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RESUMO 

 

O Planalto Norte-Catarinense tem, no seu histórico, o uso de drogas como uma 
forma de lidar com as dificuldades do cotidiano; o mesmo aconteceu no mundo todo 
e, atualmente, o uso de drogas é visto como um problema social, uma vez que 
atinge 5% da população mundial adulta e estima-se um gasto anual da ordem de 7% 
do Produto Interno Bruto (PIB) de um país. O uso de drogas pode acarretar diversas 
consequências, dentre elas, desenvolvimento de doenças, afastamento do trabalho, 
acidentes de trânsito, violências e mortes prematuras. Com isso, há implicações na 
saúde do próprio usuário, na forma como a saúde pública se organiza para atender 
esse indivíduo, além do que há custos gerados à sociedade. Assim, a presente 
pesquisa teve por objetivo geral analisar as implicações, tanto no âmbito do usuário 
quanto para saúde pública, que o uso de drogas acarreta no Planalto Norte- 
Catarinense, pesquisando estes impactos nas cidades de Canoinhas, Mafra, Porto 
União e São Bento do Sul, que são as cidades com maior Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) da região do Planalto Norte-Catarinense e, 
consequentemente, com mais possibilidades de atendimento às necessidades da 
população. A pesquisa caracterizou-se como de natureza básica, quantitativa e 
qualitativa, porque traduziu em números opiniões e informações para classificá-las e 
analisá-las. A amostra da pesquisa foi constituída por 38 usuários de drogas dos 
municípios de Canoinhas, Mafra, Porto União e São Bento do Sul, que estavam em 
tratamento nos Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), além do Secretário 
Municipais de Saúde e gestores dos CAPS e das Comunidades Terapêuticas nas 
mesmas cidades. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram: 
questionário sociodemográfico e entrevista fechada para os usuários de drogas e 
questionário fechado enviado pelo Google Forms para os gestores, tanto Municipal 
de Saúde, dos CAPS e das Comunidades Terapêuticas. Os resultados encontrados 
indicam que as implicações do uso de drogas afetam tanto a vida do usuário como a 
sociedade em geral, pois acarretam para o indivíduo doenças mentais como 
depressão e ansiedade, dificuldade de emprego e renda, necessidade de diversos 
tratamentos, perda de confiança, brigas com familiares e amigos, perda de bens, 
gasto excessivo de dinheiro por parte do usuário, sobrecarga à saúde pública e falta 
de pertencimento do usuário à sua região. Com o desenvolvimento da pesquisa, é 
possível perceber a complexidade do tema e que o contexto atual de sociedade 
incentiva a exclusão do usuário de droga, estigmatizando-o e dificultando o processo 
de recuperação. É necessário repensar as crenças e a cultura envolta ao uso de 
drogas, buscando incluí-lo na tomada de decisão frente ao tratamento e no 
desenvolvimento de novas políticas públicas, além de oferecer e incentivar as boas 
relações e o bom contato familiar, a prática de esportes, de emprego e renda, de 
estudos, atividades de lazer e do desenvolvimento de autonomia. 

 
Palavras-chave: Uso de drogas. Política Pública em Saúde. Desenvolvimento 
Regional 
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ABSTRACT 

 

The Planalto Norte Catarinense has in its history the use of drugs as a way of dealing 
with the difficulties of daily life, the same happened all over the world and currently 
the use of drugs is seen as a social problem, since it reaches 5% of the population 
and an annual expenditure of 7% of a country's Gross Domestic Product (GDP) is 
estimated. Drug use can lead to a number of consequences, including the 
development of illnesses, withdrawal from work, traffic accidents, violence and 
premature deaths. With this, there are implications for the health of the user, the way 
public health is organized to care for this individual, and there are costs generated by 
society. Thus, the present research had as general objective to analyze the 
implications, both within the user and the public health, that drug use entails in 
Planalto Norte Catarinense, researching these impacts in the cities of Canoinhas, 
Mafra, Porto União and São Bento do South, which are the cities with the highest 
Human Development Index (HDI) in the Planalto Norte Catarinense region and 
consequently with more possibilities of meeting the needs of the population. The 
research was characterized by a basic, quantitative and qualitative nature, because it 
translated in numbers opinions and information to classify and analyze them. The 
sample consisted of 38 drug users from the municipalities of Canoinhas, Mafra, Porto 
União and São Bento do Sul who were being treated at the Psychosocial Care 
Center (CAPS), as well as the Municipal Health Secretary and CAPS Therapeutic 
Communities in the same cities. The instruments used to collect data were: 
sociodemographic questionnaire and closed interview for drug users and closed 
questionnaire sent by Google Forms to the managers, both Municipal Health, CAPS 
and Therapeutic Communities. The results indicate that the implications of drug use 
affect both the life of the user and society in general, as they lead to mental illnesses 
such as depression and anxiety, difficulty in employment and income, the need for 
various treatments, loss of confidence, fights with family and friends, loss of assets, 
excessive spending of money on the part of the user, overburden to the public health 
and lack of belonging of the user to its region. With the development of the research 
it is possible to perceive the complexity of the topic and that the current context of 
society encourages the exclusion of the drug user, stigmatizing it and making the 
recovery process difficult. It is necessary to rethink the beliefs and culture involved in 
drug use, seeking to include it in decision-making regarding treatment and in the 
development of new public policies, besides offering and encouraging good 
relationships and good family contact, practicing sports, employment and income, 
studies, leisure activities and the development of autonomy. 

 
Keywords: Drug use. Public Health Policy. Regional development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A temática da pesquisa refere-se às implicações, tanto no âmbito do usuário 

quanto para saúde pública, que o uso de drogas acarreta para o Planalto Norte- 

Catarinense. 

Tome-se como drogas todas as substâncias psicoativas, que geram algum 

tipo de alteração no organismo do indivíduo, podendo ser alterações de 

comportamento, humor e cognição que, na sua continuidade e repetição, trazem 

prejuízos nas áreas individual, familiar, social e profissional. Assim, ao utilizar o 

termo usuários de drogas engloba-se as pessoas que utilizam as seguintes 

substâncias: álcool, tabaco, crack, cocaína, maconha, heroína, metanfetamina, 

ecstasy, medicamentos e inalantes, e  usuário de drogas será a menção escolhida 

no decorrer desta pesquisa, para citar as pessoas que utilizam qualquer tipo de 

drogas. 

No decorrer da história da humanidade, “o álcool destilado, a aguardente, era 

visto como um raro e precioso remédio” (CARNEIRO, 2005, s/n); para as pessoas no 

Planalto Norte-Catarinense não era diferente, pois, em decorrências das dificuldades 

de sobrevivência e a pobreza, o álcool era utilizado como amenizador do sofrimento. 

A pobreza, advinda primeiramente pelo acentuado extrativismo decorrente da 

exploração dos recursos naturais, também para fins de subsistência dos moradores 

pobres que habitavam a região, que viviam sob o domínio político e fundiário dos 

coronéis, que salientavam a exclusão da população local em detrimento das 

empresas e capital estrangeiros, que subtraíram, nas primeiras décadas do século 

XX, as riquezas naturais do território (TOMPOROSKI; MARCHESAN, 2016). 

Havia o consumo de bebidas alcoólicas pelos moradores e imigrantes no 

Planalto Norte-Catarinense, que consumiam exageradamente a cachaça durante os 

trabalhos na roça, para motivar os pixiruns no trabalho da agricultura, nos festejos e 

encerramentos das atividades que, neste momento, era oferecido pelo beneficiário 

do trabalho coletivo, com ocorrência também nas práticas religiosas e festas 

populares. O costumeiro consumo de cachaça também acentuava os conflitos e as 

intrigas entre os grupos, advindos de desaforos ou assuntos mal resolvidos 

(TOMPOROSKI, 2015). 

O álcool e as demais drogas acompanham a existência do ser humano, e, 

durante muito tempo, não era objeto de controle, pois o uso estava relacionado a 
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curas medicinais, rituais religiosos, busca de prazer e a socialização entre as 

pessoas. 

No decorrer do século XX, iniciaram-se as implementações políticas para a 

repreensão em torno do uso de certas drogas, caracterizadas pela criminalização da 

produção, do tráfico e do uso de drogas com propósitos não terapêuticos (VARGAS, 

2008). Essa repreensão se deu pelos malefícios que as drogas geram, sendo, pelo o 

contexto individual, por causa da degradação física, social, psíquica, emocional e 

moral do indivíduo, ou sendo pelo contexto social, onde os prejuízos não se limitam 

apenas às perdas materiais, mas também aos aumentos da criminalidade, dos 

afastamentos do trabalho para tratamentos, dos atendimentos nos ambientes de 

saúde, à deterioração dos relacionamentos humanos e pelas mortes prematuras. 

As consequências, diretas e indiretas, do uso abusivo de drogas são 

percebidas não apenas no contexto da rede pública de saúde, mas principalmente 

nas várias interfaces da vida social: na família, trabalho, trânsito, na disseminação 

do vírus HIV entre usuários de drogas injetáveis e no aumento da criminalidade. 

Para estimar o montante dos custos relativos ao uso e abuso de álcool e 

drogas em termos de saúde pública, as pesquisas têm se pautado, principalmente, 

nos gastos com tratamento médico, na perda de produtividade de trabalhadores 

consumidores abusivos de drogas; e nas perdas sociais decorrentes de mortes 

prematuras (UNIAD, 2016), assim, a referida pesquisa veio ao encontro a esta 

perspectiva, podendo levantar dados sobre as implicações que as drogas trouxeram 

para a saúde pública e para a saúde do indivíduo usuário de drogas. 

Estima-se um gasto anual da ordem de 7% do produto interno bruto (PIB) de 

um país com as consequências de diversos problemas relacionados apenas ao 

consumo, na área da saúde, segurança pública e previdência social (LARANJEIRA, 

2019). 

Cerca de 5% da população mundial adulta, ou 250 milhões de pessoas entre 

15 e 64 anos, usou pelo menos uma droga, em 2014, sendo então, uma a cada 20 

pessoas (UNODC, 2016). No Brasil, verificou-se que, em 2012, 6,8% da população 

são dependentes de álcool e 16,9% são fumantes diários (LARANJEIRA et al., 

2013). 

A realidade brasileira sobre investimento de recursos e políticas públicas 

direcionadas à prevenção ainda é simples, isto por haver uma mentalidade 

sociocultural meramente curativa, e hoje, as noções são mais voltadas para o 
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tratamento (DIEHL; FIGLIE, 2014). As mesmas autoras complementam ainda que o 

trabalho de prevenção é mais eficaz e mais barato, pois para cada um dólar 

investido em prevenção há uma economia de até 10 dólares em tratamento para 

abuso de drogas. 

O que faz relacionar esta temática ao desenvolvimento regional é a 

perspectiva de que somando forças com as demais áreas do conhecimento, haverá 

ações, intervenções e prevenções na área do uso de drogas, oferecendo tratamento 

conforme a necessidade dos indivíduos e a política pública, melhorando a qualidade 

de vida das pessoas, o bem-estar social e, consequentemente, melhorias ao 

desenvolvimento regional. O desenvolvimento é um assunto que deve ser discutido 

de maneira ampla em todos os níveis de ensino, dando condições a toda a 

sociedade do seu entendimento (RATOCHINSKI, 2015). Desta forma, percebe-se a 

pertinência do estudo em descrever a realidade da saúde da população em questão, 

através de material bibliográfico e dados do Planalto Norte-Catarinense. 

O Território do Planalto Norte-Catarinense abrange uma área de 11.041,365 

km² (onze mil, quarenta e um vírgula trezentos e sessenta e cinco quilômetros 

quadrados), representando 11,58% (onze inteiros e cinquenta e oito centésimos por 

cento) da área territorial do estado de Santa Catarina e é composto por: 14 

municípios: Bela Vista do Toldo, Campo Alegre, Canoinhas, Irineópolis, Itaiópolis, 

Mafra, Major Vieira, Matos Costa, Monte Castelo, Papanduva, Porto União, Rio 

Negrinho, São Bento do Sul e Três Barras (IBGE, 2010). Para a realização da 

pesquisa, foi estudado, mais especificamente, as cidades de Mafra, São Bento do 

Sul, Canoinhas e Porto União, uma vez que estas apresentam Índice de 

Desenvolvimento Humano superior a 0,75. Mas, por serem as cidades mais 

populosas do Planalto Norte-Catarinense, com maior incidência de situações 

vinculadas à drogadição e por atender a política pública de saúde mental, 

oferecendo os aparelhamentos da saúde pública. 

As informações coletadas nesta pesquisa foram baseadas no ano de 2017, 

conforme análises dos documentos de planejamentos orçamentários da saúde, de 

valores repassados pelos poderes públicos municipais para o tratamento e 

atendimento aos usuários de drogas na saúde pública e o impacto que as drogas 

causaram à saúde do próprio indivíduo. Por isso, o problema desta dissertação é 

“Quais são as implicações, tanto no âmbito do usuário quanto para saúde pública, 

que o uso de drogas acarreta no Planalto Norte-Catarinense?” 



16 

 

Portanto, para responder a esse problema, as questões norteadoras são: 

Quanto, financeiramente, o usuário de drogas acarreta ao setor da saúde pública? 

Quais os agravos que as drogas geram à saúde do indivíduo? Sabendo dos gastos 

que o usuário de drogas traz à sociedade, quais são as implicações para o 

desenvolvimento regional? 

Foi delineado como objetivo geral analisar as implicações, tanto no âmbito do 

usuário quanto para saúde pública, que o uso de drogas acarreta no Planalto Norte- 

Catarinense. Como objetivos específicos: investigar as repercussões na saúde do 

indivíduo ocasionadas pelo uso de drogas; abordar o ordenamento dos 

atendimentos ao usuário de drogas assumidas pela saúde pública; apresentar os 

custos financeiros investidos pela saúde pública para o atendimento de usuário de 

drogas, e relacionar as implicações do uso de drogas à saúde individual e pública 

com o desenvolvimento regional. 

Desde a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2006), a responsabilidades 

da resolução dos problemas de saúde e de prover o bem-estar da população é do 

Estado, assegurado pelo artigo 6º. O artigo 196 complementa que as ações em 

saúde devem acontecer mediante políticas públicas e econômicas que reduzam o 

risco e os agravos da doença através da promoção, proteção e recuperação. O 

artigo 198 descreve a necessidade de atendimento integral, com atividades 

prioritárias na área da prevenção. Para efetivar as ações da Constituição Federal, 

foram desenvolvidas as Políticas Públicas sobre Drogas (BRASIL, 2006) para 

desenvolver ações específicas na área do uso de drogas e instituída a Rede de 

Atenção Psicossocial - RAPS (BRASIL, 2011a), com os serviços oferecidos para o 

tratamento ao uso de drogas. 

Com isso, verificou-se a necessidade de investigar quais são as ações 

desenvolvidas no Planalto Norte-Catarinense que busquem reduzir o uso e as 

consequências do uso de drogas, seja através das ações preventivas quanto 

curativas. Avaliou ainda se os municípios pesquisados atendem aos mecanismos 

existentes na política pública federal e se desenvolvem outros dispositivos de 

inciativa municipal. 

Para pensar e desenvolver prevenção e tratamento ao uso de drogas, é 

importante conhecer a realidade local, investigando quem são os usuários de drogas 

de determinada região, além de considerar a cultura do uso de drogas 

(LARANJEIRA, 2010; MARQUES, 2010; SANTANA; DIEHL, 2019). Por isso, a 
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importância de entrar em contato com as pessoas que usam drogas para conhecê-

las e identificar suas necessidades. Bem como, refletir sobre a cultura do uso de 

drogas no Planalto Norte- Catarinense. 

Para que haja o atendimento integral à saúde da população, o Estado precisa 

direcionar recursos financeiros específicos ao problema das drogas. Com isso, é 

importante analisar como e o quanto tem sido endereçado aos tratamentos ao 

usuário de drogas, além de avaliar a eficácia desses recursos. Com isso, o presente 

estudo pretendeu diagnosticar e levantou sugestões para a efetividade das ações de 

prevenção, acolhimento e tratamento aos usuários de drogas na região. 

Tomando o custo financeiro investido na saúde pública para atender ao 

usuário de drogas e as implicações no agravo à saúde, foi possível propor e planejar 

ações de prevenção e de minimização das consequências do uso de drogas, 

gerando incentivos à criação e implementação de políticas públicas de prevenção na 

área de dependência química. 

Com ações de prevenção focadas ao Planalto Norte-Catarinense pode-se 

conscientizar as pessoas sobre a temática, reforçar a auto-estima e autoconfiança 

dos próprios usuários de drogas, desenvolver habilidades de resolução de 

problemas socioculturais ligados aos agravos da droga, além de mobilizar recursos 

comunitários e instalar redes sociais de atenção e acolhimentos. Podendo com isso 

idealizar a redução do número de usuários, de doenças, de afastamentos do 

trabalho, de acidentes de trânsito, de roubos e assaltos e de mortes prematuras 

decorrentes do uso de drogas com a consequente melhoria da qualidade de vida do 

indivíduo e de toda a sociedade. 

Eduardo Galeano, em seu livro Las venas abiertas de América Latina (2006, 

p. 341), apresenta que "A primeira condição para modificar a realidade consiste em 

conhecê-la", por isso, para que a região mude e melhore o que causa sofrimento, é 

necessário que se investigue, se debruce sobre o tema para conhecê-lo de forma 

sistêmica e na sua totalidade, para assim encontrar soluções aos problemas.  

Essa dissertação está estruturada em cinco capítulos: no primeiro capítulo 

apresentada a introdução abordando a apresentação do tema, a problemática, a 

justificativa, as questões norteadoras e os objetivos da pesquisa. No segundo 

capítulo, é apresentado o referencial teórico, abordando informações sobre as 

drogas, com a realidade quantitativa dos usuários; conhecendo as drogas, com a 

questão histórica das drogas; a pessoa que usa drogas, suas características; as 
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consequências ao indivíduo usuário de drogas, consequências sociais do uso de 

drogas, aspectos econômicos do uso de drogas, os tratamentos para os usuários de 

drogas e as políticas públicas para o enfrentamento da problemática das drogas e 

para o desenvolvimento regional. No terceiro capítulo é apresentada a metodologia 

utilizada e o local de realização da pesquisa, demonstrando territorialmente onde 

está localizado o Planalto Norte Catarinense no Brasil. No quarto capítulo, são 

apresentados os resultados, por meio da analise das implicações do uso de drogas 

na saúde dos usuários, do ordenamento dos atendimentos e os custos financeiros 

investidos pela saúde pública para o atendimento de usuários de drogas e das 

implicações do uso de drogas à saúde individual e pública com o desenvolvimento 

regional. Por fim, no quinto capítulo, são apresentadas as conclusões acerca de 

como o Planalto Norte Catarinense se organiza para atender a demanda de usuários 

de drogas. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste tópico serão apresentadas as questões que fazem com que uma 

pessoa use drogas e as consequências deste uso, por isso, abordar-se-á o tema 

sobre drogas, serão conhecidas as questões históricas da droga, os agravos do uso 

de drogas na saúde física, psíquica e social, as questões econômicas envoltas ao 

uso, as diferentes formas de tratamento, as políticas públicas de saúde sobre 

drogas, e como tudo isto está relacionado ao desenvolvimento regional. Pois as 

pessoas usuárias de drogas não são movidas apenas pelas drogas e não são mais 

antissociais ou criminosas que outras do seu convívio social. Hart (2014) afirma que 

as pessoas não são dominadas pela ânsia de consumo de drogas, mas sim, pela 

busca de recompensas que as drogas podem trazer, da mesma forma como buscam 

sexo e alimento; aqui verifica-se a importância de olhar a droga numa ótica 

sistêmica, apresentando vieses diferentes do tema. Primeiramente, pesquisou-se 

sobre as drogas e sua evolução histórica, que, no início, estava associada aos 

rituais religiosos e para a cura das doenças, mas com o passar do tempo, a 

civilização foi conferindo outros significados para o uso das drogas, e, em todos os 

períodos, havia questões econômicas relacionadas ao uso das drogas. 

 

2.1 DROGAS: OS NÚMEROS DA REALIDADE 

 

2.1.1 Conhecendo as Drogas 

 

As drogas acompanham o desenvolvimento da humanidade, porém, com o 

passar do tempo, o simbolismo que as drogas tinham na sociedade foi mudando 

conforme a época e a cultura em que se inseria o uso das drogas. Durante a Antiga 

Grécia, Paracelso1 dizia que a dose é que diferencia entre o que é remédio e o que é 

veneno (NUNES; JÓLLUSKIN, 2007). Então os efeitos das drogas dependeriam da 

dose administrada, da pureza, das condições e dos objetivos da utilização da 

substância. 

Os egípcios utilizavam o cânhamo (Cannabis sativa, popularmente conhecida 

como maconha) com propósitos medicinais, para esquecer as preocupações, para 

                                                 
1
 Pseudônimo de Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, médico, alquimista, 

físico e astrólogo suíço-alemão (1493-1541)  (SOUZA, 2018). 
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enganar o cansaço e a fome; os assírios utilizavam a mesma substância nos rituais 

religiosos e como anestésico, além de posteriormente ser utilizada na indústria de 

alimentos, para fibra de papel e para óleo combustível (NUNES; JÓLLUSKIN, 2007).  

As mais antigas cervejas provêm da África e do Egito Antigo, das regiões 

meridionais da bacia do Nilo, que produziam fermentados de cevada e de sorgo 

(CARNEIRO, 2005); depois, na Idade Média, os mosteiros assumiram essa cultura e 

começaram a produzir a cerveja. Na mesma época, o uso de certas substâncias 

estava associado ao exorcismo e às práticas demoníacas, como a mandrágora2 que 

era anestésica e afrodisíaca.  

Segundo Nunes e Jólluskin (2007), o mercantilismo trouxe mudanças no 

contexto do uso das drogas, propiciando o conhecimento de novas drogas aos 

europeus, como o chá do tabaco, o cânhamo (com efeito desinibidor no indivíduo) e 

o ópio (utilizado no tratamento de diarreia, fraquezas gástricas e problemas sexuais 

masculinos como a ejaculação precoce). 

No mundo clássico, o vinho teve um papel econômico de grande relevância, 

pois o comércio grego de vinho circulava em barcos que carregavam inúmeros litros 

de vinho de um país a outro. Roma era um dos maiores consumidores; cada pessoa 

consumia, aproximadamente, 180 litros ao ano, para uma população de cerca de 1 

milhão de pessoas (CARNEIRO, 2005). No século XVII e XVIII, o álcool passou a 

ser usado abundantemente após a revolução industrial, e o seu objetivo era 

“silenciar os trabalhadores descontentes com as duras condições de trabalhos 

impostas pelas crescentes necessidades de produção da época” (NUNES; 

JÓLLUSKIN, 2007, p. 235). 

Antes do descobrimento do Brasil pelos portugueses, havia aqui o costume 

indígena de produzir e utilizar o tabaco e beber uma bebida forte, fermentada a partir 

da mandioca, denominada “cauim”, posteriormente cachaça, que era utilizada 

exclusivamente nos rituais e nas festas. Após a colonização portuguesa no Brasil, a 

cachaça foi utilizada, segundo Darcy Ribeiro, para adoçar a boca da amargura da 

escravidão, para calar as dores do corpo e da alma, para açoitar espíritos em festas, 

para atiçar coragem em covardes e para aplacar traições e ilusões (ANDRADE; 

                                                 
2
 Nome cientifico de Mandragora officinarum, nativa do Mediterrâneo e conhecida popularmente como 

mandrágora foi considerada uma planta mágica, relacionada à magia e à bruxaria devido aos seus 
efeitos narcóticos e pela forma estranha de sua raiz, cujo aspecto ramificado e contorcido se 
assemelha ao corpo humano (MARTINEZ, ALMEIDA, PINTO, 2009). 
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ESPINHEIRA; NOTO, 2018), iniciando assim, um novo significado ao uso das 

drogas. 

Já a maconha no Brasil foi inserida por meio dos africanos, no período da 

escravidão, utilizada com propósitos medicinais para a cura de diversas doenças, 

nas atividades recreativas e para amenizar as dificuldades (ANDRADE; 

ESPINHEIRA; NOTO, 2018). 

A cocaína, substância extraída de uma planta nativa da América do Sul, 

Erythroxylon coca, também conhecida popularmente como “coca”, foi usada 

milenarmente pelos povos andinos para reduzir a fadiga e o cansaço do trabalho 

(ANDRADE; ESPINHEIRA; NOTO, 2018). No ano de 1860, houve a sintetização da 

cocaína por Sigmun Freud, pois este descobriu as propriedades químicas da 

substância, que ocasionava bons resultados ao tratamento da ansiedade e da 

depressão. Com isso, a cocaína torna-se popular, como o álcool, e difundiu-se o seu 

uso, criando-se a coca-cola, em 1886 (NUNES; JÓLLUSKIN, 2007). Com o tempo, a 

cocaína, o ópio e os alcaloides foram incrementados e utilizados por pessoas 

abastadas e cultas. 

As guerras foram disseminadoras do uso das drogas; na Guerra da 

Secessão, (1861) os soldados norte-americanos feridos utilizavam a morfina para 

amenizar a dor física e o sofrimento psíquico; com o passar do tempo, observou-se 

graves situações de dependência dos soldados à está droga. Contudo, na II Guerra 

Mundial (1939), utilizou-se as anfetaminas com os mesmos objetivos e obteve-se os 

mesmos resultados (NUNES; JÓLLUSKIN, 2007).  

Na década de 1980, ocorreu o aumento da produção de drogas sintéticas no 

mundo todo, favorecendo o desenvolvimento de novas drogas na informalidade, em 

laboratórios ilegais, sobre os quais não havia fiscalização, nem da matéria-prima 

utilizada nem dos efeitos que estas drogas poderiam gerar nos seres humanos. 

Uma dessas drogas desenvolvidas clandestinamente foi o crack, e os 

primeiros registros científicos de uso no Brasil são dos anos 1990. Oriundo da 

cocaína preparada para consumo por via inalatória (fumada) age com rapidez e a 

intensidade dos efeitos são fatores que favoreceram a propagação dessa droga no 

país e gerou a dependência, uma vez que se tornou mais barata e acessível às 

pessoas, invadindo as periferias das cidades e atingindo os indivíduos mais jovens 

(NUNES; JÓLLUSKIN, 2007). 
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Durante muito tempo, o uso de drogas esteve relacionado ao contato com 

entidades divinas, para fins festivos e terapêuticos até que se transformou objeto da 

área cientifica, mas isso começou a “incomodar a Religião, encolerizou o direito, 

comprometeu a economia e constituiu uma tentação para a arte” (NUNES; 

JÓLLUSKIN, 2007, p. 233). 

Com isto, a Organização Mundial de Saúde (OMS) define droga como sendo 

qualquer substância que, não sendo produzida pelo organismo, tem a propriedade 

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

funcionamento, tanto fisiológico quanto comportamental. As drogas que modificam a 

atividade do sistema nervoso central, aumentando-a (estimulantes), reduzindo-a 

(depressoras) ou alterando nossa percepção (perturbadoras), além de gerar 

alterações no comportamento, humor e cognição são chamadas de psicoativas. 

Entre as drogas psicoativas, algumas são procuradas pelos efeitos prazerosos que 

geram no indivíduo, este efeito pode levar ao uso abusivo ou a dependência, á estas 

drogas chamasse psicotrópicas (SUPERA, 2018). 

