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Apresentação do Presidente 
da Câmara dos Deputados

Esta publicação destina-se a divulgar informações compila-
das no “Seminário Internacional Políticas sobre Drogas”, 
promovido pela Comissão de Seguridade Social e Família 

em Brasília nos dias 5 e 6 de julho de 2010 e, também, dos resul-
tados dos trabalhos da Comissão Externa Destinada a Analisar os 
Efeitos das Políticas sobre Drogas em Portugal, Holanda, Itália e 
Brasil, apresentados em dezembro de 2010.

O conteúdo desta obra traz dados sobre o estado da arte do 
enfrentamento do problema no mundo, destacando-se os casos 
de sucesso, que podem oferecer princípios úteis e inovadores 
para a aplicação no Brasil. 

Inicialmente, são apresentados resumos das palestras pro-
feridas no seminário. Um primeiro grupo de oradores abrange 
representantes do Governo brasileiro possibilitando o conhe-
cimento da visão institucional sobre o problema, as principais 
dificuldades, bem como o que está sendo feito. Na palestra do 
General Jorge Armando Felix, Ministro de Estado de Segurança 
Institucional, percebe-se a preocupação com a necessidade de 
descentralizar as ações, de fortalecer as estruturas estaduais e de 
compartilhar as responsabilidades entre os vários órgãos envol-
vidos. Tudo isso, empregando uma abordagem mais humana em 
relação ao usuário. Aliás, destacou que nossa legislação permite 
tratamento diferenciado do usuário e do traficante de Drogas.

Na palestra da Sra. Paulina Duarte, Secretária Adjunta da 
Secretaria Nacional de Políticas Antidrogas da Presidência, ficou 
clara a carência de dados sobre o tema em nosso País. Estudos 
de abrangência nacional estão em fase final de elaboração. 
Também mencionou a criação de um comitê gestor, composto 
por instituições federais, que deverão propor ações estruturantes 
na área. Entre outras atividades, destacou que o número de leitos 
disponíveis para internação de usuários de crack pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) deverá ser dobrado.
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A Sra. Thereza de Lamare Franco Netto, Diretora do Departa-
mento de Ações Programáticas Estratégicas do Ministério da 
Saúde, destacou as atividades de um plano emergencial dirigido 
à população jovem em situação de vulnerabilidade social.

A Dra. Maria Luiza Amaral Rizzotti, Secretária Nacional de 
Assistência Social, do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, também relatou atividades dirigidas a grupos 
socialmente mais vulneráveis.

Um segundo grupo de oradores incluiu renomados especia-
listas internacionais e nacionais, que abordaram as diferentes 
experiências no tratamento dos usuários: o Dr. Eduardo Kalina, 
médico argentino, da Associação Psiquiátrica Americana; o Dr. 
Massimo Barra, da Fundação Vila Marainni, vinculada à Cruz 
Vermelha italiana; o Frei Hans Stapel, coordenador das comu-
nidades terapêuticas conhecidas como Fazenda Esperança; 
o Dr. Gregor Burkhart, do Observatório Europeu da Droga 
e da Drogadição, com atuação e Lisboa; o Dr. João Goulão 
Presidente do Observatório Europeu e do Instituto da Droga e 
da Toxicodependência; o Dr. Marcel de Kort, do Ministério da 
Saúde dos Países Baixos e a Dra. Rafaela de Quadros Rigoni, dou-
toranda da International Institute os Social Studies.

A experiência portuguesa parece muito promissora, pois alia 
a criatividade (possível pelo aproveitamento de experiências lo-
cais) com a integração das ações entre os diversos órgãos, con-
vertendo-se em resultados de impacto, que já começam a ser 
registrados, despertando interesse mundial. A informação rapi-
damente disponível e compartilhada, um monitoramento con-
tínuo das necessidades dos usuários e a disponibilidade de um 
conjunto de opções terapêuticas adequadas a cada caso, ofere-
cem grande flexibilidade e capacidade de adaptação ao progra-
ma, e parecem ser elementos-chave desse sucesso.

No segundo dia do Seminário, apresentaram-se os Deputados 
Osmar Terra e Alceni Guerra, os quais enfatizaram o senso de ur-
gência que parece estar faltando no caso brasileiro. O Deputado 
Osmar Terra estimou que podemos ter cerca de dois milhões de 
usuários de crack no País e que só no Rio Grande do Sul, quase 
40% das mortes por homicídio têm relação com o crack. No en-
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tanto, o investimento federal no setor tem sido pequeno e os pla-
nos apresentados, insuficientes. O Deputado Alceni Guerra desta-
cou a reduzida quantidade de leitos disponíveis para internação 
de usuários de crack, mesmo com o anunciado aumento de leitos. 
Também salientou o pouco apoio às comunidades terapêuticas.

Em seguida, o General Paulo Roberto Yog de Miranda Uchoa, 
Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas, entre outras con-
siderações, mencionou a necessidade de melhores estimativas 
sobre o problema no Brasil e de envolver o nível municipal e o 
esforço já realizado em capacitar lideranças.

A última palestra coube ao Dr. Pedro Gabriel Delgado, 
Coordenador do Programa de Saúde Mental, Álcool e Drogas do 
Ministério da Saúde, que destacou os programas em andamento 
e a atuação focando em localidades prioritárias (com mais de 
250 mil habitantes), e nas crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social.

O voto do relator da Comissão Externa Destinada a Analisar 
os Efeitos das Políticas sobre Drogas em Portugal, Holanda, Itália 
e Brasil, o Deputado Germano Bonow, apresenta mais dados esta-
tísticos e analisa a situação da rede de atenção brasileira, demons-
trando um quadro preocupante em que serviços ambulatoriais 
não estão funcionando adequadamente, ao mesmo tempo em que 
opções terapêuticas que dependem de internação estão extrema-
mente limitadas. Também concluiu que soluções exitosas, como 
as comunidades terapêuticas, têm sido praticamente ignoradas 
pelo Poder Público. O relatório da Comissão oferece sugestões nas 
áreas de tratamento, prevenção, reinserção social, repressão, redu-
ção de danos, tratamento compulsório, além de uma abordagem 
especial para os menores de dezoito anos e as mulheres.

Esperamos que esta publicação contribua para difundir 
com serenidade, mas com firmeza e urgência, as soluções que 
o problema demanda e também para o aprofundamento do 
debate na sociedade. Esse debate faz-se necessário, pois o risco 
e as consequências não estão focalizados apenas em grupos 
sociais mais vulneráveis. Estão presentes em toda a sociedade. 
Além disso, as melhores experiências indicam que um problema 
que está em constante mutação necessita de uma atuação cujo 
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planejamento considere informações que ascendam desde o 
nível local.

As informações do Seminário e da Comissão Externa são mais 
duas relevantes contribuições que a Câmara dos Deputados ofe-
rece à sociedade brasileira na luta contra os danos causados pelo 
uso de Drogas, particularmente o crack. Essa droga, que provo-
ca dependência rapidamente e que incapacita muitos jovens 
brasileiros, tem produzido tragédias no núcleo da sociedade: as 
nossas famílias. Tem deixado à mostra as dificuldades existen-
tes na abordagem desse problema não apenas nas famílias, mas 
também nas escolas, nos ambientes de trabalho, nos grupos de 
relacionamento e, principalmente, em nosso sistema de saúde.

Aprendemos que a velocidade com que esse problema se avo-
luma em nosso País não tem sido acompanhada de medidas que 
permitam um impacto satisfatório e com o senso de urgência 
que a realidade impõe. Por essas razões, é fundamental difundir 
conhecimentos que alertem e auxiliem as autoridades responsá-
veis pela implementação das soluções.

Esse é mais um dos papéis das Casas Legislativas, difundir 
informações e promover o debate sobre políticas públicas. Na 
formulação de leis, temos contribuído com a produção, por 
exemplo, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que institui 
o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad; 
prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e 
reinserção social de usuários e dependentes de Drogas; estabele-
ce normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico 
ilícito de Drogas; além de definir crimes correlatos.

Contudo, é preciso fazer mais e essa publicação é uma inicia-
tiva que se unirá a outras em desenvolvimento na Câmara dos 
Deputados, como a nova Comissão Especial de Enfrentamento ao 
Crack e Outras Drogas, a qual, certamente, contará com o apoio dos 
parlamentares componentes da Comissão de Seguridade Social e 
Família, das Frentes Parlamentares da Juventude e de Enfrentamento 
ao Crack, bem como dos que integraram a mencionada Comissão 
Externa e, principalmente, da sociedade brasileira.

Deputado MARCO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados



Comissão de Seguridade Social e Família

ação
 parlam

en
tar

11

Apresentação do Presidente 
da Comissão

Não obstante os esforços empreendidos na prevenção e 
repressão do uso de Drogas ilícitas, o que se observa, 
ano após ano, é o crescimento inexorável do número 

de usuários e de crimes relacionados ao tráfico de entorpecen-
tes. Ademais, além da cocaína e da maconha – substâncias psi-
cotrópicas presentes em todo o território nacional –, nota-se o 
crescimento do consumo de outro tóxico com alto potencial de 
dependência: o crack.

Essa droga, por ser um subproduto da fabricação da cocaí-
na, pode ser comprada por preços relativamente baixos, o que 
a torna potencialmente perigosa aos jovens de todas as classes 
sociais, produzindo efeitos devastadores nas famílias brasileiras.

Além disso, é notória a falta de estrutura estatal voltada ao tra-
tamento da toxicodependência, uma vez que o modelo brasilei-
ro de combate às Drogas foi, por décadas, centrado na repressão. 
Por outro lado, o narcotráfico é mazela dotada de característi-
cas transnacionais e, como tal, deve ser combatido, buscando-se 
subsídios e analisando-se experiências desenvolvidas em países 
com diversas óticas nesse campo.

Assim, com o intuito de melhor estudar o tema e oferecer 
novas perspectivas para a prevenção do consumo de Drogas e o 
tratamento de dependentes químicos no Brasil, a Comissão de 
Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou 
requerimento1 voltado à criação de Comissão Externa destinada 
a analisar in loco os efeitos das políticas sobre Drogas institu-
ídas em Portugal, Holanda e Itália, bem como a realização de 
Seminário Internacional para debater o tema.

Dessa forma, foi criada pelo Presidente Michel Temer, em 15 de 
abril de 2010, a referida Comissão Externa, que cumpriu missão 
oficial naqueles países no período de 15 a 27 de maio de 2010.

1  REQ 349/2010 CSSF, dos SRS. VIEIRA DA CUNHA E GERMANO BONOW, aprovado em 7/4/2010.
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Posteriormente, nos dias 5 e 6 de julho, em Brasília (DF), a 
Comissão Externa realizou o Seminário Internacional Políticas 
sobre Drogas, que contou com especialistas europeus e lati-
no-americanos, no qual se pôde aprofundar o tema do uso de 
Drogas, os caminhos da prevenção, do tratamento e da reinser-
ção social de dependentes químicos.

Numa última etapa, nos meses de novembro e dezembro, visita-
mos e realizamos audiências públicas em cinco cidades brasileiras: 
Fortaleza, Maceió, Porto Alegre, Guaratinguetá e Rio de Janeiro, a 
fim de retratar a questão das Drogas numa perspectiva nacional.

No âmbito desta publicação, apresentam-se, a seguir, as pa-
lestras proferidas por especialistas brasileiros e estrangeiros no 
Seminário Internacional Políticas sobre Drogas e o voto do Relator, 
Deputado Germano Bonow, aprovado pelo plenário da Comissão 
de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados em ses-
são realizada em 15 de dezembro de 2010. 

Alguns meses de trabalho sobre um tema de alta complexi-
dade como as Drogas evidentemente não foram suficientes para 
esgotá-lo. Temos muito ainda a debater e aprender sobre o assun-
to. Parece-me inquestionável, assim, que a Legislatura que se ini-
cia em fevereiro próximo deva manter a questão das Drogas na 
pauta prioritária do Parlamento, haja vista o impacto que o fe-
nômeno causa na sociedade, atingindo especialmente os jovens. 

Por outro lado, consensos importantes estão sendo constru-
ídos, como, por exemplo, o de encararmos a droga como um 
tema essencialmente de saúde pública. Entretanto, debates 
ainda precisam ser aprofundados para que no Brasil os recur-
sos públicos sejam aplicados com mais eficácia nas políticas de 
prevenção, tratamento e reinserção social dos dependentes. As 
comunidades terapêuticas, a propósito, ressentem-se – de uma 
maneira geral – do apoio do Poder Público ao meritório trabalho 
que realizam. Não poderíamos deixar de destacar a visita que 
fizemos à Fazendo da Esperança, em Guaratinguetá (SP), onde 
vimos luz no final do túnel, face aos altos índices de recuperação 
e de reinserção social dos toxicodependentes que lá são abriga-
dos e tratados.
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A sociedade, por sua vez, em especial os usuários e suas famí-
lias, precisam participar mais da discussão das políticas públicas 
sobre Drogas. É inadmissível que muitos Estados e Municípios 
brasileiros não tenham até hoje organizado e instalado os seus 
Conselhos sobre Drogas, por exemplo. 

Outro tema que temos de enfrentar é a descriminalização do 
uso. Até quando vamos continuar convivendo com uma práti-
ca que “matricula” milhares de jovens usuários em verdadeiras 
“Universidades do crime” em que se transformaram as nossas 
prisões? Fosse outra a nossa política sobre Drogas (Portugal é um 
exemplo com o qual temos muitas lições a aprender), quantos 
jovens poderiam ter sido desviados do caminho do crime e res-
gatados do submundo do tráfico?

São reflexões que a sociedade brasileira precisa fazer. O certo 
é que aperfeiçoar a política sobre Drogas do Brasil é uma tarefa 
urgente e inadiável, tanto quanto colocarmos à disposição dos 
toxicodependentes e de suas famílias uma rede de saúde estru-
turada e preparada para dar solução a um problema que vem se 
transformando num dos principais desafios da saúde pública em 
nosso país. 

Brasília (DF), 22 de dezembro de 2010.

VIEIRA DA CUNHA 
 Deputado Federal (PDT/RS) 

Presidente da Comissão de Seguridade Social e Família 
Câmara dos Deputados
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1. Seminário Internacional 
Políticas sobre Drogas

Com o objetivo de aprofundar os debates e trazer subsí-
dios para os demais Parlamentares do Congresso Nacional, a 
Comissão de Seguridade Social e Família realizou, nos dias 5 e 6 
de julho, no Auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados, 
o Seminário Internacional Políticas sobre Drogas.

