2010, p. 3) o consumo de drogas na adolescência representa 

um grande desafio para o Estado, pois emerge-se em um grave problema social e de 

saúde pública no Brasil e no Mundo. Além disso o adolescente reage de forma 

diferente das do adulto no uso de drogas. 

Sendo assim, para esclarecer sobre os prejuízos é necessário esclarecer que 

cada corpo reage de uma forma e cada droga possui uma cadeia de possibilidades 

negativas para o pleno funcionamento do corpo, dessa forma “nem sempre quem as 

usa ou experimenta desenvolve algum problema relacionado à dependência” 

(VASTERS; PILLON, 2011, p. 3) 

Em relação ao uso independente de quadro de dependência, considera-se que 

os prejuízos provocados pelas drogas podem ser agudos ou crônicos: agudos nos 

casos de intoxicação ou de overdose e crônicos por propiciar efeitos que altere de 

forma mais duradoura ou mesmo irreversível o corpo do usuário, a depender da droga 

e do organismo do indivíduo.  

Todas as substâncias psicoativas usadas de forma abusiva produzem 
aumento do risco de acidentes e da violência, por tornar mais frágeis os 
cuidados de autopreservação, já enfraquecidos entre adolescentes. Esses 
riscos ocorrem especialmente com o uso do álcool, a droga mais utilizada 
nessa faixa etária. O álcool pode causar intoxicações graves, além de 
hepatite e crises convulsivas. (MARQUES; CRUZ, 2000, p. 33) 



 

 

 

19 

O consumo abusivo de benzodiazepínicos pode intensificar efeitos gerados 

pelo álcool chegando a causar depressão respiratória, ainda provoca dependência e 

a interrupção do uso gera abstinência. (MARQUES; CRUZ, 2000, p. 33) 

Os usuário de inalantes como a cola de sapateiro, solventes de tinta, esmalte, 

benzina ou lança-perfume podem ser vítimas de morte por asfixia ou arritmias 

cardíacas durante intoxicações. Ainda podendo ocorrer “lesões renais, pulmonares, 

hepáticas, cardíacas e no sistema hematopoiético.” (MARQUES; CRUZ, 2000, p. 33) 

A cocaína e as anfetaminas estimulam as ações dopaminérgica e 
noradrenérgica, podendo produzir, durante a intoxicação, crises convulsivas, 
isquemia cardíaca e cerebral, além de quadros maniformes e paranóides. O 
uso crônico induz a síndromes psiquiátricas semelhantes a depressão, 
ansiedade, pânico, mania, esquizofrenia e transtornos de personalidade. 
Também provoca piora do desempenho em tarefas que exigem a integridade 
de funções cognitivas, exaustão crônica e alterações funcionais de lobos 
frontais. (MARQUES; CRUZ, 2000, p. 33) 

O uso endovenoso de drogas está brevemente relacionado à infecção de 

doenças como a síndrome de imunodeficiência adquirida – SIDA e hepatites B e C e 

entre os alucinógenos, o mais conhecido LSD age em vários neurotransmissores, mas 

sua intoxicação aumentam consideravelmente o risco de acidentes (MARQUES; 

CRUZ, 2000, p. 33), compreendendo que: 

Dentre os diversos danos sociais relacionados ao consumo de drogas, 
destacam-se os acidentes de trânsito, os prejuízos escolares e ocupacionais, 
assim como a violência, caracterizada pela ocorrência de brigas, homicídios 
e a prática de atos ilícitos, que pode ser ocasionada pelo efeito dessas 
substâncias. Além de todos esses agravos, a droga pode ainda proporcionar 
alterações físicas e mentais. (SILVA et al., 2010, p. 2) 

Das alterações físicas e mentais, que podem se perpetuar após o efeito da 

droga, é percebido uma grande preocupação em relação ao baixo rendimento ou 

evasão escolar. (VASTERS; PILLON, 2011, p. 3) 

Além desses ainda poderiam ser litados inúmeros outros problemas inerentes 

do uso e do abuso de drogas, desde aos problemas psicológicos até os prejuízos 

sociais em relação a escolarização, trabalho, sociabilidade, dentre outros elementos 

que compõe o ser social. (VASTERS; PILLON, 2011, p. 3) 
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2 POLÍTICA DE DROGAS E A PROTEÇÃO SOCIAL DO ADOLESCENTE 

2.1 O MODELO DA POLÍTICA ANTI DROGAS E A POLÍTICA NACIONAL SOBRE 

DROGAS  

A política antidrogas no Brasil possui uma trajetória caracterizada 

especialmente pelo controle social por parte da classe dominante, por isso é marcada 

pelo proibicionismo. Dessa forma não se compreendia o uso de drogas como um 

problema para a área da saúde, mas sim um problema da área da segurança pública, 

sendo a mesma uma posição político-ideológica importada dos Estados Unidos no 

início do século XX. (PAULILO; JEOLÁS, 2000, p. 53) 

Inicialmente acreditava-se que proibir o consumo e a comercialização de 

substâncias específicas seria o ideal para que as pessoas não sofressem com os 

danos causados pelo uso e abuso de tais substâncias, possibilitando o bem-estar 

comunitário. Dando assim inicia às políticas de criminalização das drogas. (PAULILO; 

JEOLÁS, 2000, p. 53) 

Contudo, as consequências da proibição de drogas especificas teve um efeito 

contrário ao que se desejava, pois o consumo e comercio ilegal de drogas se 

perpetuou e ganhou forças inimagináveis, considerando o fracasso da tentativa de 

“controlar o consumo e abuso de certas substâncias proibidas através da redução de 

sua oferta mediante uma repressão acentuada, a estratégia de guerra à drogas” 

(PAULILO; JEOLÁS, 2000, p. 52) 