Luz (2000) complementa que droga é toda substância psicoativa, que age no 

sistema nervoso central (SNC), que interfere no comportamento humano (sensação, 

percepção, estado emocional) causando prejuízos nas áreas individual, familiar, 

social e de trabalho, porque expõe a diferentes situações de risco quem dela se 

utiliza, podendo causar dependência. Há inúmeras drogas que podem gerar 

dependência, e algumas delas são: álcool, tabaco, cocaína/crack, medicamentos, 

inalantes (lança-perfume, cola de sapateiro, produtos de limpeza e óleo diesel ou 

gasolina). De Leon (2003) expõe o abuso de drogas como sendo um transtorno da 

pessoa inteira, que afeta algumas ou todas as áreas da vida, envolvendo problemas 

cognitivos e comportamentais. O pensamento do dependente químico mostra-se 

irrealista ou desorganizado, há confusão ou inexistência de valores, apresentam 

déficits nas capacidades verbais, de leitura, escrita ou na realização de tarefas, 

mostram ainda uma falência moral e espiritual.   

As drogas podem ser classificadas como lícitas e ilícitas. As drogas lícitas são 

aquelas de livre fabricação, comercialização e utilização, como é o caso do álcool, 

tabaco e medicamentos. Entretanto, as drogas ilícitas são aquelas com proibições 

na fabricação, comercialização, posse e utilização, sendo a maconha, cocaína/crack, 

lança-perfume e outras. 
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Além disso é necessário diferenciar entre o uso, abuso e a dependência de 

drogas psicoativas.  Tem-se como uso a autoadministração de qualquer quantidade 

de substância. Abuso de drogas pode ser entendido como um padrão de uso que 

aumenta o risco de consequências gerando alguns prejuízos para o usuário, tanto 

físico, mental e também social. Já dependência, segundo o DSM-5 (2014), é um 

padrão maladaptativo de uso, levando a prejuízo ou sofrimento clinicamente 

significativos, em três ou mais dos critérios á seguir, nos últimos 12 meses:  

- Tolerância: (a) necessidade de quantidades progressivamente maiores para 

adquirir o efeito desejado; (b) acentuada redução do efeito com o uso continuado da 

mesma quantidade (DSM-5, 2014);  

- Abstinência: (a) síndrome de abstinência característica para a substância; 

(b) a substância é consumida para aliviar ou evitar sintomas de abstinência (DSM-5, 

2014); 

- A substância é frequentemente consumida em maiores quantidades ou por 

um período mais longo do que o pretendido (DSM-5, 2014); 

- Existe o desejo persistente ou esforços malsucedidos de reduzir ou controlar 

o uso (DSM-5, 2014); 

- Muito tempo é gasto em atividades necessárias para a obtenção e utilização 

da substância ou na recuperação de seus efeitos (DSM-5, 2014); 

- Importantes atividades sociais, ocupacionais ou recreativas são 

abandonadas em virtude do uso (DSM-5, 2014); 

- O uso contínua, apesar da consciência de ter um problema físico ou 

psicológico persistente (DSM-5, 2014).   

Sabendo o que são as drogas e que a droga foi utilizada pelas pessoas em 

momentos diferentes da história, é importante aprofundar as motivações que levam 

o indivíduo a usar essas drogas. Almeida (2011, p.10) expõe que:  

 

É possível dizer que o sentimento de desamparo ora presente na sociedade 
atual tem sido responsável por uma diversidade de sofrimentos psíquicos, 
que não são aceitos por esse mesmo social, sendo encarados como 
fragilidade humana. O indivíduo precisa ser suficiente e eficiente, e com 
esse imaginário social, aqueles que não conseguem se enquadrar, tornam- 
se presas fáceis das drogas lícitas e ilícitas, na tentativa de se adequar com 
isso a subjetividade fica empobrecida e a mercê do que dita a ordem 
dominante. Há um esvaziamento do ser, para o enaltecimento do ter. 
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O mesmo autor relata que muitas vezes esse indivíduo não consegue lidar 

com as pressões, com as insatisfações, sofrimentos, vazios e sente-se só, e acaba 

buscando no uso de drogas para calar sua inferioridade, encontrar uma resposta ao 

seu dissabor e elevá-lo a um plano diferente da realidade que não suporta. E ainda, 

os estilos próprios de vida, as escolhas livres e descompromissadas de qualquer tipo 

de significação e preocupação com o outro, indivíduos que não conseguem se 

enquadrar a este modelo, em que as drogas vão atuar, preenchendo as lacunas que 

são deixadas por tantos rompimentos, falta de referências, enormes vazios, sendo 

alívio para os conflitos da realidade subjetiva e constituindo-se como mais um objeto 

oferecido pelo mercado. E a droga seria uma forma de tentar dar conta daquilo que 

não consegue suportar na sua realidade de vida. 

Há cinco modelos teóricos que buscam explicar porque algumas pessoas 

usam e abusam das drogas, sendo eles: modelo da doença, modelo do 

comportamento aprendido, modelo psicanalítico, modelo familiar e o modelo 

fenômeno biopsicossocial (BORDIN et al., 2010). Cada modelo será descrito a 

seguir: 

O modelo de doença define a dependência como um transtorno primário e 

independente de outras condições; o indivíduo herda a suscetibilidade biológica aos 

efeitos das drogas. O modelo do comportamento aprendido assume que o uso de 

drogas é aprendido ou condicionado, podendo estar baseado tanto na imitação do 

comportamento, seja dos pais ou de colegas, quanto como reforçadores positivos 

(euforia, relaxamento e bem-estar) ou negativos (redução da ansiedade, depressão 

e tensão) que a droga pode causar no indivíduo. O modelo psicanalítico define o uso 

de drogas como um retorno aos estados prazerosos da infância, podendo também 

estar relacionado aos déficits de autorregulação e de resolução de problemas. 

Contudo, o modelo familiar avalia os papéis e as dinâmicas familiares (negligência, 

permissividade, autoritarismo, implementação de regras, uso de drogas na família, 

entre outros). Já o modelo do fenômeno biopsicossocial integra todos os modelos 

anteriores, pois há componentes biológicos herdados, há fatores psicológicos, 

sociológicos, culturais e espirituais que favorecem e influenciam para o uso e para o 

desenvolvimento da dependência às drogas.   

Andrade; Espinheira; Noto (2018) assumem que existe uma disposição social 

e não unicamente individual para o uso da droga, que há uma força cultural que 

atualmente as drogas exercem sobre o indivíduo, principalmente o uso de álcool. 
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Sobre isso, os autores apresentam três elementos que se interagem para o uso e os 

efeitos das drogas, como apresentado pela figura 01:  

 

Figura 01 - Interações do uso de drogas 

 Fonte: ANDRADE; ESPINHEIRA; NOTO (2018). 

 

As drogas têm substâncias que contêm propriedades farmacológicas 

especificas que podem estimular, deprimir ou perturbar o sistema nervoso central e 

gerar dependência. Cada pessoa tem suas condições físicas e psíquicas, com pré-

disposições para aumentar ou diminuir os efeitos, capacidade de metabolização da 

substância, e ainda existem as expectativas que se tem sobre as substâncias. O 

contexto social em que a droga é utilizada interfere na interação, como as 

companhias do momento, o lugar de uso e o significado desse momento. 

A utilização de qualquer droga está relacionada a quatro fases do uso, a 

primeira, do uso experimental, a segunda fase, uso ocasional; a terceira fase, o uso 

regular (bebedor social) e a quarta fase, a dependência, podendo ser leve, 

moderada ou severa (SAIDEMBERG, 2007). 

No caso da dependência, o indivíduo pode consumir a substância em maiores 

quantidades ou por um período mais longo do que de início pretendia. O indivíduo 

pode expressar um desejo persistente de reduzir ou regular o uso da substância. 

Com frequência, há tentativas frustradas de diminuir ou interromper o uso. O usuário 

dispende muito tempo conseguindo a substância, usando-a ou recuperando-se de 

seus efeitos, assim todas as atividades giram em torno da substância. As atividades 

sociais, ocupacionais ou recreativas podem ser abandonadas ou reduzidas em 

virtude do seu uso, e o indivíduo pode afastar-se de atividades familiares e 

passatempos a fim de usá-la em segredo ou para passar mais tempo com amigos 
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usuários. Apesar de admitir os problemas psicológicos ou físicos, a pessoa continua 

usando a droga (JORGE, 2003). Esta fase é a que provoca maiores prejuízos ao 

indivíduo e à sociedade, pois acaba havendo uma “perda do controle” da quantidade 

e dos momentos em que a droga será utilizada. 

Os levantamentos epidemiológicos mostram que as drogas mais consumidas 

no mundo são as drogas lícitas, ou seja, as drogas permitidas. Essas drogas 

aparecem como as que apresentam maiores consequências à saúde da população. 

O que permeia as discussões é que existe uma diferenciação social, levando a 

população a quase não perceber que o álcool e o tabaco são drogas psicotrópicas 

(ECKEL, 2008). Pois drogas consideradas legais aumentam sua intensidade e 

frequência de consumo, por possuírem forte poder de atração sobre as pessoas e 

que são maciçamente incentivadas pelos meios de comunicação, cujo uso 

acarretam consequências talvez tão sérias e dramáticas quanto as próprias drogas 

ilegais (ALMEIDA, 2011). 

 Após conhecer sobre as drogas, faz-se necessário saber quem são as 

pessoas que as utilizam, seu perfil e suas características.  

 

2.1.2 A Pessoa que Usa Drogas 

 

Estima-se que 3% da população brasileira, aproximadamente, 5,5 milhões de 

pessoas, sofrem com algum tipo de transtorno mental grave e persistente, 

necessitando de atendimento intensivo. 6% da população, ou 11 milhões de 

pessoas, apresentam transtornos psiquiátricos graves em decorrência do uso de 

álcool ou outras drogas. E, 12% da população brasileira, 22 milhões de brasileiros, 

necessitam de algum tipo de atendimento ambulatorial em saúde mental, podendo 

ser contínuo ou eventual, sendo pelos transtornos depressivos, ansiosos ou outros 

(SILVA, 2010). 

O último Relatório Mundial sobre Drogas divulgado em 2016 pelo Escritório 

das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNITAD NATIONS OFFICE ON GRUGS 

AND CRIME, 2016), aponta que cerca de 5% da população mundial adulta, ou 250 

milhões de pessoas entre 15 e 64 anos, usou pelo menos uma droga em 2014, 

sendo uma a cada vinte pessoas. O relatório sugere que o número de pessoas que 

apresentam transtornos relacionados ao consumo de drogas aumentou 

desproporcionalmente pela primeira vez em seis anos. Além disso, cerca de 12 
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milhões de pessoas usam drogas injetáveis e 14% destes vivem com HIV. Esses 

dados revelam que o impacto do uso de drogas na saúde continua preocupante, 

demonstrando a necessidade do desenvolvimento de ações voltadas à prevenção, 

focando principalmente nas crianças e adolescentes, pois é nesta faixa etária que 

acontece a primeira experimentação. 

Segundo dados do Centro Brasileiro de Informações sobre Álcool e Drogas 

(CEBRID, 2005, p.33), constatou-se que as drogas com maior “uso na vida”, em 

2005, foi o álcool com 74,6% da população, após o tabaco com 44,0%. Já o LENAD 

II (LARANJEIRA et al., 2013) verificou, em 2012, que os adultos que beberam pelo 

menos uma vez por semana foi 54% da população e 50% relataram ter consumido 

álcool no último ano (anterior a pesquisa), além disso, o estudo apontou que 6,8% 

dos entrevistados eram dependentes de álcool (10,5% da população masculina e  

3,6% da feminina) (LARANJEIRA et al., 2013). O mesmo LENAD II averiguou que o 

número de fumantes diários é 16,9% da população, sendo 21% dos homens e 13% 

das mulheres, e a população da região Sul corresponde a 20,2% da população 

nacional fumante. 

No Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (LENAD II), que realizou 

pesquisa com a população acima de 18 anos, ocorrido em 2012 (LARANJEIRA et 

al., 2013), percebeu-se que 50% da população brasileira se considera bebedor, 

sendo 62% dos homens e 40% das mulheres (bebedor é a pessoa que relata ter 

bebido pelo menos uma dose de bebida alcoólica nos últimos 12 meses). Em 

relação à frequência, 47% da população bebe pelo menos uma vez na semana, 

outros 53% bebem uma vez ou mais por semana; destes têm-se 63% dos homens e 

38% de mulheres. Na questão da quantidade consumida, 39% da população (47% 

dos homens e 27% das mulheres) bebem 5 doses ou mais em um período curto de 

tempo, sendo este considerado um beber abusivo. 2% da população foi 

caracterizada com abuso de álcool, segundo os critérios do DSM-IV e 7% como 

dependentes de álcool, segundo os mesmos critérios, e aqui se nota 10% dos 

homens e 4% das mulheres. E 10% da população relatou ter desenvolvido algum 

transtorno psiquiátrico por uso do álcool, segundo o DSM-5, 14% dos homens e 6% 

das mulheres. 

No LENAD II (LARANJEIRA e cols., 2013) se demonstrou ainda a proporção 

por idade das pessoas que consumiram quantidades de álcool consideradas 

abusivas; 34% tinham entre 18 e 24 anos, 33% dos homens tinham entre 25 e 34 
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anos, 29% entre 35 aos 44 anos, 24% entre 45 e 54 anos e 24% acima dos 55 anos. 

Entre as mulheres, 15% tinham entre 18 e 24 anos, 14% entre 25 e 34 anos, 11% 

entre 35 e 44 anos e 9% entre 45 e 54 anos e 8% acima dos 55 anos. 

A substância ilícita com maior prevalência de uso na população brasileira é a 

maconha. Do total da população adulta, 6,8% (ou seja, 7,8 milhões de brasileiros) 

declararam já ter usado maconha pelo menos uma vez na vida. Dos que usaram nos 

últimos 12 meses, são aproximadamente 3 milhões de adultos em todo o país. 

(LARANJEIRA e cols., 2013). 

O uso de cocaína na população adulta foi de 3,8%, o uso de crack e oxi foram 

de 1,3% e 0,3%, respectivamente (LARANJEIRA e cols., 2013). Bastos e Bertoni 

(2013) demonstram que o número de usuários de crack e similares que utilizam a 

droga de forma regular somam cerca de 370 mil pessoas, somente nas capitais 

brasileiras. Todavia, nas capitais do sul do país, encontra-se aproximadamente 37 

mil usuários de crack e seus similares, como oxi e a cocaína. 

Os solventes já foram utilizados por 2,2% da população brasileira 

(LARANJEIRA e cols., 2013). Laranjeira (2013) reforça que o Brasil é o maior 

consumidor de solventes da América do Sul, pois as crianças e adolescentes em 

situação de rua são o maior grupo que optam por essa substância (44,4%). 

O uso de tranquilizantes, em algum momento da vida, foi relatado por 9,6% 

da amostra (LARANJEIRA e cols., 2013). Menos de 1% da população brasileira 

relataram ter usando pelo menos uma vez na vida as seguintes drogas: anestésicos, 

alucinógenos, esteroides, heroína, morfina, ecstasy e metilfenidato (LARANJEIRA e 

cols., 2013). 

A estimativa de brasileiros dependentes para as seguintes drogas são: álcool 

12,3%, tabaco 10,1%, maconha 1,2%, benzodiazepínicos 0,5%, solventes 0,2% e 

estimulantes 0,2%. Entre a população da região Sul do país, o uso de álcool atinge 

73,9% da população, 49,3% são usuários de tabaco, maconha 9,7%, solventes 

5,2%, benzodiazepínicos são usados por 3,3% da população, cocaína 3,1% e o uso 

de opiáceos por 2,7% da população (GALDURÓZ et al., 2018). 

O uso de álcool e drogas inicia-se na passagem da infância para a 

adolescência; a experimentação do álcool inicia aproximadamente ao 12,5 anos de 

idade e o tabaco, próximo aos 12,8 anos de idade (MARQUES, 2008). CISA (2018) 

investigou que indivíduos com idade de 15 anos ou mais consumiram em torno de 

6,2 litros de álcool puro, em 2010, no mundo. 
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No Brasil, o consumo estimado de álcool é equivalente a 8,7 litros por pessoa, 

quantidade superior à média mundial. Estima-se que os homens consumam 13,6 

litros por ano e as mulheres, 4,2 litros por ano (CISA, 2018). 

A figura 2 demonstra o comparativo dos países referentes ao consumo de 

álcool. 

 

Figura 2 - Estimativa do consumo de álcool, per capita, de acordo com os países  

 

Fonte: CISA, 2018. 
 

Segundo o CISA (2018), um dado importante a ser mencionado é que 

aproximadamente metade da população mundial (48%) nunca fez uso de álcool, já 

no Brasil esse número gira em torno de 42%. Entre os brasileiros que nunca 

beberam, as mulheres são a maioria (mulheres: 30,8%; homens: 12,4%). 

A pesquisa Nacional de Saúde de 2013 (BRASIL, 2014) levantou alguns 

indicadores por sexo e região do país, como demonstra a tabela abaixo: 

 

Quadro 1 – Indicadores de uso de álcool por regiões brasileiras 

  Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-oeste 

H
o

m
e

n
s
 Idade de início do 

beber 
17,9 17,8 17,7 18,0 17,8 17,8 

Dirigiu após beber 27% 29% 32% 23% 27% 34% 

M
u

lh
e

re
s

 Idade de início do 
beber 

20,6 20,7 20,0 20,9 20,2 21,2 

Dirigiu após beber 12% 21% 13% 11% 10% 15% 

Fonte: BRASIL (2014) 

http://www.cisa.org.br/userfiles/Image/oms-consumo-per-capita.png
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Em 2012, o Ministério da Justiça, juntamente com a FIOCRUZ (BASTOS; 

BERTONI, 2013) realizaram uma pesquisa em âmbito nacional sobre o perfil do 

usuário de crack e outras drogas e identificou que os usuários de crack e/ou 

similares são homens, adultos jovens, aproximadamente 30 anos, não-brancos, 

solteiros, com baixa escolaridade. 40% estão em situação de rua, a maioria não tem 

emprego fixo, mantendo-se de trabalhos esporádicos ou autônomos (65%). Dos que 

relataram envolvimento em atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e furtos, 

foram apenas 9% da amostra, mas por algum motivo 41,6% dos usuários 

entrevistados relataram ter sido presos pelo menos uma vez na vida (BASTOS; 

BERTONI, 2013). Estes, na sua maioria, são denominados poli usuários, pois além 

do crack utilizam o tabaco (92,1%), o álcool (83,8%), maconha (76,1%) e cocaína 

(52,2%). Um dado importante encontrado na mesma pesquisa é que o tempo médio 

de uso de crack e/ou similares foi de 8 anos nas capitais e 5 anos nos demais 

município, demonstrando que os usuários de crack não têm uma morte precoce, 

mas sim uma sobrevida superior a 3 anos de uso. 

Observa-se como maiores influenciadores no uso do crack e/ou similares os 

problemas familiares e afins; para Bastos; Bertoni (2013), 58,3% das pessoas 

iniciaram o uso por vontade ou curiosidade de sentir o efeito da droga, 29,2% por 

perdas afetivas ou problemas familiares ou violência sexual e 26,7% relataram a 

pressão dos amigos. 

Há evidência que o uso abusivo de drogas está associado ao surgimento de 

diversas doenças, sejam, elas físicas ou mentais, além de gerar impactos à 

sociedade de uma forma em geral, como nas relações interpessoais, queda da 

produtividade laboral, violência, acidentes, envolvimento com o tráfico de drogas e a 

criminalidade (United Nations Office on Drug and Crime - UNODC, 2016). Com esta 

afirmação, a seguir, serão exploradas as consequências individuais, sociais e 

econômicas do uso de drogas. 

 

2.1.3 Consequências ao Indivíduo Usuário de Drogas 

 

O ser humano, desde quando nasce, estabelece relações de dependência, 

seja com pessoas, como pai e mãe ou com objetos e situações. Algumas dessas 

situações são extremamente necessárias para a sobrevivência e 

para o desenvolvimento do indivíduo, porém outras poderão ser prejudiciais. 
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Entre as questões necessárias vê-se que o ser humano é um ser social e de 

relações que se constituem em uma determinada cultura e somente por meio dessa 

relação é que pode ser considerado como um humano. A espécie humana não tem 

condições de desenvolver a sua humanidade no isolamento, pois precisa dos 

cuidados de outro para sobreviver (ALMEIDA, 2011). 

Neste último, Almeida (2011) diz que nas questões sociais é que encontramos 

a cultura, remetendo à herança simbólica, no qual são processadas e elaboradas as 

experiências. Experiência essa que é sempre subjetiva e que se torna objetiva no 

seu meio social. O que tem sido observado é que, no momento histórico atual, a 

droga deixou de fazer parte de rituais religiosos, de transcendência e de recreação 

para entrar na economia de mercado, prometendo mais que prazer, sendo um meio 

de aliviar a angústia e suportar o mal-estar surgido com a contemporaneidade. “Seu 

uso está presente na dinâmica social, assumindo uma forma de existência, um 

caráter de pertencimento e constituição de subjetividades” (ALMEIDA, 2011, p.31); 

nisto se vê a dependência das drogas como um exemplo que causa prejuízo, mas 

advém de situações do dia-a-dia que causam irritabilidade, frustração, depressão, 

angústia da espera, ansiedade, interesse em esquivar-se de problemas emocionais 

e carência afetiva, que são motivações que necessitam de alívio, e aqui o uso da 

droga acaba trazendo um benefício passageiro (LOURENÇO, 2007). 

Com o processo do uso de drogas, percebe-se a dificuldade de controle e de 

manter o padrão de consumo, tolerância, ou seja, necessidade de doses cada vez 

maiores em intervalos de tempo menores, para alcançar o efeito desejado. O 

usuário de álcool/drogas frequentemente nega ou minimiza o consumo da 

substância. Além disso, o uso de drogas aumenta a possibilidade do 

desenvolvimento de comorbidades psiquiátricas (DE LEON, 2003). 

Para avaliar as consequências do uso de álcool deve ser levado em 

consideração a quantidade consumida e o padrão de consumo utilizado ao longo do 

tempo. No caso do padrão de uso, equivalente a 60 gramas ou mais (cerca de 5 

doses ou mais) de álcool puro, está associado a diversos problemas agudos, como 

acidentes e violência, também maior risco para a morbidade, mortalidade e 

incapacidade em todo o mundo, com aproximadamente 3,3 milhões de mortes a 

cada ano. Assim, quase 6% de todas as mortes em todo o mundo estão 

relacionados ao consumo de álcool. O gráfico 1 demonstra as principais doenças e 

prejuízos associados ao álcool (CISA, 2018): 
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Gráfico 1 - Doenças e prejuízos, total ou parcial, decorrentes do uso do álcool. 

 

Fonte: CISA (2018). 

 

Vê-se que o uso de álcool está associado ao desenvolvimento de câncer de 

esôfago e laringe, pancreatite e cirrose hepática, além de estar ligado às violências 

interpessoais e em todos os casos investigados de síndrome alcoólica fetal, ou seja, 

toda a amostra percebe transtornos relacionados ao uso de álcool. 

 

No Brasil, 18% e 5% dos acidentes de trânsito entre homens e mulheres em 
2012. Especificamente em relação aos transtornos relacionados ao uso do 
álcool, estima-se que 5,6% (mulheres: 3%; homens: 8%) dos brasileiros 
preenchem critérios para abuso ou dependência (CISA, 2018, s/p). 

 

O uso nocivo de álcool pode provocar problemas interpessoais, legais, 

psicológicos e clínicos nos indivíduos. “Estima-se que o álcool esteja relacionado a 

mais de 60 condições médicas, e cerca de 4% de carga global de doenças é 

atribuído ao álcool, com desfechos negativos como mortes e incapacidades” 

(SANTANA; DIEHL, 2019, p. 519) Dentre as questões clínicas, o uso de álcool pode 

provocar complicações neurológicas, cardiovasculares, pulmonares e hematológica, 

além da síndrome de Wernick-Korasakoff e da síndrome do alcoolismo fetal, se a 

mulher estiver grávida (SERRAT, 2007).  
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Há várias comprovações cientificas relacionando o uso de álcool e drogas 

com a ideação, a tentativa e o suicídio, pois 37% dos suicídios e 40% das tentativas 

de suicídio são precedidos por uso agudo de álcool. Pois o simples fato de utilizar 

qualquer quantidade de álcool, aumenta em 6,97% o risco do indivíduo cometer 

suicídio. Comparando com outras substâncias e associando a anos de vida perdidos 

pela incapacidade e pelo suicídio, o álcool apresenta 13,25% do total, as 

anfetaminas 2,4%, opioides 1,9% e a cocaína 0,9% (DIEHL; CORDEIRO; 

LARANJEIRA, 2019; DIEHL; VIEIRA; GOMES, 2010). 

Segundo Cordeiro et al. (2019), é comum haver associações de outros 

transtornos, além do uso de álcool e drogas, como a esquizofrenia, transtornos do 

humor, de ansiedade, alimentares, da personalidade, da conduta e de déficit de 

atenção e hiperatividade, além do transtorno bipolar. Em uma pesquisa norte- 

americana, dos transtornos psiquiátricos mais associados ao uso de álcool e outras 

drogas encontra-se o transtorno de ansiedade (28%), transtorno de humor (26%), 

transtorno de personalidade antissocial (18%) e esquizofrenia (7%). No Brasil, sabe- 

se que 40% dos pacientes que procuram tratamento devido a algum problema 

relacionado ao álcool apresentam também transtornos de humor, e usuários de 

outras drogas são 60%. O consumo de álcool e drogas aumentam a possibilidade do 

indivíduo desenvolver transtorno de ansiedade, uma vez que as substâncias agem 

no sistema nervoso central. 

No uso de tabaco, há possibilidade de desenvolver doenças degenerativas, 

câncer, complicações cardiovasculares e respiratórias, diminuição na formação de 

colágeno do corpo, gerando o envelhecimento precoce (SERRAT, 2007).  

O uso de drogas traz agravos aos aspectos psicológicos do usuário, e na área 

cognitiva tem-se o déficit de percepção, dificuldade de tomar decisões, déficit de 

julgamento, carência na resolução de problemas, perda das capacidades 

educacionais, vocacionais sociais e interpessoais e ainda deficiência de 

aprendizagem. Na dimensão perceptual, implica em dificuldade de se perceber, 

diminuição da autoestima e identidade negativa. Nas dimensões emocionais, 

apresentam dificuldades de vivência, comunicação e administração dos próprios 

sentimentos, pouca fronteira comportamental como consequência das reações 

emocionais, baixa resistência a problemas emocionais e a frustração, forte 

sentimento de culpa (podendo ser de si mesmo, das pessoas próximos, da 
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sociedade e do ambiente de tratamento); apresenta ainda sentimento de raiva, 

hostilidade e disforia (DE LEON, 2003). 

As questões relacionadas ao consumo de cocaína, no Brasil e no mundo, 

foram descritas no relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, 

em 2013. A cocaína contribui direta e indiretamente para o aumento da morbidade e 

mortalidade populacional; um “estudo feito com 131 usuários de crack mortos na 

cidade de São Paulo mostrou que as causas externas foram responsáveis por 

69,6% dos óbitos, sendo eles: homicídio 56,6%, overdose 8,7% e morte por 

afogamento 4,3%” (BARROSO; GUIDORENI, 2018). 

 

O uso crônico da cocaína pode desencadear inúmeras complicações ao 
organismo do usuário, dentre elas destacam-se os distúrbios neurológicos e 
as desordens motoras. Além disso, sujeitos dependentes dessa droga 
tendem a apresentar importantes alterações cognitivas, principalmente nas 
funções mnemônicas, executivas

3
 e de atenção (BARROSO; GUIDORENI, 

2018, p.22). 