No evento, participaram o General Jorge Armando Felix, 
Ministro de Estado de Segurança Institucional, o General Paulo 
Roberto Yog de Miranda Uchoa, Secretário Nacional de Políticas so-
bre Drogas, a Sra. Paulina Duarte, Secretária Adjunta da Secretaria 
Nacional de Políticas Antidrogas da Presidência, a Sra. Thereza 
de Lamare Franco Netto, Diretora do Departamento de Ações 
Programáticas Estratégicas do Ministério da Saúde, a Sra. Maria 
Luiza Amaral Rizzotti, Secretária Nacional de Assistência Social, 
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o 
Sr. Pedro Gabriel Godinho Delgado, Coordenador do Programa 
de Saúde Mental, Álcool e Drogas do Ministério da Saúde e o 
Sr. Ronaldo Teixeira da Silva, Secretário-Executivo do Programa 
Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI, além 
dos especialistas que recepcionaram a Comissão Externa em sua 
missão oficial, o Dr. Massimo Barra, da Fundação Vila Marainni, 
o Dr. Gregor Burkhart, do Observatório Europeu da Droga e da 
Drogadição, o Dr. João Goulão, Presidente do Observatório Europeu 
e do Instituto da Droga e da Toxicodependência, o Dr. Marcel de 
Kort, do Ministério da Saúde dos Países Baixos e a Dra. Rafaela 
Rigoni, doutoranda da International Institute os Social Studies, 
além do Dr. Eduardo Kalina, da Associação Psiquiátrica Americana 
e Parlamentares da Comissão Externa e Membros da Comissão de 
Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados.

Na abertura dos trabalhos, o Presidente da Comissão de 
Seguridade Social e Família e Coordenador da Comissão Externa, 
Deputado Vieira da Cunha, ressaltou aos presentes que o con-
sumo de crack adquiriu uma dimensão tal que são necessárias 
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providências urgentes e inadiáveis. Segundo o Parlamentar, esti-
ma-se que hoje, no Brasil, haja mais de um milhão de usuários 
da droga, em sua maioria jovens, cujo futuro já estaria compro-
metido em razão da dependência.

Para o Deputado Vieira da Cunha, o drama da toxicodepen-
dência se manifesta em famílias de todos os níveis sociais, situ-
ação que atinge o desespero em face das reconhecidas carências 
que o Estado brasileiro apresenta ao lidar com o problema. 

Após essas considerações preliminares, passou a palavra ao 
Ministro Jorge Armando Felix, que procurou mostrar de que ma-
neira a política de combate às Drogas foi imaginada e elaborada 
pelo Governo Federal, destacando aspectos de maior ou menor 
sucesso de sua implementação.

1.1 Palestra do Ministro 
Jorge Armando Felix

Em seguida, o General JORGE ARMANDO FELIX apresentou 
o arcabouço do Direito Internacional Público que, após ser in-
ternalizado ao ordenamento jurídico brasileiro, passou a reger 
a matéria a partir de 1961, com o advento da Convenção Única 
de Entorpecentes. Informou que dez anos depois foi a vez da 
Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas; em 1972, o Protocolo 
de Emendas à Convenção de 1961, e, em 1988, a Convenção con-
tra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas. 
Logo após a sua discussão e aprovação pelas Nações Unidas, a 
de 1961 em 1964, a de 1971 em 1977, a de 1972 em 1975, e a 
de 1988 em 1991, todas foram incorporadas ao ordenamento 
jurídico brasileiro.

Destacou, ainda, que as declarações das Nações Unidas emana-
das em junho de 1998 e revisadas em Viena em março de 2009, 
mesmo sem serem instrumentos jurídicos, representam um com-
promisso moral para a comunidade internacional, uma vez que 
há adesão voluntária de todos os países a essas declarações.
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Sobre o posicionamento político em relação a essas declara-
ções, afirmou que se trata de um modelo de responsabilidades 
compartilhadas. Em vez da classificação antiga de países produ-
tores, consumidores e de trânsito, hoje, considera-se, no âmbito 
da ONU, que a responsabilidade é de todos os países. Enfatizou 
que urge reduzir-se a demanda por Drogas no mundo inteiro, 
devendo os governos focar em políticas de prevenção, por meio 
da correta aplicação de recursos, o que, na prática, não tem sido 
seguido. Outra medida necessária ao combate de Drogas diz res-
peito à cooperação internacional, consubstanciada no compar-
tilhamento de dados, inclusive sobre lavagem de dinheiro que, 
como se sabe, não respeita fronteiras.

Além disso, o Ministro Félix enfatizou que é preciso descentra-
lizar a ação no âmbito municipal, permitindo a condução local 
das atividades da redução da demanda devidamente adaptadas à 
realidade de cada município. É preciso entender o tamanho do 
País, as diferenças regionais, econômicas, sociais e culturais. De 
modo que não se pode pretender que, a partir de Brasília, numa 
ação centralizada, resolva-se da mesma maneira o problema de 
um município da Amazônia, de um município do Rio Grande do 
Sul ou do oeste brasileiro. 

Nessa visão, cada comunidade, cada município é que conhece 
melhor o seu problema e sabe qual é a maneira mais eficiente de 
enfrentá-lo. Essa é uma idéia importante num país do tamanho 
do Brasil. Para isso, é preciso fortalecer as estruturas do Sistema 
Nacional Antidrogas, especialmente as estaduais, que são os 
grandes braços dos sistemas federal, estadual e municipal.

Finalmente, descreveu que, após a realização de um fórum na-
cional, destinado a definir as estratégias de combate às Drogas, 
estabeleceu-se que a política de prevenção ficaria a cargo do 
Ministério da Educação, o tratamento, recuperação e redução de 
danos sociais e à saúde ficaria a cargo do Ministério da Saúde, a 
reinserção social ficaria com o Ministério do Desenvolvimento 
Social. A parte de redução do tráfico seria incumbência do 
Ministério da Justiça e os estudos, pesquisas e avaliações seriam 
conduzidos pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.
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Desse fórum, surgiu a nova política de combate ao uso de 
Drogas a ser implementado pelo Governo brasileiro, orientado 
pelo princípio da responsabilidade compartilhada, adotando-se 
como estratégia a cooperação mútua e a articulação de esforços 
entre governo e iniciativa privada, terceiro setor e cidadãos, no 
sentido de ampliar a consciência para a importância” – isso vale 
até hoje e vai valer em qualquer área do Governo – “da integra-
ção setorial” – Ministérios e instituições trabalhando juntas – “e 
descentralização das ações”, ou seja, levar a solução para a ponta 
da linha.

O Ministro ressaltou que a atual política sobre Drogas do 
Governo Federal é humanística, na medida em que reconhece 
a diferença entre usuário ou dependente de Drogas e trafican-
te; evita a discriminação do indivíduo pelo fato de ser usuário 
ou dependente de Drogas; considera a dependência como uma 
doença, um problema da área de saúde e garante ao dependente 
de Drogas acesso aos meios de tratamento e reinserção social; é 
realística ao priorizar a prevenção e por considerá-la a interven-
ção mais eficaz e de menor custo para a sociedade e, ao buscar 
conscientizar o usuário e a sociedade de que o uso de Drogas ilí-
citas alimenta as atividades e organizações criminosas, que têm 
no narcotráfico a sua principal fonte de recursos;

Para ele, a atual política “Também é realística ao reconhecer a 
corrupção e a lavagem de dinheiro como as principais vulnerabi-
lidades a serem alvo das ações repressivas, visando ao desmante-
lamento do crime organizado, em particular do relacionado com 
as Drogas. É pragmática porque recomenda, sem preconceitos, 
pesquisa, experimentação e implementação de novos progra-
mas, projetos e ações, visando prevenção, tratamento, reinser-
ção social, redução da demanda/oferta e redução de danos, mas 
sempre com fundamento em resultados científicos comprova-
dos. Pragmática, ainda, ao recomendar sem preconceitos a res-
ponsabilidade compartilhada como indispensável para a coorde-
nação de esforços entre os diversos segmentos do governo e da 
sociedade, em todos os níveis.

Finalmente, sobre a atual lei sobre Drogas, afirmou que está 
perfeitamente alinhada com a política e em consonância com os 
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compromissos internacionais do País. Para o Ministro, instituiu-se 
legalmente o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, 
que existia, mas de uma maneira informal. A lei sobre Drogas se-
para usuário ou dependente, em definitivo, da figura do trafican-
te, colocando-os em capítulos e foros diferentes de julgamento. A 
lei não descriminalizou nem despenalizou qualquer tipo de droga, 
pois uso e porte continuam sendo crime.

Não obstante, possibilita-se ao juiz uma maior liberdade na 
imputação. Sobre aqueles agentes que forem enquadrados como 
traficantes, houve endurecimento das penas, que começavam 
com 3 anos e que passaram a ter um limite mínimo de 5 anos; 
houve ainda a tipificação do crime de financiador do tráfico, 
que não existia na nossa legislação, com pena maior ainda; a lei 
ainda estabelece circunstâncias agravantes e atenuantes.

A lei estabelece ainda normas para repressão à produção não 
autorizada, ao tráfico ilícito de Drogas e define crimes. O sistema 
articula, integra, organiza e coordena todas as atividades relacio-
nadas com prevenção e repressão.”

Sobre a redução da demanda, foi explicado que o Gabinete 
de Segurança Institucional age principalmente por meio da 
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, ficando a repres-
são a cargo do Ministério da Justiça, por meio da Polícia Federal. 
Trata-se de trabalho de médio e longo prazos, entretanto, o órgão 
entende que não outro caminho melhor do que esse. Outro foco 
de trabalho tem sido desenvolvido junto ao Conselho Nacional 
de Justiça, destinado a preparar, orientar e dar um suporte técni-
co aos juízes e demais operadores do direito.

1.2 Palestra da Dra. Paulina Duarte

Em seguida, para explicar o funcionamento do Plano Integrado 
de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas do Governo Federal, 
apresentou-se a Sra. PAULINA DUARTE, da SENAD, que ini-
ciou sua palestra informando que a iniciativa surgiu do próprio 
Presidente da República, motivado pela necessidade de se integrar 
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às diferentes políticas que já vinham sendo levadas adiante pelo 
Governo brasileiro em parceria com muitas organizações sociais. 

Afirmou que o Plano nasceu em razão da observação do cres-
cente consumo do crack em nosso País. Embora não se possa 
ainda falar com clareza sobre a extensão do consumo de crack no 
Brasil, é evidente que há um aumento de consumo. Sobre isso, 
deve-se mencionar a existência de dois indicadores:

“O primeiro baseia-se no aumento das apreensões desse tipo 
de droga e de pasta base de cocaína feitas pela Polícia Federal. 
O segundo indicador procura obter dados da rede pública e das 
organizações não governamentais dedicadas ao tratamento de 
problemas decorrentes do uso de Drogas.”

Ademais, disse que a Secretaria Nacional de Políticas sobre 
Drogas estabeleceu parceria com a Fundação Oswaldo Cruz para 
que se pudessem obter números aptos a justificar as ações: “Foi, 
então, que, a partir do desenho de uma pesquisa, buscarem-se 
informações epidemiológicas e etnográficas sobre a extensão do 
consumo dessa droga.” Para a Secretaria, contudo, ouviu-se mui-
to na imprensa, e às vezes mesmo em alguns órgãos de Governo, 
informações absolutamente alarmistas e sem qualquer funda-
mentação em estudos epidemiológicos ou etnográficos.

Então, com isso em mente, afirmou que “não há, entre nós, 
um conhecimento real e específico sobre a extensão do consumo 
do crack no Brasil. Tudo o que se ouve, por meio da impren-
sa, pode-se afirmar categoricamente, é especulação. Não há ne-
nhum estudo de âmbito nacional finalizado.”

A Secretária explicou que, neste momento, realizam-se dois 
grandes estudos: um estudo epidemiológico e um estudo etnográ-
fico, de abrangência nacional, incluídas aí as zonas rurais. O crack, 
até então considerado como uma droga consumida nas periferias 
das grandes cidades, começou também, a aparecer nos municípios 
de pequeno porte e até mesmo naqueles de zona rural.

Atualmente, afirmou que a ação governamental se dá nos ter-
mos Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack, que coordena 
as ações federais de prevenção, tratamento, reinserção social do 
usuário do crack e outras Drogas, e também o enfrentamento do 
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tráfico em parceria com Estados, Distrito Federal, Municípios e a 
sociedade civil.

Nesse Plano, o Presidente da República criou um comitê ges-
tor, composto por órgãos da Administração Pública Federal e dos 
Ministérios, cujas iniciativas deverão ser apresentadas no final 
do ano de 2010, além de um conjunto de ações estruturantes, de 
caráter estratégico de médio e longo prazo, para que possam ser 
articuladas e desenhadas entre todos os Ministérios.

Como se disse inicialmente, o Plano vem com o objetivo de 
estruturar, integrar, articular e ampliar as ações voltadas à pre-
venção do uso, tratamento e à reinserção social de usuários de 
crack e outras Drogas que contemplem a participação de familia-
res e a atenção aos públicos vulneráveis.

A Secretária afirmou que, embora também tenhamos ouvido 
que o crack de forma alarmista, ele continua, sim, sendo uma 
droga de populações vulneráveis, não significando efetivamente 
que não haja em classes, cujas necessidades sociais básicas sejam 
cumpridas, vulnerabilidades também para o consumo desse tipo 
de droga: “Com isso em mente, o Plano ainda visa a estruturar, 
ampliar e fortalecer as redes de saúde e assistência social para 
usuários de crack e outras Drogas; promover e ampliar a partici-
pação comunitária nas políticas e ações de prevenção, tratamen-
to e reinserção social de usuários de crack e outras Drogas; além 
de fortalecer ações de enfrentamento ao tráfico.”

Sobre as ações centradas nas fronteiras, explicou que há 
ações voltadas para a capacitação de agentes da Força Nacional 
de Segurança Pública, que são deslocados para esse municí-
pios para apoio das atividades da Polícia Federal, da Polícia 
Rodoviária Federal, e agora também com o apoio estratégico 
das Forças Armadas.