Logo, ao invés de se reduzir o consumo até a erradicação do uso de drogas, a 

criminalização gerou novas demandas para o Estado e prejuízos para o bem-estar da 

sociedade. Em meio a esse quadro os problemas relacionados as drogas passaram a 

ser um problema mundial. (PAULILO; JEOLÁS, 2000, p. 53) 

a difusão social de seu consumo em grande escala foi conseqüência direta 
do processo de criminalização, representando o narcotráfico seu agenciador 
fundamental. As drogas elevaram-se, assim, à condição de mercadoria 
inscrita na economia internacional, tornando-se a cocaína uma das drogas 
mais utilizadas no mundo ocidental. Tem-se que a cocaína fez sua entrada 
no país, na década de 70 e registrou-se a presença do crack, em São Paulo, 
no final da década de 80. (PAULILO; JEOLÁS, 2000, p. 53) 

Considera-se dessa forma que o problema social, político e econômico das 

drogas possuem duas classificações de níveis: micro e macro. O nível microconsidera 
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a demanda social de trabalho e renda que aglutina “milhares de pessoas que 

sobrevivem do pequeno tráfico” (PAULILO; JEOLÁS, 2000, p. 53) 

Já no nível macro entende-se que “a droga movimenta recursos da ordem de 

terceiro volume, perdendo apenas para petróleo e armamentos” (PAULILO; JEOLÁS, 

2000, p. 53), Assim, as implicações inerentes do dito “combate às drogas” está na 

contramão de interesses políticos e econômicos de pessoas e grupos das diferentes 

classes sociais e poderes políticos internacionais. (CFESS, 2011, p. 2) 

Há, portanto, relevantes considerações acerca das características estruturais 

do narcotráfico no Brasil e no mundo. Nesse destaque é ressaltado que o Brasil 

assume caracterização diferenciada aos outros países da América Latina que se 

identificam como produtores. (PAULILO; JEOLÁS, 2000, p. 53-54) 

esta característica fez com que os grupos atuantes nesse segmento do 
narcotráfico, no caso brasileiro, vinculassem-se, operacionalmente, às duas 
pontas do processo. Ligações com grandes cartéis internacionais, no plano 
externo, e cooptação pela corrupção, no plano interno, facilitam as estruturas 
de contravenção associadas ao narcotráfico. (PAULILO; JEOLÁS, 2000, p. 
54) 

Posto como explícito o fracasso da política de “guerra as drogas”, ainda pôde-

se perceber consideráveis danos sociais proveniente da política de criminalização das 

drogas, em especial pelo consumo da maconha e da cocaína, sendo as três 

consequências mais trágicas levantadas por Paulilo e Jeolás (2000, p. 52) no país 

como: 

o aumento do volume da produção e distribuição de drogas nos anos 90, se 
comparado à década de 80; o crescimento dos recursos econômicos 
utilizados em seu combate; as medidas legais cada vez mais fortes, como o 
estabelecimento desproporcionado da pena de morte e da prisão perpétua 
para casos de narcotráfico. (PAULILO; JEOLÁS, 2000, p. 52) 

Entendendo isso, avalia-se que a onda crescente e gradativa do consumo de 

drogas ilícitas no Brasil está inteiramente envolvida a existência do mercado 

clandestino de drogas que parece se fortalecer com a histórica política de 

criminalização das drogas. (PAULILO; JEOLÁS, 2000, p. 52)  

Surgiram nesse cenário graves problemas sobre drogas relacionados ao uso 

de drogas injetáveis, evidenciada pela epidemia de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis – DST como a de Síndrome da imunodeficiência adquirida – SIDA. 
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Nascendo à partir daí a necessidade de se reconhecer o uso de drogas como um 

problema de saúde. (ANDRADE, 2011, p. 4666) 

Embora tenha-se ampliado a discussão de drogas para a saúde pública, as 

políticas proibicionistas não foram substituídas, ao contrário, a comercialização de 

drogas passou a ser objeto de combate por parte da segurança pública de forte 

investimento. (PAULILO; JEOLÁS, 2000, p. 55) 

Paulilo e Jeolás (2000, p. 55) diz que esse novo problema social recebeu 

caracterizações bastante curiosas, pois se avaliado profundamente entende-se que a 

criminalização das drogas gera um mercado que oferece benefícios diferenciados ao 

que é ofertado pelo trabalho legal e ainda supre necessidades sociais de famílias, 

visto que: 

Para jovens de baixa renda, moradores da periferia e de favelas onde 
proliferam as organizações do crime ligadas ao narcotráfico, a iniciação ao 
mundo das drogas pode propiciar sentimento de proteção e de 
pertencimento, tanto quanto de força e de poder. De jovens excluídos, eles 
vislumbram a possibilidade de adquirir um passaporte para a aceitação social, 
ou seja, ter acesso a determinados direitos e bens de consumo. O crime vem 
exercendo forte atração no meio dos jovens carentes, pois significa maneira 
fácil e rápida de se ganhar dinheiro, em contraposição à pobreza que impera 
ali, entre seus pais, onde tudo só se consegue às custas de muito trabalho e 
de sacrifícios, sem gratificações. Almeja-se dinheiro, prestígio e poder e 
prevalecem os valores de um ethos da virilidade do qual nos fala Zaluar 
(1992, 1997). Garantia de lugar – ou de aceitação social – no interior de uma 
sociedade que os ignora. Aceitação social às custas da violência e da morte 
prematura, pouco importa. (PAULILO; JEOLÁS, 2000, p. 55) 

Com o tráfico e consumo de drogas como demandas para a segurança pública 

e para a saúde, reconhece-se a questão das drogas no Brasil é objeto de 

criminalização de traficantes e de tratamento clínico para usuários que causava a 

marginalização de usuários. Contudo, observando que os problemas relacionados às 

drogas estão para além dessas duas propostas nasce a sugestão de se revisar 

radicalmente a política, inovando as ações para a abordagem de redução de danos. 