 

Assim, Barroso; Guidoreni (2018) afirmam que o uso continuado de cocaína 

pode levar a diversos prejuízos neurológicos, como deficiências na tomada de 

decisões, mas após um longo período de abstinência é possível que a atividade 

neuroquímica se regularize, não apresentando diferenças significativas das pessoas 

não usuárias de drogas.  

O quadro 2 descreve o que foi abordado e ressalta outras possíveis 

alterações e complicações causadas pelo abuso da cocaína. 

 

Quadro 2 - Relação entre os sistemas orgânicos e suas respectivas alterações decorrentes do uso 
crônico de cocaína. 

Sistema Orgânico Alterações/complicações causadas pelo uso crônico da 
cocaína 

Sistema Nervoso Disfunção nas funções executivas, nas capacidades mnemônicas, 
nas funções atencionais e na tomada de decisões. 
Ativação do sistema de recompensa. 
Depressão do centro respiratório. 

Sistema Cardiovascular  Trombose, vasoconstrição de artérias coronárias, fenômenos 
ateroscleróticos, arritmias cardíacas, miocardite, hipertrofia 
ventricular, taquicardia, fibrilação ventricular, AVC, infarto. 

Sistema Imunológico Ativação do sistema imunológico – indução da inflamação. 

                                                 
3 Funções executivas auxiliam no processo atencional, inibição, gerenciamento de tarefas, 
planejamento e monitoramento na execução de um comportamento dirigido a determinados objetivos, 
capacidade de iniciar ações, planejar e prever meios de solucionar problemas, adiantar 
consequências e modificar estratégias de forma flexível. As funções executivas estão ainda 
relacionadas à aquisição, formação, consolidação, e recuperação de informações e a capacidade de 
alocar recursos cognitivos, focalizando determinado estímulo externo ou interno (BARROSO; 
GUIDORENI, 2018). 
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Sistema Respiratório Asma e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPCO). 

Sistema Musculoesquelético Contrações musculares e rabdomiólise. 

Sistema Renal Falha renal. 

Fonte: BARROSO; GUIDORENI (2018) 

 

Para Santos; Souza (2010), o uso e abuso do crack pode ser considerado um 

fator de alto risco para a contaminação de doenças sexualmente transmissíveis 

(DSTs), principalmente a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e as 

hepatites virais, pois estes acabam tendo número maior de parceiros. Percebe-se 

ainda alterações comportamentais nos usuários de crack, como a instabilidade de 

humor e agressividade, alteração da memória e da concentração, desleixo com a 

higiene pessoal, perda de contato com a realidade, alterações da sensopercepção 

(delírios e alucinações), desagregação das relações sociais e familiares. Além disso, 

o usuário de crack poderá ter como consequência danos no cérebro, rins e ossos, 

devido ao alumínio da lata, problemas pulmonares como tuberculose, pneumonia, 

tosse, dor torácica e dispneia, emagrecimento rápido levando à desnutrição, pela 

desregulação do sono e da alimentação, aumento da frequência cardíaca 

acompanhado de alteração da pressão arterial, infartos e acidente vascular cerebral 

e ainda degeneração muscular irreversível e diminuição da libido (SANTOS; SOUZA, 

2010). 

Em contrapartida ao exposto anteriormente, Hart (2014) evidencia que um 

dos equívocos mais disseminados a respeito do crack era que a pessoa podia ficar 

viciada só com uma dose, mas apenas 20% dos usuários de crack de fato ficavam 

viciados. Outro estereotipo equivocado é que os usuários de crack são pessoas 

impulsivas, que só pensam em conseguir mais drogas. O mesmo autor realizou 

pesquisas que procurou avaliar a impulsividade dos usuários de droga e impôs 

prazos muito rigorosos aos usuários de crack, quando foram obrigados a um 

considerável esforço de planejamento, para inibir condutas que possam interferir nos 

organogramas do estudo e a abrir mão da gratificação imediata; a maioria das 

pessoas que se submeteram à pesquisa atenderam as exigências sem muitos 

problemas para controlar o impulso. 

 

Há o conceito de disposição e contexto como fatores cruciais na experiência 
com as drogas. Pois é a inclinação mental da pessoa que ingeriu a droga: 
seus pressupostos a respeito da substância, as expectativas quanto aos 
efeitos, o estado de ânimo e a fisiologia de seu organismo. Contexto diz 
respeito ao ambiente: o cenário social, cultural e físico em que ocorre o 
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consumo de drogas. Acontece que esses dois fatores afetam toda a 
experiência com as drogas e não só as drogas em si (HART, 2014, p. 202). 

 

Almeida (2010) complementa que uma das possíveis consequências é o 

indivíduo recorrer ao uso de drogas para forjar um bem-estar que lhe falta, ou até 

mesmo experimentar satisfação e apaziguamento em algum nível, livrar-se do 

desconforto de viver, também pode ser um dos objetivos do uso das drogas ou 

simplesmente produzir sensações mais agradáveis da vivida na prática.  

 

2.1.4 Consequências Sociais do Uso de Drogas 

 

Além das consequências individuais, o uso de drogas gera consequências à 

sociedade, atingindo de forma direta ou indireta todas as pessoas; com isso, busca- 

se aprofundar o tema neste tópico. 

    

Estudos realizados nesse viés é que o homem para viver em sociedade e 
se constituir enquanto um ser de cultura precisa renunciar à sua satisfação 
individual plena e irrestrita em nome de todo o grupo. Se assim não fosse 
não haveria possibilidade de conviver com os outros homens. Portanto, é 
preciso que haja um limite, uma lei que barre seus impulsos, que diga 
respeito ao bem comum e não ao proveito próprio e impeça, desse modo, 
que ocorram consequências desastrosas (ALMEIDA, 2011, p. 32). 

 

Laranjeira e Meloni (2004) relatam que os problemas relacionados ao uso de 

álcool, no campo social, têm sido considerados “a dimensão esquecida”. Isto se dá 

por razões como a inexistência de padrões métricos e a insuficiente sistematização 

internacional de dados sociais para quantificar e qualificar esses problemas. 

Laranjeira (2010) apresenta as dificuldades de mensurar o custo que a 

dependência traz aos indivíduos e familiares, pelas complicações de mensurar o 

sofrimento que a droga gera ao próprio usuário e às pessoas próximas a ele. “Como 

a maioria dos usuários de drogas não tem empregos fixos estáveis, não existe razão 

para acreditar que muitos deles deixariam de praticar atos criminosos para sustentar 

o consumo” (LARANJEIRA, 2010, p. 7), acarretando mais aos custos sociais do uso 

de drogas. Mas para Marques (2008), o custo dos problemas relacionados ao 

impacto do consumo de álcool e drogas é alto, principalmente na adolescência. 

Como dimensões sociais afetadas por consequência do uso de drogas, tem-

se a perda do sentido de direito, quando os indivíduos não se percebem como 

merecedores de direitos sociais, falta de responsabilidade pessoal e 
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responsabilidade perante os outros e falta de confiança (DE LEON, 2003). Bem 

como vandalismo, desordem pública, problemas familiares, conflitos conjugais e 

divórcio, abuso de menores, problemas interpessoais, problemas financeiros e 

ocupacionais e dificuldades educacionais (LARANJEIRA; MELONI; 2004). 

Os custos sociais do uso de álcool e drogas têm sido cada da vez mais 

elevados, pois verifica-se consequências diretas e indiretas desse uso, 

principalmente na rede pública de saúde, na vida familiar, de trabalho, trânsito e no 

aumento da criminalidade. 

 

As consequências do uso de álcool também oneram a sociedade, de forma 
direta e indireta, potencializando os custos em hospitais e outros 
dispositivos do sistema de saúde, sistema judiciário, previdenciário, perda 
de produtividade do trabalho, absenteísmo, desemprego, entre outros. 
(CISA, 2018, s/p). 

  

Observa-se que em países onde as pessoas têm menor poder aquisitivo, 

como é o caso do Brasil, as pessoas estão propensas a maiores índices de 

mortalidade e de doenças atribuídas ao álcool, como por exemplo a cirrose hepática, 

hepatites virais, deficiências nutricionais (CISA, 2018, s/p).  

O uso abusivo de cocaína também traz problema para a sociedade, economia 

pública e a saúde, elevando a violência e os gastos do Estado com atendimento, 

pelas alterações neuropsiquiátricas e cardiocirculatórias, além de interferir no bem-

estar social, principalmente em virtude da violência e do tráfico ilegal da droga 

(BARROSO; GUIDORENI, 2018). 

Constata-se que os gastos sociais com o combate e tratamento das pessoas 

usuárias de drogas são altos, visto que a maioria das pessoas atingidas com essa 

problemática utilizam-se de internamentos, afastamentos e aposentadorias pela 

previdência social, pois sofrem acidentes e óbitos, normalmente em idade 

economicamente ativa e do sexo masculino. Estas pessoas são as que têm maiores 

condições de contribuir na renda familiar e social. Isto se comprova com os dados do 

IBGE (2012), que as pessoas entre 25 a 49 anos correspondem a 61,5% de toda a 

população economicamente ativa do Brasil, e a população masculina continua a 

representar a maioria da população economicamente ativa (53,7%). 

O número de óbitos associados a transtornos mentais e comportamentais 

pelo uso de drogas, no Brasil, somam 7.856 casos. Santa Catarina apresentou 221 
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óbitos, do total de óbitos no Brasil, 28,4% eram de pessoas entre 40 a 49 anos e 

85,7% do sexo masculino (DUARTE et al., 2009). 

O número de afastamentos em decorrência do consumo de drogas, no ano de 

2013, foi de 143.451 casos, totalizando aproximadamente R$162,5 milhões de reais 

gastos com auxílios-doença no mesmo ano, com duração média dos auxílios- 

doença de 76 dias. Só o estado de Santa Catarina teve 14.176 casos (MENDANHA; 

PUY E SOUZA, 2019). 

A proporção de pessoas que se envolveram em acidente de trânsito com 

lesões corporais, em 2013, no Brasil, foi de 6,1% entre os indivíduos que referiram 

consumo abusivo de álcool. A maioria dos envolvidos em acidentes de trânsito era 

do sexo masculino com uma prevalência de 7,5% entre os que referiram consumo 

abusivo e frequente de álcool (DAMACENA et al., 2016).  

 

Segundo a OMS, a cada ano, cerca de 1,2 milhões de pessoas morrem e 
milhões sofrem lesões ou se tornam deficientes em decorrência de 
acidentes de trânsito, principalmente em países de baixa e média renda. 
Além das limitações que as lesões geram aos indivíduos envolvidos, as 
complicações causadas por acidentes de trânsito causam um ônus pesado 
aos serviços de saúde e à economia das nações. Segundo o Relatório 
Global sobre Segurança Rodoviária da OMS, os acidentes de trânsito 
passarão da nona posição de causa de morte mundial em 2004 para a 
quinta em 2030, ficando atrás apenas de doenças cardíacas, 
cerebrovasculares, pulmonares crônicas e infecções respiratórias inferiores 
(DAMACENA et al., 2016, p. 3784). 

 

A dependência química não deve ser encarada apenas no sentido médico, 

com inúmeras internações no Sistema Único de Saúde e com doenças decorrentes 

do uso de drogas. Mas sim, considerar-se os problemas sociais afetados pelo uso 

de drogas, como os malefícios causados no trabalho, desagregação familiar, 

aumento das taxas de homicídios, atos de violência, criminalidade, diminuição da 

expectativa de vida, acidentes de trânsito e de trabalho, perdas da produtividade, 

mau relacionamento com grupos de trabalho, absenteísmo e queda da produtividade 

e outras complicações que impactam toda a sociedade (MAÇANEIRO, 2002; 

SERRAT, 2007). Aprofundar-se-á, a seguir, sobre os custos econômicos que o uso 

de drogas acarreta aos setores do Estado e ao próprio indivíduo. 
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2.1.5 Aspectos Econômicos do Uso de Drogas 

 

Abordar as questões econômicas envoltas ao uso de drogas é algo novo no 

Brasil, tendo em vista que há poucos dados sobre o tema, dificultando o 

aprofundamento do assunto, e esta dificuldade também é encontrada no caso de 

outras doenças. 

  

Um dos grandes desafios dos gestores da saúde é alocar os recursos 
disponíveis da melhor maneira possível, diante das necessidades da 
sociedade. Tendo por objetivo instrumentalizar esses gestores em suas 
tomadas de decisão, a Economia da Saúde surge como uma especialidade 
que procura associar conceitos da economia (como eficiência) a outros da 
medicina (como segurança do procedimento, eficácia, efetividade da 
intervenção). A Economia da Saúde busca sempre identificar a melhor 
aplicação possível dos recursos, considerando a segurança, a eficácia e a 
efetividade das intervenções avaliadas. Vale ressaltar que, visto dessa 
forma, a melhor alocação de recursos não significa „economia de verbas‟ 
(LARANJEIRA, 2019, p. 680). 
 

Quando se fala em custos, é importante diferenciar o que são custos diretos, 

indiretos e intangíveis. Como custos diretos têm-se aqueles diretamente 

relacionados com a intervenção, e custos com medicamentos, exames laboratoriais, 

internações hospitalares, remuneração dos profissionais, consultas médicas, 

cirurgias, além de custos com transporte de pacientes e familiares para o 

tratamento, contratação de cuidadores. Como custos indiretos, considera-se aqueles 

que não têm relação direta com a intervenção, como perda de produtividade, 

demissão, redução e perda salarial. Custos intangíveis são aqueles referentes ao 

custo do sofrimento físico e/ou psíquico, os mais difíceis de quantificar e mensurar, 

uma vez que fica subjetivo às vivências que os pacientes têm sobre seus problemas 

de saúde e consequências sociais (MORAES; CAMPOS; LARANJEIRA, 2019.). 

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), a indicação de melhor custo- 

efetividade das intervenções, é que o Índice de Custo-Eficácia Incremental 

(Incremental Cost-Eff ectiveness Ratio) seja menor do que três vezes o valor do PIB 

per capita do país. 

Quando se utiliza a estratégia de avaliação dos custos-efetividades, é 

possível obter evidências de diminuição dos custos sociais e dos agravos 

decorrentes do alcoolismo após tratamentos específicos. Vale a pena ressaltar que, 

na maioria das vezes, intervenções de custo-efetivas nem sempre são as mais 

baratas para serem implantadas, todavia intervenções de baixo custo podem ser tão 
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efetivas quanto aquelas de custo mais elevado. Moraes; Campos; Laranjeira (2019, 

p. 682) apresenta exemplos de ações de maior e menor custo:  

 

O custo-efetividade de abordagens como a entrevista motivacional breve é 
maior do que o de outras intervenções. Tratamentos psicossociais – como a 
entrevista motivacional e o treinamento de habilidades sociais – reduzem o 
custo social gerado pelo alcoolismo. A visita domiciliar com enfoque 
motivacional é uma intervenção custo-efetiva, capaz de melhorar não só a 
adesão do paciente e do familiar ao tratamento, como também os desfechos 
clínicos esperados. 

 

Os Estados Unidos desenvolveram em 1998 um estudo4 que avaliou o custo 

que as drogas geram à sociedade, no tratamento as doenças, hospitalização, morte 

prematura, prevenção, diminuição da produtividade, criminalidade e prejuízos 

devidos aos acidentes automobilísticos, após o uso de drogas (DIEHL et al., 2019). 

 

Os custos sociais do álcool, do tabaco e de outras drogas na União 
Europeia mostra que, apesar de haver alta variabilidade de custos, o preço 
per capita variou de €0,38 e €78 para drogas ilegais, de €26 a €1.500 para 
álcool e de €10,55 para €391 para tabaco no ano (DIEHL et al., 2019, p. 
536).  

 

A Inglaterra e o País de Gales têm avaliações dos custos sociais que o uso de 

drogas ilícitas geram; eles estimaram o custo de 12 bilhões de libras esterlinas no 

ano de 2000. Os custos relacionados ao álcool geram em torno de 18 milhões de 

libras esterlinas. No Canadá, avaliou-se que, em 2002, os custos relacionados ao 

abuso de álcool seriam, nos serviços de saúde, US$ 2.710 milhões; na perda de 

produtividade US$ 5.840 milhões; no sistema judiciário e criminal US$ 2.518 

milhões, e nas intervenções sociais US$ 97 milhões (DIEHL et al., 2019). 

Os dados do Brasil são mais restritos; considerando dados do DATASUS 

referentes ao ano de 2001, o Brasil teve 84.467 internações para o tratamento de 

problemas relacionados ao uso do álcool. Neste período, foram emitidas 121.901 de 

Autorizações de Internação Hospitalares (AIH) para as internações relacionadas ao 

alcoolismo, com permanência de internação, em média, de 27,3 dias, com custo 

                                                 
4Custo social de US$ 143,4 bilhões para o uso de drogas ilícitas, sendo US$ 88,9 bilhões 

direcionados à aplicação de leis sobre drogas, US$ 23,1 bilhões para os custos das doenças, 
US$16,6 bilhões para a mortalidade prematura, US$ 7,1 bilhões na prevenção e tratamento, US$ 3,4 
bilhões no tratamento do HIV/AIDS e US$ 4,1 bilhões em hospitalizações ou outras consequências 
médicas (DIEHL et al., 2019). 
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anual para o Sistema Único de Saúde de mais de 60 milhões de reais (DATASUS, 

2019). 

Nos casos de internação decorrentes do uso de drogas notificados ao 

Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde, no período de 

2007, foram 134.674 internamentos, sendo 35.954 internamentos somente da região 

de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, uma vez que Santa Catarina teve 

6.731 internamentos. Dentre os internamentos em âmbito nacional, vê-se que a 

idade de maior número é dos 30 aos 39 anos com 272.205 internamentos, entre 40 

a 49 anos com 286.792 internamentos. Na prevalência por sexo, percebe-se 

846.921 internamentos do sexo masculino (DIEHL et al., 2019). 

Segundo Laranjeira (2019), estima-se um gasto anual da ordem de 7% do 

produto interno bruto (PIB) com as consequências de diversos problemas 

relacionados apenas ao consumo de álcool, tanto na área da saúde, segurança 

pública e previdência social. Se considerar o PIB brasileiro do ano de 2017 (IBGE), 

que atingiu R$ 6,6 trilhões, seria em torno de R$ 462 bilhões, somente para tratar as 

consequências do álcool. Se considerarmos o ano de 2014, últimos dados sobre os 

gastos, foram atendidos 62.229 mil usuários e desembolsados R$ 950,9 milhões 

com o tratamento deles e a manutenção de programas de prevenção do uso de 

drogas no país. Desse montante, R$ 798,3 milhões foram destinados a internações 

hospitalares e atendimentos ambulatoriais. E a média de gasto por pessoa girou em 

torno de R$ 12,8 mil. Os R$ 152,58 milhões restantes foram destinados a programas 

de prevenção e tratamento de doenças que podem ser contraídas devido ao uso de 

substâncias ilícitas, como HIV/AIDS e hepatites virais (LAGOA; MORAES, 2017). 

Mas não se pode esperar que os custos citados acima sejam pagos com os 

impostos arrecadados; em uma pesquisa realizada no Novo México, em 1998, 

mostrou que as despesas hospitalares relacionadas ao uso de álcool atingiram US$ 

51 milhões, e a arrecadação dos impostos foram apenas US$ 35 milhões. Com isto, 

identifica-se que o ônus fica com o poder público e a sociedade em geral 

(LARANJEIRA, 2019). 

Laranjeira (2019) reforça a necessidade de pesquisas e dados recentes e 

concretos da realidade brasileira, pois não é possível mensurar os prejuízos, em 

termos monetários, que o álcool e a droga geram para a sociedade. Somente com 

dados concretos será possível planejar e executar ações direcionas na redução dos 

custos, porque o que se tem investido nessa área não estão reduzindo os problemas 
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de fato, como a quantidade de pessoas usuárias, a criminalidade e as violências 

doméstica e urbana. 

 

2.1.6 Tratamentos Para Usuários de Drogas 

 

Antes de explanar os tipos de tratamentos oferecidos aos usuários de drogas, 

é importante saber que apenas 5% a 10% das pessoas com problemas decorrentes 

do uso de drogas procuram e são encaminhados para tratamento especializado 

(ANDRADE, RONZANI, SILVEIRA, 2018). E os demais 90% dos usuários não 

querem ou não julgam precisarem de tratamento?  

Sabe-se que aproximadamente 20% das pessoas que procuram a rede de 

cuidados primários de saúde têm algum problema relacionado ao uso de drogas, 

mas que não são revelados durante a consulta (ANDRADE, RONZANI, SILVEIRA, 

2018). Assim, verifica-se a ausência de diagnóstico ou subdiagnóstico das condições 

no paciente, pois, mesmo que ele busque auxílio médico não é avaliado na sua 

completude, e os que são facilmente diagnosticados acabam sendo excluídos da 

atenção à saúde, por falta de atenção e estímulos à adesão aos tratamentos. 

Muitos pacientes internados chegam com queixas de diabetes, com 

pancreatites, com hepatopatias, câncer de pulmão e outras doenças respiratórias, 

AIDS e outras infecções, todas estas doenças podem ter um ponto em comum, 

enfermidades relacionadas ao abuso de álcool e outras drogas. A ausência do 

diagnóstico do abuso ou dependência de drogas faz com que esses pacientes não 

recebam a atenção merecida, não sejam encaminhados para tratamento 

especializado, o qual abarcaria a prevenção e o tratamento do uso de drogas. Com 

isso, o paciente acaba em reinternações, com pouco ou nenhum sucesso, elevando 

os custos do ponto de vista social e econômico, para eles próprios e para o Sistema 

de Saúde (ANDRADE; RONZANI; SILVEIRA, 2018). 

Os usuários de crack relatam maiores dificuldades de acesso aos serviços de 

saúde pública, visto que os serviços são limitados, há falta de habilidades dos 

profissionais para a questão das drogas, barreiras burocráticas na própria saúde 

pública e o estigma, expressado pelo discurso moralizador e a marginalização do 

usuário de crack pelos próprios profissionais da saúde. Em contrapartida, estes 

indivíduos declaram interesse e necessidade em ter o acesso facilitado aos serviços 

sociais e de saúde (DIEHL et al., 2019). 
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Pesquisas realizadas no Brasil com profissionais de Atenção Primária à 
Saúde (ESF e UBS) demonstraram que muitos ainda apresentam uma visão 
moralista dos usuários de álcool e outras drogas por eles atendidos. O 
mesmo estudo demonstra que o uso de álcool e outras drogas é mais 
estigmatizado ao se comparado com outras condições de saúde, como 
portadores do vírus da imunodeficiência adquirida (HIV/AIDS), esquizofrenia 
e depressão, dentre outras. A consequência direta dessa postura do 
profissional vai desde a desatenção até um cuidado de menor qualidade ou 
a indisposição para encaminhamento dos casos mais graves para os 
serviços especializados (ANDRADE; RONZANI; SILVEIRA, 2018, p. 40). 

 

Os problemas decorrentes do consumo de drogas têm aumentado com o 

passar dos anos, principalmente relacionados ao uso de álcool e tabaco, que 

necessitam demanda de mais recursos para a implantação de ações na saúde 

pública. Marques (2010, p. 33) relata que “o abuso de drogas é um comportamento 

evitável e a dependência é uma doença tratável”.  

O tratamento, para ser efetivo, deverá atender a totalidade do indivíduo, 

sendo assim, deve levar em consideração as questões emocionais, físicas, social, 

psicológica e também familiar, por isso o National Institute on Drug Abuse (2001) 

descreveu 13 princípios para o tratamento eficaz, sendo: 

 Princípio 1: Um único tratamento não é apropriado para todos os 

indivíduos. Cada indivíduo se adapta à uma forma diferenciada de tratamento. 

 Princípio 2: O tratamento precisa estar prontamente disponível. Pois muitas 

vezes, os dependentes de drogas estão ambivalentes quanto parar de usar a droga 

e iniciarem o tratamento; deve-se então aproveitar as oportunidades quando eles 

estão dispostos à essa mudança.  

 Princípio 3: Um tratamento eficaz é aquele que atende às diversas 

necessidades do indivíduo e não apenas ao uso de drogas. 

 Princípio 4: O tratamento de um indivíduo e o plano de serviços devem ser 

continuamente avaliados e modificados, quando necessário, para garantir que o 

plano atenda às necessidades da pessoa. 

 Princípio 5: A permanência no tratamento por um período adequado de 

tempo é essencial para sua eficácia. Pesquisas indicam que, para a maioria dos 

pacientes, o limiar de melhoria significativa é alcançada com 3 meses de tratamento, 

para isso, os programas devem incluir estratégias para envolver e manter os 

pacientes em tratamento. 

 Princípio 6: Aconselhamento (individual e/ou em grupo) e outras terapias 

comportamentais são componentes cruciais para um tratamento eficaz. 
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 Princípio 7: Medicações são um elemento importante no tratamento de 

vários pacientes, especialmente quando combinadas com aconselhamento e outras 

terapias comportamentais. 

 Princípio 8: Indivíduos com distúrbios mentais que sejam dependentes das 

drogas devem ser tratados de maneira integrada de ambos os problemas. 

 Princípio 9: Desintoxicação médica é apenas o primeiro estágio do 

tratamento e, por si mesma, contribui pouco para mudança a longo prazo de uso da 

droga. 

 Princípio 10: O tratamento não precisa ser voluntário para ser eficaz. 

 Princípio 11: O possível uso de droga durante o tratamento deve ser 

monitorado continuamente.  

 Princípio 12: Programas de tratamento devem proporcionar avaliação para 

HIV/AIDS, hepatite B e C, tuberculose e outras doenças infecciosas e 

aconselhamento para ajudar os pacientes a modificarem comportamentos de risco 

de infecções.  

 Princípio 13: A recuperação da dependência química pode ser um processo 

a longo prazo e, frequentemente, requer vários episódios de tratamento. 

No que se refere ao tratamento decorrente do uso de álcool e drogas, 

segundo Costa (2009), o atendimento em saúde mental deverá atender a todos os 

princípios citados acima e poderá ser organizado através de uma estrutura piramidal 

nas seguintes modalidades: Aberto, Semiaberto e Fechado. 

Na modalidade “Aberto”, o atendimento pode ser realizado tanto em 

instituições públicas quanto privadas, como as Unidades Básicas de Saúde, 

ambulatório de saúde mental ou outras instituições que ofereçam tratamento. Para 

este tipo de atendimento, é necessário que a pessoa tenha pouco comprometimento 

com as drogas e muita motivação para deixar de usá-las. O acompanhamento pode 

ser feito uma ou várias vezes por semana, durante algumas horas e é solicitado o 

acompanhamento da família (COSTA, 2009).  

Como ações em modalidade “aberto”, encontra-se o grupo de tabagismo, que 

desde o final da década de 1980, a gestão e governança no controle do tabagismo, 

no Brasil, vem sendo articulada pelo Ministério da Saúde, e pelo Instituto Nacional 

do Câncer (INCA). Este desenvolve programas para reduzir a prevalência de 

fumantes e a consequente mortalidade relacionada ao consumo de derivados do 
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tabaco. A Portaria nº 761, de 21 de junho de 2016, estabelece o programa de 

tabagismo, que consiste em sessões individuais ou em grupo de apoio, com no 

máximo 15 participantes, coordenados por profissionais de saúde de nível superior, 

em sessões semanais, orientados pela abordagem cognitivo-comportamental, que 

busca fornecer informações sobre os riscos do tabagismo e os benefícios de parar 

de fumar, e no estímulo ao autocontrole ou auto manejo, para que o indivíduo 

aprenda a escapar do ciclo da dependência e a tornar-se um agente de mudança de 

seu próprio comportamento. Se ocorrer a necessidade, utilizar-se-á o aparato 

medicamentoso. Este serviço deve acontecer prioritariamente em uma unidade de 

saúde prestadora de serviços ao SUS. 