Sobre a ampliação de recursos para o Sistema Único de Saúde, 
visando ao aumento da oferta de leitos para tratamento de de-
pendentes do crack e outras Drogas, afirmou que se trata de 
questão importante, a ser detalhada pelo Ministério da Saúde. 
Entretanto, afirmou que haverá imediata duplicação dos leitos 
para internação desse tipo de pacientes. 
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Em relação à ampliação da rede de assistência social, volta-
da para o acompanhamento sócio-familiar dos usuários de crack 
e outras Drogas, informou que foram destinados 100 milhões 
de reais ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome para ampliação dos serviços de assistência social de maior 
complexidade nos municípios brasileiros.

Quanto ao lançamento de um edital de chamamento público 
para ampliação da rede de atenção à saúde e assistência social 
para usuários de crack e outras Drogas – questão evidentemen-
te já conversada pelo Presidente da República com o Ministro 
Temporão e demais componentes –, disse que o Ministério da 
Saúde vai fazer uma análise da possibilidade de ampliação dentro 
da rede em conjunto com a SENAD e o Ministério de Assistência 
Social, que trabalham num edital público de chamamento tam-
bém para leitos não apenas em hospitais públicos, mas também 
em clínicas especializadas e em comunidades terapêuticas, como 
apoio aos trabalhos da rede pública de saúde.

Disse também que é do conhecimento do Governo que a as-
sistência social é questão fundamental e que se sabe que a ques-
tão das Drogas pode ser encaminhada de forma mais efetiva se 
houver intervenção e diagnóstico precoces, utilizando-se daqui-
lo que a ciência já apontou como técnicas e metodologias de 
bons resultados. A esse respeito, salientou que é preciso ampliar 
o nível de capacitação dos nossos profissionais, especialmente 
aqueles que estão na rede básica de saúde. Para ela, teríamos 
muito menos pessoas buscando internamento caso tivéssemos 
feito um trabalho nas próprias unidades de saúde e nos serviços 
de atenção básica, com técnicas de intervenção breve, aconse-
lhamento motivacional, diagnóstico precoce etc.

Nesse mister, explicou a Sra. Paulina que a SENAD desenvolve 
estreita parceria com o Ministério da Educação e, desde 2004, 
vem capacitando educadores, pois, para ela, está provado que 
a prevenção deve ser feita na escola, valorizando a figura do 
educador como modelo de identificação positiva para o aluno e 
considerando que o sujeito dessa prevenção é o aluno, que deve 
ter o protagonismo reforçado de forma reconhecida em todo e 
qualquer programa de prevenção.
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Esse programa de capacitação implantado nas escolas do 
Brasil, desde o ano passado, passaria a fazer parte de programa 
que já vinha sendo implementado numa parceria do Ministério 
da Educação e Ministério da Saúde, chamado Saúde na Escola, 
em que eram trabalhados no âmbito da escola diferentes aspec-
tos de promoção da saúde, e a questão das Drogas veio como 
mais um dos elementos de promoção da saúde dos alunos e de 
toda a comunidade escolar.

Assim, o grande diferencial se daria a partir do Plano Integrado 
de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas lançado pelo Presidente 
da República, com a adesão do Ministério da Ciência e Tecnologia, 
por meio do seu Conselho Nacional para Pesquisa – CNPq, que 
criará bolsas de iniciação científica júnior para alunos do ensino 
médio trabalhem diretamente ligados aos educadores na escola, 
intensificando de forma definitiva o protagonismo juvenil nos 
programas de prevenção.

Destacou, ainda, que a SENAD está trabalhando com o 
Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – 
PRONASCI, por meio do programa Mulheres da Paz e Programa de 
Proteção a Jovens em Territórios de Vulnerabilidade – PROTEJO. 
Explicou que o PRONASCI trabalha com a lógica de que em ter-
ritórios vulneráveis é preciso que o Estado se faça presente, e que 
se faça presente não apenas com forças repressoras, mas com 
forças de prevenção, de desenvolvimento e de descobertas das 
potencialidades da própria comunidade. 

Nesse sentido, tanto o Programa Mulheres da Paz quanto o 
PROTEJO estariam apresentando resultados excepcionais em 
curtíssimo prazo e, a partir do lançamento do Plano Integrado 
de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, estariam designados 
a receber uma capacitação específica para, além da prevenção, 
fazerem a abordagem e o encaminhamento adequados de 
usuários e de familiares aos serviços sociais e de saúde existentes 
nessas comunidades.

O Plano prevê, ainda, a ampliação do horário do atendimento 
do Viva Voz para 24 horas. A Sra. Paulina explicou que o serviço 
telefônico usa técnicas de telemedicina, faz um atendimento dire-
to e gratuito para o Brasil inteiro, usa técnicas de intervenção bre-
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ve e aconselhamento motivacional para uma orientação inicial 
de usuários, de familiares ou profissionais, além de disponibilizar 
banco de dados com mais de 10 mil instituições no Brasil inteiro 
que trabalham na questão de Drogas.

Estas seriam, então, as principais ações da SENAD a serem de-
senvolvidas com vistas à diminuição do uso do crack e de outras 
Drogas no Brasil.

1.3 Palestra da Dra. Thereza 
de Lamare Franco

Ato contínuo, apresentou-se a Sra. THEREZA DE LAMARE 
FRANCO NETTO, representando o Ministério da Saúde, que ini-
ciou sua apresentação explicando o conteúdo de um plano emer-
gencial desenvolvido pelo órgão para a questão do consumo de 
álcool e outras Drogas, tendo como foco principal a população 
jovem em situação de vulnerabilidade social.

Explicou que esse plano foi a contribuição do órgão à de-
terminação do Presidente da República em relação ao plano de 
combate ao uso do crack, que pretende, nos últimos meses de 
2010, ampliar o número de leitos em hospitais gerais, abrindo 
mais 2 mil vagas. 

O Ministério iria também trabalhar em outros dispositivos 
que possam atender essa população, como, por exemplo, o 
Consultório de Rua que, para ela, é experiência positiva com 
relação ao atendimento à população mais vulnerável, aquela que 
está na rua, como o próprio dispositivo estabelece; Além disso, 
haverá a criação de Casas de Passagem e pontos de acolhimento, 
tendo em vista a importância do atendimento a essa população 
ser feito nos locais onde se encontra, onde necessita da atuação 
e de serviços de saúde governamentais.
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1.4 Palestra do Dr. Eduardo Kalina

Eduardo Kalina é médico psiquiatra, membro 
da American Psychiatric Association  

e da Asociación de Psiquiatras Argentinos.

Em sua visão, políticas de redução de danos são permissivas e 
favorecem a disseminação de toxicodependências, vez que aque-
les que procuram ajuda não teriam a intenção de libertar-se das 
Drogas, mas tão somente aprimorar-se no vício – saber o que fazer 
para evitar uma overdose, o que fazer em caso de overdose, etc.

Para o médico argentino, a especialização do tratamento, 
aplicado por equipe multidisciplinar é o modelo mais adequado 
e eficaz para abordar a complexa problemática da toxicodepen-
dência, que podem ir desde uma abordagem ambulatorial até 
modelos de assistência psicoterápica.

Propõe ainda que, tendo-se em vista o estado de desgoverno 
pessoal a que podem chegar toxicodependentes, há que se alte-
rar as legislações no sentido de que venham a permitir o trata-
mento compulsório, ou não voluntário, naqueles casos em que, 
baseado em mandado judicial, possa-se recolher o cidadão que 
não mais controla suas faculdades mentais para submetê-lo ao 
necessário tratamento.

Para ele, há que se acrescentar que necessitamos urgentemente 
da Medicina e da Psiquiatria, pois ninguém detém todo o conhe-
cimento. Hoje em dia, haveria a necessidade de comunidades de 
todos os tipos, tratamentos ambulatoriais e tratamentos especiali-
zados psiquiátricos para os que têm duplo diagnóstico, porque o 
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esquizofrênico e muitos bipolares precisam de tratamentos supe-
respecializados. Só depois podiam entrar bem na ressocialização.

 Desse ponto de vista, afirma que toda pessoa que con-
some droga precisa, primeiro, de um bom diagnóstico, e esse 
diagnóstico não deve ser apenas psiquiátrico, médico, mas tam-
bém um diagnóstico de sua estrutura social, educacional, do am-
biente em que vive, pois uma pessoa que está sem código é uma 
pessoa que sofre uma tragédia. A esquizofrenia é uma doença 
horrível. Eles deliram e sentem que delírio é lindo.

Então, o primeiro trabalho seria conseguir que os toxicode-
pendentes tenham a consciência da doença e conseguir tratá-
los e colocá-los em condições de entrar em um tratamento de 
reabilitação. Afirmou que há que se dispor do dinheiro todos 
os que necessitam de tratamento ambulatorial, que geralmen-
te se prolongam por muitos meses ou anos.

Sobre o crack, explicou que na Argentina ocorre o mesmo 
fenômeno, onde meninos de rua e de favelas encontram na 
droga uma forma de viver, de ganhar dinheiro. É um cenário 
trágico, uma vez que a cocaína é uma droga suja, que provoca 
danos neurovasculares e, especialmente, lesões na região pré-
frontal do cérebro. 

Por seus efeitos danosos, o Dra. Kalina classifica a cocaína 
como a droga dos torturadores, ou droga dos delinquentes. 
Explicou que na Argentina morrem muitas crianças por dia. 
E a imagem dessas crianças mortas em razão do uso de crack é 
uma coisa horrível. Para ele, esses usuários não têm capacida-
de de introspecção.
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1.5 Palestra do Dr. Massimo Barra

Massimo Barra é médico e fundador do  
Centro Fundação Vila Marainni, em Roma.

Na sequência, ouviu-se a palestra do Dr. MASSIMO BARRA, 
médico há 36 anos e fundador do Centro Villa Marainni, vincu-
lado à Cruz Vermelha italiana. Para ele, a patologia conhecida 
como drogadição deve ser tratada com psicoterapia, aliada, obri-
gatoriamente, a uma estrutura terapêutica especializada, capaz 
de agir em todos os campos de forma profissional e desprovida 
de preconceitos e avaliações de ordem moral.

Segundo o médico, estratégias baseadas em campanhas publi-
citárias têm pouca utilidade prática no combate ao uso de con-
sumo de Drogas, afinal, os mecanismos teriam sido idealizados 
para dinâmicas de consumo e não de abstinência. Dessa forma, a 
motivação e a participação espontânea do agente seria indispen-
sável em qualquer processo terapêutico, que deve ser flexível e 
adaptável, de forma a abranger o maior número de pessoas.

Defendeu, ainda, a promoção de uma política de redução de 
danos, baseada na troca e distribuição de seringas esterilizadas e 
a utilização dos medicamentos Naloxone, utilizado na Europa em 
caso de overdose de opiáceos, e de metadona e buprenorfina, que 
permitem o tratamento de substituição de heroína.

Para o Dr. Barra, o objetivo primeiro e fundamental da terapia 
é evitar que o consumo de droga comporte consequências irre-
versíveis: a morte aguda ou uma condição patológica que o leva-
rá à morte com o decorrer do tempo. É clássica, é muito difusa 
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entre os consumidores de droga por via endovenosa, a infecção 
de AIDS e a infecção de hepatite C.

O mesmo resultado útil poderia ser obtido através da difusão 
e do fácil acesso a uma terapia substitutiva, como a metadona 
sobretudo, mas também a buprenorfina, em que o consumo 
regular permite ao toxicômano de opiáceos evitar a droga por 
via endovenosa e as recaídas, positiva não só para a saúde dele, 
como também da sociedade.

Explicou que os toxicômanos, de fato, não são uma categoria 
epidemiologicamente fechada. Cada sujeito tem potencialmente 
contatos sexuais múltiplos que podem difundir com facilidade 
a infecção a uma grande quantidade de pessoas, não consumi-
doras de droga. Então, a difusão da terapia farmacológica substi-
tutiva ou do antídoto para a overdose e a distribuição de seringa 
esterilizada seriam, portanto, medidas de saúde pública que cada 
país deveria disponibilizar com facilidades.

Para o médico italiano, mais controverso, pelos aspectos mo-
rais e políticos que comporta, é o fornecimento de espaços pú-
blicos, ditos “narcossalas” ou injecting rooms, onde os sujeitos 
dependentes podem consumir droga ilegal, comprada no merca-
do negro, num ambiente esterilizado e protegido. “As “narcossa-
las” são proibidas por lei na Itália, mas a poucos quilômetros da 
fronteira, na calvinista Genebra, próximo da estação ferroviária, 
existe uma que acolhe 850 toxicômanos por dia, que podem, as-
sim, consumir substâncias num local acolhedor e com assistên-
cia de enfermagem, em vez de frequentarem clandestinamente 
as favelas das cidades, onde muitas vezes ninguém se apercebe 
se uma pessoa está a morrer por overdose e ninguém sabe ou quer 
intervir para salvá-la. Além disso, as “narcossalas” foram ativas 
na católica Espanha, assim como na Alemanha, na Holanda, no 
Canadá, entre outros países.”

Para ele, num ambiente social em que a droga é o diabo, os 
toxicodependentes, criminosos ou pecadores, viciados sem reden-
ção, pode haver políticas nas quais se justifique a violação dos 
direitos humanos fundamentais com o objetivo de ajudar uma 
pessoa a abandonar a droga. Familiares, amigos e terapeutas se es-
forçam para piorar a qualidade de vida do toxicodependente, para 
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acelerar o momento em que ele se arrependerá dos seus pecados e 
aceitará cada tipo de punição com o objetivo de reencontrar uma 
nova vida sem Drogas. E os políticos que falam de guerra à droga 
investem tudo em polícia, alfândegas e repressão.

“De outro lado, aqueles que consideram os toxicodependentes 
como doentes e não como criminosos, que pensam que o mundo 
sem droga é irreal e ilusório, privilegiam uma aproximação prag-
mática de saúde pública, baseada em evidências científicas; que 
pensam o proibicionismo duro e puro como fonte de estigmatiza-
ção e discriminação, sabendo que o estigma mata mais que a pró-
pria substância. São conscientes do custo elevado do proibicionis-
mo, em termos de criminalização do fenômeno e de corrupção.”

“Haveria outros, ainda, que de maneira mais extremista, ro-
gam a abolição da proibição, devido ao seu elevado custo para os 
indivíduos e para a sociedade, a liberalização de cada substância 
e a abolição de tratados internacionais, até a plena liberdade in-
dividual de consumir cada tipo de droga.”