(ANDRADE, 2011, p. 4666) 

A redução de danos pode ser reconhecida como uma tentativa estratégica para 

combater o aumento do consumo de algumas drogas, assim como o surgimento de 

novas drogas. Também de enfrentamento a problemas relacionados a violência 

provocada pela criminalização do mercado de drogas e problemas familiares e 

comunitários que envolvem o abuso de drogas por indivíduos. (CFESS, 2011, p. 1) 

Esses problemas: 
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desafiam profissionais da saúde, especialistas e pesquisadores/as, que se 
dedicam ao conhecimento dos danos associados aos usos das diferentes 
drogas e à formulação de respostas cientificamente fundamentadas, 
socialmente legitimadas e eticamente orientadas. (CFESS, 2011, p. 1) 

Dentro dessa nova perspectiva de se discutir a política de drogas no Brasil, 

reflete-se que o papel do Estado e da Sociedade Civil é de proporcionar meios seguros 

de fazer uso de drogas e simultaneamente conscientizar os usuários sobre os danos 

causados pelas drogas. Assim, alguns setores entendem que realizar a troca de 

seringas de usuários seria uma forma de incentivar o consumo de drogas ilegais. 

(ANDRADE, 2011, p. 4666) 

A Profª. Drª. Andrea Gallassi em palestra diz que atualmente as estratégias de 

saúde vinculadas aos problemas de drogas se dividem entre o modelo de 

saúde/doença e o modelo de redução de danos, sendo o segundo o mais novo e com 

a proposta mais radical, sendo esse defendido por grande parcela da sociedade e 

justificado pelos problemas demandados de se trabalhar os problemas das drogas 

como de segurança pública ou de doença. (GALLASSI, 2014)  

Dados mostram que só em relação ao Crack existem no mínimo 37 mil 

usuários, sendo 50 mil deles crianças e adolescentes que desejam tratamento, mas 

que não vem sendo acolhidas pelos serviços disponíveis por consequência do que se 

oferece e a incompatibilidade com o perfil dessa população, caracterizada 

especialmente pela situação socioeconômica desfavorável, pela escolaridade baixa e 

por questões de moradia. (GALLASSI, 2014)  

Mediante isso constata-se que no país “mesmo sem tradição nessa área, é 

preciso priorizar políticas preventivas, gerando projetos mais ajustados à realidade 

brasileira, pois prevenir ainda é melhor que remediar” (MARQUES; CRUZ, 2000, p. 

35) de forma que solucione os problemas presentes e que não se gere novas 

demandas provenientes do modelo político.  

2.2 O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA, POLÍTICAS 

PÚBLICAS E DROGAS NA ADOLESCÊNCIA 

Apesar de existirem diferenciações entre caráteres lícitos e ilícitos em relação 

ao tipo de drogas, para o Estatuto da Criança e da Adolescente – ECA não existem 

drogas de uso recreativo permitida para adolescentes e crianças, mesmo as vendidas 
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livremente como o álcool e cigarro de tabaco são de uso proibido para crianças e 

adolescentes. Sendo assim, é criminosa a venda dessas e outras drogas para 

adolescentes como previsto no artigo 81 do ECA. (RAUPP; MILNITSKY-SAPIRO, 

2009, p. 447) 

Já o artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente ainda criminaliza para 

além de vender, destacando que também fornecer de qualquer forma drogas às 

crianças e adolescentes é motivo para pena de detenção e multa, dependendo da 

gravidade que constitui o crime. (RAUPP; MILNITSKY-SAPIRO, 2009, p. 447) 

Embora seja expressamente proibida a venda ou qualquer outra forma de 

fornecimento de álcool e drogas à adolescentes no Brasil, Duarte, Stempliuk e Barroso 

(2009, p. 83-84) dizem que pelo menos 35% dos adolescentes consomem 

continuamente bebidas alcoólicas, sendo que 13% dos adolescentes fazem consumo 

intenso de álcool. 

Assim, Duarte, Stempliuk e Barroso (2009, p. 84) destacam que em relação ao 

adolescente que consome algum tipo de droga o Estatuto da Criança e do Adolescente 

não trata a ação previamente como um caso de segurança pública, mas sim como um 

caso para as políticas públicas de proteção integral desses sujeitos, assim: 

Segundo o artigo 101, toda criança ou adolescente nessa situação deve 
“receber orientação, apoio e acompanhamento temporários; requisição de 
tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou 
ambulatorial,  ou inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, 
orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos” (Brasil, 1994, p.36). 
Essas medidas também são aplicáveis aos pais ou responsáveis e são 
atribuições do Conselho Tutelar. (RAUPP; MILNITSKY-SAPIRO, 2009, p. 
447) 

Então, de acordo com Raupp e Milnitsky-Sapiro (2009, p. 447), as orientações 

essenciais e prioritárias do ECA está no estabelecimento do trabalho em Rede 

Socioassistencial de forma a proporcionar uma eficácia atenção integral a esses 

sujeitos. O trabalho em Rede é demonstrado pelos autores como um serviço: 

nos moldes da intersetorialidade; garantir acesso facilitado aos serviços; 
participação do usuário no tratamento; e a criação de serviços de atenção 
diária como alternativa ao hospital psiquiátrico - os Centros de Apoio 
Psicossocial (CAPS) -, segundo o paradigma da Reforma Psiquiátrica. 
(RAUPP; MILNITSKY-SAPIRO, 2009, p. 447) 

A Rede é marcada principalmente pelas Unidades Básicas de Saúde, pelo 

Programas de Saúde da Família, assim como os Postos de Saúde, Comunidades 



 