No atendimento “Semiaberto”, os tratamentos são realizados nos Centros de 

Atenção Psicossocial, nos Centro de Atenção Psicossocial-Álcool e Drogas e nos 

hospitais - dia, e é indicado para pessoas com certo grau de dependência.  O 

paciente frequenta o serviço diariamente por oito horas diárias. O CAPS-AD é 

direcionado ao tratamento, reabilitação e ressocialização junto à família e à 

comunidade (COSTA, 2009). Silva (2010) relata que a maioria dos usuários dos 

CAPS AD são alcoolistas crônicos, isso quer dizer, pessoas que utilizam o álcool por 

longos períodos de tempo (SILVA, 2010). 

Ainda no modelo “semiaberto”, a Portaria nº 336, de 19 de fevereiro de 2002, 

do Ministério da Saúde, institui os CAPS, e em seu artigo primeiro descreve: 

 

Art.1º Estabelecer que os Centros de Atenção Psicossocial poderão 
constituir-se nas seguintes modalidades de serviços: CAPS I, CAPS II e 
CAPS III, definidos por ordem crescente de porte/complexidade e 
abrangência populacional, conforme disposto nesta Portaria; 
§ 1º As três modalidades de serviços cumprem a mesma função no 
atendimento público em saúde mental, distinguindo-se pelas características 
descritas no Artigo 3º desta Portaria, e deverão estar capacitadas para 
realizar prioritariamente o atendimento de pacientes com transtornos 
mentais severos e persistentes em sua área territorial, em regime de 
tratamento intensivo, semi-intensivo e não intensivo, conforme definido 
adiante. 
§ 2º Os CAPS deverão constituir-se em serviço ambulatorial de atenção 
diária que funcione segundo a lógica do território (BRASIL, 2002, s/p.). 

 

Atendimento intensivo é aquele destinado aos usuários que necessitem 

acompanhamento diário, semi-intensivo é o tratamento destinado aos pacientes que 

necessitam de acompanhamento frequente, mas não precisam estar diariamente no 

CAPS, e o não-intensivo é o atendimento com uma frequência menor.  
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Como descrito, há uma variedade de modalidades dos CAPS; o quadro a 

seguir demonstra as distinções entre cada um deles: 

 

Quadro 3 – Descrição das diferentes classificações de CAPS 

 CAPS I CAPS II CAPS III CAPS AD CAPS i 

Destinação Adultos com 
transtorno 
mental severo 
e persistente.  
 

Adultos com 
transtorno 
mental severo 
e persistente.  

Adultos com 
transtorno 
mental severo e 
persistente.  

Adolescente e 
adulto com 
transtornos 
decorrentes do 
uso e 
dependência 
de substâncias 
psicoativas. 

Crianças e 
adolescentes 
com transtorno 
mental severo e 
persistente.  

População do 
município 

20.000 e 
70.000 
habitantes 

70.000 e 
200.000 
habitantes 

200.000 
habitantes  

70.000 
habitantes  

200.000 
habitantes 

Horário de 
funcionamento 

08 às 18 
horas, 5 dias 
da semana. 

8 às 18 
horas, 5 dias 
da semana, 
podendo ter 
um terceiro 
turno até às 
21 horas. 

24 horas 
diariamente, 
incluindo 
feriados e finais 
de semana; 
acolhimento 
noturno, nos 
feriados e finais 
de semana. 

 8 às 18 horas, 
em 2 turnos, 5 
dias da 
semana, 
podendo ter 
um terceiro 
turno até às 21 
horas. 

8 às 18 horas, 5 
dias úteis da 
semana, 
podendo 
comportar um 
terceiro turno 
até às 21 horas. 

Atividades Atendimento 
individual; em 
grupos; 
oficinas 
terapêuticas,  
visitas 
domiciliares,  
atendimento 
à família; 
atividades 
comunitária. 

Individual; em 
grupos; 
oficinas 
terapêuticas,  
visitas 
domiciliares,  
atendimento 
à família; 
atividades 
comunitária. 

Atendimento 
individual; em 
grupos; 
oficinas 
terapêuticas,  
visitas 
domiciliares,  
atendimento à 
família; 
atividades 
comunitárias. 

Atendimento 
individual; em 
grupos; 
oficinas 
terapêuticas,  
visitas 
domiciliares,  
atendimento à 
família; 
atividades 
comunitárias e 
atendimento 
de 
desintoxicação 

Atendimento 
individual; em 
grupos; 
oficinas 
terapêuticas,  
visitas e 
atendimento 
domiciliares,  
atendimento à 
família;  
atividades 
comunitárias 
integrando  
criança/ 
adolescente na 
família, na 
escola, na 
comunidade; 
ações: 
assistência 
social, 
educação e 
justiça. 

Refeições Um turno 1 
refeição,   
dois turnos  2  
refeições. 

Um turno 1 
refeição,   
dois turnos  2  
refeições. 

Um turno 1 
refeição,   dois 
turnos  2  
refeições, 
permanência de 
24 horas  4 
refeições. 

Um turno 1 
refeição,   dois 
turnos  2  
refeições. 
 

Um turno 1 
refeição,   dois 
turnos  2  
refeições. 

Capacidade 20 pacientes 
por turno, 

30 pacientes 
por turno, 

40 pacientes por 
turno, máximo 

25 pacientes 
por turno, 

15 crianças e/ou 
adolescentes 
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máximo 30 
pacientes/dia 

máximo 45 
pacientes/dia 

60 pacientes/dia 
e 5 leitos, para 
repouso / 
observação. 

máximo 45 
pacientes/dia 
e 2 a 4 leitos 
para 
desintoxicação
/ repouso. 

por turno, 
máximo 25 
pacientes/dia. 

Equipe mínima  1 médico, 
formação em 
saúde mental; 
1 enfermeiro; 
3 
profissionais 
de nível 
superior: 
psicólogo, 
assistente 
social, 
terapeuta 
ocupacional, 
pedagogo; 4  
profissionais 
de nível 
médio. 

1 médico 
psiquiatra; 1 
enfermeiro 
formação em 
saúde mental; 
4 
profissionais 
de nível 
superior: 
psicólogo, 
assistente 
social, 
enfermeiro, 
terapeuta 
ocupacional, 
pedagogo; 6 
profissionais 
de nível 
médio. 

2 médicos 
psiquiatras; 1 
enfermeiro 
formação em 
saúde mental; 5 
profissionais de 
nível superior: 
psicólogo, 
assistente social, 
enfermeiro, 
terapeuta 
ocupacional, 
pedagogo; 8 
profissionais de 
nível médio. 
Para 
acolhimento 
noturno, em 
plantões corridos 
de 12 horas: 3 
técnicos/ 
auxiliares de 
enfermagem; 1 
profissional de 
nível médio da 
área de apoio; 
Para as 12 horas 
diurnas, nos 
sábados, 
domingos e 
feriados: 1 
profissional de 
nível superior; 3 
técnicos/ 
auxiliares de 
enfermagem;  1 
profissional de 
nível médio da 
área de apoio. 

1 médico 
psiquiatra; 1 
enfermeiro 
formação em 
saúde mental; 
1 médico 
clínico 
(triagem, 
avaliação e 
acompanhame
nto das 
intercorrências 
clínicas); 4 
profissionais 
de nível 
superior: 
psicólogo, 
assistente 
social, 
enfermeiro, 
terapeuta 
ocupacional, 
pedagogo; 6 
profissionais 
de nível 
médio. 

1 médico 
psiquiatra, ou 
neurologista ou 
pediatra com 
formação em 
saúde mental; 1 
enfermeiro; 4 
profissionais de 
nível superior: 
psicólogo, 
assistente 
social, 
enfermeiro, 
terapeuta 
ocupacional, 
fonoaudiólogo, 
pedagogo; 5 
profissionais de 
nível médio. 

Recurso 
financeiro do 
Ministério da 
Saúde 

R$ 28.305,00 
mensais. 

R$ 33.086,25 
mensais. 

R$ 84.134,00 
mensais. 

CAPS AD - R$ 
39.780,00 
mensais. 

R$ 32.130,00 
mensais. 

Fonte: BRASIL (2002; 2011c) Adaptada pelo autor (2019). 

 

Todas as modalidades de CAPS devem suprir outras necessidade, como: 

responsabilizar-se pela organização da demanda e da rede de cuidados em saúde 

mental, possuir capacidade técnica para desempenhar o papel de regulador da porta 

de entrada da rede assistencial, no âmbito do seu território, coordenar as atividades 

de supervisão de unidades hospitalares psiquiátricas, no âmbito do seu território, 
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supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica, serviços e programas de 

saúde mental, realizar e manter atualizado o cadastramento dos pacientes que 

utilizam medicamentos essenciais para a área de saúde mental (BRASIL, 2002; 

2011). 

Segundo Costa (2009), o regime “Fechado” de tratamento ocupa o topo da 

pirâmide, sendo a atenção de maior complexidade, cujos sujeitos atendidos estão 

comprometidos com o álcool e drogas, e normalmente pouco motivados para o 

tratamento. Nesta modalidade, encontra-se as clínicas, as comunidades 

terapêuticas, hospitais psiquiátricos e os hospitais gerais. A Política de Saúde conta 

com os hospitais gerais, que possuem leitos psiquiátricos ou unidades de 

desintoxicação, assistência hospitalar, para os casos que exigem internação (30 a 

45 dias) com o objetivo de desintoxicação e encaminhamento para Ambulatório de 

Referência. 

No regime “fechado”, há as Comunidades Terapêuticas, que são instituições 

de acolhimento residencial a usuários de drogas. Maxwell Jones (1972), na década 

de 1940, quando propôs melhorias ao tratamento em hospitais psiquiátricos, 

implantou o termo Comunidade Terapêutica, o qual visava a interação do paciente 

no seu próprio processo, fazendo este partícipe das suas pequenas conquistas 

cotidianas, afirmando que “de maneira recíproca, a total dependência e passividade 

[...] precisa ser mudada a fim de permitir-lhe uma participação mais ativa em sua 

própria cura e na dos outros” (JONES,1972, p. 43). 

Fracasso (2013) afirma que a motivação geral das Comunidades Terapêuticas 

de Maxwell Jones é precursora do conceito de comunidade como método de 

tratamento de substâncias psicoativas, pois o modelo foi fundamentado na 

abordagem de mútua ajuda; com o passar do tempo, associou-se a outros modelos 

psicossociais como a prevenção da recaída e técnicas motivacionais, além de 

serviços à família, à educação ou trabalho e à saúde física e mental. Assim, é 

necessário que a pessoa usuária de qualquer tipo de substâncias psicoativas 

assuma a responsabilidade frente ao seu tratamento, visto que estes “são 

responsáveis por essas ações e pelas opções que fazem, em particular no tocante 

ao uso de drogas” (DE LEON, 2013, p.43). Isto reforça a voluntariedade ao 

tratamento, onde ele escolhe e opta permanecer na comunidade terapêutica. 

Segundo De Leon (2013), a residência na Comunidade Terapêutica é um período 

breve na vida do indivíduo, então ela é um episódio e não uma constância. A maioria 
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das CTs têm optado por tratamento de 6 meses, mas podem variar entre 3 a 9 

meses. 

Quanto ao ambiente físico onde a CT está instalada, há a importância de 

manter uma separação social e psicológica, para que se consiga criar uma nova 

cultura, com novos estilos de vida e novos valores (DE LEON, 2013). Outra questão 

relevante é que “as CTs residências não são instalações trancadas, mas ambientes 

semi-fechados de acesso restrito” (DE LEON, 2013, p. 177). Segurança e 

privacidade são exigidas na comunidade essencial. 

Segundo Bastos e Bertoni (2013), o CAPS-AD (6,3%) é o serviço de maior 

atendimento para o tratamento à dependência química. Após, verifica-se as 

Comunidades Terapêuticas (4,2%), clínicas especializadas (3,8%), hospital 

psiquiátrico (3,6%) e as casas de acolhimentos transitórios ou albergue terapêutico 

ofertados pelo SUS (3,4%). Outro dado importante indicado por Bastos e Bertoni 

(2013) é que aproximadamente 80% dos usuários de crack e/ou similares têm 

vontade de fazer tratamento para parar o uso de drogas. 

No momento de acessar o tratamento, Diehl et al. (2019) relata que existem 

barreiras para o usuário de drogas iniciar o tratamento, sendo que 42% não estão 

prontos para o tratamento, 34,5% enfrentam dificuldades relacionados aos custos, 

acessibilidade e seguros de saúde. Com isto, há necessidade de se repensar os 

tratamentos oferecidos aos usuários, pois cada profissional da saúde aborda e 

estimula o ingresso no tratamento, e este pode favorecer e facilitar o tratamento. 

Pois segundo Diehl et al. (2019) e Santana, Diehl (2019), é importante a intervenção 

precoce, podendo acontecer na própria atenção básica de saúde, em razão de 

reconhecer que as ações mais efetivas na atenção primária são as intervenções 

breves, os serviços assistenciais, as intervenções comportamentais e 

farmacológicas. Santana, Diehl (2019) expõe as dificuldades de locais de 

atendimento, sendo o trabalho em rede, a alta rotatividade dos profissionais, o 

financiamento inadequado de recursos, a baixa remuneração dos profissionais e 

muitos profissionais sem habilidades para exercer a função. 

As principais características dos serviços de saúde, procuradas pelos 

usuários, está na gratuidade e na oferta de ações de cunho social (94,1%), que 

sejam oferecidos no próprio local de atendimento: serviços de saúde básicos 

(93,9%), alimentação (93,8%), banho/higiene (93,5%), ajuda para conseguir 

emprego (92,5%), escola/curso (92,0%), atividades de lazer/esporte (91,7%) e 
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serem próximos à residência do paciente (BASTOS; BERTONI, 2013; DIEHL et al., 

2019). Serviços que se constitui de atendimento a todas as necessidades do usuário 

e com capacidade de mobilidade, não sendo algo estático.  

 

A oferta de reforços alternativos melhora os resultados do tratamento do 
vicio. Ela é uma medida muito mais eficaz que correr a expedientes 
punitivos, como o encarceramento, que com frequência se revela menos 
útil, a longo prazo. A prisão em si não oferece alternativas positivas para a 
substituição do consumo de drogas (HART, 2014, p. 262). 

 

Segundo Hart (2014), é necessário desenvolver a autonomia, desde cedo, no 

indivíduo para ser independente e cuidar de si mesmo, assumir responsabilidades, 

ter laços estreitos com familiares e incentivadores para os estudos e para a 

educação e não simplesmente trabalhar arduamente para alcançar o sucesso. 

Para efetivamente reduzir o número de usuários de drogas, segundo Hart 

(2014):  

Temos medo demais dessas drogas e do que achamos que elas podem 
causar. Nossas atuais políticas para drogas baseiam-se, em grande medida, 
em ficção e desconhecimento. A farmacologia – ou, em outras palavras, os 
efeitos das drogas – já não desempenha papel tão relevante quando se 
estabelecem essas políticas. Dessa forma, fomos artificiosamente levados a 
crer que a cocaína, heroína, metanfetamina ou qualquer outra droga em 
evidencia são tão perigosas que o consumo ou posse, em qualquer nível, 
não podem ser tolerados e devem ser punidos com severidade (HART, 
2014, p. 310). 
  

É necessário pensar no processo reeducação das pessoas sobre as drogas, e 

para que isto aconteça é importante que ela não seja feita pela polícia, que utiliza o 

viés repressivo, e sim, por profissionais da saúde qualificados no tema.  

Hart (2014) reforça a necessidade de reforços alternativos para tratamento do 

uso de drogas, sendo uma medida muito mais eficaz que alternativas punitivas, 

como o encarceramento. 

  

É importante ter em mente que o emprego de reforços alternativos num 
tratamento não o encarece, em certa medida por torná-lo mais eficaz. 
Quando as técnicas de gestão contingencial são aplicadas não só ao apoio 
da recuperação, mas também ao desenvolvimento de capacidades 
demandadas por empregadores, os custos são ainda mais reduzidos, pois o 
próprio trabalho gera valor – para não falar da redução da dependência de 
benefícios públicos (HART, 2014, p. 263). 
  

Demonstrando ações alternativas, como o oferecimento de trabalho e novas 

formas de lazer, boas relações e bom contato familiar, prática de esportes e 



51 

 

desenvolvimento de autonomia, a alguém que não tinha a seu alcance, os 

problemas das drogas podem ser superados. 

Mais uma questão que precisa ser revista é a crença irracional de que falar 

sobre drogas é incitar as pessoas ao uso delas, mas é somente pela 

conscientização que aumentará a segurança e a saúde do público (HART, 2014). 

Outra ação necessária, segundo Hart (2014), é informar os próprios usuários de 

drogas, pois assim, os inexperientes seriam desencorajados a tomar drogas como 

os usuários experientes fazem. Além de assumir hábitos saudáveis de sono, 

oferecer informação sobre combinações perigosas entre as drogas, como por 

exemplo heroína-álcool e analgésicos-diazepam, qualquer combinação de duas 

drogas ou de qualquer droga com álcool pode ser fatal.  

 

2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PROBLEMÁTICA DAS 
DROGAS E PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

Para que haja o enfrentamento ao uso de drogas, é necessário haver 

articulação das ações, e isto se dá através das Políticas Públicas, que Souza (2006, 

p. 25, 26) define como:  

 

A política pública em geral e a política social em particular são campos 
multidisciplinares, e seu foco está nas explicações sobre a natureza da 
política pública e seus processos. Por isso, uma teoria geral da política 
pública implica a busca de sintetizar teorias construídas no campo da 
sociologia, da ciência política e da economia. As políticas públicas 
repercutem na economia e nas sociedades, daí porque qualquer teoria da 
política pública precisa também explicar as inter-relações entre Estado, 
política, economia e sociedade. Tal é também a razão pela qual 
pesquisadores de tantas disciplinas - economia, ciência política, sociologia, 
antropologia, geografia, planejamento, gestão e ciências sociais aplicadas - 
partilham um interesse comum na área e têm contribuído para avanços 
teóricos e empíricos. Pode-se então, resumir política pública como o campo 
do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, colocar o governo em ação 
e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, 
propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável dependente). A 
formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em que os governos 
democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em 
programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real. 

 

As políticas públicas foram criadas e implementadas pelo Estado para o 

enfrentamento dos problemas sociais, dentre eles aqueles relacionados à saúde, 

educação, segurança pública e meio ambiente. Portanto, as Políticas Públicas são 
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ações, metas e planos que os governos, tanto nas esferas nacionais, estaduais ou 

municipais, traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público.  

 

Instrumentos de execução de programas políticos baseados na intervenção 
estatal na sociedade com a finalidade de assegurar igualdade de 
oportunidades aos cidadãos, tendo por escopo assegurar as condições 
materiais de uma existência digna a todos os cidadãos (APPIO, 1990, 
p.136). 

 

Com isto vê-se a necessidade de apresentar brevemente as políticas públicas 

de saúde e, na sequência, a política pública sobre drogas, explorando as ações para 

o adequado atendimento ao usuário de drogas. A partir da Constituição Federal do 

Brasil de 1988 a saúde passa a ser um direito de todos e dever do Estado (BRASIL, 

2006, s/p), assegurado no artigo 6º:  

 

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. 

 

Além do artigo 6º, o direito à saúde está assegurado nos artigos 196, 197 e 

198 da Constituição Federal do Brasil de 1988: 

 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. 
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo 
ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou 
através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito 
privado. 
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 
de acordo com as seguintes diretrizes: 
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais; 
III - participação da comunidade (BRASIL, 2006, s/p). 
 

A partir deste momento, emerge a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) 

em 1990 pela lei 8.080. O SUS representa o maior projeto de inclusão social no 

Brasil, proporcionando a todas as pessoas garantia de assistência à saúde, percebe- 

se isto da base institucional da política de saúde que é uma rede de ações e 
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serviços em todo o território nacional que tem como princípios e diretrizes (BRASIL, 

1990): 

- Descentralização: compreendida como redistribuição das responsabilidades, 

relacionados às ações e serviços de saúde nos diversos níveis de governo (BRASIL, 

1990); 

- Controle Social: através de suas entidades representativas, a população 

participará do processo de formulação das políticas de saúde e da sua execução, 

nos diferentes níveis de governo, podendo correr através dos Conselhos de Saúde, 

com representação paritária de usuários, governo, profissionais de saúde e 

prestadores de serviço, e pela participação nas conferências de saúde, para definir 

prioridades e linhas de ação sobre a saúde (BRASIL, 1990); 

- Regionalização: serviços organizados numa área geográfica delimitada e 

com a definição da população a ser atendida (BRASIL, 1990); 

- Hierarquização: acesso da população à rede pelos serviços de nível primário 

de atenção, que estão qualificados para atender e resolver os principais problemas 

que demandam os serviços de saúde (BRASIL, 1990). 

Por mais que as Políticas Públicas em saúde sejam ações eficazes, percebe- 

se ainda uma lacuna referente às questões do uso de drogas. Pensando no 

oferecimento de atendimento, tratamento e prevenção às drogas e embasado nos  

princípios do SUS, desenvolvem-se ações especificas, as chamadas políticas 

públicas sobre drogas. Mas para que estas sejam efetivas, é preciso levar em conta 

o indivíduo, a substância consumida e seu contexto de inserção, com isso, o tema 

deve ser abordado a partir de uma perspectiva integral, que englobe aspectos 

biológicos, afetivos, subjetivos, comunitários, sociais, epidemiológicos e econômicos. 

Para pensar as Políticas Públicas sobre drogas, é importante levar-se em 

conta aspectos como: os fatores externos, como tratados internacionais, políticas 

estabelecidas na área da saúde e da assistência social, direitos universais; avaliar a 

intensidade do dano conforme a forma de administração da droga, pois isto pode 

intensificar ou minimizar os danos; além da cultura local envolta ao uso da droga; 

direcionar as políticas a cada região e a cada grupo populacional, conforme as 

necessidades; a prevenção deve ser de acordo com cada faixa etária; os 

tratamentos devem estar embasadas em evidências cientificas com múltiplos 

recursos e profissionais; avaliações frequentes das ações desenvolvidas e 

divulgando os resultados encontrados; treinamento continuado das equipes de 
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trabalho; financiamento garantido, sem interrupções; e fiscalizações frequentes. 

(LARANJEIRA, 2010a; MARQUES, 2010; SANTANA; DIEHL, 2019).  

Com isto percebe-se que as políticas públicas sobre drogas não podem ser 

apoiadas somente na legalização ou proibição das drogas. Para isso, não deve 

haver a repressão e o encarceramento do usuário, mas estes necessitam de ações 

voltadas à saúde, tratando-os com atenção, fornecendo atendimento e tratamentos 

adequados, e não simplesmente a punição (MATHIASEN, 2010). 

Faz-se necessário deslocar o foco da justiça criminal para se focar na saúde 

pública, tornando-se necessário o fortalecimento de ações integradas de informação 

e de redes de atenção, sendo também preciso trabalhar o controle da oferta de 

drogas ilícitas. Para isso, os recursos do sistema de justiça criminal e de segurança 

pública devem ser direcionados aos traficantes, organizadores e financiadores do 

tráfico de drogas e ao crime organizado. Portanto, a discussão sobre políticas de 

drogas deve incluir todos os agentes da sociedade, não delegando a 

responsabilidade apenas aos governos, mas a todos os segmentos da sociedade 

civil (MATHIASEN, 2010). 

Assim, o Governo Federal, juntamente com as demais esferas 

governamentais, visando o alívio do problema do uso de álcool e drogas, vem 

ampliando investimentos em programas de políticas públicas, que têm como objetivo 

primordial a prevenção do uso das drogas, além de ter em seu foco o tratamento e a 

posterior reinserção social do sujeito que passou pelo tratamento, minimizando as 

recaídas futuras (DIAS, 2012). 

Em 2001, a Reforma Psiquiátrica foi consolidada pela Lei Antimanicomial, Lei 

Federal no 10.216, que abarca os direitos de proteção das pessoas portadoras de 

transtornos mentais, incluindo aqui os usuários de álcool e drogas. Assegurando os 

direitos das pessoas serem atendidas pelos serviços do SUS, com respeito à sua 

cidadania e que, preferencialmente, seja realizado na comunidade de origem, ou de 

base territorial, sem a exclusão do contato social e familiar. 

A partir de 2003, foi apontada a necessidade de construção de uma nova 

agenda nacional para a redução da demanda e da oferta de drogas no Brasil, que 

viesse a contemplar três pontos principais: Integração das políticas públicas setoriais 

com a Política de drogas, descentralização das ações em nível municipal, permitindo 

a condução local das atividades da redução da demanda, devidamente adaptadas à 
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realidade de cada município, e estreitamento das relações com a sociedade e com a 

comunidade científica (DIAS, 2012). 

Desta forma, o órgão executivo de nível federal responsável pelas atividades 

de prevenção, tratamento, recuperação, redução de danos e reinserção social é a 

Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) que, em 11 de janeiro de 2002, aprovou a 

Lei Federal nº 10.409, que vem a ser uma das primeiras legislações brasileiras sobre 

a prevenção, o tratamento, a fiscalização ao uso e ao tráfico ilícito drogas ilícitas que 

causem dependência física ou psíquica. Esta lei foi revogada e alterada em 23 de 

agosto de 2006 para a Lei nº 11.343/06, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas 

Públicas sobre Drogas que tem como objetivo a inclusão social do cidadão, 

tornando-o menos vulnerável a assumir comportamentos de risco para o uso de 

drogas, tráfico e outros comportamentos relacionados; por meio da construção e a 

socialização do conhecimento sobre drogas no país; a integração entre as políticas 

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

dependentes de drogas; reprimir a produção não autorizada e o tráfico ilícito de 

drogas; promoção das políticas públicas setoriais dos órgãos do Poder Executivo da 

União, Distrito Federal, Estados e Municípios (BRASIL, 2006). 

A efetividade dos SISNAD se dá por meio dos Conselhos em todos os níveis 

de governo e estes devem ter o caráter deliberativo, articulador, normativo e 

consultivo, que deve ser composto paritariamente entre sociedade civil e governo 

(SANTANA; DIEHL, 2019; DUARTE; DALBOSCO, 2018). 

Posteriormente, foi desenvolvido o programa “Crack, é possível vencer”, onde 

foram pensadas e planejadas ações em três eixos: prevenção, cuidado e autoridade, 

voltadas exclusivamente ao uso crack no país (BRASIL, 2017). 

Quando se fala do tratamento do uso de drogas, pensa-se na complexidade 

deste tratamento, para encontrar maior efetividade, é importante que sejam 

desenvolvidas estratégias fundamentais para o enfrentamento de situações que 

exigem que todos se envolvam no processo de cuidado e da construção de 

intervenções novas, na divisão de responsabilidades e na articulação integrada com 

vários serviços, gerando a garantia do cuidado do início ao fim, a este chamamos de 

rede. A rede é sempre algo que une, entrelaça, interconecta, comunica e que se 

vincula por meio de seus nós. Ela pode ser feita de pessoas e, por isso, sua 

construção exige muito investimento e precisa constantemente de encontros e 

diálogo para que possa se fortalecer, então, uma rede de atenção à saúde produz 
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cuidado, quando várias unidades com diferentes funções e perfis de atendimento 

conseguem, de forma organizada e conectada no território, atender às necessidades 

de saúde da população (BRIGUET, CANÔNICO, NEVES, SOUZA, NOTO, 2018). 