Explicou aos presentes que não partilha a fixação radicalmen-
te antiproibicionista, que poderia funcionar só num mundo de 
ensaios, capaz de distinguir a diferença entre o bem e o mal, o 
conveniente do inconveniente, um mundo que, na prática, não 
existe. Para ele, a proibição tem os seus terríveis efeitos colaterais. 
Contudo, a prevenção do consumo de droga não é um bem para 
a humanidade, é para o sujeito. Não é por acaso que as Drogas 
legais são as Drogas que matam mais pessoas, como o álcool e a 
nicotina. E esse é um bom motivo para não ser antiproibicionista. 

Afirmou que é preciso muita atenção para evitar os efeitos 
colaterais danosos da proibição, evitando estratégias de guerra à 
droga que se transformam em guerra aos toxicodependentes. E, 
uma vez que se declara uma guerra, deve-se sempre pensar que a 
guerra pode ser perdida. O que tem acontecido nos últimos 50 anos 
demonstra que a war on drugs, do tipo norte-americano, perdeu-se 
e que é preciso encontrar uma estratégia menos violenta. 

“Entre a vertente proibicionista grosseira e arrogante e o 
antiproibicionismo ilusório existe uma terceira via: a política 
humanitária no confronto dos consumidores de Drogas. Política 
humanitária significa considerar a ajuda ao toxicodependente 
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como uma prioridade para os governos e a sociedade. Um toxico-
dependente sinalizado e curado é sempre uma pessoa problemá-
tica e perigosa, para si e para os outros. No entanto, um toxico-
dependente desconhecido e abandonado é duplamente perigoso, 
para si e para os outros, uma vez que se torna um vendedor e 
propagandista da droga, para satisfazer as suas necessidades.”

Para ele, uma política humanitária significa igualmente ser 
pragmático e realista, sem nunca confundir o toxicodependente 
acompanhado e a terapia com juízos ou prejuízos de ordem mo-
ral. “O toxicodependente não é um criminoso só pelo simples 
fato de usar substâncias proibidas. A criminalização do fenôme-
no é um efeito colateral danoso do proibicionismo, além de ser 
também um (ininteligível) para as autoridades e a sociedade em 
geral. Tratar com agressividade um toxicodependente promove 
uma espiral de violência. E violência cria mais violência. Assim, 
colocar um dependente de Drogas na prisão é o mesmo que 
inscrevê-lo na universidade da criminalidade. Um dos grandes 
problemas da humanidade que permanece não resolvido refere-
se ao fato de não se sentir evolução nas instituições prisionais, 
desde a Idade Média até a Era Moderna. Nesse sentido, a prisão 
põe sempre à mão mais criminalidade. Em termos gerais, um 
consumidor de Drogas é mais prejudicial a si próprio do que 
aos outros. Na prisão, sofrerá do fascínio pelos mais criminosos. 
Com efeito, muitas vezes, entrará como toxicodependente e de 
lá sairá tendo aprendido a ser criminoso.”

“Nessa ótica, uma solução aparente poderia ser um acompa-
nhamento forçado do sujeito na comunidade, que sempre é me-
lhor que uma sanção com pena de prisão. Mas isso, ao nível da 
intervenção, comporta dificuldades para a instituição terapêutica, 
uma vez que a motivação varia muito de indivíduo para indiví-
duo. Uma pena de prisão atenuada, particular, gerida por uma 
comunidade terapêutica, em que há maior prevalência de assis-
tentes sociais e psicólogos, relativamente a policiais e carcereiros, 
pode ser uma solução para os jovens desviados e criminosos que 
consomem Drogas. No entanto, será contraproducente para os to-
xicômanos, obrigados a tomar substâncias, devido ao efeito obje-
tivo tóxico que essas substâncias provocam no seu cérebro.



Comissão de Seguridade Social e Família

ação
 parlam

en
tar

31

Não se pode esquecer que o bem-estar é sempre relativo ao indi-
víduo. E nenhum sistema terapêutico é capaz de obrigar uma pes-
soa a estar bem na sua própria pele, sem ou contra a sua vontade. 

A relação entre liberdade e coerção é um ponto crucial, tanto 
para quem faz as leis quanto para quem as aplica. Breves pe-
ríodos de privação da própria liberdade, como internamentos 
numa estrutura terapêutica não punitiva, podem ser úteis para 
promover o afastamento da substância numa pessoa fortemente 
dependente e condicionada à substância, que se encontra num 
círculo vicioso de um feedback positivo, em que uma droga pede 
obrigatoriamente a outra droga. Penso sobretudo na coca, nas 
suas diversas formas, em que o excitamento dado pela substân-
cia obriga automaticamente o consumo de outra substância. Na 
cocaína, contrariamente à heroína, em que temos a arma pode-
rosa, eficaz, da metadona, a terapia farmacológica não serve de 
nada. Por isso, deve-se recorrer a outras estratégias, como a psi-
coterapia, o controle antidoping do catabolismo urinário e, por 
vezes, a limitação da liberdade pessoal. Tudo com uma atitude 
terapêutica e não de julgamento.”

Por fim, o Dr. Barra concluiu seu raciocínio afirmando que 
ações terapêuticas voltadas aos toxicodependentes devem ser 
focadas em critérios eminentemente técnicos, desprovidas de 
quaisquer julgamentos de cunho moral ou religioso e disponibi-
lizadas enquanto forem necessárias.



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

Políticas Sobre Drogas

32

1.6 Palestra do Frei Hanz Stapel

Hanz Stapel é padre e criador da Fazenda da Esperança.

O próximo palestrante foi o Frei HANZ STAPEL, criador e 
coordenador das comunidades terapêuticas conhecidas como 
Fazenda Esperança. Explicou que iniciou suas atividades de for-
ma modesta, alugando uma casa onde jovens recuperados tra-
ziam colegas, num movimento crescente que acabou por se tor-
nar internacional.

Disse que, nos casos daqueles que procuravam tratamento 
já com problemas sérios de saúde, providenciavam-se serviços 
médicos e acompanhamento psicológico, pois em nenhum 
momento desejaram o monopólio na desintoxicação e tratamento 
de toxicodependentes. Afirmou que a intenção é atender os 
jovens carentes e doentes, dos quais não se pode falar que sejam 
pecadores, mas sim rejeitados.

A respeito da falta de apoio governamental, Frei Hanz afir-
mou que, caso houvesse, suas fazendas teriam condições de mul-
tiplicar o atendimento à comunidade, o que, de fato, não ocorre 
por falta de interesse político. 

Disse que, no início, pensava que sua missão religiosa deveria 
ser voltada a ajudar pessoas com problemas de abuso de Drogas. 
Entretanto, logo entendeu que não só eles precisam de ajuda. A 
ajuda deve ser integral, pensando-se também nas famílias, que 
acabam por se desestruturar em face do vício.

Disse que também foca seus trabalhos na prevenção, e que 
muito pode ser feito com base na criatividade do povo brasileiro.
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Após o Frei Hanz, o Deputado ALCENI GUERRA fez breve in-
tervenção na qual destacou aos presentes as palavras do Frei Hans 
Stapel em encontro com a Comissão Externa em Roma. Afirmou o 
Parlamentar que na Itália a reabilitação de ex-usuários é paga por 
recursos públicos. Disse que o dinheiro vem das regiões italianas, 
que repassam os recursos às unidades terapêuticas, as quais são 
dotadas médicos, psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, ou seja, são 
serviços de saúde que detêm todos os profissionais necessários.

A esse respeito, o Deputado Alceni perguntou ao Frei Hanz 
quanto seria necessário para fazer o mesmo trabalho na Fazenda 
Esperança: “ — Perguntei ao Frei Hans quanto custaria, no Brasil, 
a reabilitação de cada ex-usuário”. Ele me disse: “— Somos autos-
sustentáveis, nós precisamos de dinheiro somente para amplia-
ção e edificação”. 

Segundo o Deputado, essas considerações deveriam ser levadas 
muito a sério por todo o Parlamento, principalmente consideran-
do-se a proximidade da apreciação da Lei Orçamentária Anual.

1.7 Palestra do Dr. Gregor Burkhart

Gregor Burkhart é médico e representou o Observatório  
Europeu da Droga e da Toxicodependência.

Em seguida, ocupou a tribuna o Dr. GREGOR BURKHART, que 
iniciou sua explanação dizendo que seu lugar de trabalho é em 
Lisboa. Disse que lá, no Observatório Europeu da Droga e da 
Drogadição, recolhem-se informações dos 27 Estados-membros 
da União Européia, da Noruega, da Croácia e da Turquia com o 
objetivo de comparar dados epidemiológicos e sobre interven-
ções, e estabelecer critérios para uma prática comum.

Sobre a política de redução de danos praticada na Europa, afir-
mou que a idéia central é minimizar os efeitos do consumo de 
substâncias sobre a saúde na população global, principalmente 
nos casos de VIH/SIDA, hepatites C e B, e melhorar as condições 
de segurança pública, e se apresenta por meio do tratamento de 
substituição, troca de seringas, salas de venopunção, análise de 
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comprimidos vendidos como ecstasy mas que nem sempre con-
têm ecstasy, intervenções nas prisões e prescrição de heroína, 
que é feita em poucos países.

Argumentou que, numa perspectiva de saúde pública, é im-
portante que a população alvo inteira seja coberta e que a dis-
tribuição das medidas de redução de risco seja ampla e feita por 
médicos que estejam em todos os lugares relevantes, que para 
isto não precisam ser especialistas, não precisam estar em cen-
tros especializados; mais viável seria que o médico generalista, 
mesmo no último quinto da (por exemplo) França, consiga dar 
atendimento ao toxicodependente local.

Em sua visão, para a saúde pública, a grande ameaça não é só 
o consumo de Drogas, mas o que veio como companheiro. “Isso 
mostra que aqueles países menos pragmáticos que não fizeram 
tratamento de substituição e outras medidas de redução de risco, 
como Ucrânia e Rússia, ou onde há muito poucos em tratamen-
to de substituição, apresentam muito altos números de VIH, e 
nós europeus, que alcançamos importantes números de pessoas 
em tratamento de substituição de opiáceos temos muito menos 
SIDA entre toxidependentes do que mesmo os americanos, que 
sempre nos criticam por termos uma política, digamos, tão laxis-
ta ou legitimista.”

“Basicamente, os números dizem que hoje o VIH entre os to-
xicodependentes na Europa não é mais a primeira ameaça. Hoje 
em dia o VIH está em primeiro lugar entre os heterossexuais, 
porque diminuiu entre os homossexuais, que tomaram muita 
consciência do perigo e diminuiu entre os toxicodependentes 
pelas trocas de seringas e por causa do tratamento de substitui-
ção. Hoje em dia na EU quem tem SIDA com maior probabilida-
de é o heterossexual.

A segunda questão é a legislação sobre Drogas ilícitas. Para 
ele, a grande pergunta é: essa questão de “passar mensagem” ao 
público exerce alguma influência sobre o consumo em geral? A 
grande batalha é sempre pelo perigo atribuído às substâncias, ou 
seja, saber qual é o dano dessas substâncias para a saúde pública. 
Há um artigo publicado no Lancet, um dos jornais mais impor-
tantes na Medicina, que comparou o risco e a problemática de 
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várias substâncias para a saúde pública como o nivel de controle 
delas. Há os candidatos clássicos e controlados: a heroína, ob-
viamente, em primeiro lugar à esquerda (= perigosa), e vemos 
a cannabis e o ecstasy bem mais à direita, quer dizer, no grupo 
dos relativamente menos perigosos. Mas há no meio entre essas 
as Drogas como o álcool e o tabaco que estão legalizadas. Isto 
demostra que a legislação de Drogas não é necessariamente ba-
seada sobre uma análise dos danos e dos perigos que essas subs-
tâncias significam para a saúde pública.

Segundo o último relatório do Organismo Internacional de 
Controle de Entorpecentes, é “lamentável” a situação entre al-
guns países sul-americanos, principalmente Brasil, Argentina e 
Colômbia, onde o consumo de Drogas foi decriminalizado por-
que isto supostamente iria “enviar a mensagem errada aos cida-
dãos pelos governos.”

Uma recente comparação das mudanças legislativas sobre 
Drogas em alguns países Europeus com o desenvolvimento do 
consumo de Drogas mostrou porém nenhuma relação do con-
sumo de Drogas com a legislação sobre Drogas: parece até que 
diminuiu o consumo nos países que decriminalizaram . 

Alertou para o que denominou de policonsumo de Drogas que 
poderia levar à conclusão que as políticas sobre álcool têm papel 
crucial. E há a questão das normas sociais, que ninguém fala a 
respeito, posto que não têm necessariamente algo a ver com a 
política de Drogas ilícitas. “Sobre isso, detectou-se que, nos países 
em que há muito consumo de álcool, há também consumo rele-
vante de cannabis e de outras Drogas: denominados países de alta 
prevalência. Outro achado do estudo é que o consumidor de can-
nabis, em países de baixo consumo como a Suécia, é socialmente 
mais problemático, tem mais variáveis de exclusão social, de tem-
peramento difícil, de outros fatores de risco, que um consumidor 
na Inglaterra, onde todos consomem cannabis. Basicamente, é 
um efeito de diluição:” “Imagine-se um mundo onde o problema 
seja água, e não Drogas. Haveria esse mar de água, com icebergs 
no meio, como se vê na primeira foto. Imaginemos uma política 
que reduza o nível de água. A água sairia, mas os icebergs, aqueles 
que não se reduzem tão facilmente, ficariam então muito mais 
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visíveis, como se vê na segunda foto. Isso é o efeito de um consu-
midor de cannabis na Suécia.”

“Sobre a ineficácia das campanhas de informação clássicas, 
ressalta a do Governo dos Estados Unidos sobre cannabis. Era 
uma campanha bem feita, mas que não teve efeito nenhum. Foi 
ineficaz a nivel global, e o pior é que resultou no aumento da 
intenção de consumo em certos subgrupos que previamente não 
tinham sequer se interessado pela cannabis. Se pesquisou a teoria 
de que “essa campanha manda a mensagem para os consumido-
res que todo mundo está fazendo isso.

“É que já há teorias sobre isso, no sentido de que, quanto 
mais eu achar que um comportamento é frequente na minha 
população de referência, tanto mais eu vou copiá-lo, apesar de 
todas as informações sobre os riscos envolvidos que alguém me 
der. Sobretudo isto se aplica para condutas problemáticas em 
adolescentes, porque eles se distinguem dos adultos sobretudo 
nos valores normativos: para eles o que os outros fazem é mil ve-
zes mais importante que a informação que possam ter ou mesmo 
os próprios valores.