 

 

25 

Terapêuticas e Hospitais nos casos de problemas com álcool e drogas (DUARTE; 

STEMPLIUK; BARROSO, 2009, p. 329). Composta também por equipamentos para 

além da área da saúde, englobando: 

a necessidade de realizar atividades educativas com o apoio de importantes 
setores sociais, como a escola e as unidades de saúde, que carecem de 
medidas preventivas direcionadas aos riscos a que a população dessa faixa 
etária está exposta, pois muitos dos adolescentes não apresentam fontes 
esclarecedoras de suas dúvidas. (SILVA et al., 2010, p. 2)  

Os CAPS são estratégias para a transformação do modelo de atenção à saúde 

mental na visão de consolidar efetivamente a Reforma Psiquiátrica no Brasil, sendo 

espaços que executam serviços de saúde nos municípios de forma a atender a 

população usuária e suas famílias em um modelo aberto. (DUARTE; STEMPLIUK; 

BARROSO, 2009, p. 329) 

O oferecimento de atendimento dos CAPS tem o perfil diário, com 

acompanhamento clínico e prioritariamente com a reinserção social dos usuários, 

tendo uma grande ênfase na reinserção ao “trabalho, lazer, exercício dos direitos civis 

e fortalecimento dos laços familiares e comunitários” (DUARTE; STEMPLIUK; 

BARROSO, 2009, p. 329).  

Logo, Duarte, Stempliuk e Barroso (2009, p. 329) diz que os Centros de Apoio 

Psicossocial se apresentam como estratégia da desinstitucionalização, visto que 

estudos recentes mostram que a internação afasta usuários de sua família e coloca o 

indivíduo em uma condição de adaptação obrigatória às novas regras 

comportamentais e rotineiros que podem ser altamente prejudiciais. 

Além disso, as internações provocam interrupção do trabalho e da comunidade, 

implicando em estigmatização dos usuários que por sua vez se deparam com uma 

imensa dificuldade de reinserção na sociedade, sendo também um método de 

tratamento com significativo custo para as famílias e para o Estado. (DUARTE; 

STEMPLIUK; BARROSO, 2009, p. 329). 

Visando erradicar com esse montante de problemas: 

É função dos CAPS prestar atendimento clínico em regime de atenção diária, 
evitando assim as internações em hospitais psiquiátricos; promover a 
inserção social das pessoas com transtornos mentais através de ações 
intersetoriais; regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde 
mental na sua área de atuação e dar suporte à atenção à saúde mental na 
rede básica. (DUARTE; STEMPLIUK; BARROSO, 2009, p. 329) 
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Esses serviços de desistitucionalização são estratégias de redirecionamento 

de serviços da saúde mental, considerando que tradicionalmente o tratamento do uso 

abusivo de drogas são relacionados a internação devido ao costume histórico de 

compreender o uso de drogas como uma doença. (DUARTE; STEMPLIUK; 

BARROSO, 2009, p. 329) 

Mediante isso, se durante décadas foi de prática a internação compulsória o 

objetivo da política atual é de romper com essas práticas, embora a alternativa de 

internação ainda seja possível em todos os estados brasileiros. Contudo, entende-se 

que esse método apenas medicaliza o indivíduo e não trata os danos causados pelas 

drogas como expressões da Questão Social. (DUARTE; STEMPLIUK; BARROSO, 

2009, p. 329) 

Há ainda CAPS específicos para atender crianças e adolescentes e CAPS 

característicos para pessoas que abusam do uso abusivo de álcool e outras drogas, 

sendo respectivamente Centros de Atenção Psicossociais Infantis – CAPSi e Centros 

de Atenção Psicossocial Álcool Outras Drogas – CAPSad. (DUARTE; STEMPLIUK; 

BARROSO, 2009, p. 329) 

Relacionando que as estratégias de CAPS estejam em implementação e que o 

novo modelo de saúde mental esbarre em diversas dificuldades, especialmente em 

relação aos recursos financeiros, ainda há como elemento do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, em seu artigo 106, 107, 108 e 109 possibilidades de apreensão 

desses sujeitos, cabendo a Justiça decidir pela ação. (DUARTE; STEMPLIUK; 

BARROSO, 2009, p. 329) 

Além disso, no artigo 112 do ECA são prescritas medidas socioeducativas, 

entendendo que: 

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente 
poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 
I - advertência; 
II - obrigação de reparar o dano; 
III - prestação de serviços à comunidade; 
IV - liberdade assistida; 
V - inserção em regime de semi-liberdade; 
VI - internação em estabelecimento educacional; 
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. 
§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de 
cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. 
§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de 
trabalho forçado. 
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§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão 
tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições. 
(BRASIL, 1990) 

Dessa forma, Duarte, Stempliuk e Barroso (2009, p. 329) verificam que a 

relação legislativa que trata a questão das drogas na adolescência como uma questão 

prioritariamente como saúde, todavia com possibilidade de punições e apreensões. 