Pensando nas questões referidas acima, estabeleceu-se a Portaria nº 3.088, 

de 23 de dezembro de 2011 (BRASIL, 2011c), que instituiu a Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS), para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS), conforme preconiza o artigo 5º, constituída pelos 

seguintes serviços:  

I - Atenção básica em saúde, formada pelos seguintes pontos de atenção: a) 

Unidade Básica de Saúde; b) Equipe de atenção básica para populações 

específicas: 1. Equipe de Consultório na Rua; 2. Equipe de apoio aos serviços do 

componente Atenção Residencial de Caráter Transitório; c) Centros de Convivência;  

II - Atenção psicossocial especializada, formada pelo: a) Centros de Atenção 

Psicossocial; 

III - Atenção de urgência e emergência, formada pelos seguintes pontos de 

atenção: a) SAMU 192; b) Sala de Estabilização; c) UPA 24 horas; d) portas 

hospitalares de atenção à urgência/pronto socorro; e) Unidades Básicas de Saúde, 

entre outros; 

IV - Atenção residencial de caráter transitório: a) Unidade de Recolhimento; b) 

Serviços de Atenção em Regime Residencial; 

V - Atenção hospitalar, formada pelos seguintes pontos de atenção: a) 

Enfermaria especializada em Hospital Geral; b) Serviço Hospitalar de Referência 

para Atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas; 

VI - Estratégias de desinstitucionalização, através dos Serviços Residenciais 

Terapêuticos; 

VII - reabilitação psicossocial.  

Em 2011, as Comunidades Terapêuticas foram incorporadas à Rede de 

Atenção Psicossocial e incluídas nas estratégias de atendimento do governo federal 

dentro do plano “Crack: É Possível Vencer” (Decreto nº 7.179/2010) e do “Plano 

Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas”, que financia vagas para 

tratamento em Comunidades Terapêuticas para pessoas com transtornos 
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decorrentes do uso de substâncias psicoativas, proveniente do Fundo Nacional 

Antidrogas (BRASIL, 2010; 2011). 

As Comunidades Terapêuticas têm recebido regulamentações e fiscalizações 

dos órgãos sanitários brasileiros, através das normas mínimas de funcionamento 

para esse ambiente de tratamento. Nos anos de 2006 e 2007, foi desenvolvido o I 

Mapeamento das instituições governamentais e não governamentais de atenção às 

questões relacionadas ao consumo de álcool e outras drogas no Brasil, neste foram 

cadastrados 9.503 serviços de tratamento para dependência química e, 

posteriormente, foi enviado questionários a uma amostra representativa de 

abrangência nacional, tanto de serviços governamentais quanto não 

governamentais. Nessa amostra, 65% dos serviços não governamentais eram 

compostos por Comunidades Terapêuticas, as quais responderam por 75% das 

internações realizadas no período do levantamento (BRASIL, 2007). Conforme o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2017), a busca ou encaminhamentos 

para tratamento em Comunidade Terapêutica são 83% por meio da família, 46% por 

iniciativa própria dos sujeitos com problemas associados ao uso de álcool ou drogas, 

40,3% por serviços de saúde e 35,3% por CAPS-AD, e encaminhados pelo sistema 

de justiça 9%. Segundo o mesmo relatório (IPEA, 2017), o estado de Santa Catarina 

tem 120 Comunidades Terapêuticas, correspondendo a 6,01% de todas as CTs no 

Brasil, a região Sul do país oferece aproximadamente 18.700 vagas, 81,8% vagas 

somente para o público masculino, 4,6% para o público feminino e 13,6% para 

ambos. 

Segundo as atuais diretrizes do SUS (BRASIL, 2010), todo e qualquer 

tratamento deverá seguir o conceito de clínica ampliada, que deve compreender as 

diretrizes do SUS, na qual é necessário o desenvolvimento para cada paciente um 

projeto terapêutico singular, que considere a saúde como seu principal objeto de 

investimento, levando em conta a vulnerabilidade e o risco do sujeito em seu 

contexto. Para elaborar esse projeto, são realizados encontros clínicos entre o 

profissional da saúde e o usuário para definir e acompanhar o processo terapêutico, 

buscando o equilíbrio entre danos e benefícios gerados pelas práticas de saúde. 

Privilegiando atendimento com equipes multiprofissionais e transdisciplinares, 

fomentando a corresponsabilidade entre os diferentes sujeitos (trabalhadores de 

saúde, usuários e sociedade) e defesa dos direitos dos usuários. 
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Santana; Diehl (2019) expõem que os gestores acabam optando como ação 

de prevenção no âmbito do uso drogas campanhas de informação pública 

direcionada às escolas, mas essas ações são pouco efetivas, não gerando mudança 

no comportamento de beber e usar drogas. Segundo os mesmos autores, “o ideal 

seria concentrar esforços para formar alicerces de suporte para implementar 

estratégias comprovadas de prevenção” (SANTANA; DIEHL, 2019, p. 519). Vale 

lembrar que a Resolução nº 3, de 2005, que aprovou a Política Nacional sobre 

Drogas, prioriza a prevenção do uso de drogas, sendo esta a intervenção de maior 

eficácia e menor custo para a sociedade. 

É reconhecida a difícil tarefa dos gestores em direcionar adequadamente os 

recursos existentes para conseguir resultados efetivos na prevenção e tratamento ao 

uso de drogas. Santana; Diehl (2019) afirmam a importância de revisões 

sistemáticas, com avaliações das intervenções de saúde oferecidas e dos recursos 

alocados em cada um deles. 

Apesar de todas as ações de políticas públicas expostas até o momento, vê- 

se poucas ações desenvolvidas pelos gestores e profissionais da saúde nas áreas 

preventivas dirigidas a adolescentes, por estes apresentarem maiores problemas 

com uso descontrolado de substâncias como maconha, cocaína, álcool e inalantes 

como cola e loló. Silva (2010, p. 210) aponta a seguinte reflexão: 

 

No quadro de forças políticas a legislação em vigor, a meta tem sido bem 
outra, voltada para ensinar o jovem a usar de modo mais “apropriado” a 
droga de sua preferencia, seguida de perto pela defesa irrestrita do „direito 
humano a usar drogas‟. Acredita-se que se todos vão usar mais cedo ou 
mais tarde, restaria aos profissionais de saúde a adoção da propalada 
“redução de danos” decorrentes do uso ou abuso de sustâncias. 

 

No dia 01 de janeiro de 2019, o presidente empossado Jair Bolsonaro assina 

a medida provisória nº 870, de 1º de janeiro de 2019, que estabelece mudanças das 

atribuições relativas à política pública que trata das drogas, e o Art. 23 constitui área 

de competência do Ministério da Cidadania: 

 

V - políticas sobre drogas, quanto a: 
a) educação, informação e capacitação para a ação efetiva para a redução 
do uso indevido de drogas lícitas e ilícitas; 
b) realização de campanhas de prevenção do uso indevido de drogas lícitas 
e ilícitas; 
c) implantação e implementação de rede integrada para pessoas com 
transtornos decorrentes do consumo de substâncias psicoativas; 
d) avaliação e acompanhamento de tratamentos e iniciativas terapêuticas; 
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e) redução das consequências sociais e de saúde decorrente do uso 
indevido de drogas lícitas e ilícitas; e 
f) manutenção e atualização do Observatório Brasileiro de Informações 
sobre Drogas; 
VI - articulação, coordenação, supervisão, integração e proposição das 
ações governamentais e do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre 
Drogas - SISNAD nos aspectos relacionados com o tratamento, a 
recuperação e a reinserção social de usuários e dependentes e ao Plano 
Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas; 
VII - atuação em favor da ressocialização e da proteção dos dependentes 
químicos, sem prejuízo das atribuições dos órgãos integrantes do SISNAD 
(BRASIL, 2019, s/p). 

 

E no Art. 37, da medida provisória nº 870 de 2019 o Ministério da Justiça e 

Segurança Pública assume as seguintes competências: 

 

III - políticas sobre drogas, quanto a: 
a) difusão de conhecimento sobre crimes, delitos e infrações relacionados 
às drogas lícitas e ilícitas; e 
b) combate ao tráfico de drogas e crimes conexos, inclusive por meio da 
recuperação de ativos que financiem ou sejam resultado dessas atividades 
criminosas (BRASIL, 2019, s/p). 

 

Essas mudanças podem gerar impacto sobre a atenção dedicada a 

problemática sobre drogas, uma vez que alocar-se-á em um Ministério com outras 

demandas complexas tanto quanto a questão do uso de drogas, podendo interferir 

nas ações e no investimento aos tratamentos e prevenções ao uso de drogas. 

É importante pensar o uso de drogas no contexto regional e o quanto pode 

impactar o desenvolvimento, por isso é necessário conhecer sobre o 

desenvolvimento de uma determinada região e como esta região aplica as políticas 

públicas. Entende-se desenvolvimento regional como conquista do progresso 

econômico e social, adaptando o ambiente externo para que se torne favorável aos 

sujeitos que vivem em determinado território (OUTHWAITE; BOTTOMORE, 1996). 

As políticas voltadas ao desenvolvimento regional surgem da percepção de 

que as desigualdades não são reduzidas simplesmente por meio do movimento do 

mercado, mas com medidas de integração nacional e sustentabilidade (COSTA; 

CUNHA, 2002). O atual modelo de desenvolvimento regional passou a incorporar 

não apenas o crescimento da renda, mas o oferecimento de qualidade de vida, da 

equidade, da democratização, da cidadania e da proteção ao meio-ambiente 

(COSTA; CUNHA, 2002). 
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As funções dos governos (federal e estaduais) não são as de resolver os 
problemas, necessidades e aspirações das comunidades em seu próprio 
habitat, mas sim as de estimulá-las, apoiá-las e ajudá-las no sentido de que 
elas mesmas se despertem, se mobilizem e desabrochem suas 
potencialidades de evolução qualitativo-quantitativa de vida, cada uma de 
acordo com suas peculiaridades e performances, bem como em 
indissociável harmonia interativo-evolutiva com as dinâmicas dos fatores 
mesológicos ou condições culturais, sociais, ambientais e materiais de sua 
concreta existência (ÁVILA, 2000, p. 66). 

  

Para Boisier (2000), o desenvolvimento de uma região depende de um 

conjunto de elementos políticos, institucionais e sociais, que podem ser agrupados 

genericamente sob o título amplo de capacidade de organização social da região. 

Sem a presença destes elementos, poder-se-á gerar um processo de crescimento 

econômico agregado na região, porém, não se poderá produzir o passo qualitativo 

do crescimento ao desenvolvimento. O autor descreve o desenvolvimento de uma 

região, como fenômeno diferente do simples crescimento, implica a capacidade de 

internalizar regionalmente o próprio crescimento. Em linguagem econômica, equivale 

à capacidade para reter e reinvestir na região uma proporção significativa do 

excedente gerado pelo crescimento econômico, ou seja, transformar variáveis 

endógenas em algumas das variáveis exógenas do crescimento regional. 

Para isso, é necessário que haja diversos fatores que se entrelacem para 

trilhar o desenvolvimento, como: a questão econômica, cognitiva, simbólica, cultural, 

institucional, psicossocial, social, cívica e humana (BOISIER, 1999). Pois a soma 

desses fatores enriquece e desenvolve a região. 

 

O desenvolvimento não se resume a melhorar as condições de vida da 
população, com uma maior acessibilidade a bens e serviços. Pensar em 
desenvolvimento econômico, social e ambiental implica em formar cidadãos, 
em construir uma consciência cívica, exige melhorar as condições de vida 
da população e da reprodução social, reconhecer e respeitar a diversidade 
social, o direito a diferença. Para isto há a de investir em educação, em 
saúde, geração de empregos, em infraestruturas de abastecimento, 
comunicação e transportes (LIMONAD, 2013, p. 136). 

 

O desenvolvimento envolve mudanças qualitativas no modo de vida das 

pessoas, nas instituições e nas estruturas produtivas, não sendo uma economia 

arcaica, ineficiente, mas transformada em uma economia moderna, eficiente, que 

venha a melhorar o nível de vida de toda a população (DALLABRIDA, 2010). 

Ávila (2001) ressalta a importância de não focar o desenvolvimento apenas no 

aspecto econômico, mas social também, pois o aspecto social potencializa as 
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pessoas para se tornarem sujeitos ativos e agentes de mudança, alavancando a 

própria economia, com o aspecto econômico dando suporte material e apoio 

instrumental ao social, resultando assim “quantidade com qualidade em todas as 

dimensões de concretude da vida humana: saúde, higiene, salubridade, trabalho, 

segurança, educação, moradia, lazer, cultura, iniciativa, criatividade, e congêneres” 

(p. 24). 

Percebendo isto, ganham destaque, no processo de desenvolvimento, outros 

fatores, como o sociocultural, que valoriza aspectos como o território, as relações 

entre os atores sociais, as instituições e organizações, o meio ambiente e a 

mobilização social e cultural (MARTINELLI; JOYAL, 2004). Segundo Ferreira (2002), 

o processo de desenvolvimento de uma região, que objetiva o desenvolvimento 

econômico e social, perpassa pela inclusão social. Se o indivíduo não se sentir 

pertencente ao território, ele não contribuirá com o desenvolvimento. Aqui cabe 

pensar a inclusão do usuário de drogas no processo de desenvolvimento das 

políticas públicas. Pois, quando as ações são impostas sem o envolvimento dos 

interessados geram menos interesse e participação das ações desenvolvidas. 

A capacidade da sociedade liderar e conduzir o seu próprio desenvolvimento 

regional, condicionando-o à mobilização dos fatores produtivos disponíveis em sua 

área e ao seu potencial endógeno, traduz a forma de desenvolvimento denominado 

endógeno. Assim, distinguem-se duas dimensões no desenvolvimento regional 

endógeno. Uma primeira, econômica, na qual a sociedade empresarial local utiliza 

sua capacidade para organizar, da forma mais lógica possível, os fatores produtivos 

da região. Uma segunda, sociocultural, onde os valores e as instituições locais 

servem de base para o desenvolvimento da região (BARQUERO, 1988). 

Viana e Elias (2007, p.1766) relacionam desenvolvimento às “questões da 

saúde como sendo um processo dinâmico e virtuoso que se combinam entre si, 

concomitantemente, onde ocorre o crescimento econômico, mudanças fundamentais 

na estrutura produtiva e melhoria do padrão de vida da população”. Pois, o incentivo 

à saúde também favorecerá o crescimento econômico da região, pois com melhor 

saúde das pessoas, gera-se menos absenteísmo no trabalho, provocando mais 

progresso, maior renda para as empresas e para o próprio indivíduo, maior 

crescimento da cidade e, consequentemente, maior desenvolvimento regional. 
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A Saúde constitui um direito social básico para as condições de cidadania 
da população brasileira. Um país somente pode ser denominado 
“desenvolvido” se seus cidadãos forem saudáveis, o que depende tanto da 
organização e do funcionamento do sistema de saúde quanto das 
condições gerais de vida associadas ao modelo de desenvolvimento vigente 
(BRASIL, 2008, p. 5). 

 

Segundo Caiden; Caravantes (1988), o desenvolvimento deveria servir para 

melhorar todos os aspectos das condições de vida da população, incluindo a saúde. 

É necessário, para o desenvolvimento ampliar o acesso aos serviços que são 

indispensáveis aos usuários, formar a rede de serviços em saúde, oferecendo 

atenção em todos os níveis, com o foco no uso adequado dos serviços oferecidos. 

 

É certo que desenvolvimento tem que significar a melhoria das condições 
de vida, para a qual são essenciais o crescimento econômico e a 
industrialização. Se não se der, porém, atenção à qualidade do crescimento 
e à mudança social, não se poderá falar em desenvolvimento. 
Desenvolvimento é (...) também a de maior dignidade humana, mais 
segurança, justiça e equidade (CAIDEN; CARAVANTES, 1988, p. 13). 

 

É a partir do território, e não da cidade, que os problemas de saúde ocorrem. 

O vínculo entre desenvolvimento e saúde torna-se mais próximo com as 

determinantes da saúde, a participação popular e o empoderamento, e o acesso à 

informação. 

Por isso, a importância de pensar o uso de drogas na região, não apenas nas 

cidades isoladamente. O reconhecimento das necessidades de saúde no território 

pode ser o caminho para a promoção de uma saúde descentralizada e democrática, 

focada no atendimento da complexidade dos problemas. Para um maior impacto na 

qualidade da saúde, é importante uma intervenção intermunicipal, com 

conhecimento da realidade da região e discussão, gerando condições para a 

descentralização e desenvolvimento. 

Pensando nas instituições, como base para o desenvolvimento, percebe-se 

que os serviços de saúde são um importante instrumento de transformação social e 

econômica para qualquer sociedade. Pois estes serviços geram grande volume de 

recursos financeiros. Os gastos aplicados nos serviços de saúde constituem um 

vetor de desenvolvimento local, principalmente quando passam a existir os efeitos 

de encadeamento gerados por esta dinâmica atividade, em consequência a estas 

transformações e ao crescimento da economia local (SUFFI, 2002; LOPES, 2001). 
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O serviço especializado em saúde estimula o crescimento de serviços ainda 

inexistentes na região como restaurantes, hotéis, empresas especializadas em 

atendimento médico hospitalar (ambulância, convênios e seguros). A especialização 

em saúde promove ainda um aumento na oferta de emprego superior e técnico, com 

alta rentabilidade e capacidade remunerativa, não podendo esquecer da inovação 

tecnológica desenvolvida no contexto local, capaz de estimular empreendimentos 

com tecnologia de ponta, atendendo uma demanda; assim, as pessoas atendidas no 

local não precisam migrar para outras regiões que ofereçam o serviço de saúde 

necessário para seu tratamento (SUFFI, 2002). 

Gadelha e Costa (2012) afirmam que a saúde tem sua importância social 

como elemento estruturante do estado de bem-estar social e por isso é condição 

básica de cidadania para a população, além de ser um grande gerador de emprego, 

renda e riqueza para qualquer região. Com isso, as relações entre saúde e 

desenvolvimento podem ser entendidas como um processo dinâmico que envolve 

crescimento econômico, mudanças na estrutura produtiva e melhoria do padrão de 

vida da população. Nisto comprova-se a importância de colocar a saúde no centro 

das ações de desenvolvimento, pois se as pessoas têm saúde e qualidade de vida, 

por conseguinte, contribuirão para o desenvolvimento regional. 

Limonad (2013) relata que só será possível transformar o território olhando 

para o futuro, buscando superar interesses localizados, através da mobilização 

social, forjando consciências, construindo arranjos, acordos e compromissos sociais.  
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3  MATERIAL E MÉTODOS   

 

Quanto à natureza, foi uma pesquisa aplicada, que caracterizou- se por seu 

interesse prático, onde os resultados possam ser aplicados e utilizados na solução 

de problemas reais (MARCONI e LAKATOS, 2007). 

Para pautar esta pesquisa, foi utilizado o Método Materialismo Histórico- 

Dialético, proposto por Karl Marx (1818 – 1883). Este considera os fenômenos 

materiais em constantes contradições, já que o mundo não é uma realidade estática 

e sim dinâmica. Considera-se as coisas na sua dependência recíproca e não 

lineares. 

Para o Materialismo Histórico-Dialético, importa descobrir e captar, 

detalhadamente, as articulações dos problemas em estudo, analisar as evoluções e 

as contradições, rastrear as conexões sobre os fenômenos que os envolvem 

(PIRES, 1997). Para tanto, é preciso um método e uma teoria de interpretação, que 

consiga servir de instrumento para a sua compreensão. 

Assim, o método aplicado por Marx é o da interpretação da realidade, visão 

de mundo e a prática da mesma. Minayo (2009, p. 24) complementa que o método 

“analisa os contextos históricos, as determinações socioeconômicas dos fenômenos, 

as relações sociais de produção e de dominação com a compreensão das 

representações sociais”. 

Pode-se dizer que pelo materialismo histórico dialético se reconhece como 

essência do mundo a matéria que, de acordo com as leis do movimento, se 

transforma, que é anterior à consciência e que a realidade objetiva e suas leis são 

conhecíveis. 

Para tanto, se tem, como tese, a representação da identidade da realidade. O 

uso de drogas como meio socializador e integrador, utilizado durante o trabalho, nas 

comemorações religiosas e nas curas de doenças. 

Em oposição, temos a antítese, a contradição emerge quando as pessoas 

passam a usar a droga na sua vida cotidiana de forma intensa, exagerada e nociva à 

sua saúde, gerando a criminalização do uso e do usuário, a perda dos direitos e 

deveres dos usuários, os altos custos para o tratamento e para atendimentos nos 

mais diversos âmbitos da atenção governamental. 

Como síntese, tem-se a eclosão dos problemas relacionados à droga em toda 

a sociedade e, com isso, a necessidade do desenvolvimento de políticas públicas, 
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que surgem para proporcionar direitos aos usuários de drogas, para normatizar as 

ações governamentais nas atenções e tratamentos aos usuários de drogas e suas 

famílias, oportunizando e auxiliando para que as drogas não sejam prejudiciais à 

sociedade. 

Assim, o elemento da materialidade será concentrado nos desdobramentos 

no âmbito social que advêm do sujeito usuário de drogas. A materialidade se 

constitui como uma realidade social concreta da sociedade brasileira, na qual se 

institui um sistema público de saúde responsável, universal e integral para o bem-

estar do seu povo, mas há implicações tanto no âmbito individual, como implicações 

que extrapolam esse uso, que chega ao social. Por isso, o estudo levou em 

consideração as questões individuais e também sociais do uso de drogas. 

A pesquisa seguiu a forma dedutiva, partindo do geral para o particular, 

formando uma conexão descendente (LAKATOS; MARKONI, 2003). A dialética 

auxilia na reflexão através de valorização das quantidades e da qualidade, levando 

em consideração as contradições intrínsecas às ações e realizações humanas e o 

movimento dos fenômenos (MINAYO, 2009). 

Com isto, esta pesquisa abordou o problema pelo viés quantitativo e 

qualitativo. Quantitativo porque atribui valores numéricos para as respostas obtidas e 

os analisa estatisticamente (COZBY, 2003). Considerou as questões quantificáveis, 

pela tradução de opiniões de números em informações. Além disso, foram 

levantados dados dos gastos financeiros executados pelos serviços se saúde 

pública, geridos ou financiados pelos governos municipais, destinados ao tratamento 

de usuários de drogas. 

A pesquisa também se caracterizou pela abordagem qualitativa, segundo 

Minayo (2009, p. 21) “a pesquisa qualitativa trabalha com o universo dos 

significados, dos motivos, das aparições, das crenças, dos valores e das atitudes”. 

São as expressões de dados e conhecimentos em termos não numéricos, sobre os 

quais são analisadas as linguagens, as ações, os fenômenos e significados, a partir 

da realidade vivida pelo indivíduo; esta realidade não é visível, mas precisa ser 

exposta e interpretada pelos pesquisadores.  

Essa expressão foi delineada também a partir do cenário social dos sujeitos 

que participaram da pesquisa empírica. Sobre esses cenários, foram interpretados 

os significados assumidos pelos indivíduos, preservando a complexidade do 
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comportamento humano (COZBY, 2003). O estudo proposto contemplou análises e 

avaliações das perdas sociais e de qualidade de vida da pessoa usuária de drogas. 

Quanto aos objetivos da pesquisa, ela foi diagnóstica, que se caracterizou 

pela ênfase no diagnóstico da situação-problema num determinado local ou 

instituição, quando se procurou levantar e definir quais os problemas e sugerir 

hipóteses de resoluções. 

Como procedimentos técnicos, a pesquisa foi documental, bibliográfica e de 

campo. A pesquisa documental é aquela que se vale de materiais que não recebem 

ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com 

os objetos da pesquisa (GIL, 2002); nesta pesquisa, analisou-se planos e 

planejamentos municipais de saúde. A pesquisa bibliográfica utilizou materiais já 

elaborados, constituído de livros, artigos, gráficos e tabelas, se propondo à análise 

das diversas posições acerca dos problemas. “A principal vantagem da pesquisa 

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

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

(GIL, 2002, p. 45). A pesquisa bibliográfica aconteceu nos materiais bibliográficos 

existentes sobre o tema, como livros e artigos. Outro procedimento utilizado foi a 

pesquisa de campo que caracterizou-se pelas investigações em que, além da 

pesquisa bibliográfica e/ou documental, realizou coleta de dados junto a pessoas 

(FONSECA, 2002). 

No procedimento técnico de coleta de dados em campo, a pesquisa é de 

levantamento, pois interroga as pessoas com perguntas e roteiros para conhecer o 

comportamento e o objetivo pesquisado. 

A pesquisa de campo, neste estudo, foi desenvolvida a partir de outras duas 

definições: instrumentos de coletas de dados e população, universo e amostra. O 

âmbito principal da pesquisa foi as estruturas públicas, focando para as esferas 

municipais e os gestores municipais de saúde. 

Primeiramente, foi feito leitura e sistematização dos dados obtidos dos planos 

municipais de saúde de cada município, dos quais foram localizados os dados dos 

orçamentos municipais e outros que contenham informações acerca dos 

planejamentos e investimentos municipais destinados ao acolhimento e tratamento 

do uso de drogas. 
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Na sequência, ocorreu o contato direto com os gestores municipais de saúde 

ou funcionários destinados que estivesse inteirado à temática, com o objetivo de se 

confirmar as informações conforme roteiro do instrumento conforme Apêndice A. 

O instrumento de coleta de dados aplicado nas instituições de saúde, gestor 

ou técnico das Comunidades Terapêuticas, coordenador ou alguém da equipe dos 

CAPS e coordenadores de outras estruturas públicas ou privadas que atendam os 

usuários de drogas, também foi um questionário online (apêndice B). Segundo 

Marconi e Lakatos (2007), questionário é um instrumento de coleta de dados 

construído por uma sequência de perguntas preestabelecidas, que foram 

respondidas por escrito e pode ser sem a presença do entrevistador. 

Foi realizado contato telefônico com as pessoas previstas anteriormente para 

explicar detalhadamente o objetivo da pesquisa. Os questionários foram enviados 

por e-mail, utilizando-se a plataforma do “Google Forms”, para os gestores 

municipais de saúde conforme as perguntas de acordo com o Apêndice A, e para os 

coordenadores e responsável do CAPS e comunidades terapêuticas, conforme o 

apêndice B. Ambos roteiros se propuseram investigar o número de atendimentos 

realizados pelo setor e o valor destinado e recebido dos recursos governamentais 

para cada um dos atendimentos. 

Os questionários enviados para os CAPS e às comunidades terapêuticas 

foram respondidos e devolvidos em menos de 15 dias, mesmo assim, nem todos 

responderam com profundidade e a completude que se necessitava. Já os 

formulários enviados aos gestores municipais, não se obteve o retorno imediato, 

com isso entrou-se em contato via telefone com cada gestor para solicitar resposta 

ou marcar uma visita em loco para responder ao questionário, mas em ambas as 

cidades os gestores não se disponibilizaram para isto. Após vários contatos 

telefônicos, apenas um Secretário Municipal de Saúde respondeu ao questionário, e 

outro encaminhou para a coordenadora do CAPS responder, mas esta fez de forma 

incompleta. 