Nesse sentido, observou-se que o efeito das campanhas, so-
bretudo nos inocentes, foi o de levar à intenção de consumo 
porque acharam que todo mundo estava consumindo cannabis. 
E pior, outro estudo mostrou bem recentemente que, diante da 
informação de que há “uma coisa que o Governo acha perigo-
so”, os irmãos mais velhos passaram a esta informação (que todo 
mundo consume cannabis) para os irmãos menores, que nem 
tinham visto a campanha.”

“Em relação às políticas de prevenção, vemos que a ideia bá-
sica é alcançar e cobrir grandes populações e proporcionar-lhes 
uma “ capa” protetora. Isso seria o ideal.”

Disse que no portal do Observatório Europeu existe uma seção 
relativo a melhores práticas, o qual tem, por exemplo, provas de 
eficácia por várias tipo de intervenção. “Ele compila, pela primei-
ra vez, o que funciona e o que não funciona. Isso é essencial para 
a prevenção, porque a prevenção sempre usufruiu de demasiada 
atenção política. Isto leva a que se permita fazer tudo, sem nunca 
ser questionado o que funciona e o que não funciona.
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Segundo esse portal, por exemplo, o que é eficaz são interven-
ções interativas baseados em modelo de influência social e habi-
lidades para a vida, traduzindo também, na prática, o que o Frei 
Hans Stapel está fazendo: em vez de falar sobre o perigo das subs-
tâncias, simplesmente promover a capacidade de se respeitar mu-
tuamente, de poder interagir saudavelmente com outras pessoas”

“Então, percebe-se que a prevenção universal funcionaria, se 
fosse feita como se deve. Na Europa, há o mesmo problema para 
criar controles de qualidade que no resto do mundo. Por isso, 
trabalha-se muito para criar standards que evitem que as escolas 
façam aquelas coisas que sabemos que não funcionam ou que 
são contraproducentes: só dar informação às crianças sem lhes 
dar o que fazer com essa informação, sem apontar como não 
consumir na companhia de consumidores, como resistir, como 
conviver com outros que talvez consumam em excesso, sem 
querer consumir só por isso. É disso que se trata.”

“Um tema que não posso deixar de abordar quando me dirijo 
a políticos é a questão da mass midia. Alguns países, como por 
exemplo a Espanha, fazem campanhas dramáticas que compa-
ram o consumo da cocaína com a morte. Há algumas coisas ver-
dadeiramente desastrosas em vários Estados membros. Mesmo 
na campanha americana já mencionada, apesar de ser a mais 
bem avaliada de todas, vimos um efeito perigoso. Mas o fato é 
que aumentaram na Espanha e na Itália nos últimos anos. Na 
França está sendo moderada, mas ainda é muito frequente.

Alguns países só fazem campanhas sobre aspectos específicos, 
sobre alguma substância específica, somente sobre a cannabis, 
para corrigir crenças normativas (“a maioria dos seus coetâneos 
não usa cannabis”) ou só em âmbitos recreativos. Alguns países 
louváveis, como Portugal, República Tcheca e Áustria, não as fa-
zem de jeito nenhum. 

Cito como outro exemplo de efeitos negativos a campanha 
escocesa contra a cocaína: 30% conseguiram reduzir o consumo, 
56% não sentiram nenhum efeito, mas 11% tiveram aumentada a 
vontade de provar cocaína. Pergunto: se os senhores trabalhassem 
no Ministério da Saúde, autorizariam o uso de uma vacina que 
em 11% dos casos faz a doença se desenvolver? Normalmente 
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ninguém faria isso, mas consideremos que temos aqui um caso 
de um público inocente que vê televisão depois do jantar, que 
foi exposto a essa campanha, promovida pelo governo; e essa 
instigou 11% dessa população a consumir cocaína!

Um exemplo alternativo seria a campanha holandesa sobre 
a cannabis, que fez justamente aquilo que mencionei no início: 
enfocou somente normas sociais. O mote da campanha era: 
“Você não é careta se você não fuma cannabis, porque a maioria 
dos outros também não o fazem.” Só isso. E contava histórias 
de jovens reais que tinham uma vida normal e divertida, que 
não fumavam cannabis, mostrando que não fumar é normal. 
E as estatísticas também mostram que não consumir qualquer 
substância é de verdade totalmente normal. Portanto, nada de 
alarmismo nesta campanha, nada de dizer que as Drogas são su-
perperigosas, nada de imagens de pessoas consumindo-as, como 
fazia a campanha americana. A avaliação mostrou um bom efei-
to sobre normas sociais contra a cannabis reforçadas e nenhum 
efeito sobre a intenção de consumo. Mas, nesse âmbito perigoso 
das campanhas de mass midia, não obter nenhum efeito sobre 
intenções de consumo já é um progresso.

 A segunda alternativa é usada nas antigas campanhas alemãs: 
não mostrar a droga, não mostrar seu consumo, mas mostrar 
coisas que surpreendem e levam a refletir. Mostrar, por exem-
plo aqui, um ovo estrelado e perguntar como este pode proteger 
as crianças das Drogas e da dependência e, depois, explicar que 
você, como pai, deveria se ocupar mais de seu filho, deveria en-
sinar a ele a ter autonomia, fazendo seu primeiro ovo estrelado, 
sua primeira comida feita sozinho, ou – outra imagem – ensinar 
ao seu filho a pescar, em ver de dar-lhe o peixe. A campanha, 
portanto, não mostra Drogas, não se dirige aos filhos, mas so-
mente aos pais, alertando-os para seu papel: falar com os filhos, 
ensinar-lhes coisas. Isso é o que ela faz, em vez de promover 
grande alarmismo sobre as substâncias.

Em realidade, empiricamente já sabíamos dos aspectos pro-
blemáticos das campanhas: se sabe que estar informado sobre 
perigos não tem muito efeito sobre o comportamento quando 
este é socialmente influenciado. Sabemos por exemplo que os 
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médicos são dos profissionais que mais fumam. Não seria assim 
se informação trouxesse proteção. 

Isso, obviamente, porque o alvo comportamental é muito difí-
cil e complexo: não se podem vender ou promover os câmbios de 
comportamento como se fosse um sabonete. Além disso, há uma 
coisa para a qual os criadores de campanhas nunca atentam: o pos-
sível efeito colateral negativo, ou melhor: que boa parte das men-
sagens sai pela culatra. Pois o risco é que se passe subliminarmente 
a mensagem de que todo mundo está fazendo aquilo contra o que 
estamos alarmando, ou ao menos que os rebeldes e os vanguardis-

tas estão fazendo aquilo (imagem positiva!).”
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1.8 Palestra do Dr. João Goulão

João Goulão é o Presidente do Instituto da Droga e da Toxicodependência – IDT de 
Portugal e CEO do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência.

O Dr. João Goulão, após agradecer o convite e elogiar a ini-
ciativa da Câmara dos Deputados, abordou aspectos do combate 
às Drogas em Portugal. Disse que, ao contrário do que se especu-
lou inicialmente, a descriminalização do consumo de Drogas em 
Portugal não equivale a uma liberalização ou à  uma legalização. 
É importante destacar que o consumo de Drogas em Portugal 
continua proibido. Ele apenas mudou da esfera do Direito Penal 
para a esfera do Direito Administrativo. Portanto, o Estado por-
tuguês continua a dar um sinal claro de desaprovação ao consu-
mo dessas substâncias. 

Lembrou que há trinta e poucos anos atrás a questão do con-
sumo de Drogas não tinha relevância em Portugal. Então, por 
dos movimentos estudantis da França, do movimento hippie e 
principalmente por conta da Revolução de 25 de abril de 1974, 
houve uma explosão de liberdade no País, que se traduziu no 
consumo de Drogas que, em sua fase inicial, foi muito associado 
à idéia de liberdade.

“Em simultâneo, receberam-se milhares de soldados que re-
gressam das colônias d’África – Angola, Moçambique, Guiné, 
São Tomé e Príncipe –, com hábitos de consumo sobretudo de 
Cannabis. De repente, no território de Portugal continental, há 
milhares de pessoas com esses hábitos de consumo e há tonela-
das de substâncias. Associado a tal ideia de liberdade, houve um 
verdadeiro boom de experimentação. Parecia verdadeiramente 
fogo na palha. Espalhou-se o desejo de experimentar, espalhou 
se muito rapidamente.

Hoje, vemos que nossa sociedade estava completamente des-
preparada relativamente a qualquer intervenção ou informação 
acerca das substâncias. A primeira resposta que surgiu, em 1975, 
1976, foi uma campanha lançada pelo Governo – uma das tais 
campanhas aterrorizadoras –, cujo lema era Droga, Loucura, 
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Morte. Obviamente, só atraiu mais pessoas para experimenta-
rem. Se o Governo diz isso, é por que é bom.

Digamos que esse movimento de experimentação foi coloni-
zado – podemos chamar assim – por redes de tráfico, que des-
cobriram um novo mercado emergente para outras substâncias. 
Rapidamente entrou em nosso mercado a heroína, que fez verda-
deiros estragos, causou uma verdadeira epidemia. Disparou de for-
ma extremamente rápida o consumo na sociedade, de tal forma 
que, no final dos anos 80, portanto, mais de uma década depois 
disso, havia 1% da população – 100 mil pessoas – dependente de 
heroína. Elevadíssima porcentagem dessas pessoas a consumiam 
por via injetável e sem qualquer tipo de precaução, porque a in-
formação era ainda escassa.

A SIDA entrou nessa altura, e houve um verdadeiro desastre, 
ocasionado pela difusão e partilha de material de injeção, etc. 
Práticas que em alguns outros países já não ocorriam, porque as 
pessoas tinham muito mais informação do que nós.

Portugal sempre foi dos países da Europa com menor preva-
lência de consumo de substâncias ilícitas, no caso da população 
em geral. Mas a distância, o gap que às tantas tivemos entre a 
prevalência total e a de consumos problemáticos era muito es-
treito. Era como se quase todos os utilizadores de Drogas tives-
sem se metido à bruta no consumo.

Foi, de facto, uma questão que atingiu muito duramente a 
nossa população e que veio a transformar o problema. Cannabis, 
naturalmente, em todos os países europeus, foi a substância mais 
consumida. A heroína foi a principal droga que veio a causar con-
sumos problemáticos. A cocaína circulava em algum meios mais 
abastados. Mas começa a haver certa democratização da cocaína a 
partir de meados dos anos 90 – 1995, 1996, 1997 –, em contextos 
recreativos. Entra o ecstasy, que felizmente nunca teve o boom 
que chegamos a recear. Ficou contido em níveis não demasia-
do agressivos. Começa a haver o aparecimento de consumos si-
multâneos ou em alternância de heroína e cocaína. Isso importa 
dizer que o tal espalhar dos consumos de heroína rapidamente 
derivou para o lúmpen, para as camadas mais desorganizadas da 
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nossa população. Portanto, a epidemia de heroína grassou sobre-
tudo entre os ambientes de marginalidade e de exclusão.

Depois, em meados dos anos 90, apareceram outros consu-
mos mais associados aos contextos festivos e recreativos. Agora 
assistimos ao aparecimento desses consumos simultâneos ou 
em alternância de heroína e cocaína novamente nos contextos 
de marginalidade. Portanto, neste momento coexistem estes 2 
tipos de consumo: em ambientes de marginalidade e em am-
bientes festivos.

O fato é que chegamos à conclusão, em 1995, em inquéritos de 
opinião, que o consumo de substâncias, a droga e a toxicodepen-
dência eram a primeira preocupação dos portugueses. Quando 
inquiridas na rua, em qualquer inquérito, por jornalistas ou por 
institutos de opinião, as pessoas referiam espontaneamente como 
a grande preocupação e o grande receio em relação ao futuro de 
seus filhos os problemas da droga e da toxicodependência.

Isso está associado a um importantíssimo problema de saúde 
pública, ocasionado pela difusão da SIDA, associado a um enorme 
problema da pequena criminalidade aquisitiva. De facto, isso veio 
a se transformar num problema político e de saúde e num proble-
ma social de primeira grandeza. Foi encarado como tal. Por volta 
de 1995, essa era a primeira preocupação. Em 1997, 1998, isso foi 
abordado de forma consequente pelo Governo português.

Devo referir, com toda a justiça, que, em 1997, o responsá-
vel pelas políticas de juventude em Portugal era o nosso atu-
al Primeiro Ministro, José Sócrates. O Primeiro Ministro era 
António Guterres, e o Ministro responsável pela área de ju-
ventude era José Sócrates. Decidiu abordar a questão de frente. 
Lembro-me de que, a essa altura, eu já trabalhava num servi-
ço do Ministério da Saúde, de que falarei um pouco adiante. 
Era o responsável por esse serviço, o Serviço de Prevenção e 
Tratamento da Toxicodependência – SPTT. José Sócrates, àque-
la altura, chamou-me e tivemos algumas discussões acerca de 
como orientar a resposta para esse problema. Posso dizer que 
não chegamos a um consenso quanto às formas de fazer. E ele 
decidiu nomear um grupo de peritos de diversas áreas, de juízes a 
psiquiatras, enfim, um grupo de 9 pessoas, ao qual encomendou 
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a elaboração de um levantamento sobre a situação do país em 
matéria de Drogas e propostas estratégicas para lhes fazer frente.

Posso dizer que, ainda hoje, considero que a experiência pro-
fissional mais estimulante que vivi foi a de participar desse grupo. 
De fato foi um trabalho riquíssimo. Apresentamos um conjunto 
de propostas que tinham a ver com o aperfeiçoamento e com de-
terminada estratégia no âmbito da redução da oferta, da ativida-
de das forças policiais e aduaneiras, etc., mas incidia sobretudo 
na área da redução da procura, com propostas muito concretas, 
no âmbito do tratamento, em caráter de prioridade absoluta. 
Portanto – isso já foi falado aqui em algumas intervenções –, o 
tratamento é a forma superior de prevenção.

Em muitos aspectos, a toxicodependência comporta-se como 
uma doença contagiosa. Se nós não tratamos os vetores, as 
pessoas infetadas, logo, infetantes, as estratégias estão, à partida, 
condenadas ao fracasso. A prioridade absoluta é oferecer a todos 
aqueles que se querem tratar a capacidade de fazê-lo, de forma 
gratuita, universal, fácil, com acesso o mais ágil possível.