Assim, ressalta-se que as ações práticas de tais políticas são diferenciadas por meio 

da desigualdade social, concebendo privilégios para sujeitos de classes sociais mais 

elevadas e tratando os demais como um problema social.  
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3 O MODELO DE REDUÇÃO DE DANOS COM ADOLESCENTES E OS ENTRAVES 

NA POLÍTICA BRASILEIRA  

3.1 O QUE É REDUÇÃO DE DANOS? 

Embora já tenha sido brevemente discutido o modelo de redução de danos das 

Políticas de Drogas brasileiras, são necessários aprofundamentos acerca dessa 

proposta inovadora e sua implementação no Brasil. Dessa forma, em definições gerais 

a redução de danos é considerada uma ou mais políticas, programas ou mesmo 

práticas profissionais que objetivam diminuir as consequências negativas do uso de 

drogas à saúde, aos aspectos sociais e econômicos. (INTERNATIONAL HARM 

REDUCTION ASSOCIATION et al., 2010, p. 1) 

O que gera mais polêmica na redução de danos é que a prática não criminaliza 

os usuários de drogas, mas busca se forma primária reduzir os danos causados pelo 

uso de drogas na sociedade e secundariamente promove a redução do uso. Essa 

perspectiva de ação se dá pelo princípio do comprometimento com a garantia e 

fortalecimento da saúde pública e direitos humanos. (INTERNATIONAL HARM 

REDUCTION ASSOCIATION et al., 2010, p. 1) 

Dessa forma: 

Redução de danos complementa outras medidas que visam diminuir o 
consumo de drogas como um todo. É baseada na compreensão de que 
muitas pessoas em diversos lugares do mundo seguem usando drogas 
apesar dos esforços empreendidos para prevenir o início ou o uso contínuo 
do consumo de drogas. Redução de danos também aceita o fato de que 
muitas pessoas não conseguem ou não querem parar de usar drogas. Acesso 
a um tratamento adequado para o uso de drogas é importante para pessoas 
que têm problemas com as drogas, mas muita gente não tem acesso ou não 
consegue parar de usar. Além do mais, a maioria das pessoas que usam 
drogas não precisam de tratamento. Existe uma necessidade de prover 
pessoas que usam drogas com opções que minimizem os riscos de 
continuarem usando drogas e acabarem causado danos a eles próprios ou a 
outros. (INTERNATIONAL HARM REDUCTION ASSOCIATION et al., 2010, 
p. 1) 

Assim sendo, a redução de danos é entendida como ação efetiva na solução 

de problemas derivados do uso e abuso de drogas, pois contribui para a saúde e 

segurança dos usuários e estimula a conscientização para a redução e rompimento 

de drogatização. (INTERNATIONAL HARM REDUCTION ASSOCIATION et al., 2010, 

p. 1) 
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O percurso para se fazer possível a implementação da política de redução de 

danos no país foi longo, sendo um movimento anterior aos anos de 1970, mas que só 

obtiveram o primeiro avanço no campo legislativo em 2001 com a aprovação da Lei 

10.216/2001 – Lei da Reforma Psiquiátrica. (MACHADO; BOARINI, 2013, p. 588) 

Essa lei reconhece aos portadores de transtorno mental o direito ao 
tratamento e à reinserção social, priorizando a rede extra-hospitalar de 
cuidados. Com a vigência dessa lei, as políticas sobre drogas passaram a 
priorizar a rede de cuidados extra-hospitalares, como os Centros de Atenção 
Psicossocial álcool e drogas – CAPSad. (MACHADO; BOARINI, 2013, p. 588) 

No mesmo ano foi aprovada a Política Nacional Antidrogas – PNAD que se 

caracteriza por ser uma política que proíbe as drogas ao mesmo tempo que apoia a 

criação a adoção do uso de estratégias de redução de danos como medida de saúde 

aos usuários dessas substâncias. (MACHADO; BOARINI, 2013, p. 588) 

Machado e Boarini (2013, p. 588) dizem que em 2003 a estratégia de redução 

de danos recebeu uma maior evidência na PNAD, saindo de uma alternativa 

secundária para uma possibilidade interventiva de grandes resultados de modo que 

emprega uma maior visibilidade a essa estratégia: 

Essa política apresenta críticas ao ideal de abstinência e às políticas 
proibicionistas, e alerta para a responsabilidade da saúde pública pelo 
problema das drogas e para a necessidade de superar os atuais modelos 
assistenciais e de atenção integral, uma vez que foi constatado o crescimento 
da relação entre o consumo de substâncias e os agravos sociais dele 
decorrentes. (MACHADO; BOARINI, 2013, p. 588) 

Em busca de estabelecer uma maior ênfase na estratégia de redução de danos 

a política recebe outro nome em 2005, sendo o nome Política Nacional sobre Drogas 

a qual objetiva implementar ações de saúde aos usuários e repressão aos traficantes, 

intensificando em grande magnitude a guerra às drogas. (MACHADO; BOARINI, 

2013, p. 589) 

Mediante os princípios, valores e táticas da redução de danos, Passetti (2005, 

p. 81) entende que essa estratégia é um dos muitos passos a serem dados na luta 

pelos movimentos antiproibicionistas. Logo, acredita-se que o levante de “políticas de 

redução de danos têm tudo para potencializar a luta pela liberação das drogas” 

(PASSETTI, 2005, p. 81).  

Desse modo, Machado e Boarini (2013, p. 590) entende que a prática de 

redução de danos com adolescentes pode ser realizada por meio de ações educativas 
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reguladas à realidade dos sujeitos de maneira a contribuir pela emancipação dos 

mesmos, não se distinguindo do trabalho realizado com adultos, pois entende-se que 

ambos compartilham o mesmo universo e são sujeitos que devem receber iguais 

orientações. As orientações partem essencialmente de valores educativos e 

conscientizadores sobre efeitos e consequências do uso de drogas.  

Sendo assim, do modo que afirma Machado e Boarini (2013, p. 590), é possível 

executar a estratégia de Redução de Danos com adolescentes, contudo, há fortes 

embates ligados ao conservadorismo que dificulta esse tipo de prática. Isso pode ser 

o fator de diferentes problemas ligados a dependência química na adolescência que 

encontra majoritariamente oferta de serviços ligados a práticas religiosas e modelos 

antidrogas que impõe a abstinência. 