Com base nestes questionários, optou-se por considerar apenas as respostas 

dos municípios de Mafra, Canoinhas e Porto União, desconsiderando o município de 

São Bento do Sul para análise final. Com base nisso, nas descrições dos relatos de 

cada gestor, será utilizado C1, C2 e C3 para representar os coordenadores dos 

CAPS de cada munícipio e G1 para o Secretário Municipal de Saúde. 
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Posteriormente, foram coletados os dados com os próprios usuários de 

drogas. Para isto foram feitos contatos com os CAPS, procurando identificar o 

número de usuários em tratamento e o dia do grupo terapêutico com os usuários de 

drogas. No dia do grupo, a pesquisadora foi até o CAPS e realizou a entrevista com 

todos os participantes, de ambos os sexos, com idade entre 18 e 64 anos e em 

acompanhamento na instituição há 30 dias. 

Para a coleta de dados com o usuário de drogas nos CAPS, utilizou-se um 

questionário socioeconômico (Apêndice C), que investigou questões relacionadas à 

renda, moradia e relações sociais do indivíduo. Na sequência da entrevista 

estruturada onde, segundo Cozby (2003), se proporciona a interação social entre 

duas pessoas, na qual o entrevistado tem por objetivo a coleta de dados, solicitando 

às pessoas informações sobre si mesmas, suas atitudes e crenças, bem como seus 

comportamentos passados. Estas entrevistas utilizaram roteiros estruturados e 

fechados, uma vez que ela parte de certos questionamentos básicos, apoiados em 

teorias que são de interesse à pesquisa onde as respostas serão objetivas e 

categorizadas em possíveis respostas. As entrevistas seguiram o roteiro estruturado, 

conforme Apêndice D, que buscou capturar os impactos do uso de drogas para o 

indivíduo entrevistado. 

Antes de iniciar a aplicação do questionário e da entrevista, foi exposta a 

importância da participação e a voluntariedade dos indivíduos, com o aceite dos 

participantes, por isso foi realizada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice E). 

A pesquisa acorreu no Planalto Norte-Catarinense, que está localizado na 

região Sul e é composto por 14 municípios: Bela Vista do Toldo, Campo Alegre, 

Canoinhas, Irineópolis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Matos Costa, Monte Castelo, 

Papanduva, Porto União, Rio Negrinho, São Bento do Sul e Três Barras, como 

demonstrado a seguir: 
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Figura 3 – Localização do Planalto Norte-Catarinense no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BRASIL (2010). 

 

A pesquisa ocorreu nos municípios de Mafra, Canoinhas, Porto União e São 

Bento do Sul. Estes municípios foram definidos pelo Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal, os que apresentam IDHM superior a 0,75, como descrito no 

quadro a seguir:  

 

Tabela 1 – Universo de pesquisa  

Municípios IDH 
(2010) 

População 
(2010) 

Densidade 
demográfica 

(2010) 

PIB per capita 
(2016) 

População 
aproximada dos 
18 aos 64 anos 

(2010) 

MAFRA 0,777 52912 
pessoas 

37,69 hab/km² 
 

R$ 26.121,34 32.103 

CANOINHAS 0,757 52.765 
pessoas 

46,27 hab/km² R$ 26.851,08 31.563 

PORTO UNIÃO 0,786 33.493 
pessoas 

39,62 hab/km² R$ 17.507,81 19.830 

SÃO BENTO 
DO SUL 

0,782 
 

74.801 
pessoas 

149,11 hab/km² R$ 32.369,89 47.052 

Fonte: IBGE (2010, 2016). 

 

Outro fator utilizado para a escolha desses municípios é que possuem o 

aparelhamento básico para o atendimento e tratamento aos usuários de drogas. 

Conforme Fuchs e Milani (2017), os quatro municípios oferecem serviços nos 
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Centros de Atenção Psicossocial; Mafra, Canoinhas e Porto União oferecem 

serviços no CAPS I e São Bento do Sul no CAPS II, conforme Portaria nº 3.088, de 

23 de dezembro de 2011. Os quatro municípios atendem, de acordo com o item III 

dessa Portaria - atenção de urgência e emergência, formada pelos seguintes pontos 

de atenção: a) SAMU 192; b) Sala de Estabilização; c) UPA 24 horas; d) portas 

hospitalares de atenção à urgência/pronto socorro; e) Unidades Básicas de Saúde. 

Além disso, os quatro municípios pesquisados têm comunidades terapêuticas 

no seu território; Mafra tem a Associação Terapêutica Novo Amanhecer, em 

Canoinhas está instalada a Comunidade Terapêutica Caminho do Sol, em Porto 

União, encontra-se a Comunidade Terapêutica Hermon e, em São Bento do Sul, há  

o Centro de Recuperação Nova Esperança. 

Para saber qual o investimento de recursos financeiros e/ou custeio na 

infraestrutura na operacionalidade das atenções e atendimentos à população 

usuária de drogas, foram investigados os setores governamentais e não- 

governamentais nas cidades citadas, no âmbito da Saúde pública nas Secretarias 

municipais de saúde, Centro de Atenção Psicossocial e nas comunidades 

terapêuticas. 

Em cada um dos setores foi contatado um profissional que ocupa o cargo de 

gestão e/ou administração do setor, perfazendo uma amostragem regional, frente ao 

acesso aos documentos, pode-se ter informações sobre os valores investidos para o 

tratamento e atendimento à população usuária de drogas. Esta definição amostral é 

sustentada na forma de repasse que cada instituição recebe por pessoa atendida. 

Será tomado como base de pesquisa e referência o ano de 2017. 

A quantidade de pessoas usuárias de drogas atendidas semanalmente nos 

Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) nos quatro municípios pelos grupos de 

“Álcool/drogas” ou de “redução de danos” foi de 9 pessoas em Mafra, 16 pessoas 

em Canoinhas, 8 pessoas em Porto União e 7 pessoas em São Bento do Sul. 

Além dos atendimentos individuais que podem ser esporádicos e dos 

encaminhamentos a outros serviços. Como critério de inclusão na pesquisa, as 

pessoas deveriam estar em tratamento no CAPS pelo tempo mínimo de 30 dias e 

dispostos a participar da pesquisa.  

A partir dos dados coletados, foi realizada a análise dos resultados por 

categorias das perguntas, descrição das respostas e interpretação dos mesmos, 

expondo na forma de tabelas utilizando-se de estatística simples. Após, realizou-se a 
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análise e a correlação dos dados, relacionando-os com a teoria existente sobre o 

uso de drogas. 

Aprovado no Comitê de Ética, conforme determinações legais da lei 

466/2012. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados da pesquisa serão apresentados em três partes, a primeira 

será sobre as implicações do uso de drogas na saúde dos usuários. A segunda 

parte, sobre a operacionalidade das políticas públicas de saúde e os valores 

destinados ao tratamento aos usuários de drogas, e a terceira parte correlacionará 

as implicações do uso de drogas na saúde dos usuários e as políticas públicas de 

saúde com o desenvolvimento regional. 

 

4.1 IMPLICAÇÕES DO USO DE DROGAS NA SAÚDE DOS USUÁRIOS  

 

Neste tópico, serão apresentados e analisados os resultados das entrevistas 

realizadas com os usuários de drogas, que se encontravam em tratamento nos 

CAPS dos municípios de Mafra, São Bento do Sul, Canoinhas e Porto União. O 

quadro a seguir demonstra a quantidade de entrevistados em cada município, 

quantos estavam no critério de exclusão e quantas entrevistas foram consideradas 

na pesquisa:  

 

Tabela 2 – Usuários de drogas entrevistados  

 Mafra São Bento do 
Sul 

Canoinhas Porto 
União 

TOTAL 

Entrevistados 
participantes 

9  7  16 8 40 

Entrevistados excluídos 
por critérios de 
exclusão 

1 1 0 0 2 

Entrevistados válidos 8 6 16 8 38 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Segundo senso IBGE de 2010, a projeção populacional é 213.971 habitantes, 

somando os quatro municípios. Com isso, tem-se, aproximadamente, 0,02% da 

população que é usuária de drogas e realiza tratamento no CAPS. Vale considerar 

aqui, que em Porto União, não foram entrevistados todos os usuários de drogas, 

pois os grupos são divididos em dias diferentes, e no dia em que a entrevistadora 

realizou a pesquisa era do maior grupo, 8 pessoas, mas no decorrer da semana 

haveria outras atividades com pessoas diferentes. 

Segundo Andrade et al. (2018), o número de pessoas que procuram 

tratamento especializado é de 5% a 10% das pessoas com problemas decorrentes 
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do uso de drogas, por isso, das pessoas que estão em tratamento no CAPS, é uma 

parcela dessa porcentagem, pois é necessário lembrar que há pessoas que estão 

em tratamentos em outros locais. 

Na tabela a seguir, verificar-se o perfil dos usuários de drogas entrevistados 

no Planalto Norte-Catarinense, e a descrição do perfil por município está no 

Apêndice F. 

 

Quadro 4 - Perfil usuários de drogas entrevistados no Planalto Norte-Catarinense 

INDICATIVO CARACTERISTICA PORCENTAGEM 
DA AMOSTRA 
PESQUISADA 

Sexo Homem 100% 

Idade  Acima de 50 anos 50% 

Cor Brancos 71% 

Estado civil Solteiros 36,8% 

Casados 36,8% 

Mora com Família 65% 

Sozinho 23% 

Outra situação (morando na rua ou em 
albergue) 

10,5% 

Compartilha a moradinha 
com 

Esposa/companheira 34% 

Filhos 23% 

Pai e/ou mãe 21% 

Quantidade de pessoas na 
casa 

Duas pessoas 28,9% 

Três pessoas 23,6% 

Quantidade de filhos Um(a) filho 23% 

Dois(as) filhos 18% 

Três filhos 18% 

Renda familiar Até um salário mínimo (até R$ 954,00) 42% 

Não tem nenhuma renda. 10% 

Trabalho Não estavam trabalhando 76% 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Todas as pessoas que participam do tratamento do CAPS vão 

voluntariamente aos grupos como descrito na Portaria nº 336, de 19 de fevereiro de 

2002, uma vez que o CAPS dispõe da proteção e dos direitos, incluindo o direito à 

participação ou não ao tratamento. 

Todas as entrevistas ocorreram com homens, dos quatro municípios, e 

apenas uma mulher participou do grupo, mas ela não atendeu ao critério de inclusão 

da pesquisa.  

Este dado extrapola ao exposto pela literatura que 60% dos usuários são 

homens e 40% de mulheres (LARANJEIRA; cols., 2013); este seria um 

demonstrativo de quem mais está em tratamentos são os homens, uma vez que são 

a maioria dos usuários de drogas. 
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Sobre as mulheres usuárias de álcool, segundo Guimarães (2010), estima-se 

que somente uma em cada dez mulheres recebem tratamento para o uso de álcool. 

Isto se dá muitas vezes pelo estigma que sofrem, onde sentem-se culpadas e 

envergonhadas perante a família e a sociedade. Outro impedimento ao tratamento 

feminino se dá pelo fato delas não se sentirem à vontade nos grupos de tratamento 

misto. Havendo necessidade de tratamento em grupos homogêneos e com temas 

mais específicos a realidade feminina, como creches nos centros de tratamento, 

discussão sobre cuidado dos filhos, relação conjugal, orientação sexual e violência 

intrafamiliar, aumenta a adesão ao tratamento (GUIMARÃES, 2010). 

A motivação para a busca de tratamento é outro fator diferencial entre 

homens e mulheres, o incentivo familiar é um fator importante para ambos os sexos, 

mas os homens recebem mais apoio familiar, enquanto as mulheres são mais 

apoiadas pelas amigas e a falta de apoio do companheiro é um fator prejudicial ao 

tratamento (GUIMARÃES, 2010). 

Em relação à idade dos usuários de drogas, o LENAD II (LARANJEIRA; cols., 

2013) demonstrou que 33% dos homens tem entre 25 e 34 anos, 29% entre 35 aos 

44 anos e 45% acima dos 45 anos. É importante abordar a discussão que a maioria 

das pessoas atingidas com a problemática do uso de álcool e drogas estão em idade 

economicamente ativa. Uma vez que estas pessoas são as que têm maiores 

condições de contribuição na renda familiar e social. Isto se comprova com os dados 

do IBGE (2012), que as pessoas entre 25 a 49 anos correspondem a 61,5% de toda 

a população economicamente ativa do Brasil, e a população masculina continua a 

representar a maioria da população economicamente ativa (53,7%). 

Sobre a cor, pesquisa do IBGE (2017) aponta que, nos estados do Sul, há 

predominância da cor/raça branca, com 76,8%. Vale lembrar que o Planalto Norte- 

Catarinense é uma região de colonização europeia, assim a maioria se declara 

branco. Pois de acordo com o IBGE (2010), a percentagem de brancos 

autodeclarados compõem cerca de 47% da população brasileira, somando mais de 

91 milhões de indivíduos, que estão espalhados por todo o território brasileiro; 

somente em Santa Catarina são 5.246.868 pessoas. 

A respeito da renda familiar, o mais importante dado é que 10% dos 

entrevistados relataram não terem nenhuma renda. O fato de não ter renda ou obter 

renda baixa facilita o envolvimento dos usuários de drogas em atividades ilegais, 

como por exemplo o tráfico de drogas, o roubo, a prostituição, a “manipulação” das 
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pessoas ou a troca de pertences. Essas atividades podem serem feitas tanto para o 

indivíduo conseguir comprar a droga ou para sua sobrevivência e da sua família 

(ZALESKI; SILVA, 2019). 

Sobre as questões de trabalho, os dados são confirmados por Bastos e 

Bertoni (2013), quando apresentam que a maioria dos usuários de drogas não tem 

emprego fixo, mantendo-se através de trabalhos esporádicos ou autônomos (65%), 

com dificuldades de encontrar ou manter-se no emprego seja pelo próprio uso, seja 

pelo envolvimento em atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e furtos, ou por já 

terem sido presos pelo menos uma vez na vida. 

Com os dados expostos até aqui, é necessário pensar o quanto o usuário de 

drogas está excluído da sociedade, vivendo na pobreza, com dificuldades de ter 

uma moradia, de obter um trabalho fixo e manter uma renda mensal, de acessar os 

tratamentos, a soma disso gera, no indivíduo, a perda do sentido de direito e de se 

perceber não merecedor de direitos sociais (DE LEON, 2003). O tratamento deve 

ser o primeiro ambiente a oferecer acolhimento, e se isto não acontece só vai 

favorecer a exclusão, gerando desistência dos tratamentos e manutenção do uso de 

drogas. 

Agora, analisa-se as questões da entrevista fechada, cujo roteiro foi composto 

por 18 perguntas, que serão apresentadas e discutidas a seguir, mas a descrição e 

os dados completos por município estão no Apêndice G. 

A primeira pergunta foi relacionada à idade de experimentação da droga, 21% 

tinham entre 12 a 14 anos, a mesma porcentagem (21%) tinham de 15 a 16 anos e 

também 21% tinham entre 16 a 20 anos, quando usaram droga pela primeira vez, e 

15% tinham mais de 20 anos. Vale ressaltar aqui que 10% dos entrevistados tinham 

menos de 10 anos de idade quando experimentaram a droga pela primeira vez. 

Marques (2008) e Cisa (2018) reafirmam que o uso de álcool e drogas inicia- 

se na passagem entre a infância e adolescência, que a experimentação do álcool 

inicia-se aproximadamente aos 12,5 anos de idade e do tabaco próximo aos 12,8 

anos de idade. Os mesmos autores enfatizam que indivíduos com idade próxima aos 

15 anos consomem grandes quantidades de álcool, totalizando uma média de 6,2 

litros de álcool puro por pessoa/ano. Raupp (2006) destaca que isso acontece 

porque a adolescência é a fase de transição da infância à idade adulta, que costuma 

ser considerada como um momento crítico da vida do indivíduo, por passar por 

intensas transformações, sejam elas de ordem física quanto de identidade pessoal. 
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Aqui, reflete-se como a sociedade contemporânea favorece o sentimento de 

insegurança e incerteza quanto ao futuro, com figuras de referências distorcidas, 

com adolescentes mais vulneráveis ao consumo de drogas, com maior potência de 

consumo e que são os mais afetados pelas consequências do uso de drogas 

(RAUPP, 2006). 

Como droga de experimentação, a maioria, 84%, optou pelo álcool e 21% 

pelo tabaco. Isso corresponde aos dados das pesquisas nacionais (CEBRID, 2005; 

DUARTE; STEMPLIUK; BARROSO, 2009; LARANJEIRA e cols., 2013) que apontam 

que o álcool é experimentado por pelo menos 3/4 da população, seguido do 

tabaco por 44% da população, quase metade dos brasileiros. Isso quer dizer que, 

em algum momento da vida, as pessoas irão experimentar drogas lícitas, e dos que 

são dependentes elas são a “porta de entrada”, seja para a continuação do uso 

desta mesma droga ou para a utilização de outras ilícitas. 

Foi questionado sobre qual droga a pessoa utilizava antes de iniciar o 

tratamento no CAPS: 94,7% dos entrevistados utilizavam o álcool, 44% usavam o 

tabaco, este último sempre associado a outras substâncias, e 15% usavam o crack, 

13% maconha e 10% cocaína. Isso demonstra que, no Planalto Norte-Catarinense 

como no mundo todo, a droga mais consumida é o álcool, precedida pelo tabaco, 

considerado estas como drogas lícitas, ou seja, as drogas “permitidas” (ECKEL, 

2008). 

Aqui é importante refletir a baixíssima participação dos usuários de crack nos 

tratamentos; Diehl et al. (2019) e Andrade et al. (2018) apresentam que os usuários 

de crack sentem dificuldades na adesão aos tratamentos, pois relatam que os 

serviços são limitados, que há barreiras burocráticas, o espaço de atendimento é 

estigmatizado e o discurso dos profissionais é moralizador e de marginalizado. 

De todos os entrevistados, que estavam em tratamento no CAPS, 74% já 

haviam realizado outros tratamentos anteriores e 26% estavam no primeiro 

tratamento. Dos que já passaram por tratamentos anteriores, 18% fizeram apenas 

um tratamento anterior, 15% passaram por dois tratamentos, 13% já participaram de 

três tratamentos, 13% de quatro tratamentos e 10% dos entrevistados já fizeram 

mais de cinco tratamentos. Os locais de tratamento foram preferencialmente, em 

57% dos casos, em Hospital geral, com internações breves, 30% em Comunidade 

Terapêutica, 23% em CAPS e 15% nos grupos de apoio como nos Alcoólicos 

Anônimos (A.A.), Narcóticos Anônimos (N.A.) e Amor Exigente. Apenas 15% de 
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todos os entrevistados precisaram pagar por algum tratamento anterior, e o restante 

não precisou, por nenhum dos tratamentos, inclusive o que estavam realizando no 

momento, no CAPS. 

A quantidade de tratamentos necessários para alcançar a abstinência é um 

dos custos que o uso de drogas implica no usuário e na sociedade. Pois, mesmo 

que o usuário não pague diretamente pelo tratamento ele teve um custo e foi pago 

através do orçamento público. Além disso, a cada novo tratamento, a família e o 

próprio indivíduo dedicam tempo e expectativas. A dificuldade de obter a abstinência 

pode- se dar pelo tratamento não abarcar todas as questões sociais em que o 

usuário está envolvido, como família, ambiente de trabalho e amigos, como descrito 

pelo terceiro princípio do NIDA (2001) que um tratamento eficaz é aquele que atende 

às diversas necessidades do indivíduo e não apenas ao uso de drogas. 

Bastos; Bertoni (2013), Diehl et al. (2019) afirmam que o principal critério de 

escolha para o tratamento é a gratuidade, além de oferecer ações de cunho social, 

atendimentos à saúde, alimentação, banho/higiene, auxílio na reinserção social 

como emprego, escola/curso, atividades de lazer/esporte, e que sejam próximos à 

sua residência. 

Como escolha de locais para tratamento, os usuários optam pelas 

modalidades abertas, Unidades Básicas de Saúde, ambulatório de saúde mental; 

modalidade semi-aberto, Centro de Atenção Psicossocial e hospital/dia e pela 

modalidade de regime fechado, as comunidades terapêuticas, hospitais psiquiátricos 

e hospitais gerais. (COSTA, 2009). A escolha do tipo de tratamento se dá pela 

cronicidade do uso; geralmente os primeiros tratamentos são realizados em 

ambientes abertos, mas as recaídas fazem com que o indivíduo procure tratamentos 

em modalidade semi-aberto chegando até o modelo fechado, uma vez que os 

tratamentos são especializados e oferecem maior recurso às necessidades do 

indivíduo. Sobre a efetividade dos atendimentos, os usuários avaliam em 57% como 

sendo boas, 26% como ótimo e 10% como regular. 

Pela perspectiva dos usuários de drogas, os tratamentos suprem as suas 

necessidades, são efetivos no que se propõe oferecer, pois nenhuma pessoa relatou 

que os tratamentos são deficitários. Então, o que se oferece de tratamento ajuda os 

indivíduos lidarem com as dificuldades da vida, mas nem sempre é suficiente para 

entrar em abstinência. 
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Investigando como o usuário avalia sua saúde no momento da entrevista, 

50% se sentem satisfeitos com a própria saúde, 15% sente-se insatisfeito, 15% está 

muito satisfeito e 15% sente-se indiferente com sua própria saúde. Apenas 2% 

relatam estarem muito insatisfeitos com a saúde. 

Sobre as doenças que os indivíduos têm, diagnosticadas, 55% dos 

entrevistados relataram ter alguma doença mental, como Depressão ou Ansiedade. 

10% relataram deficiência nutricional, 7% cirrose hepática e também 7%, 

complicações pulmonares, 2% HIV/AIDS, 2% Hepatite, também 2%, Câncer e 29% 

não tem nenhuma doença diagnosticada. 

Na amostra do Planalto Norte-Catarinense percebe-se o desenvolvimento de 

doenças mentais como a depressão e a ansiedade concomitante ao uso de drogas, 

algo semelhante é encontrado nas pesquisas norte-americanas (LARANJEIRA cols., 

2013; CORDEIRO et al., 2019), que dos transtornos psiquiátricos mais associados 

ao uso de outras drogas está o transtorno de ansiedade (28%), transtorno de humor 

(26%), transtorno de personalidade antissocial (18%) e esquizofrenia (7%). 

Sobre o uso de álcool e o desenvolvimento da cirrose hepática, 7% dos 

entrevistados relataram ter a doença diagnosticada, isto condiz com CISA (2018) 

que demonstra que 30% das pessoas usuárias de álcool desenvolvem cirrose 

hepática. 

Santos; Souza (2010) consideram que o uso de drogas, principalmente o 

crack é um facilitador para a contaminação de doenças sexualmente transmissíveis 

(DSTs), principalmente a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e as 

hepatites virais, uma vez que os indivíduos se expõem a maior número de parceiros 

e ao compartilhamento dos utensílios necessários para usar as drogas. Além destas, 

há ainda consequências ao cérebro, rins e ossos, problemas pulmonares como 

tuberculose e pneumonia, tosse, dor torácica, dispneia, desnutrição, alterações da 

pressão arterial, infartos e acidente vascular cerebral, degeneração muscular e 

diminuição da libido. 

42% dos entrevistados já necessitaram de afastamento pela previdência 

social para tratamento do uso de drogas, ficando assim incapacitados para o 

trabalho e 58% nunca receberam benefícios da previdência social. Soma-se esta 

questão aos gastos sociais que a droga gera, pois muitas pessoas atingidas com 

essa problemática necessitam de afastamentos e aposentadorias pela previdência 

social. Em 2007, o Brasil teve 13.253 casos de afastamento para tratamento doença 
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na Previdência Social; em Santa Catarina foram 1.371 casos, 10,3% do total 

nacional, principalmente entre as idades de 40 a 49 anos. Em relação a 

aposentadorias devido a acidentes e problemas relacionados às drogas, foram 575 

no Brasil, 26 (4,5%) somente em Santa Catarina (DUARTE et al., 2009). 

Foi perguntado sobre os agravos que o uso de drogas gerou ao usuário de 

drogas entrevistado: 57% relataram já terem sofrido acidente de trânsito sob o efeito 

de drogas, 52% já apresentaram overdose ou coma alcoólico, 43% tiveram 

problemas com a justiça e 36% já tentaram suicídio. Diehl et al. (2019) e Diehl et al. 

(2010) já demonstraram em pesquisas anteriores que o uso de drogas aumenta os 

índices de ideação, tentativa e suicídio, uma vez que 37% dos suicídios e 40% das 

tentativas de suicídio estavam precedidos por uso agudo de álcool. Sobre os 

acidentes de trânsito associados ao consumo de álcool, Duarte et al. (2009) realizou 

um levantamento dos acidentes ocorridos em rodovias federais com vítimas 

associadas ao consumo de álcool entre 2004 e 2007 e demonstrou que Santa 

Catarina tem o maior índice de acidentes em comparação aos demais estados 

brasileiros, com 834 de casos, sendo 20,4% do total brasileiro. 

Das consequências negativas que a droga pode gerar na vida do indivíduo, 

81% relataram piora na saúde, 71% gasto excessivo de dinheiro, 60% relataram 

dificuldades de relacionamento com a família, 52% perda da confiança das pessoas, 

47% perda de algum bem (carro, casa), 42% dificuldades de relacionamento com 

amigos, 39% relataram prisão/processo judicial, 36% perda de emprego, 31% 

dificuldade educacionais; 7% envolvimento em crimes e envolvimento no tráfico de 

drogas. Estes dados estão de acordo com vários autores, como Santos e Souza 

(2010), De Leon (2003) e Laranjeira; Meloni (2004) explanam as consequências 

negativas que o uso da droga pode gerar na vida do indivíduo como problemas 

interpessoais (problemas familiares, conflitos conjugais e divórcio), problemas 

financeiros, problemas ocupacionais, dificuldades educacionais (alteração da 

memória, da concentração, déficits nas capacidades verbais, de leitura, escrita ou na 

realização de tarefas), perda do sentido de direito (inexistência de valores pessoais, 

desleixo com a higiene pessoal), falta de responsabilidade pessoal (alterações 

comportamentais, instabilidade de humor, pensamento irrealista ou desorganizado, 

alterações da sensopercepção e perda de contato com a realidade), 

irresponsabilidade perante os outros (agressividade, vandalismo, desordem pública 

e abuso de menores) e falta de confiança. 
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O exposto acima demonstra o quanto o uso de drogas impacta na vida do 

indivíduo e da sociedade, pois o usuário fica doente e recorre aos serviços de 

saúde, perde o emprego e necessita de benefícios da previdência social, envolve-se 

em crimes, tráficos e é preso, gerando insegurança na população. 

Os próprios entrevistados relataram como outras consequências advindas do 

uso de drogas a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a perda de 

oportunidades, a interrupção dos estudos e dos projetos pessoais e profissionais, a 

diminuição da vontade e da autoestima, o envolvimento em brigas e a perda da 

credibilidade frente as outras pessoas. 

Dos indivíduos usuários de drogas 31% relataram que a droga gerou muitas 

complicações negativas na sua vida, 28% relataram que foram bastante implicações, 

21% relataram que foi razoável o nível das implicações, 13% as implicações foram 

poucas e 5% relataram que não teve nenhuma implicação negativa com o uso de 

drogas. 

Todo o exposto até este momento demonstra o quanto o uso de drogas traz 

implicações negativas na vida do usuário, como complicações na saúde física e 

psíquica, dificuldades de trabalho, de relacionamento familiar e social, gasto 

excessivo de dinheiro entre outros que já foram apresentados. Mas a dificuldade das 

pessoas perceberem estas implicações podem estar relacionadas ao que De Leon 

(2003) expõe, que o uso de drogas afeta também o pensamento do dependente 

químico, podendo ser irrealista ou desorganizado, gerando uma confusão nos 

valores pessoais, fazendo com que não percebam as perdas que têm advindas do 

uso de drogas. 