Depois, vi propostas no âmbito da prevenção, propostas no-
meadamente tendentes ao abandono das grandes campanhas alta-
mente consumidoras de recursos, e com retorno, senão negativo, 
pelo menos muito duvidoso. Hoje, não fazemos campanhas de te-
levisão, etc. Usamos um ou outro slogan, um ou outro contexto, 
para fazer alguma ação de sensibilização mais do que de prevenção.

Saíram agora, por altura da Copa do Mundo, encartes em al-
gumas revistas esportivas, que diziam assim: Não vou à bola com 
as Drogas – “Ir à bola” não sei se em Português brasileiro também 
soa. Mas, coisas dessas.

Uma realização que já exportamos aqui para o Brasil, que já 
acontece também em São Paulo, que é o bike tour: um passeio de 
bicicleta com milhares de pessoas. Iniciamos em Lisboa. Não é uma 
coisa em que consumamos recursos, mas é uma mobilização enor-
me. Aconteceu agora, no dia 27 de junho, e envolveu cerca de 10 
mil pessoas para a travessia de uma das pontes de Lisboa, a Ponte 
Vasco da Gama, sob este slogan: Pedalada só com a tua energia.

Utilizamos algumas frases desse tipo, mas nós, por um lado, não 
consumimos recursos nisso – sai praticamente de graça – e, por outro 
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lado, não insistimos muito nesse tipo de slogan. Atualmente, de fato, 
privilegiamos as estratégias de prevenção seletiva ou indicada, como 
foram definidas pelo Gregor.

Sucessivas estruturas e respostas foram sendo criadas em 
Portugal para fazer face a esse fenômeno. Primeiro, em 1976, os 
Centros de Estudos e Profilaxia da Droga. Eram três: Lisboa, Porto 
e Coimbra. Havia um gabinete coordenador. Curiosamente, as 
primeiras respostas eram enquadradas no Ministério da Justiça. 
Isso indicia desde logo uma postura perante a forma como o 
Estado encarava essa questão. O Estado acabava de sair de uma 
revolução, se bem se lembram. Mesmo assim, as coisas estavam 
muito ligadas à Justiça.

Em 1987, é criado o chamado Projeto Vida, que era um chapéu 
interministerial. Foi a primeira tentativa de mobilizar a interven-
ção de diversos Ministérios que, direta ou indiretamente, poderiam 
ter alguma coisa a ver com a problemática da droga: o Ministério 
da Educação, o Ministério da Justiça, o Ministério da Solidariedade 
Social, o Ministério da Saúde. Todos eles tinham estrutura de coor-
denação para que as ações fossem sendo discutidas em conjunto e 
os financiamentos, alocados a cada um dos Ministérios e respecti-
vos organismos que tinham obrigação de as cumprir.

A primeira resposta criada no âmbito do Ministério foi o 
Centro das Taipas, que alguns dos presentes conhecem certa-
mente. Posso dizer que o Centro das Taipas foi criado em 1987. 
Logo a seguir, eu trabalhava no Algarve. Eu sou médico de clí-
nica geral, trabalhava no Algarve, no sul do país. Fui convidado 
pela equipe dirigente do Centro das Taipas para fazer um estágio 
de formação lá. Depois fui devolvido ao Algarve, onde abri o 
primeiro centro de resposta nessa região.

Isso foi acontecendo assim em diversas outras zonas do país. 
Chegamos a 1999, e havia já uns 6 ou 7 centros no Ministério 
da Saúde. Eles foram fundidos com os do Ministério da Justiça 
e deram origem ao Serviço de Prevenção e Tratamento da 
Toxicodependência – SPTT.

O SPTT foi criado em 1990. Eu vim a ser nomeado Presidente 
do SPTT em 1997. Em 1999, é criado o Instituto Português da 
Droga e da Toxicodependência – IPDT, que sucede ao Projeto 
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Vida. Em 2002, então, todas as estruturas existentes estão fun-
didas no atual IDT. Juntando-se ainda, em 2007, competência 
na área do álcool. Portanto, hoje em dia, tudo tem a ver com a 
intervenção na área das dependências. Em Portugal, há muita 
dependência das ilícitas e do álcool. Não temos propriamente 
um mandato em relação ao tabaco nem em relação a dependên-
cias sem substância, em relação a jogo, etc. Mas todo o resto da 
temática é tratado pelo IDT.

Entretanto houve alguns pontos fundamentais no desenvol-
vimento das nossas políticas inovadoras em termos da redução 
de danos e da saúde pública. E logo assumiram que o toxicode-
pendente é um doente e não um criminoso.

Em 1993, foi criado o Programa Nacional de Troca de Seringas. 
Teve uma inovação curiosa, não sei se conhecem. Teve como 
base as farmácias comunitárias. Os próprios farmacêuticos pro-
cediam à troca de seringas. O toxicodependente que precisa de 
uma seringa recebia um kit que, além da seringa, trazia preser-
vativos e foi sendo enriquecido cada vez com mais elementos 
da parafernália utilizada por eles, seja o recipiente para fazer o 
caldo, seja um filtro, seja ácido cítrico. Enfim, o kit foi sendo 
aperfeiçoado, desde 1993.

Criou-se, desde logo, uma rede de respostas integradas com 
parcerias público-privadas. Eu posso dizer que houve um mo-
mento em que floresceram inúmeras respostas privadas, quer no 
setor privado com fins lucrativos, quer nas associações de toxi-
codependentes em recuperação. Houve algumas multinacionais 
que apareceram em Portugal, ganharam enorme território e ti-
veram um papel imprescindível nas respostas que puderam ser 
oferecidas à população.

No entanto, quando os serviços estatais ganharam alguma so-
lidez, reivindicaram também a capacidade de, de alguma forma, 
disciplinar esse mercado, introduzindo, portanto, um efeito regu-
lador que foi atribuído, àquela altura, ao SPTT. O SPTT foi criando 
algumas regras, às quais as entidades privadas tinham de se adequar 
para verem a sua atividade reconhecida, nomeadamente a contra-
tação e a participação de profissionais. As comunidades terapêuti-
cas passaram a ter que ter um psiquiatra responsável, médicos de 
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clínica geral ou de medicina interna responsáveis pela saúde física 
dos internados. Enfim, passou a haver a participação de outros pro-
fissionais, como psicólogos, assistentes sociais, etc.

Por outro lado, foram introduzidas algumas regras que têm 
a ver com hotelaria, relativamente a instalações, onde funcio-
navam as comunidades terapêuticas. Isso correspondeu a um 
elevar da qualidade média dessas respostas, sem comprometer, 
no entanto, o seu ecletismo. Temos ainda hoje variadíssimos 
modelos que coexistem pacificamente, com os quais articula-
mos e com os quais contratualizamos a compra de serviços. Nós 
pagamos algumas camas às comunidades terapêuticas. Temos 
disponíveis cerca de 1.600 camas em unidades terapêuticas de 
unidades privadas e suportamos os custos do internamento. De 
facto, sentimos isso como uma complementaridade e não como 
uma disputa ou uma concorrência, digamos assim, entre os 2 
setores. Mas existem inúmeros modelos, todos eles são aceitos, 
desde que sejam responsabilizados pelo seu funcionamento um 
médico psiquiatra e um internista.

A cobertura nacional foi decidida em 1997, já com o Ministro 
José Sócrates. Foi decidido que, em cada capital de distrito, ha-
veria pelo menos 1 centro de tratamento a toxicodependentes. 
Depois avançamos para a tal estratégia de 1999, que foi proposta 
pela comissão de que falei. Foi apresentada ao Governo, que ado-
tou a estratégia com medidas no âmbito do tratamento, da pre-
venção, da redução de danos, da reinserção social. Consagrou-a 
enquanto resolução do Conselho de Ministros. Mas tudo isso era 
proposto pela Comissão de Estratégia num quadro de descrimi-
nalização dos consumos.

Ora, o Governo não tinha competência para aprovar por si só 
a descriminalização. Essa proposta foi apresentada à Assembleia 
da República, onde acabou por ser discutida no ano 2000 e apro-
vada, enfim, após enorme debate pela sociedade portuguesa.

Devo dizer que foi um debate particularmente vivo no 
Parlamento, em que vi alguns tomarem posições. Alguns parti-
dos diziam que Portugal se transformaria num paraíso dos dro-
gados de todo o mundo. Chegariam aviões a Lisboa com droga-
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dos. Nossa população, nossos jovens utilizariam Drogas muito 
mais precocemente.

Realmente, na sociedade em geral, o terreno estava preparado 
de forma muito pacífica para a adoção dessa medida. Isso 
porque o fenômeno da toxicodependência era completamente 
transversal na sociedade portuguesa. Em determinado momento, 
não havia classe social que não fosse afetada. Inicialmente o 
problema atingiu os marginais, as classes mais desfavorecidas, 
mas depois atingiu a classe média e mesmo a classe alta. Houve 
o momento com o tal de 1% de pessoas dependentes da heroína. 
Era praticamente impossível encontrar uma família que não 
tivesse no seu seio 1 toxicodependente. E as pessoas tinham 
obsessão. O João, ou o Manoel, ou o Joaquim, não é bandido, é 
um doente que precisa de ajuda.

Enfim, o terreno para uma aceitação social dessa idéia da des-
criminalização estava criado, por essa proximidade. E passou a 
funcionar este slogan: O Estado português persegue a doença, 
mas não os doentes. Isso foi muito interiorizado e muito bem 
aceito. De tal forma que, na sequência do debate da descrimina-
lização na Assembleia da República, houve enorme regozijo por 
camadas muito importantes da população.

A descriminalização, como já disse, não consiste na liberali-
zação ou despenalização, é a retirada do âmbito da lei penal do 
consumo ou da posse para consumo individual, entendendo-se 
como tal a possibilidade de a pessoa transportar consigo substân-
cias, quaisquer que sejam, das Drogas ditas leves e das ditas pe-
sadas. Portanto, a descriminalização funciona para a Cannabis, 
mas também para a heroína, para a cocaína, seja o que for.

A pessoa poderá ter consigo substância para consumo indivi-
dual para até 10 dias. Há uma tabela que define qual é a quanti-
dade admissível para Cannabis, haxixe, heroína, cocaína, etc. Se a 
pessoa for interceptada pela Polícia com mais do que essa quanti-
dade, vai para o Direito Penal, como ia anteriormente, porque há 
a presunção e a forte suspeita de que se dedicará ao tráfico.

Voltarei, um pouco adiante, à explicação de como isso fun-
ciona, como é feita essa triagem. Em termos ainda de fatos ino-
vadores na nossa política, a definição, em 2006, de novo plano 
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estratégico, novo ciclo estratégico, que assume a abordagem a 
respostas integradas. Nós fizemos diagnósticos locais tão preci-
sos quanto possível, com a participação de todos os parceiros dos 
setores público e privado que operam num determinado terri-
tório; utilizamos uma metodologia para a qual fomos treinados 
por técnicos do Observatório.

É uma metodologia disponibilizada pela Organização Mundial 
da Saúde, o Rapid Assessment and Response – RAR. Trata-se de ins-
trumento que permite fazer diagnósticos, não de grande rigor, 
ter uma figura, um snapshot, da situação e, em função disso, de-
cidir que tipo de recursos e prioridades necessitamos estabelecer 
em cada um dos territórios.

Posso dizer, abreviando e deixando já mais ou menos expli-
cado seu funcionamento, que assentamos nossa atividade atual-
mente no chamado Plano Operacional de Respostas Integradas. 
Temos como que uma semaforização de todos os territórios. 
Zonas verdes: relativamente poucos problemas. Zonas amare-
las: necessidade de atenção redobrada numa ou noutra vertente. 
Zonas vermelhas: problemas de alguma intensidade.

Assumimos que há um determinado problema em uma deter-
minada comunidade. Como dizia, apesar de Portugal ser um país 
pequeno, há grandes diferenças entre territórios, entre o interior 
e o litoral, entre o norte e o sul. Em uns locais temos mais ne-
cessidade de intervir, por exemplo, sobre o abuso do álcool; em 
outros, teremos mais necessidade de intervir junto de bolsas de 
consumo de cocaína, por exemplo, e também junto de grupos 
populacionais específicos.

Vamos imaginar que, em determinado território, até se tenha 
uma resposta de tratamento, alguma intervenção ao nível de 
prevenção, de reinserção social. Mas, de repente, percebo que 
há uma escola em que, por questões circunstanciais várias, há 
um abandono precoce do ambiente escolar por um grupo de 12 
meninos. Saíram, abandonaram. Preciso intervir rapidamente, 
antes que haja o desenvolvimento de comportamentos mais ou 
menos desviantes. Alguém que deixa de estar enquadrado com 
maior probabilidade será objeto de algum aliciamento para ou-
tro tipo de comportamento.
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Então, é preciso que alguém rapidamente intervenha junto a 
esses jovens. Ou tenho nos serviços do Estado e dos seus parceiros 
alguém disponível para intervir rapidamente, ou, se não tenho, 
elaboro rapidamente um caderno de encargos com a participação 
de todos e faço um desafio à sociedade civil para que alguém 
se apresente, alguma organização não governamental, e diga: 
tenho capacidade de intervir junto àqueles meninos, tenho esses 
e aqueles técnicos para fazer e cobro tanto para fazer. Temos 
agilidade neste momento com esse programa para comprar 
rapidamente, em resposta a um concurso público, intervenções 
que sejam julgadas pertinentes.

Esse é um programa que temos em funcionamento há três 
anos e com o qual estamos extremamente satisfeitos, embora 
estejamos ainda em processo de aperfeiçoamento. Mas a tal me-
todologia dos diagnósticos e respostas rápidas permite-nos, de 
fato, intervir num fenômeno que está em permanente mutação. 
É importante que tenhamos consciência disso. As coisas são 
muito, muito mutáveis em todos os territórios.

Temos uma estrutura de coordenação que funciona também 
bastante bem. Temos uma estrutura de coordenação nacional, te-
mos uma estratégia, um plano nacional, e temos uma entidade, 
o IDT, que, digamos, promove a centralização. Embora estejamos 
no Ministério da Saúde, temos a capacidade de articular com to-
dos os Ministérios, e todos os serviços têm alguma coisa a ver com 
a intervenção nessa área.