3.2 O MODELO DE REDUÇÃO DE DANOS E O CONSERVADORISMO NA 

POLÍTICA 

Vasconcelos (2010, p. 11) diz que existe uma perigosa paralização que se for 

lida para o ano atual podem ter mais de uma década de inércia nas propostas dos 

CAPSad primordialmente nos programas de redução de danos. Gerando assim 

graves consequência para a plena implementação da estratégia de redução de danos 

no Brasil. 

Essas barreiras são inerentes não apenas das indisponibilizações de recursos 

financeiros e humanos para a prática dessa estratégia, mas por consequências de um 

aumento expressivo das influências do conservadorismo na política em todas as 

esferas do Estado e também na sociedade brasileira. (PASSETTI, 2005, p. 83) 

Horst (2017, p. 2) diz que essa escassez de recursos para as políticas sociais 

provocam grandes e graves prejuízos não apenas para os usuários dos serviços, mas 

também para toda a sociedade que é impactada com novas expressões da Questão 

Social. Esses impactos estão mais presentes nas relações familiares, visto que há 

“um reforço da centralidade das famílias nas políticas sociais, e de orientações de 

como exercer o trabalho com essas famílias.” (HORST, 2017, p. 2) 

Esse espantoso aumento da tendência conservadora na política brasileira não 

se dá por um acaso. São frutos da reestruturação produtiva da sociedade capitalista 

que propõe como solução para a crise do Estado interventivo um novo modelo político, 
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social, econômico e cultural da sociedade como um todo, sendo esse modelo o 

chamado Projeto Neoliberal. (VASCONCELOS, 2012, p. 153) 

O neoliberalismo incide na destituição dos direitos sociais, implicando no 

desmonte das políticas públicas e sociais e transferindo as responsabilidades do 

Estado para a sociedade, contribuindo fortemente para a mercantilização de serviços 

sociais como os de saúde, educação, previdência social, entre outros, “gerando 

indicadores crescentes de desemprego, pobreza e desassistência” (VASCONCELOS, 

2012, p. 153) 

Netto (2013, p. 21) diz que o neoliberalismo é uma adaptação do modelo liberal 

para a manutenção do capitalismo na sociedade atual, envolvendo as grandes 

corporações das classes dominantes a nível global. Entendendo assim que a alta 

burguesia provoca “a erosão das regulações estatais visando claramente à liquidação 

de direitos sociais, ao assalto ao patrimônio e ao fundo públicos” (NETTO, 2013, p. 

21) 

Dentro dessa reconfiguração do Estado capitalista, Netto (2013, p. 21) 

apresenta dois fenômenos que provocam e alimentam a implementação do projeto 

neoliberal: “1) a transferência, para a sociedade civil, a título de ‘iniciativa autônoma’, 

de responsabilidades antes alocadas à ação estatal; 2) a minimização das lutas 

democráticas dirigidas a afetar as instituições estatais.” (NETTO, 2013, p. 21) 

Contudo é importante ressaltar que a destituição dos direitos sociais não 

extingue o Estado, pois o mesmo continua a intervir na Questão Social, mas nesse 

momento não minimizando as mazelas sociais, mas sim com políticas de segurança 

e controle social. (NETTO, 2013, p. 21)  

Neste contexto de crise fiscal do Estado e de redução de gastos públicos, a 
receita neoliberal vem apregoando a privatização e terceirização de 
empresas e agências estatais, que passam a ser apropriadas, geridas ou 
exploradas por lógicas lucrativas de mercado, ou pelo repasse massivo da 
provisão direta de programas sociais ao chamado Terceiro Setor ou a 
empresas privadas. Assim, no setor estatal, se acentua a instabilidade dos 
programas e serviços sociais, bem como o processo de precarização dos 
direitos do trabalho para seus servidores. (VASCONCELOS, 2012, p. 153-
154) 

Mediante a isso, Vasconcelos (2010, p. 12) nota que processualmente diminui 

a eficácia dos programas de redução de danos e: 
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Em conseqüência desta gravidade e de nossa dificuldade de lidar com o 
problema, as clínicas e comunidades ‘terapêuticas’ têm se proliferado, 
organizadas por agremiações religiosas (notadamente os evangélicos), pelo 
setor privado, filantrópico ou Terceiro Setor. Algumas delas contam com 
convênio e financiamento público, mas na maioria das vezes não passam 
pelo devido monitoramento, e há muitas denúncias de violência institucional 
contra seus usuários. Além disso, geralmente não contam com formas mais 
efetivas de integração com a rede de atenção psicossocial que garantam a 
continuidade do projeto terapêutico após a alta, tornando-as muitas vezes 
ineficazes, com altíssimos índices de re-incidência. Uma amostragem 
aleatória e impressionista da porta de entrada de uma destas poucas clínicas 
conveniadas com governo estadual no Rio de Janeiro mostrou que 20% das 
internações em dezembro de 2009 se davam por ordem judicial, e que a 
maioria delas era a pedido do próprio indivíduo, como último recurso para 
algo que ele sozinho, a família e os serviços de caráter ambulatorial, de 
redução de danos ou de atenção psicossocial sem leitos de atenção integral 
não conseguiam oferecer saídas eficazes. (VASCONCELOS, 2010, p. 12) 

Logo, o direcionamento de políticas para as atividades proibicionistas e 

repressivas fazem parte da realidade e estão em ascensão na sociedade brasileira. 

Dessa forma, é importante compreender que o contexto atual se destaca pela aversão 

à liberdade, sendo essa “uma era em que o campo de concentração se anuncia como 

um modelo de administração governamental.” (PASSETTI, 2005, p. 83) 

No passado as resistências libertárias afirmavam que cada um era dono do 
seu próprio corpo, dele podendo dispor como bem desejasse, inclusive para 
consumir drogas. Hoje sob o conservadorismo, apropria-se daquela prática 
libertária transformando-a em um lema da moralidade individualista: ‘você 
pode fazer o que quiser de seu corpo, inclusive consumir drogas, mas saiba 
que é sua responsabilidade alimentar a continuidade do tráfico’. (PASSETTI, 
2005, p. 83) 

E pontuando sobre as consequências das políticas neoliberais no país 

Vasconcelos (2012, p. 160) diz que em meio ao conservadorismo político crescente 

são danos sociais e psicossociais o desemprego estrutural e a precarização do 

trabalho para profissionais de todas as esferas. 