 

4.2 ORDENAMENTO DOS ATENDIMENTOS O OS CUSTOS FINANCEIROS 
INVESTIDOS PELA SAÚDE PÚBLICA PARA O ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DE 
DROGAS 

 

Nesta parte da apresentação da pesquisa de campo, se faz a partir dos dados 

coletados nos setores, instituições e profissionais nos quatro municípios que 

responderam os questionários. Com isto, serão excluídos os dados da cidade de 

São Bento do Sul, que ficaram incompletos. Considerar-se-á então as informações 

dos municípios de Mafra, Porto União e Canoinhas, mas é importante ressaltar a 

não participação dos gestores municipais de saúde de Mafra e de Canoinhas, com 
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isso serão discutidos os dados das demais instituições e de cada município 

individualmente. 

Os três municípios estão em conformidade com a Portaria nº 3.088, de 23 de 

dezembro de 2011, que instituiu a Rede de Atenção Psicossocial (BRASIL, 2011), 

pois têm aparatos da Rede, e observa-se a existência dos serviços conforme o 

quadro a seguir: 

 

Quadro 5 - Serviços da RAPS existentes nos municípios pesquisados 

Porto União Mafra Canoinhas 

Atenção básica em saúde: 
Unidades Básicas de Saúde e 
equipes do Programa 
Estratégia da Família. 

Atenção básica em saúde: 
Unidades Básicas de Saúde e 
equipes do Programa Estratégia 
da Família. 

Atenção básica em saúde: 
Unidades Básicas de Saúde e 
equipes do Programa 
Estratégia da Família. 

Atenção de urgência e 
emergência: SAMU, UPA 24 
horas, portas hospitalares de 
atenção à urgência/pronto 
socorro. 

Atenção de urgência e 
emergência: SAMU, sala de 
estabilização, UPA 24 horas, 
portas hospitalares de atenção 
à urgência/pronto socorro. 

Atenção de urgência e 
emergência: SAMU, UPA 24 
horas. 

Atenção hospitalar: convênios 
em hospital geral e com 
serviço hospitalar de 
referência para atenção 
especializada. 

Atenção hospitalar: convênios 
em hospital geral e com serviço 
hospitalar de referência para 
atenção especializada. 

Atenção hospitalar: convênios 
em hospital geral e com 
serviço hospitalar de 
referência para atenção 
especializada. 

Atenção psicossocial 
especializada - CAPS I.  

Atenção psicossocial 
especializada - CAPS I. 

Atenção psicossocial 
especializada - CAPS I. 

Comunidade Terapêutica – 
Hermon. 

Comunidade Terapêutica – 
ATENA. 

Comunidade Terapêutica – 
ARAD. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Conforme descrito pelos coordenadores dos CAPS, os municípios 

pesquisados não atendem a todos os critérios da Rede de Atenção Psicossocial, 

principalmente nos quesitos que abordam sobre as equipes de atenção básica para 

populações específicas, dos consultórios na rua, do apoio aos serviços de atenção 

residencial em caráter transitório, dos centros de convivência e das estratégias de 

desinstitucionalização. 

Sobre o encaminhamento dos usuários para tratamento, G1 relatou: 

 “O encaminhamento é realizado pela Atenção Básica, familiares, Poder 

Judiciário e demanda espontânea”. 

Demonstra a entrada do usuário de drogas na Rede de Atenção Psicossocial, 

pois indiferente onde o indivíduo for procurar ajuda ele será inserido na rede e 

encaminhado para serviços conforme a necessidade. É importante verificar que a 

efetividade da Rede se dá pela inter-relação e pela complementariedade dos 

serviços, e não apenas o encaminhamento aos serviços. 
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Por mais que haja incentivos financeiros da esfera federal para a manutenção 

dos CAPS, percebe-se que a grande parte dos investimentos e da manutenção do 

serviço recai sobre os próprios municípios, conforme relato pelos coordenadores dos 

CAPS: 

“Há três anos não recebemos nenhum recurso do governo federal, quem 

mantém todos os custos do CAPS é o município” – C1. 

“O CAPS não tinha sede própria, para ter um local apropriado o município se 

mobilizou para construir o espaço específico do CAPS” – C2. 

“O Núcleo de Dependência Química é um serviço que foi desenvolvido e 

atualmente é custeado com recursos do próprio município” – G1. 

Na sequência, apresentam-se dados individualmente por município, sobre os 

planos municipais de saúde e os valores que cada um destinou, em 2017, a serviços 

como o CAPS e as Comunidades Terapêuticas. 

O Plano Municipal de Saúde de Porto União, quadriênio 2014-2017, descreve 

as deficiências existentes no município em relação aos atendimentos de 

especialidades médicas, devido à sobrecarga de encaminhamentos da rede básica, 

a falta de efetivação do sistema de referência e contra-referência, deficiência na 

estrutura física existente, além do número reduzido de profissionais nas 

especialidades, para as áreas clínicas e psíquicas. Como objetivos a serem 

desenvolvidos no quadriênio tem-se o desenvolvimento do Programa de Prevenção 

e Controle do Tabagismo e da Atenção em Saúde Mental, melhorias das ações do 

CAPS e a aplicação da rede de atenção psicossocial. 

Desde fevereiro de 2018, Porto União conta com um serviço especializado em 

dependência química, o Núcleo de Dependência Química, serviço semelhante ao 

CAPS AD, com equipe multidisciplinar especialista em saúde mental. Este serviço foi 

desenvolvido por iniciativa do governo municipal que atende exclusivamente 

usuários de álcool e drogas, uma vez que o município não se enquadra nos critérios 

do ministério da saúde para obter um CAPS AD, com isso, todos os custos de 

manutenção e investimento recaem sobre o município de Porto União. Neste 

município, se realizou um levantamento para investigar o tamanho da demanda para 

dependência química e mapeou cerca de 1.318 pessoas usuárias de drogas. No 

momento da pesquisa, em 2018, estavam em tratamento no Núcleo de Dependência 

Química 118 pessoas, que chegam até serviço, encaminhadas pela Atenção Básica, 

pelos familiares, pelo Poder Judiciário ou por demanda espontânea. 
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Anterior a este serviço, os atendimentos aos usuários de drogas aconteciam 

pelo CAPS I, no ano de 2017, o município investiu R$ 458.148,33, R$ 440.622,70 

para pagamento da equipe e R$ 17.525,36 com medicamentos, para atender 243 

usuários de drogas no CAPS, perfazendo uma média de R$1.885,38 por pessoa/ano 

atendida, somente por esse local de tratamento. 

A Secretaria de Saúde de Porto União também mantém um contrato de 

custeio com o Hospital Geral São Braz, a fim de garantir desde atendimentos 

clínicos, até média e alta complexidade. Além disso, tem convênio com a Clínica 

Médica HJ, que são serviços especializados em saúde mental e com a Comunidade 

Terapêutica Fundação Hermon. 

A Fundação Hermon realiza acolhimento de 6 meses para pessoas que 

sofrem transtornos decorrente do uso e abuso de substâncias psicoativas. No ano 

de 2017, foram atendidas 72 pessoas, arrecadando em torno de R$ 104.400,00. 

Com isso, cada atendimento custou, em média, R$ 1.450,00 mensais por pessoa. 

Para a manutenção dos atendimentos, a CT recebe recurso das esferas municipais, 

estaduais e federal, 15% do valor total arrecadado advindo dos órgãos públicos 

municipais, 35% arrecadado dos órgãos públicos estaduais, 40% dos órgãos 

públicos federais e 10% por recursos próprios, incluindo doações e colaborações 

espontâneas. 

Pensando em ações preventivas, em Porto União, no ano de 2018, com a 

criação do Núcleo de Dependência Química, foram realizadas palestras e rodas de 

conversas com crianças e adolescentes de 7 a 17 anos das escolas municipais. 

Ações coordenadas pela equipe do NASF, em parceria com a equipe do Núcleo, 

programa de saúde na escola que não tem custos para o município, uma vez que é 

realizado pela equipe já formada do NASF e do Núcleo de Dependência Química e 

os materiais didáticos são disponibilizados gratuitamente pelo Ministério da Saúde. 

No Plano Municipal de Saúde de Canoinhas, quadriênio 2014-2017, se 

considera o cuidado à saúde mental, em três níveis de atenção: o básico (UBS), o 

especializado (CAPS, Clínicas Especializadas e Hospitais Contratualizados) e o 

serviço de urgência. Nesses níveis de atenção, o CAPS é considerado como um 

serviço especializado, em razão das características próprias do município, os 

problemas de ordens psíquicas são atendidos diretamente nas UBS’s e, se 

necessário, são encaminhados para tratamentos especializados. Como prioridades 

do quadriênio, Canoinhas se dispôs a monitorar construção do Centro de Atenção 
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Psicossocial I, Implantar o Serviço Hospitalar de Referência / Álcool e Drogas, 

Implantar Serviço Residencial Terapêutico, Alteração da Modalidade CAPS l para 

CAPS II. 

A estimativa de pacientes usuários de drogas, em tratamento no CAPS em 

2017, foi de 190, 138 homens e 52 mulheres; destes, 25 eram adolescentes. No 

CAPS, os pacientes adultos são atendidos conforme demanda espontânea ou 

encaminhados por outros serviços, recebem atendimento multiprofissional, 

passando por triagem, consulta médica, atendimento psicológico e inseridos em 

grupos terapêuticos conforme necessidade e aceitação. Os pacientes adolescentes 

e crianças são atendidos pelo Programa Psicossocial para Crianças e Adolescentes, 

uma iniciativa municipal para atendimento dos menores de idade. Nesse programa, 

os pacientes passam por consultas médicas e atendimento psicológico. O tempo 

médio de acompanhamento no CAPS é de seis meses a um ano. 

Levando em consideração as medicações, consultas e avaliações, cada 

paciente custa em média de R$200,00 mês, totalizando R$2.400,00 por ano. O 

município arca com a maior parte da manutenção dos setores de saúde mental, 

como pagamento de um médico generalista, 20 horas, um psiquiatra, 10 horas 

mensais, uma técnica em enfermagem, 40 horas, uma psicóloga, 20 horas e uma 

servente, 40 horas. Os demais gastos com o CAPS também são custeados pelo 

município, girando em torno de 100 mil reais mensais; o CAPS recebe mensalmente 

ainda 28 mil reais do governo federal, os quais são utilizados para o funcionamento 

do setor, tanto atendimento para uso de álcool e outras drogas como transtornos de 

saúde mental em geral. O CAPS de Canoinhas não tem dados de efetividade dos 

atendimentos.  

A Comunidade Terapêutica "Caminho do Sol", instalada em Canoinhas, 

oferece tratamento para usuários de álcool e outras drogas aos que desejam se 

recuperar, usando o critério de voluntariedade, atendendo acolhidos do sexo 

masculino, maiores de 18 anos. O acolhido fica em tratamento em regime integral 

pelo período de 06 meses, e após o terceiro mês, ele pode realizar visitas familiares, 

ficando três dias em casa e quatro na comunidade até encerrar o tratamento. O 

tratamento baseia-se em três eixos de ação: a interação social entre os pares, as 

atividades profissionais e a espiritualidade. Em 2017, a ARAD atendeu 57 pessoas, 

que permaneceram uma média de 5 meses e cada pessoa custou R$1.500,00 por 

mês. No decorrer do ano, a instituição recebeu R$ 24.000,00 dos órgãos públicos 
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municipais, R$ 120.000,00 dos órgãos públicos estaduais e também R$120.000,00 

dos órgãos públicos federais, não necessitando de recursos próprios da instituição. A 

média de efetividade dos tratamentos é de 12%. 

O Plano Municipal de Saúde do município de Mafra, quadriênio 2014-2017, 

demonstra os serviços existentes como: SAMU avançado, UTI adulto e neonatal, 

terapia renal substitutiva, hemoterapia e captação de órgãos para transplantes, 

maternidade e hospital, além de 25 estabelecimentos públicos, totalizando 92 

estabelecimentos de saúde. No quesito saúde mental, ela está ancorada nas 

diretrizes do Ministério da Saúde, no que se refere ao planejamento, 

acompanhamento, organização e avaliação dos serviços e programas voltados à 

saúde mental de todo município. Dentre as responsabilidades para o quadriênio, foi 

colocada a efetivação do trabalho do CAPS; Matriciamento da Saúde Mental na 

Atenção Básica; Apoio na organização do fluxo do Ambulatório de Psiquiatria; 

Supervisão do Pronto Atendimento no acolhimento e atenção à emergência em 

psiquiatria; Trabalho em conjunto com o setor de Psicologia. 

O CAPS de Mafra oferece atendimento individual e em grupo, tanto por 

psicólogos, médico e enfermeiros, e podem ser realizados encaminhamentos para 

serviços de desintoxicação e comunidade terapêutica. No ano de 2017, foram 135 

pessoas atendidas, e não foi possível mensurar o tempo que cada pessoa participou 

do tratamento. Cada pessoa, em atendimento, custou em média R$140 por mês aos 

órgãos municipais, pois toda a manutenção do serviço, aproximadamente R$ 

45.000,00 por mês, é realizado pela secretária municipal, sem auxílio das esferas 

estadual e federal. 

Na Associação Terapêutica Novo Amanhecer, comunidade terapêutica em 

Mafra, o serviço de Acolhimento transitório em regime residencial no modelo 

psicossocial de Comunidade Terapêutica; foram acolhidas 141 pessoas no ano de 

2017, cada pessoa permaneceu em média 3 meses em tratamento, com 

investimento mensal de aproximadamente R$1.800 por pessoa. Do valor total que a 

instituição angariou no ano de 2017, 28% (R$102.383,88) foram financiados pela 

esfera municipal, 10% (R$ 40.000,00) pelos órgãos estaduais, 28% (R$155.740,86) 

foi financiado pelos órgãos públicos federais e ainda 34% de recursos próprios, 

mensalidades particulares e doações. Como dados de efetividade de tratamento, 

25% dos acolhidos terminaram o programa de 06 meses, em 2017. 
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Realizando a somatória dos valores investidos em cada município, o valor per 

capita de cada município é: 

 

Tabela 3 – Per capita/ano investido pela saúde dos municípios pesquisados 

Município Número de 
habitantes 

Investidos pelo 
município (R$) 

Valor per capita por 
ano (R$) 

Porcentagem per 
capita ano (%) 

Porto União 33.493  552.148,06 16,48 0,09 
Mafra 52.912  642.383,88 12,14 0,05 
Canoinhas 52.765  1.224.000,00 23,19 0,09 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Neste demonstrativo, percebe-se que o município de Canoinhas investe mais 

do que os outros. É importante ressaltar que não foram calculados os valores 

investidos nos grupos de Tabagismo e das internações em Hospital Psiquiátrico e 

Hospital Geral. 

Na União Europeia, o custo per capita por ano destinado ao atendimento das 

pessoas usuárias de drogas ilegais variou de €0,38 (R$1,60) a €78 (R$328,73) e 

para o álcool de €26 (R$109,58) a €1.500 (R$ 6.321,75), tendo uma média de €401 

(R$1.690,01) para todas as drogas (DIEHL et al., 2019). Trazendo para a realidade 

brasileira, os valores per capita de R$ 16,48, em Porto União, R$ 12,14, em Mafra e 

R$ 23,19, em Canoinhas, estão muito distantes da realidade da União Europeia, 

uma vez que os dados coletados envolvem somente tratamento nas comunidades 

terapêuticas e CAPS dos municípios. 

Se analisar o PIB per capita de cada município com os valores investidos, 

Porto União investiu 0,09%, mesmo valor investido em Canoinhas (0,09%) e Mafra 

investiu 0,05%. Um valor bem abaixo do citado por Moraes; Campos; Laranjeira 

(2019) que estima um gasto anual da ordem de 7% do produto interno bruto (PIB) 

nacional com as consequências de diversos problemas relacionados apenas ao 

consumo de álcool, aqui incluindo as questões de saúde, segurança e previdência. 

Com o exposto até o momento, os municípios do PNC são atingidos pelas 

consequências do uso das drogas, pois estas oneram a sociedade, de forma direta e 

indireta, como CISA (2018) reforça, pois o uso de drogas potencializa os custos em 

hospitais e outros dispositivos do sistema de saúde, do sistema judiciário, 

previdenciário, na perda de produtividade do trabalho, absenteísmo, desemprego, 

entre outros. 
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Já Moraes; Campos; Laranjeira (2019) relata que a economia da Saúde busca 

sempre identificar a melhor aplicação possível dos recursos, considerando a 

segurança, a eficácia e a efetividade das intervenções avaliadas. Vale ressaltar que 

a melhor alocação de recursos não significa „economia de verbas‟, mas sim, 

qualidade dos serviços e efetividades das ações. 

Percebe-se que não há dados das efetividades e eficácia dos serviços 

prestados, principalmente quando são avaliados os dados dos CAPS, assim, não é 

possível identificar se os recursos destinados à temática drogas têm sido suficientes 

ou não para atender toda a demanda e reduzir o número de usuários de drogas. 

Cada município precisa pensar sua política sobre drogas conforme os 

aspectos locais, como: políticas nacionais já estabelecidas na área da saúde e da 

assistência social, os direitos universais, intensidade do dano da droga, a cultura 

local envolta ao uso da droga, necessidades da região e de cada grupo populacional 

para desenvolver ações de prevenção de acordo com cada faixa etária, avaliações 

frequentes das ações desenvolvidas, divulgação dos resultados encontrados; 

treinamento continuado às equipes de trabalho; financiamento garantido, sem 

interrupções e fiscalizações frequentes. (LARANJEIRA, 2010; MARQUES, 2010; 

SANTANA; DIEHL, 2019). Por isso, verificou-se distinção entre as ações oferecidas 

em cada município, por exemplo, Porto União desenvolveu um local específico para 

tratar a demanda de usuários de droga, enquanto os demais municípios continuam 

atendendo no próprio CAPS.  

Apesar de todas as ações de políticas públicas descritas até o momento, há 

poucas ações desenvolvidas pelos gestores e profissionais da saúde nas áreas 

preventivas. Porto União foi o único município que relatou planejar e executar ações 

de prevenção, que realizam palestras e rodas de conversas nas escolas do 

município, coordenadas pela equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família, em 

parceria com a equipe do Núcleo de Dependência Química. Estas palestras e rodas 

de conversa atingem um público com idade de 7 a 17 anos. E são ações que não 

geram custos para o município, visto que a equipe já está formada e os materiais 

didáticos são disponibilizados pelo Ministério da Saúde gratuitamente, necessitando 

apenas de organização e boa vontade, para que as ações aconteçam. 

A realidade do Planalto Norte-Catarinense discorda do que aborda o autor 

Dias (2012), que o Governo Federal, juntamente com as demais esferas 

governamentais, está ampliando investimentos em programas de políticas públicas, 
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que têm como objetivo primordial a prevenção do uso das drogas, além de ter em 

seu foco o tratamento e a posterior reinserção social do sujeito que passou pelo 

tratamento, minimizando as recaídas futuras. Nos municípios estudados, é possível 

verificar que apenas os governos municipais têm se preocupado no desenvolvimento 

de ações de tratamento e reinserção. Mas as ações de prevenção são deixadas de 

lado por todas as esferas do governo. 

 

4.3 AS IMPLICAÇÕES DO USO DE DROGAS À SAÚDE INDIVIDUAL E PÚBLICA 
COM O DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
 

O motor do desenvolvimento regional é o homem, e este, para contribuir com 

o desenvolvimento precisa ter saúde, qualidade de vida, emprego e ser envolvido na 

sociedade. Mas o uso de drogas está comprometendo a saúde do indivíduo e com 

isto ele se torna apático, sem responsabilidade com a região e sem detentor de 

direito. 

A utilização das drogas produzem doenças mentais e, consequentemente, o 

uso acaba destruindo as melhores qualidades da pessoa, contribuindo para a 

desestabilização da relação com a família, com a sociedade e com o 

desenvolvimento da região (LARANJEIRA, 2010a). O uso de drogas implica no 

surgimento de diversas doenças, na queda da produtividade do trabalho, na 

violência, nos acidentes de trânsito, no envolvimento com o tráfico de drogas e na 

criminalidade, além dos problemas interpessoais, psicológicos e sociais. (UNODC, 

2016; SANTANA; DIEHL, 2019; SERRAT, 20007; DIEHL; CORDEIRO; 

LARANJEIRA, 2019; DIEHL; VIEIRA; GOMES, 2010; CORDEIRO et al., 2019). 

No ano de 2017, foram 838 pessoas atendidas pelos CAPS e pelas 

Comunidades Terapêuticas, nos municípios pesquisados, equivalente a 0,6% da 

população. Neste período, deixaram de produzir e de contribuir com o 

desenvolvimento da região, necessitando, em muitos casos, de recursos 

governamentais para tratamento. 

Isto fica nítido, ao verificar-se que as pessoas que estão em tratamento para 

uso de drogas são as que têm maiores condições de contribuírem na renda familiar, 

considerados como população economicamente ativa, dos 25 aos 49 anos (IBGE, 

2012). Estes deixam de produzir e colaborar com a região nos diversos tipos de 

capitais, sejam: econômico, físico, cognitivo, simbólico, cultural, institucional, 
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psicossocial, social, cívico e capital humano (BOISIER, 1999). Assim, a região perde 

a possibilidade de crescimento e desenvolvimento advindo desta parte da 

população. 

Outra implicação ao desenvolvimento regional são as mortes e incapacidades 

decorrentes ao uso de drogas, podendo ser diretamente pelo uso, por acidente de 

trânsito, homicídio, overdose, violência e suicídio (BARROSO; GUIDORENI; 2018). 

Segundo os dados da DATASUS, que aponta a mortalidade dentro dos centros de 

atendimento á saúde do SUS, no ano de 2017, dos 1.108 totais de mortes no ano 

nos municípios do PNC, 23 foram em decorrência do uso de drogas. No Brasil houve 

um total de 707 mortes nos ambientes do SUS em decorrência ao uso de drogas no 

mesmo ano. Estes dados corroboram com Barroso; Guidoreni (2018), e a tabela 

abaixo apresenta o número de mortes por cidade. 

 

Tabela 4 - Óbitos por municípios do PNC em decorrência do uso de álcool e drogas no ano de 2017. 

Município Óbitos 

Campo Alegre 1 
Canoinhas 7 
Irineópolis 1 
Mafra 1 
Major Vieira 1 
Papanduva 1 
Porto União 5 
Rio Negrinho 1 
São Bento do Sul 4 
TOTAL 23 

Fonte: DATASUS (2019). 

 

Os impactos que essas mortes geram são intangíveis, pois representam uma 

perda de bem-estar e de recurso no sistema familiar, no sistema social e no sistema 

produtivo. 

Mais uma implicação ao desenvolvimento regional é que o usuário de drogas 

tem uma sensação de autosuficiência e de satisfação, pois se afasta dos 

sofrimentos, com isso observa-se que a droga tira o sujeito da relação com os outros 

e também   da condição de sujeito, pois provoca uma espécie de suspensão de sua 

existência em função de sua colagem com a droga, que o coloca em outra realidade 

(ALMEIDA, 2011). Consequentemente, o indivíduo não contribui para o 

desenvolvimento regional, pois preocupa-se somente consigo mesmo e não com o 

coletivo, com o social, colaborando para uma sociedade apática e desenvolvimento 

lento. 
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O uso de drogas é visto como mal social, é uma doença, mas na região do 

Planalto Norte-Catarinense é negligenciada, não recebe a mesma atenção que 

outras doenças recebem, pois o que é investido não é suficiente para diminuir a 

amplitude da gravidade que as drogas geram. Essa negligência pode se dar como 

consequência do preconceito, por acreditarem que o uso de drogas é uma questão 

de caráter pessoal. 

Conforme o artigo Art. 196, da Constituição Federal do Brasil de 1988, “a  

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”, mas quando o tema é drogas não se percebem ações que diminuam 

o risco, que gerem promoção, proteção e recuperação do usuário.  

Com o exporto anteriormente e com a afirmação de Outhwaite; Bottomore 

(1996), que entende desenvolvimento como uma conquista do progresso econômico 

e social, adaptando o ambiente externo, para que se torne favorável aos sujeitos que 

vivem em determinado território, verifica-se que a região do Planalto Norte-

Catarinense não atingirá o progresso econômico e social enquanto mantiver ações 

como: colocar o uso de drogas de lado nas discussões orçamentárias, não 

desenvolver ações de inclusão, não oferecer novas possibilidades de tratamento e 

não possibilitar mais alternativas para qualidade de vida e bem-estar da sociedade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

O desenvolvimento regional precisa valorizar os fatores internos e as 

demandas sociais da região. Dessa forma, as políticas públicas devem atentar-se 

para as peculiaridades das populações, focalizando o desenvolvimento das 

potencialidades e habilidades humanas da sociedade local, por isso deve pensar 

sobre drogas, conforme as necessidades da população do Planalto Norte- 

Catarinense. 

É sabido que uma das obrigações do Estado é oferecer saúde para todos, 

mas os municípios do Planalto Norte-Catarinense deixam a desejar, quando o tema 

é uso de drogas, pois espera-se que o indivíduo contribua com o desenvolvimento 

da região, mas o Estado não atende a todas as suas demandas. 

As implicações do uso de drogas afetam tanto a vida do usuário como a 

sociedade em geral, pois acarretam para a o indivíduo doenças mentais como 

depressão e ansiedade, dificuldade de emprego e renda, necessidade de diversos 

tratamentos, brigas com familiares e amigos, perda de bens, gasto excessivo de 

dinheiro por parte do usuário, sobrecarga à saúde pública e falta de pertencimento 

do usuário à sua região. 

Sobre as repercussões que o uso de drogas ocasionou exclusivamente na 

vida do indivíduo que usa drogas, temos a piora na saúde, o gasto excessivo de 

dinheiro, dificuldades de relacionamento com a família e amigos, perda da confiança 

das pessoas, perda de bens materiais como carro e casa, perda de emprego, 

dificuldade educacionais, processos judiciais e encarceramento, envolvimento em 

crimes e no tráfico de drogas. 

Em relação ao ordenamento dos atendimentos assumido pela saúde pública, 

os municípios pesquisados oferecem alguns serviços de acolhimento e tratamento 

ao usuário de drogas, conforme prevê a política pública sobre drogas, mas há outros 

que ainda podem ser desenvolvidos e com isso aumentar as alternativas de 

tratamentos. Neste ordenamento, verificou-se a sobrecarga do CAPS (serviço 

custeado exclusivamente pelos governos) para atender toda a demanda de saúde 

mental do município, incluindo o uso de drogas, gerando baixa adesão dos usuários 

de drogas nos CAPS. Há necessidade de: maior estimulação a participação nos 

grupos, desenvolver atendimentos às populações específicas e ampliar os 

tratamentos com ações de vinculação familiar, prática de esportes, encaminhamento 
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para emprego e obtenção de renda, retorno aos estudos, incentivar atividades de 

lazer e desenvolvimento de autonomia.  

Na questão sobre os custos financeiros investidos pela saúde pública, 

percebe-se que há recursos investidos para o tratamento do uso de drogas, mas são 

insuficientes, pois toda a demanda da saúde mental recai somente sobre os CAPS e 

as Comunidades Terapêuticas, e o número de recorrências aos tratamentos é alto. 

Então é precário o cenário do ordenamento para tratamento ao uso drogas, que 

poderia ser enfrentado com mais participação e envolvimento de todos os setores da 

sociedade, tanto governamental como não-governamental. Pois, para haver a 

efetivação das políticas públicas, é necessário respaldar-se pelo princípio da 

responsabilidade compartilhada, adotando como estratégia a cooperação mútua e a 

articulação de esforços entre governo, iniciativa privada, terceiro setor e cidadão, no 

sentido de ampliar a consciência para a importância da intersetorialidade e 

descentralização das ações sobre drogas no país. É necessário estimular novas 

iniciativas de acolhimento e prevenção, do contrário toda a sociedade continuará 

sofrendo com as consequências do uso de drogas. 