A estrutura de coordenação nacional – não vos quero maçar 
muito – foi criada em 2003 para os problemas das Drogas e das 
toxicodependências. Agora, muito recentemente, no dia 28 de 
abril passado, foi alargada para uso nocivo do álcool também. 
Portanto, neste momento, o Presidente do IDT, que no caso sou 
eu, é por inerência o coordenador nacional para as questões da 
droga, da toxicodependência e do abuso do álcool.

Temos um conselho interministerial e um conselho nacional 
consultivo. O conselho interministerial engloba 12 Ministros, que 
se reúnem 1 ou 2 vezes por ano, mas delega, numa comissão téc-
nica constituída por dirigentes de todos os Ministérios, a repre-
sentantes diretos do Ministro. Encontramo-nos numa comissão 
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técnica que o coordenador nacional convoca e coordena. É no 
seio dessa comissão técnica que são elaborados os planos estra-
tégicos, os planos de ação e as grandes medidas no âmbito das 
políticas de droga.

Essa comissão técnica está ainda dividida em subcomissões 
para prevenção, para tratamento, para reinserção social, para re-
dução da oferta – esta subcomissão é coordenada pela Polícia 
Judiciária. Temos um grupo de 12 subcomissões.

Há o coordenador nacional e o conselho nacional, que é um 
conselho consultivo, onde têm assento as centrais sindicais, as 
centrais patronais, as federações das associações de pais, sindi-
catos de jornalistas, enfim, uma série de parceiros, como as fe-
derações de Instituições Privadas de Solidariedade Social – IPSS. 
Enfim, é um grupo com cerca de 60 entidades, entre as quais, 
com a inclusão do mandato do álcool, também as de produto-
res e distribuidores de bebidas alcóolicas, com quem discutimos 
também as políticas a implementar na área do álcool.

Neste momento, o plano estratégico nacional tem várias pe-
ças: prevenção, tratamento, reinserção, redução de danos, tudo 
isso tornado harmônico e coerente pela presença da dissuasão, 
assunto que tratarei um pouco mais adiante.

Vou abreviar um pouco. Penso que estamos todos já um bo-
cado cansados. Vejo muito gente já a pender. Mas há alguns re-
sultados que gostaria de apresentar, em termos de vivência. Os 
princípios em que se assenta nossa estratégia: o pragmatismo, 
o fato de não precisarmos de inventar a roda a todo o tempo 
– há muitas experiências por esse mundo afora que podem ser 
aproveitadas, enriquecidas e adequadas a nossa realidade; o hu-
manismo, a assunção de que o toxicodependente é um doente; 
o assumir aquilo que subjaz às políticas de redução de danos; a 
assunção clara por parte do Estado português de que, mesmo 
quando o indivíduo não tem condições para parar o consumo, 
não tem vontade dentro de si para fazê-lo, continua a ser mere-
cedor do investimento do Estado no sentido de uma melhora 
expressa de vida, de uma melhor qualidade de vida.

Estamos a fazer um esforço muito intenso nos últimos tem-
pos no sentido da melhoria da qualidade das nossas respostas. 
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Estamos a certificar, por meio das normas ISO, de normas inter-
nacionais, as nossas unidades. Isso se tem traduzido na melhoria 
de eficácia e eficiência e no aumento da qualidade técnica dos 
nossos profissionais.

Já falei sobre o Plano Operacional de Respostas Integradas – 
PORI, que traz diagnósticos e procura suprir algumas faltas; o 
Programa de Intervenção Focalizada – PIF, constituído sobretudo 
por programas no âmbito da prevenção seletiva ou indicada.

Temos alguns alvos preferenciais, exatamente os filhos de to-
xicodependentes, os jovens institucionalizados e com abandono 
escolar precoce – os grandes grupos. Depois, um grande grupo 
de intervenção está relacionado aos ambientes de diversão no-
turna, os grandes festivais, as grandes manifestações estudantis, 
onde pretendemos intervir cada vez mais através de estratégias 
de bola de neve, através da formação de pares, que depois vão 
influenciando o comportamento dos seus pares, tentando alte-
rar o mainstream, que em alguns casos é o abuso de substâncias, 
nomeadamente o álcool, por exemplo.

O IDT é a entidade especializada para dar resposta à coorde-
nação nacional e às necessidades da área da redução da procura.

Articulamos naturalmente com o sistema nacional de saúde 
– cuidados primários, cuidados hospitalares, cuidados continua-
dos – e com entidades privadas que operam nessa área.

Quanto à avaliação, estava a vos dar conta de alguns dados 
que temos, isso porque, tendo a descriminalização sido decidida 
em 2000, entrado em vigor em 2001, podem imaginar que houve 
um enorme interesse, até internacional, pela nossa experiência. 
Fomos visitados, na altura, por imensa gente. Inúmeros países 
quiseram saber como é que tínhamos feito.

Depois, saíram alguns comentários pouco favoráveis, nome-
adamente das Nações Unidas, em relação à nossa experiência, 
mas depois o interesse acabou por decair. E só agora, 10 anos 
depois, praticamente, é que, na sequência da apresentação do 
novo relatório do Cato Institute, um investigador americano cha-
mado Glenn Greenwald, que esteve em Portugal, recolheu toda 
a informação disponível sobre a evolução da situação portugue-
sa em matéria de Drogas e elaborou um relatório que se chama 
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Descriminalização da droga em Portugal: lições para criar políti-
cas justas e bem sucedidas sobre as Drogas.

 Logo aqui, podem imaginar, a partir da apresentação des-
te relatório em Washington, na administração Obama, no dia 
seguinte, começaram a chover manifestações de interesse. No 
próprio dia, tive uma entrevista na Time Magazine; depois, The 
Economist, BBC. Foi algo impressionante, a partir daí, a partir 
de abril do ano passado. Depois, teve sequência no interesse de 
muitos políticos de vários países, entre os quais, esta Comissão 
se destaca. Querem saber, de facto, como fizemos e o que temos 
a mostrar. Agora, já temos alguma coisa a mostrar.

O que eu estava a vos dizer, com toda a clareza, é que te-
mos uma evolução globalmente positiva no fenômeno da dro-
ga e da toxicodependência em Portugal, de 2001 até agora. 
Pessoalmente, atribuo essa evolução às respostas que foi possível 
dar, sobretudo ao nível do tratamento, mas também ao nível da 
redução de danos, da reinserção social, da prevenção, e tudo isso 
foi tornado mais harmônico no quadro de descriminalização.

Não estabeleço uma relação de causa e efeito entre a descrimi-
nalização e esta evolução positiva, isto é, se num qualquer país, 
se vierem a fazer assim, vamos descriminalizar isso por artes má-
gicas, vai evoluir favoravelmente. Eu não acredito que essa evo-
lução seja favorável. Acredito na bondade da descriminalização 
enquanto torna mais coerentes todas as políticas. Mas ela, por si 
só, se não se faz mais nada, não conduz a lado nenhum.

Aliás, o que eu posso dizer com segurança é que a descrimi-
nalização não afetou negativamente a evolução do fenômeno em 
Portugal. Não posso dizer que tenha afetado positivamente. Mas 
estamos em linha com a evolução, que se está a constatar na maio-
ria dos países da Europa Ocidental, onde há decréscimo em relação 
à heroína, à Cannabis. Estamos a ver em vários países. Portugal 
acompanha essas tendências. Penso que podemos afirmar, de fac-
to, que a descriminalização não atrapalhou essa evolução.

Essa é uma avaliação do processo, mas o que nos interessa, 
sobretudo, é a avaliação do impacto. Entre 2001 e 2007, nós fize-
mos a avaliação da nossa política.
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Prevalências de consumo na população jovem, entre 15 e 24 
anos. A prevalência era de 8,3% em 2001 e de 7% em 2007.

Taxas de continuidade de consumo para qualquer droga, ex-
ceto heroína. Na população em geral, baixou de 44% para 31%; 
na população jovem ou adulta, dos 15 aos 34 anos, baixou de 
52% para 40%; na população jovem, entre os 15 e os 24 anos, 
baixou de 67% para 45%.

Aqui temos as prevalências de consumo de Drogas na popu-
lação em geral, entre os 15 e os 104 anos. De 2001 para 2007, as 
prevalências sobem. Podem ver que sobem sobretudo nos grupos 
etários mais velhos. Estamos a falar de prevalências. Qualquer 
experimentação de cigarro de maconha conta para as prevalên-
cias. Encontramos um aumento sobretudo nos grupos mais ve-
lhos. Nossa interpretação é de que isso tem a ver com o efeito 
de coorte. Ou seja, não são os mais velhos que estão a consumir 
mais, são os consumidores que estão a envelhecer.

Isso é particularmente verdade se olhamos para o grupo dos 
15 aos 24 anos. Houve ali uma subida na primeira coluna, dos 
15 aos 24 anos, mas, se decompusermos a coluna dos 15 aos 24 
nas colunas dos 15 aos 19 e dos 20 aos 24, veremos que a camada 
mais jovem – é quase uma incidência – da população portuguesa 
está a consumir menos qualquer tipo de droga. Isso, para nós, é 
naturalmente um dos dados mais interessantes e mais estimu-
lantes da nossa experiência.

Depois há uma redução quantificável em prevalências ao 
longo da vida na população escolar. No terceiro ciclo do ensi-
no básico havia a experimentação: 14,2% em 2001, e 8,4% em 
2006. No secundário baixou de 27,9% para 19,9%. São vários 
os estudos. O ESPAD – penso que conhecem – estuda os alunos 
que fazem 16 anos num determinado ano. Em 1995, 8% de 
experimentadores; em 1999, 12%; em 2003, 18%, e em 2007 
começa a baixar novamente.

Enfim, todos esses estudos em meio estudantil revelam de 
fato uma tendência de descida depois de um pico situado à volta 
do ano 2000, 2002.

Outros dados positivos. Isso é uma amostra das pessoas que 
nos pedem ajuda em nossos centros. A prática do consumo 
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endovenoso nos 30 dias anteriores à primeira consulta na rede 
pública foi de 25% em 2004 e de 17% em 2007. Quando eles 
aparecem e nos pedem ajuda, faz se a pergunta se consumiram 
ou não droga por via endovenosa nos últimos 30 dias. Esse 
número tem vindo a descer muito acentuadamente.

Porcentagem para o total dos números da SIDA. Em 2004, 
34% do total dos números da SIDA em Portugal eram relaciona-
dos a toxicodependentes; em 2007, 21,6%. A cor laranja indica 
as porcentagens da SIDA em toxicodependentes – soropositivi-
dade ou SIDA declarada.

Aumento de processos do controle de coordenação. Os tais 
processos desencadeados pelas instituições de dissuasão.

Penso que estou mesmo a abusar do vosso tempo. Gostaria 
de concluir, explicando um pouco como funciona a dissuasão.

Essas são as quantidades apreendidas. Isso também é impor-
tante. Apreensões e quantidades apreendidas. Não os vou a ma-
çar com números, mas, depois da descriminalização, de forma 
geral, o número de apreensões diminuiu, e as quantidades são 
muito, muito maiores. Significa que a Polícia, em vez de fazer 
muitas apreensões de gramas ou quilogramas, faz menos apreen-
sões, mas apanha toneladas. O que isso significa? Nos primeiros 
tempos, após a descriminalização, as nossas Polícias queixavam 
se de que tinham perdido forma de, através do peixinho peque-
no, ir subindo na escala do tráfico. Andaram um pouco perdidas 
durante 2, 3 anos. Não sabiam muito bem o que haviam de fazer.

De fato, a Polícia Judiciária, por exemplo, consumia imen-
so tempo em investigar crimes de pequeníssima importância, 
consumia imensos recursos em instauração de processos, com as 
pessoas na cadeia. Havia um gasto incrível de energias e de di-
nheiro com coisas muito pouco interessantes e com muito pou-
co retorno. O que aconteceu foi que a Polícia precisou melhorar 
a sua colaboração. As várias forças policiais aumentaram a sua 
colaboração com as alfândegas, internamente, e também com as 
suas congêneres internacionais.

Então, o que assistimos hoje é que há muito menos apreen-
sões, mas há quantidades muito maiores envolvidas, com golpes 
rudes nas redes de tráfico. Temos agora um dispositivo também 
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instalado em Lisboa que tem sido muito importante. Trata se 
de agência de cooperação entre as autoridades marítimas de 7 
Estados da Europa, que tem propiciado apreensões muito signi-
ficativas de carregamentos de Drogas.

Vou falar da dissuasão. Nós temos 18 distritos em Portugal 
continental e 2 regiões autônomas, os Açores e a Madeira. Têm 
autonomia quase completa em relação ao Governo central. Em 
cada um dos distritos foi criado um órgão administrativo que 
aplica as penalidades previstas na lei. Torna se conhecida a des-
criminalização, mas há penalidades previstas. Cada uma dessas 
comissões é constituída por 3 elementos. Isso é o ideal, mas na 
pratica é mais ou menos assim: 1 jurista, 1 psicólogo e 1 assisten-
te social. E há o staff técnico de suporte.

Vamos imaginar a seguinte situação: um indivíduo é inter-
ceptado pela Polícia na rua, no jardim, a consumir uma subs-
tância qualquer. A Polícia intercepta o, leva o para a estação, 
para a esquadra, e apreende a substância que ele tem consigo. 
Se a quantidade da substância for inferior à referente aos tais 10 
dias de consumo próprio, ele é intimado, recebe um papel, para 
se apresentar na comissão de dissuasão de sua área de residên-
cia no prazo de 3 dias, 72 horas. Entretanto a Polícia notifica a 
comissão que aquele senhor se vai apresentar. Ele apresenta-se 
na comissão e é primeiro avaliado pela equipe técnica, que faz 
uma história do consumo, uma história social, e tenta realizar 
uma primeira triagem, para perceber se se trata de toxicodepen-
dente ou de um utilizador ocasional ou recreativo.

Depois, o indiciado é apresentado à comissão, que tem a ca-
pacidade de julgar ou de atribuir penalidades. Se se tratar de um 
toxicodependente, a primeira instância é convidá-lo a tratar-se. 
Na maior parte dos casos, hoje, os nossos toxicodependentes já 
tiveram, em algum momento, contacto com uma estrutura de 
tratamento. Então, trata-se de abrir uma passadeira vermelha e 
de convidá-lo a retomar o tratamento. A própria comissão pode 
ligar para um centro de tratamento e dizer: “Está aqui Fulano. 
Precisamos de uma consulta para amanhã ou para depois”. Isso 
é muito ágil e se consegue retomar tratamentos que, às vezes, 
tinham sido interrompidos.
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Se o indiciado aceitar a indicação para o tratamento, o pro-
cesso fica aberto, mas em suspenso, durante um período. A co-
missão decide: 6 meses, 1 ano. Se não houver reincidência, se, 
durante esse período, ele não voltar a ser interceptado, no final 
desse prazo o processo é encerrado. E não fica registro criminal, 
não fica nenhuma história dessa ocorrência, a não ser em nossos 
registros, só para percebermos se mais tarde haverá reincidência. 