Há também como consequências o aumento da criminalidade devido o 

empobrecimento de muitas famílias, o fortalecimento do tráfico de drogas e 

diretamente ligado a isso o acrescente abuso de drogas. Além disso, também podem 

se evidenciar o número crescente de organizações criminosas de “justiceiros” e 

milicianos. (VASCONCELOS, 2012, p. 161-162) 

Em consequência desse cenário de elevação de várias formas de violência, 

ocorre a criminalização da pobreza de forma mais acentuada e combativa, fruto da 

estigmatização Questão Social. Essa afirmativa é facilmente justificada com a 
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implementação das Unidades de Polícia Pacificadora – UPPs que em meio “a 

ausência de outros serviços e programas sociais locais” (VASCONCELOS, 2012, p. 

163) centraliza as ações no poder policial. 

Vasconcelos (2012, p. 163) também atenta às questões do desmonte das 

articulações sociais populares, mais precisamente em relação a desarticulação 

comunitária que é considerada uma realidade fruto do aprofundamento das 

expressões da Questão Social que tornam as lutas por sobrevivência e qualidade de 

vida questões individuais. 

Com o aumento das exigências de sobrevivência, ocorre o multi-emprego, o 
aumento do número de horas extras e na taxa de trabalho informal, 
provocando uma diminuição da disponibilidade para atividades comunitárias 
e de cuidado informal dentro das casas. A busca de trabalho em outros locais 
gera desterriorialização e perda dos laços de vizinhança e amizade 
provocadas pelas constantes mudanças e migrações em busca de trabalho. 
A desarticulação das atividades comunitárias é também acelerada pelo 
aumento da violência em geral e particularmente pela ação dos grupos de 
narcotráfico, que intimidam ou mesmo eliminam lideranças comunitárias não 
subservientes aos seus interesses. (VASCONCELOS, 2012, p. 163) 

Contudo, essas mazelas atingem ainda mais fortemente a organização familiar 

que em busca de superação das necessidades sociais demandadas pela família 

precarização da função dos integrantes das famílias, como conota Vasconcelos (2012, 

p. 164), a função simbólica da estrutura familiar.  

Vasconcelos (2012, p. 165) destaca que outro elemento de suma importância 

desses pontos são as elevadas expressões de marginalização de indivíduos na 

sociedade e na família, assim como também a inclusão pela desfiliação Social, visto 

que: 

Em primeiro lugar, temos o contingente de crianças, adolescentes, jovens e 
adultos em conflito com a família e que acabam nas ruas, já identificados no 
tópico anterior. Entretanto, a associação destes fatores com desemprego 
estrutural e com o crescimento do consumo/abuso de álcool e outras drogas 
tende a agudizar e alongar no tempo as situações de desfiliação relacional 
particularmente entre a população jovem. Como conseqüência, temos um 
aumento da violência social, do contingente de população em situação de 
rua, da taxa de mortalidade nesta faixa etária e da demanda por serviços 
sociais em geral e/ou em saúde, saúde mental e voltados para este grupo, 
incluindo os quadros de abuso de drogas. (VASCONCELOS, 2012, p. 165) 

Além desses, o autor ainda analisa os prejuízos causados pela degradação 

ambiental e sobre as condições da saúde pública, os novos formatos de inclusão pela 

marginalidade e a propagação da cultura da indiferença entre os indivíduos, a 
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manifestação de focos de barbárie e a anestesia de revoltas ocasionada pela cultura 

do consumo e por fim, contudo imensamente relevante a expansão de igrejas 

pentecostais (VASCONCELOS, 2012, p. 165-168) 

Vasconcelos (2012, p. 167-168) diz que tal expansão religiosa é um fenômeno 

de variadas interpretações e divergentes análises, pois de maneira geral estabelece 

aos indivíduos alienações no campo político que se configuram em:  

• reconhecer e submeter ritual e simbolicamente, mesmo que de forma 
reducionista, as forças “malignas” que atormentam as pessoas; • confrontar 
o esgarçamento moral e ético descrito acima; • resistir ao atual quadro 
generalizado de miséria, desemprego, desesperança, deterioração pessoal, 
familiar e comunitária; • evitar, suportar, reorientar ou eventualmente sair de 
situações fortemente dramáticas de vida (o “fundo do poço”), como carreiras 
pessoais de crime e abuso de álcool e drogas, convívio regular com a 
violência e doenças, busca de recanalizar a sexualidade para o casamento, 
de reinvestir e cuidar da família, etc. • representar uma estratégia concreta de 
se recriar uma vida pessoal, familiar e comunitária que seja respeitada pelo 
tráfico de drogas. (VASCONCELOS, 2012, p. 168) 

O conservadorismo na política brasileira fez com que nunca tenha sido rompido 

com práticas que fortalecem a criminalização das drogas, de seus usuários e 

traficantes. Considerando isso, ainda são vigentes no país políticas e práticas que 

aumentam os problemas sociais relacionados as pessoas que fazem uso drogas. 