Quanto às implicações do uso de drogas no desenvolvimento regional, 

percebe-se que os tratamentos ajudam, mas atendem a mínima parcela da 

população usuária de drogas, e que ainda não é dada a devida importância à 

problemática sobre drogas como é feito com outras doenças, com isso, o indivíduo 

continua sem saúde, sem qualidade de vida, sem emprego e é excluído da 

sociedade, consequentemente, não contribuirá e com o desenvolvimento regional. 

O resultado da pesquisa foi atingido parcialmente, sustentada pela 

resistência, falta de comprometimento e negação dos secretários municipais de 

saúde em participar. Pois a baixa adesão destes interferiu na aquisição de dados 

precisos da realidade local. 

Além disso, esta pesquisa foi limitada por não conseguir abarcar todos os 

custos relacionados ao uso de drogas, principalmente investigando em outros locais 

de atendimento à saúde, como hospitais gerais e psiquiátricos. 

O intuito desta pesquisa não é encerrar todas as discussões sobre uso de 

drogas, pois há necessidade de desenvolver novas pesquisas, juntamente com os 

agentes de saúde, que acompanham de perto a realidades das famílias do 

município. É importante levantar a eficácia dos programas de tratamento e 

prevenção ao uso de drogas, incluindo o tempo médio em que cada usuário participa 
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do CAPS. E ainda realizar a somatória dos custos financeiros investidos pela saúde 

pública para o tratamento ao uso de drogas, em âmbito estadual e nacional. 

Com o desenvolvimento da pesquisa, é possível perceber a complexidade do 

tema, considerando que o contexto atual de sociedade incentiva a exclusão do 

usuário de drogas, estigmatizando-o e dificultando o processo de recuperação. É 

necessário repensar as crenças e a cultura envolta ao uso de drogas, buscando 

incluí-lo na tomada de decisão frente ao tratamento e no desenvolvimento de novas 

políticas públicas. Que esta pesquisa possa ser um dos passos para modificar o 

contexto das drogas no Planalto Norte-Catarinense, após explanar e conhecer a 

realidade na região. 

Pois, quando se pensa em uso de drogas, pensa-se em um ser humano que 

quer ser feliz, e que encontra na droga uma forma de amortecer suas preocupações 

na busca pela sua auto-realização. Assim, é preciso que a sociedade ofereça e 

incentive as boas relações e bom contato familiar, a prática de esportes, de emprego 

e renda, de estudos, atividades de lazer e do desenvolvimento de autonomia. 
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APÊNDICE A – Roteiro de questões à confirmar com gestores municipais de 

saúde 

 

Levando em consideração o ano de 2017, responda conforme dados 

documentais: 

 

Nome: 

Local de trabalho: 

Função: 

Cidade:  

 

1. Valor orçado para as ações voltadas tratamento ao uso de drogas a Saúde 

Municipal planejou para o ano de 2017. 

2. Valor destinado aos serviços de atendimento/tratamento ao uso de drogas no 

ano de 2017. 

3. Do montante dos recursos do município utiliza para a temática. 

4. O município tem algum levantamento que explicite a realidade do consumo de 

drogas e as implicações na vida que demandem atendimento. 

5. A origem dos recursos (fundo de saúde).  

6. Como é feito o encaminhamento das pessoas que precisam de atendimento. 

7. Como é tramite dos atendimentos. 

8. Serviços de atendimento aos usuários de drogas (municipal e sociedade civil). 

9. Número de pessoas atendidas no ano de 2017. 

10. Programa de prevenção ao uso de drogas e valor. 
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APÊNDICE B – Questionário gestores de instituições que oferecem 

atendimento/tratamento à usuários de álcool/drogas (CAPS, CT, outros) 

 

Levando em consideração o ano de 2017, responda conforme dados 

documentais: 

 

Nome: 

Local de trabalho: 

Função: 

Cidade:  

 

1. Qual serviço de atendimento aos usuários de drogas a instituição oferece? 

2. Qual o número de pessoas usuária de drogas foi atendia no ano de 2017? 

3. Quanto tempo, em média, de cada participante participou do tratamento? 

4. Quanto custou cada atendimento por pessoa, em reais? 

5. Do valor total, quanto foi financiado pelos órgãos públicos municipais no ano de 

2017?  

6. Do valor total, quanto foi financiado pelos órgãos públicos estaduais no ano de 

2017?  

7. Do valor total, quanto foi financiado pelos órgãos públicos federais no ano de 

2017?  

8. Há investimento através de recursos próprios para o atendimento à usuários de 

drogas, qual foi o valor no ano de 2017?  

9. Têm dados estatísticos da efetividade do atendimento? Se sim, quais são? 
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APÊNDICE C – Questionário Socioeconômico do usuário de drogas 

Este questionário tem como objetivo conhecer o perfil socioeconômico daqueles que 
estão em acompanhamento para tratamento do uso de álcool/drogas. 
Favor responder todas as questões que estão relacionadas à sua vida. 
 

Local de tratamento: ______________ 
Cidade: ________________________ 
 
1. Qual o seu sexo?  
(   ) Feminino.  
(   ) Masculino.  
 
2. Qual a sua idade?  
(   ) Menos de 17 anos.  
(   ) 17 anos. 
(   ) 18 anos.  
(   ) Entre 19 e 25 anos (inclusive).  
(   ) Entre 26 e 33 anos (inclusive).  
(   ) Entre 34 e 41 anos (inclusive).  
(   ) Entre 42 e 49 anos (inclusive).  
(   ) 50 anos ou mais  
 
3. Como você se considera:  
(   ) Branco(a).  
(   ) Pardo(a).  
(   ) Preto(a).  
(   ) Amarelo(a).  
(   ) Indígena. 
 
4. Qual seu estado civil?  
(   ) Solteiro(a).  
( ) Casado(a)/ mora com um(a) 
companheiro(a).  
( ) Separado(a)/ divorciado(a)/ 
desquitado (a). 
(   ) Viúvo(a).  
 
5. Onde e como você mora 
atualmente?  
(  ) Em casa ou apartamento, com minha 
família.  
(  ) Em casa ou apartamento, sozinho(a).  
( ) Em quarto ou cômodo alugado, 
sozinho(a).  
 
 
 
 

 
( ) Em habitação coletiva: hotel, 
hospedaria, quartel, pensionato, 
república etc.  
(   ) Outra situação. 
 
Quem mora com você?  
6. Moro sozinho(a)  (  )sim (  )não  
7. Pai e/ou mãe   (  )sim (  )não  
8. Esposo(a)  (  )sim (  )não   
9. Filhos(as)   (  )sim (  )não  
10. Irmãos(ãs)   (  )sim (  )não  
11. Amigos(as)   (  )sim (  )não  
12. Outra situação  (  )sim (  )não  
 
13. Quantas pessoas moram em sua 
casa? (Contando com seus pais, 
irmãos ou outras pessoas que moram 
em uma mesma casa).  
(   ) Duas pessoas.  
(   ) Três.  
(   ) Quatro.  
(   ) Cinco.  
(   ) Mais de seis.  
(   ) Moro sozinho(a).  
 
14. Quantos(as) filhos(as) você tem?  
(   ) Um(a).  
(   ) Dois(duas).  
(   ) Três.  
(   ) Quatro ou mais.  
(   ) Não tenho filhos(as). 
 
15. Somando a sua renda com a renda 
das pessoas que moram com você, 
quanto é, aproximadamente, a renda 
familiar? (Considere a renda de todos 
que moram na sua casa.)  
(  ) Até 1 salário mínimo (até R$ 954,00 
inclusive).  
(  ) De 1 a 2 salários mínimos (de R$ 
954,00 até R$ 1.908,00 inclusive).  
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(  ) De 2 a 5 salários mínimos (de R$ 
1.908,00 até R$ 4.770,00 inclusive).  
(  ) De 5 a 10 salários mínimos (de R$ 
4.770,00 até R$ 4.770,00 inclusive).  
(  ) Mais de 10 salários mínimos (R$ 
4.770).  
(   ) Nenhuma renda 
 
16. Você trabalha, ou já trabalhou, 
ganhando algum salário ou 
rendimento?  

(   ) Trabalho, estou empregado com 
carteira de trabalho assinada.  
(   ) Trabalho, mas não tenho carteira de 
trabalho assinada.  
(   ) Trabalho por conta própria, não 
tenho carteira de trabalho assinada.  
(   ) Já trabalhei, mas não estou 
trabalhando.  
(   ) Nunca trabalhei.  
(   ) Nunca trabalhei, mas estou 
procurando trabalho. 
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APÊNDICE D – Roteiro para Entrevista da com usuários 
 

Local de tratamento: ________________ 
Cidade:___________________________ 
 
1. Com quantos anos 
experimentou drogas/álcool pela 
primeira vez? 
(   ) menos de 10 anos 
(   ) de 10 à 11 anos 
(   ) de 12 à 14 anos 
(   ) de 15 à 16 anos 
(   ) de 16 à 20 anos 
(   ) mais de 20 anos 
 
2. Qual foi a droga de 
experimentação? 
(   ) álcool  
(   ) tabaco 
(   ) maconha   
(   ) comprimido 
(   ) cocaína  
(   ) crack   
(   ) inalantes   
(   ) outras _______________ 
 
3. Qual a droga usada antes de 
iniciar este tratamento: 
(   ) álcool  
(   ) tabaco 
(   ) maconha   
(   ) comprimido 
(   ) cocaína  
(   ) crack   
(   ) inalantes   
(   ) outras_________________ 
 
4. Já fez outros tratamentos 
anteriores?  
(   ) Não 
(   ) Sim  
 
5. Quantos?  
(   ) 1x   
(   ) 2x   
(   ) 3x   
(   ) 4x   
(   ) 5x ou mais 
 

6.  Se já passou por outros 
tratamentos anteriores, onde fez? 
(    ) CAPS 
(    ) Comunidade Terapêutica 
(    ) Hospital geral 
(    ) Grupos de apoio (A.A., N.A., Amor 
Exigente) 
(    ) Outro 
_______________________  
 
Algum desses tratamentos 
anteriores você precisou pagar?  
(   ) sim -   Quantos:___________ 
(   ) não                
 
7. Como você se sente com sua 
saúde atualmente? 
(   ) Muito insatisfeito     
(   ) insatisfeito      
(   ) Indiferente   
(   ) Satisfeito 
(   ) Muito satisfeito  
 
8. Você tem alguma doença 
diagnosticada? 
(    ) Nenhuma 
(    ) Cirrose hepática 
(   ) Compli. pulmonares – qual? _____ 
(   ) HIV/AIDS 
(   ) Hepatite – qual? _______  
(   ) Câncer– Onde _______ 
(  ) Doenças mentais (Depressão, 
Ansiedade) 
(    ) Deficiências nutricionais 
(    ) Outros – Quais _______________ 
 
9. Quais dessas doença acima 
foram decorrentes do uso de 
drogas? 
(    ) Nenhuma 
(    ) Cirrose hepática 
(   ) Compli. pulmonares – qual? _____ 
(   ) HIV/AIDS 
(   ) Hepatite – qual? _______  
(   ) Câncer– Onde _______ 
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(  ) Doenças mentais (Depressão, 
Ansiedade) 
(    ) Deficiências nutricionais 
(    ) Outros – Quais _______________ 
 
10. Já ficou incapacitado para o 
trabalho com afastamento pela 
previdência social por decorrência 
do uso de drogas 
(   )  sim   -   Quanto tempo:________ 
Qual o diagnóstico: ____________ 
(   )  não    
 
11. Quais as consequências 
negativas a droga trouxe para a sua 
vida? 
(    ) nenhuma 
(    ) piora na saúde 
(    ) perda de emprego  
(    ) dificuldade educacionais 
(    ) gasto excessivo de dinheiro 
(    ) perda de algum bem (carro, casa, 
etc) 
(    ) envolvimento em crimes 
(    ) prisão/processo judicial 
(    ) envolvimento no tráfico de drogas  
(    ) dificuldades de relacionamento 
com a família 
(    ) dificuldades de relacionamento 
com amigos  
(    ) perda da confiança dos outros em 
relação à você 
(    ) Outros – Quais _______________ 
 
12. Já sofreu algum acidente de 
trânsito sob o efeito de 
álcool/drogas? 
(   ) sim -   Quantos:___________ 

(   ) não 
 
13. Já teve alguma overdose ou 
coma alcoólico:  
(   ) sim -   Quantos:___________ 
(   ) não 
 
14. Tem ou teve problemas com a 
justiça/foi preso?  
(   )  sim   -   Quantos:___________ 
(   )  não    
 
15. Já tentou suicídio:          
(   ) sim -   Quantos:___________ 
(   ) não       
 
16. Como você avalia a efetividade 
dos atendimentos que você 
passou? 
(   ) Ótima 
(   ) Boa 
(   ) Regular 
(   ) Ruim 
(    ) Péssimo  
 
17. Qual a proporção das 
implicações que o uso de drogas 
trouxe para sua vida? 
(    ) nada 
(    ) um pouco 
(    ) razoável  
(    ) bastante  
(    ) muito  
 
18. Há outros impactos a droga 
trouxe para a sua vida? Quais? 
_______________________________
_______________________________
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APENDICE E - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Convidamos o(a) Sr(a) á autorizar a sua participação na Pesquisa 

“IMPLICAÇÕES DO USO DE DROGAS NA SAÚDE DOS USUÁRIOS E A 
OPERACIONALIDADE DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO PLANALTO 
NORTE CATARINENSE”, sob a responsabilidade da pesquisadora Giselle Caroline 
Fuchs, a qual pretende mapear o número de usuários de drogas, as implicações na 
saúde do individuo e os custo no âmbito saúde pública que este uso traz à 
sociedade do Planalto Norte Catarinense. 

A participação é voluntária e se dará por meio de preenchimento de 
questionário com perguntas objetivas. 

A participação é isenta de despesas e tem direito à assistência psicológica por 
eventuais danos ocorridos decorrente de sua participação na pesquisa. Se 
necessário, será encaminhado para avaliação e tratamento psicológico adequado. 

Os riscos relacionados à pesquisa podem ser eventuais constrangimentos às 
perguntas. Os benefícios da pesquisa correspondem a auxiliar no mapeamento do 
aparatos de tratamentos aos usuários de drogas na região do Planalto Norte 
Catarinense. 

A pesquisa se justifica em números concretos para propor politicas públicas 
de prevenção, intervenção e tratamento ao uso de drogas. 

Se depois de consentir a participação o Sr (a) desistir de continuar 
participando da pesquisa, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento 
em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, 
independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa.  

O (a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma 
remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas a 
identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo. Para qualquer outra 
informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato com as pesquisadoras Maria Luiza 
Milani e Giselle Caroline Fuchs, pelo telefone (47) 99974-4106, ou poderá entrar em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UnC, na Av. Presidente Nereu 
Ramos, 1071, Jardim do Moinho, Mafra-SC, telefone (47) 3641-5500 e/ou e-mail 
comitedeetica@unc.br  
Eu,______________________________________________________, inscrito no 
CPF nº ____________________ fui informado sobre o que o pesquisador quer fazer 
e porque precisa da minha colaboração, e entendi a explicação. Por isso, eu 
concordo em participar do projeto, sabendo que não vou ganhar nada e que posso 
desistir quando quiser, sem qualquer explicação. Este documento é emitido em duas 
vias que serão ambas assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando uma via com 
cada um de nós. 

___________________/SC, ____/ ____/ 20___ 
 
________________________________ 
Assinatura 
 
__________________________________ 
Maria Luiza Milani       Impressão do dedo polegar 
Orientadora       Caso não saiba assinar 
 

 

mailto:comitedeetica@unc.br
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APENDICE F – Resultados dos Questionários Socioeconômicos aplicados aos 
usuários de drogas 

 

 Mafra São Bento do 
Sul 

Canoinhas Porto União TOTAL 

Entrevistados 
participantes 

9 7 16 8 40 

Entrevistados excluídos 
por critérios de exclusão 

1 1 0 0 2 

Entrevistados Validos 8 6 16 8 38 

 

Os resultados serão apresentados por questões utilizadas no questionário: 

 
Questão 2 - Qual a sua idade? 

 Mafra São Bento do Sul Canoinhas Porto União TOTAL 

Menos de 17 anos.   1  1 

Entre 19 e 25 anos 
(inclusive). 

 1   1 

Entre 26 e 33 anos 
(inclusive). 

1   1 2 

Entre 34 e 41 anos 
(inclusive). 

2  6 3 11 

Entre 42 e 49 anos 
(inclusive). 

 3 1  4 

50 anos ou mais 5 2 8 4 19 

 
Questão 3 - Como você se considera: 

 Mafra São Bento do Sul Canoinhas Porto União TOTAL 

Branco(a). 7 4 11 5 27 

Pardo(a). 1 2 3 3 9 

Preto(a).  1 1  2 

 
Questão 4 - Qual seu estado civil? 

 Mafra São Bento do Sul Canoinhas Porto União TOTAL 

Solteiro(a). 2 2 8 2 14 

Casado(a)/ mora com 
companheiro(a). 

3 1 5 5 14 

Separado(a)/ 
divorciado(a) 

3 3 3 1 10 

 
Questão 5 - Onde e como você mora atualmente? 

 Mafra São Bento do Sul Canoinhas Porto União TOTAL 

Em casa ou 
apartamento, com 
minha família. 

5 2 11 7 25 

Em casa ou 
apartamento, 
sozinho(a). 

2 2 5  9 

Outra situação. 1 2  1 4 

 
 

Quem mora com você? 

 Mafra São Bento do Sul Canoinhas Porto União TOTAL 

Questão 6 - Moro sozinho(a) 2 2 6  10 

Questão 7 - Pai e/ou mãe 3  4 1 8 
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Questão 8 - Esposo(a) 3 1 4 5 13 

Questão 9 - Filhos(as) 1 1 3 4 9 

Questão 10 - Irmãos(ãs) 1 1 1  3 

Questão 11 - Amigos(as)  1   1 

Questão 12 - Outra situação  1  2 3 

 
Questão 13 - Quantas pessoas moram em sua casa? (Contando com seus pais, irmãos ou 
outras pessoas que moram em uma mesma casa). 

 Mafra São Bento do Sul Canoinhas Porto União TOTAL 

Duas pessoas.  3 6 2 11 

Três. 4 1 1 3 9 

Quatro. 1  3 1 5 

Cinco. 1   1 2 

Mais de seis    1 1 

Moro sozinho(a). 2 2 6  10 

 
Questão 14 - Quantos(as) filhos(as) você tem? 

 Mafra São Bento do Sul Canoinhas Porto União TOTAL 

Um(a). 4  3 2 9 

Dois(duas).  3 3 1 7 

Três. 2 1 2 2 7 

Quatro ou mais.    2 2 

Sem filhos(as). 2 2 8 1 13 

 
Questão 15 - Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto é, 
aproximadamente, a renda familiar? (Considere a renda de todos que moram na sua casa.) 

 Mafra São Bento do Sul Canoinhas Porto União TOTAL 

Até 1 salário mínimo  4 3 8 1 16 

De 1 a 2 salários mínimos 2 1 5 2 10 

De 2 a 5 salários mínimos    2 4 6 

De 5 a 10 salários mínimos  1    1 

Mais de 10 salários 
mínimos 

1    1 

Nenhuma renda  2 1 1 4 

 
Questão 16 - Você trabalha, ou já trabalhou, ganhando algum salário ou rendimento? 

 Mafra São Bento do Sul Canoinhas Porto União TOTAL 

Trabalho, estou 
empregado com carteira 
de trabalho assinada. 

1    1 

Trabalho, mas não tenho 
carteira de trabalho 
assinada. 

  1  1 

Trabalho por conta 
própria, não tenho 
carteira de trabalho 
assinada. 

3    3 

Já trabalhei, mas não 
estou trabalhando. 

4 6 13 6 29 

Nunca trabalhei, mas 
estou procurando trabalho 

   2 2 

Não respondeu/ resposta 
invalida  

  2  2 
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APENDICE G – RESPOSTAS DAS ENTREVISTAS COM OS USUÁRIOS DE 

DROGAS 

 

Os resultados serão apresentados por cada questão utilizadas nas entrevistas: 

 

Questão 1 - Com quantos anos experimentou drogas/álcool pela primeira vez? 

  Mafra São Bento do Sul Canoinhas Porto União TOTAL 

Menos de 10 anos  1 3  4 

De 10 à 11 anos 1   1 2 

De 12 à 14 anos  2 3 3 8 

De 15 à 16 anos 1  6 1 8 

De 16 à 20 anos 4 1 2 1 8 

Mais de 20 anos 1 1 2 2 6 

Não Respondeu/ 
resposta invalida 

1 1   2 

 
Questão 2 - Qual foi a droga de experimentação? 

 Mafra São Bento do Sul Canoinhas Porto União TOTAL 

Álcool  6 6 12 8 32 

Tabaco 1 2 5  8 

Maconha    1  1 

Comprimido 1    1 

 
Questão 3 - Qual a droga usada antes de iniciar este tratamento: 

 Mafra São Bento do Sul Canoinhas Porto União TOTAL 

Álcool  7 6 15 8 36 

Tabaco 3 2 8 4 17 

Maconha   1 3 1 5 

Comprimido 1    1 

Cocaína   1 3 4 

Crack  1 2 3 6 

Inalantes    1  1 

Outras  1   1 

 
Questão 4 - Já fez outros tratamentos anteriores?  

 Mafra São Bento do Sul Canoinhas Porto União TOTAL 

Não 2 3 4 1 10 

Sim 6 3 12 7 28 

 
Questão 5 - Quantos?  

 Mafra São Bento do Sul Canoinhas Porto União TOTAL 

1x 1 1 3 2 7 

2x  1 1 3 1 6 

3x 2 1 1 1 5 

4x  2  3 1 6 

5x ou mais   2 2 4 

 
Questão 6 - Se já passou por outros tratamentos anteriores, onde fez? 

 Mafra São Bento do Sul Canoinhas Porto União TOTAL 

CAPS   5 4 9 

Comunidade 
Terapêutica 

2 2 5 6 15 

Hospital geral 3 2 10 7 22 

Grupos de apoio (A.A., 1  1 4 6 
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N.A., Amor Exigente) 

Outro 1  1  2 

 
Algum desses tratamentos anteriores você precisou pagar?  

 Mafra São Bento do Sul Canoinhas Porto União TOTAL 

Sim 2  3 1 6 

Não 4 3 9 6 22 

  
Quantos: 

 Mafra São Bento do Sul Canoinhas Porto União TOTAL 

1 1  1  2 

2   1 1 2 

3 1  1  2 

 
Questão 7 - Como você se sente com sua saúde atualmente? 

 Mafra São Bento do Sul Canoinhas Porto União TOTAL 

Muito insatisfeito 1    1 

Insatisfeito 1 2 2 1 6 

Indiferente 1  3 1 5 

Satisfeito 3 3 8 5 19 

Muito satisfeito 1  3 1 5 

Não Respondeu/ 
resposta invalida 

1 1   2 

 
Questão 8 - Você tem alguma doença diagnosticada? 

 Mafra São Bento do Sul Canoinhas Porto União TOTAL 

Nenhuma 4 2 5  11 

Cirrose hepática 1  1 1 3 

Compli. Pulmonares 2   1 3 

HIV/AIDS  1   1 

Hepatite 1  1  1 

Câncer    1 1 

Doenças mentais 
(Depressão, 
Ansiedade) 

3 4 7 7 21 

Deficiências 
nutricionais 

2  1 1 4 

Outros  1 4 7 12 

 
Questão 9 - Quais dessas doença acima foram decorrentes do uso de drogas? 

 Mafra São Bento do Sul Canoinhas Porto União TOTAL 

Nenhuma 4 5 5  14 

Cirrose hepática 1  1 1 3 

Complicações 
pulmonares 

1  1 1 3 

Hepatite 1  1  2 

Doenças mentais 
(Depressão, 
Ansiedade) 

3 1 7 7 18 

Deficiências 
nutricionais 

1  1 1 3 

Outros 1  3 2 6 

 
Questão 10 - Já ficou incapacitado para o trabalho com afastamento pela previdência social 
por decorrência do uso de drogas 

 Mafra São Bento do Sul Canoinhas Porto União TOTAL 

Sim  3 1 9 3 16 

Não 5 5 7 5 22 
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Questão 11 - Quais as consequências negativas a droga trouxe para a sua vida? 

 Mafra 
 

São Bento 
do Sul 

Canoinhas Porto União TOTAL 

Piora na saúde 5 5 13 8 31 

Perda de emprego 2  7 5 14 

Dificuldade educacionais  1 5 6 12 

Gasto excessivo de dinheiro 6 3 10 8 27 

Perda de algum bem  4 2 8 4 18 

Envolvimento em crimes   2 1 3 

Prisão/processo judicial 2  7 6 15 

Envolvimento no tráfico de 
drogas 

 1 1 1 3 

Dificuldades de relacionamento 
com a família 

4 3 10 6 23 

Dificuldades de relacionamento 
com amigos 

3 2 4 7 16 

Perda da confiança dos outros 
em relação à você 

3 3 6 8 20 

Outros – Quais 1    1 

 
Questão 12 - Já sofreu algum acidente de trânsito sob o efeito de álcool/drogas? 

 Mafra São Bento do Sul Canoinhas Porto União TOTAL 

Sim  4 2 10 6 22 

Não 2 4 6 2 14 

Não respondeu/ 
resposta invalida 

2    2 

 
Questão 13 - Já teve alguma overdose ou coma alcoólico:  

 Mafra São Bento do Sul Canoinhas Porto União TOTAL 

Sim  2 1 11 6 20 

Não 5 5 5 2 17 

Não respondeu/ 
resposta invalida 

1    1 

 
Questão 14 - Tem ou teve problemas com a justiça/foi preso?  

 Mafra São Bento do Sul Canoinhas Porto União TOTAL 

Sim  2 1 7 6 16 

Não 5 5 9 2 21 

Não 
respondeu/ 
resposta 
invalida 

1    1 

 
Questão 15 - Já tentou suicídio:          

 Mafra São Bento do Sul Canoinhas Porto União TOTAL 

Sim  2 2 7 3 14 

Não 2 5 9 5 24 

 
Questão 16 - Como você avalia a efetividade dos atendimentos que você passou 

 Mafra São Bento do Sul Canoinhas Porto União TOTAL 

Ótima 2 1 4 3 10 

Boa 6 5 9 2 22 

Regular   1 3 4 

Ruim   1  1 

Péssimo   1  1 
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Questão 17 - Qual a proporção das implicações que o uso de drogas trouxe para sua vida? 

 Mafra São Bento do Sul Canoinhas Porto União TOTAL 

Nada  1 1  2 

Um pouco 1 2 2  5 

Razoável 1 2 3 2 8 

Bastante 3 1 6 1 11 

Muito 3  4 5 12 

 
Questão 18 - Há outros impactos a droga trouxe para a sua vida? Quais? 

 Mafra São Bento do 
Sul 

Canoinhas Porto União TOTAL 

Suspensão CNH 1    1 

Suspenção estudos, 
projetos pessoais e 
profissionais 

1    1 

Oportunidades  1   1 

Vontade  1   1 

Autoestima   1  1 

Brigas    1 1 

Credibilidade    1 1 

                                                                        