(INTERNATIONAL HARM REDUCTION ASSOCIATION et al., 2010, p. 2) 

Isto inclui: a criminalização do uso de drogas; discriminação contra pessoas 
que usam drogas; corrupção e abuso de práticas policiais; políticas públicas 
e leis restritivas; iniquidades sociais; bem como a inexistência de serviços 
apropriados que podem salvar vidas e o não oferecimento de programas de 
redução de danos. Políticas e práticas de redução de danos têm o dever de 
apoiar mudanças de comportamentos individuais. Mas também é essencial 
questionar e lutar pela mudança de tratados, políticas e leis, nacionais e 
internacionais, que amplificam os riscos e problemas do ambiente e portanto 
aumentam os riscos e problemas relacionados ao consumo de drogas. 
(INTERNATIONAL HARM REDUCTION ASSOCIATION et al., 2010, p. 2) 

Sabe-se que as políticas repressivas, proibicionistas e marcadas pelo 

encarceiramento e punição não são capazes de trazer resultados eficientes para a 

questão das drogas na sociedade. Isso porque tais políticas são seletivas, ou seja, ela 

prende e pune os indivíduos de classes pobres, negros e periféricos. (PASSETTI, 

2005, p. 83) 

Contudo, entende-se que as políticas proibicionistas fazem parte da estrutura 

do Sistema Capitalista como meio de fortalescimento de dominação sobre a classe 
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trabalhadora. Essa estratégia de dominação é imprescindível para o sustento do 

capitalismo, pois o autoritarismo é o único meio de intervenção estatal na autocracia 

burguesa. (PASSETTI, 2005, p. 83) 

Por ela se prende mais, confina mais, ameaça mais, policia demais e não se 
chega a um efeito melhor no Estado Penal que no Estado de Bem-Estar 
Social. Trata-se apenas de uma nova política para o rebanho, bêbado, 
drogado, sarado, em busca da volta do Messias, lambendo os calcanhares 
de pastores e sacerdotes, as mãos de governantes, o caminho dos líderes de 
ong’s. (PASSETTI, 2005, p. 83) 

Sendo assim, como efeitos do retorno de políticas proibicionistas e punitivas 

são inevitáveis a cada dia um maior fortalecimento do tráfico de drogas que enriquece 

grandes máfias internacionais ao mesmo tempo de prende e mata pequenos 

traficantes e a população que não está envolvida com drogas nas periferias. 

(PASSETTI, 2005, p. 84) 

Netto (2013, p. 28) analisa que esse confugurado “estado de guerra” que se 

vive atualmente é fruto das reestruturações capitalistas, especialmente no século XX, 

que instaurou uma guerra permanente. A permanência desse ideário cabe ao Estado 

e à mídia que constrói a falsa legitimação de tal barbárie social. 

Essa guerra que mais parece um massacre naturaliza a punição como única 

estratégia válida para as consideradas pelos capitalistas classes perigosas, “cuja 

natureza se exprime menos no encarceramento massivo que no extermínio executado 

ou não em nome da lei” (NETTO, 2013, p. 28) 

Passetti (2005, p. 84) explica que isso acontece porque ainda hoje a polícia é 

recrutada para encarcerar e no cotidiano, embora não seja uma prática legal, mata 

diariamente como um processo natural da política. Esse mesmo cenário as 

organizações sociais de cunho filantrópico estão geralmente presentes por meio de 

fundamentos religiosos que apaziguam as revoltas sociais. 

Não se questiona o racismo de Estado tanto por meio da identificação 
naturalizada de quem é mau, quanto pela difusão de políticas de cotas entre 
os bons com o intuito de gerar uma elite no interior da mesma periferia; enfim, 
onde há muito direito multiculturalista há, também, bastante racismo e 
confinamentos. (PASSETTI, 2005, p. 83) 

Sob essa orientação, Vasconcelos (2012, p. 167-168) ressalta que diferentes 

profissionais se empenham em viabilizar serviços sociais com uso de estratégia de 

redução de danos com qualidade e de maneira a atender a demanda apresentada. 
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Contudo, o sucesso dessa estratégia depende não apenas da vontade de 

profissionais da saúde, mas também da disponibilização de recursos e investimentos 

para a efetivação da tal.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa pôde responder o problema sobre a possibilidade de se praticar 

a Redução de Danos com Adolescentes no Brasil por meio de três capítulos que 

sequencialmente atingiram os objetivos específicos propostos na pesquisa de 

entender as motivações do uso e abuso de drogas na adolescência, apontar as 

especificidades da aplicabilidade da políticas de drogas com adolescentes no Brasil e 

analisar a eficiência do método de redução de danos com adolescentes. 

Por meio da leitura total do trabalho considera-se que, embora seja possível 

utilizar-se do método de Redução de Danos com adolescentes que sofrem de 

dependência química, carece-se de tipos de serviços como esses no país devido ao 

conservadorismo em todas as esferas da vida política e social. Logo, alcançando o 

objetivo geral da pesquisa de compreender o método de Redução de Danos como 

possibilidade de prevenir e combater o uso e abuso de drogas na adolescência. 

Dessa forma, as práticas de Redução de Danos com adolescentes são ainda 

muito limitadas às práticas educativas de prevenção ao uso de drogas, não estando 

profundamente ligadas aos cuidados dos adolescentes que já fazem uso de 

substâncias psicoativas. 

Além disso, na pesquisa ainda percebeu-se que o país ainda está mergulhado 

em políticas que criminaliza e combate por meios repressivos o uso de drogas, 

condição política essa que causa danos sociais irreparáveis e que caminha em direção 

oposta às experiências bem sucedidas de políticas e serviços ofertados a população 

que sofre de dependência química. 

Entretanto, são necessários estudos mais aprofundados e apresentação de 

trabalhos realizados e seus resultados para que haja uma possibilidade maior de 

transformação política que rompa com as práticas repressivas e adote métodos de 

conscientização e educação sobre o uso de drogas para todas as pessoas de todas 

as idades de maneira igualitária, assim como orienta o método de Redução de Danos. 
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