No caso de a avaliação ser de um utilizador recreativo ocasio-
nal, vamos imaginar um miúdo de 16 anos que é flagrado tam-
bém a fumar um cigarro de maconha é conduzido à Comissão. 
Isso pode funcionar como um cartão amarelo, do árbitro, em 
um jogo de futebol. É um alerta. É como uma segunda linha de 
intervenção preventiva. 

A prevenção pretende atuar no sentido de que as coisas não 
aconteçam. Mas se acontecer um consumo, uma intercessão des-
sas pode corresponder à interrupção de uma carreira, o que pode 
conduzir aquela pessoa à dependência. 

Se identificado, é avaliado também. Vamos imaginar o tal mi-
údo de 16 anos. A equipe técnica vai perceber, por um lado, os ti-
pos de consumos que ele tem, se são ou não problemáticos, mas 
sobretudo o que subjaz daquela experimentação. Se há algum 
problema que coexista na relação consigo próprio, na relação 
com a família, na relação com os colegas, na relação com sua 
sexualidade, enfim, seja o que for. 

Caso seja identificado algum tipo de problema que possa ter 
uma resposta, não uma resposta de tratamento toxicodependên-
cia, mas uma resposta de intervenção preventiva indicada para 
aquele indivíduo. 

Ele é, então, encaminhado para esse tipo de respostas. Não 
são nossas, não são apenas nossas, do IDT. São do Instituto da 
Juventude ou do Centro de Saúde da sua área ou, enfim, dar as res-
postas inespecíficas, mas podem dar respostas típicas do problema. 

É isso que acontece na prática, portanto. A dissuasão funciona 
para isso. Hospitalizações podem ser aplicadas, de fato. Vamos 
imaginar que esse miúdo, que é enviado para uma determinada 
resposta, fica com o processo em aberto durante 6 meses, mas é 
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novamente flagrado Aparece, novamente, conduzido pela polí-
cia, perante a Comissão de Dissuasão. 

Neste caso, pode ser aplicada uma penalização que pode ser 
uma multa, por exemplo, mas pode também ser uma proibição de 
frequentar determinado local. Pode ser proibido de frequentar um 
bar, um café, uma discoteca ou um bairro, seja o que for. Pode ser 
condenado a trabalho em favor da comunidade. Limpar grafites, 
por exemplo, trabalhar num lar de idosos, coisas desse gênero. 

Essas são as penalidades aplicadas, sendo que em nenhum 
caso a pessoa é enviada para a prisão nem fica com algum tipo 
de cadastro. 

Passou a ser possível identificar consumidores e toxicodepen-
dentes para outros serviços, como se falava há pouco, de respos-
tas inespecíficas para jovens. E funcionar, de fato, em rede com 
a administração pública.”
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1.9 Palestra do Dr. Marcel De Kort

Marcel de Kort, representante do Governo dos Países Baixos.

Após o Dr. Goulão, falou o Dr. Marcel de Kort, representante 
da Coroa dos Países Baixos, que explicou que a política de Drogas 
praticada em seu País é um pouco mais liberal do que outras po-
líticas. Afirmou que algumas coisas são únicas na Holanda; não 
existem em outros países. Mas acredito que essas qualificações, 
esses adjetivos devem ser refutados. “É meu trabalho esta tarde 
convencê-los de que há um mal-entendido quanto à política de 
Drogas holandesa.

O que é a política de Drogas da Holanda? Não é uma pana-
ceia, não é uma bala de prata, não é uma solução completa para 
o problema de Drogas. É uma política pragmática, flexível, ino-
vadora, com abordagem de baixo para cima, é tanto quanto pos-
sível baseada em evidências e, o mais importante – pessoalmen-
te, a que prefiro –, é uma política humana.

Com essas características, tento dar-lhes uma explicação so-
bre a política de Drogas holandesa e alguns exemplos mais con-
cretos. O conteúdo da minha apresentação são alguns princípios 
básicos da nossa abordagem, os objetivos, o fato de o problema 
das Drogas mudar constantemente e inovações. Falarei rapida-
mente sobre prevenção, tratamento, redução de danos e sobre 
alguns resultados.

Gostei muito de ouvir as questões que foram abordadas, coi-
sas de que iria falar, e não vou precisar mencionar, portanto. 
Gostaria de falar uma coisa de que os senhores devem ter ouvido 
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falar, dos famosos, ou não tão famosos, dos infames coffee shops 
da Holanda. 

Senhoras e senhores, a UNODC, agora chamada United 
Nations Office on Drugs and Crime, diz que podemos conse-
guir... Mas será um objetivo realista um mundo sem Drogas? A 
ideia é incrível. É bom ser ambicioso, é bom ter visão de futuro. 
Um mundo livre de Drogas pode ser algo que se espera, mas sen-
timos que não é tão realista. Vemos como utopia. É uma ideia 
incrível, mas não é tão factível que possamos chegar a isso num 
futuro próximo. E o mais importante: não resolve os problemas 
atuais que enfrentamos no dia a dia, como mortalidade de usu-
ários de Drogas, doenças infecciosas e assim por diante. Temos 
que ter objetivos diferentes para tanto.

O nosso objetivo é prevenir o uso de Drogas e limitar o risco 
de uso de Drogas para o indivíduo, para o seu ambiente e a so-
ciedade como um todo. É um objetivo um pouco mais complexo 
do que tentar diminuir o uso de Drogas. Nós tentamos prevenir 
o uso de Drogas, mas também queremos salvar a vida dos usuá-
rios de Drogas. Esse é um objetivo um pouco complexo para nós.

Às vezes, as políticas de Drogas podem conter dilemas ou para-
doxos. Por exemplo, se a polícia tem uma boa estratégia para re-
duzir o uso de Drogas nas ruas e vizinhanças pode ser muito bom 
quanto à ética. Nós tentamos achar ética na Holanda sobre a parte 
de saúde, a parte de segurança, mas não é possível que as questões 
de saúde prevalecessem. Nós achamos que o problema de Drogas, 
na verdade, é um problema de saúde, antes de mais nada.

Gostaríamos de trabalhar baseados em evidências, o que acon-
tece e o que não acontece. Se nós achamos que uma intervenção 
não está acontecendo ou é contraprodutiva, nós paramos. Nós 
não estamos moralizando, nós não temos uma ideia moral sobre 
como as políticas devem ser e o que fazer, mas nós achamos que 
deve ser pragmática, ou ela funciona ou ela não funciona.

Rapidamente, temos uma distinção em 1976 entre Cannabis 
e as Drogas inaceitáveis. Devo enfatizar que nós diferenciamos 
isso, mas achamos que a maconha oferece menos riscos do que 
outras Drogas. Isso deve estar refletido nas políticas e na nossa 
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legislação. É por isso que fizemos uma distinção entre maconha 
e outras Drogas, e, claro, é o caso em vários países.

Nós fazemos uma distinção entre posse, tráfico e produção. A 
produção, o tráfico e as penalidades para esses crimes são mui-
to mais altas, mas o uso de Drogas não é proibido. Ainda que 
tecnicamente proibido portar Drogas para uso pessoal, nós não 
processamos a pessoa por Drogas suaves, ou soft, e Drogas hard, 
como dizem lá na Holanda.

Acho que um aspecto muito importante quanto ao proble-
ma das Drogas é estar sempre mudando. Nós temos Drogas no 
mercado, temos novos grupos de usuários, novos riscos, é um 
problema dinâmico da nossa política, temos que reconhecer 
isso. Nós temos que ter uma política factível e flexível, prática e 
flexível, e uma outra abordagem é importante. O que é relevante 
hoje pode não ser relevante amanhã, e o que não foi relevante 
ontem pode ser relevante hoje.

Então, nós não temos que nos ligar a preconceitos ou ideias 
sobre políticas diretas para o resto da vida, nós temos que ser 
flexíveis porque o problema das Drogas está sempre mudando. 

Acho que é muito específico para a política de Drogas da 
Holanda. Nós achamos que o problema das Drogas é primaria-
mente local e deve ter solução local. As políticas de Drogas são 
descentralizadas na Holanda. Isso é algo bom, porque se você 
tem uma abordagem de baixo para cima e uma abordagem ino-
vadora, pessoas como eu, que não são tão capazes de aparecer 
com respostas concretas ou respostas políticas para o problema, 
e estão sentadas em um ótimo e lindo prédio, no décimo oitavo 
andar, e não têm como ouvir o que falam nas esquinas, o que os 
viciados falam. Nós precisamos ouvir as pessoas que estão nas 
ruas e sabem o que está acontecendo e ver as respostas. O meu 
trabalho é abrir espaço para as ideias deles. Se funciona, tentar 
desenvolver políticas mais regulares e, se não funciona, então, 
nos livrarmos disso. Acho que é muito importante ter uma abor-
dagem de baixo para cima.

Só alguns exemplos dessa abordagem de baixo para cima, ino-
vadora e de que somos flexíveis. Metadona, nós começamos a 
fazer em 1960. Muito cedo nós vimos que havia um crescimento 
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muito amplo de uso de heroína. Daí a pouco, não houve heroína 
no mercado; tivemos vários problemas de abstinência e um mé-
dico começou a prescrever metadona. Agora, a política é oficial.

Salas de uso são formas muito controversas na Holanda, foram 
muito controversas, mas tivemos a primeira nos anos de 1970 e 
agora temos 40 salas de consumo na Holanda. Internacionalmente, 
é altamente controverso. Na Holanda, nós discutimos muito. 
Achamos que é um instrumento muito bom para ter um contato 
maior com o viciado mais problemático, que pode passar doenças 
transmissíveis. Tomamos então esse cuidado com os usuários – e 
isso é bom para a vizinhança, pois diminui o número de usuários 
nas ruas.

Aqui é sobre troca de seringas. Nós começamos a fazer troca de 
seringas nos anos 1980, mesmo antes de sabermos sobre a AIDS. 
Então era mais devido à transmissão da hepatite, nessa época.

Ainda há alguns programas na Holanda. Hoje, já não há mui-
tas seringas para trocar, porque os usuários de heroína não inje-
tam mais; eles fumam a heroína. Também não há mais tantos 
usuários de heroína por lá. Esse número está caindo, e isto é algo 
muito positivo para nós.

A imagem aqui é sobre uma intervenção mais recente. Pessoas 
que vão a festas, boates, e que lá usam o ecstasy. Isso ficou muito 
popular no início dos anos 1990. O usuário não sabe o que tem 
na pílula; é algo que pode ser muito arriscado, até letal. Então 
nós demos uma oportunidade aos usuários de ecstasy e às pes-
soas que usam Drogas sintéticas: que as pílulas fossem testadas 
nos laboratórios para que eles soubessem do conteúdo e da força 
dessas pílulas, a fim de impedir a ocorrência de overdose.

Nós não fazemos simplesmente a prevenção com relação a esse 
usuário. “Se você não quer ter o problema, não a use; se a pílu-
la for muito concentrada, não tome duas, porque, se você tomar 
duas, isso vai matá-lo”. Então, essa é a vantagem do teste para nós. 

Outra vantagem é que nós sabemos quais as substâncias que 
estão no mercado. Porque, às vezes, encontramos substâncias le-
tais nessas pílulas. E nós sabemos que, no mercado, rapidamente 
podemos fazer uma campanha de aviso. Essa foi a outra aborda-
gem inovadora e mais recente que tivemos.
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A prescrição de heroína é bem controversa e já foi debatida 
por 25 anos. Há mais de 10 anos, começamos a experiência de 
prescrever heroína aos viciados mais problemáticos. Eu não dis-
cutirei isso tão fortemente, mas houve muito sucesso no que 
toca ao status de saúde do paciente, que aumentou, e no que 
toca ao número de crimes, que diminuiu quase a zero. Então, 
basicamente, esses usuários estão vivos. Acho que é um pouco 
rude dizer isso, mas nós os mantivemos vivos. E acho que isso é 
um sucesso que devemos reconhecer. 

Vocês podem até achar que isso é muito liberal. Não é assim. 
O caso foi muito debatido há alguns anos. Isso foi feito junta-
mente com medidas mais repressivas. E cito o tratamento por 
ordem judicial, o tratamento compulsório para criminosos de-
pendentes de Drogas, por até 2 anos, em instalações seguras, de-
signadas pelo Governo. Isso significa que há usuários de Drogas 
que são criminosos. E os crimes que esses cometem, na maior 
parte dos casos, são de invasão de propriedades, roubos etc. E são 
vários crimes seguidos. Às vezes, eles têm 50 condenações por 
crimes pequenos. Eles saem da prisão e voltam a ser criminosos, 
voltam à vida do crime. Então, temos uma política agora para 
prendê-los por 2 anos. E esses 2 anos são basicamente de trata-
mento. Começa na instituição fechada, e, nos meses seguintes, 
eles já começam a trabalhar. 

Então, não são medidas liberais o que nós estamos trazendo 
como inovação. Podemos considerar isso até como uma inter-
venção um pouco mais repressora.

Agora algo sobre prevenção, tratamento e redução de danos. 
Nós mantemos os princípios fundamentais: prevenir é melhor 
do que curar; curar é melhor do que apenas reduzir danos; e re-
duzir danos é melhor do que não fazer nada.

Eu acho que, em apresentações prévias, sentimos talvez uma 
atenção entre a redução de danos e as abordagens mais baseadas 
em abstinência. Mas nós sentimos que elas são complementares 
– uma não pode ocorrer sem a outra.

Vou começar com “prevenir é melhor que curar”. Eu acho que 
já foi discutido nesta tarde. Então, não vou discutir de novo. Mas 
estou muito feliz por ele ter dado o exemplo da nossa campanha, 
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em que nós obtivemos 80% de não usuários. O que é típico nas 
campanhas na Holanda é que elas não são focadas na detenção, 
elas não exacerbam o risco da substância. Nós sabemos que nós 
não vamos mudar o comportamento com essas campanhas de 
mídia de massa; mas nós queremos que as pessoas estejam infor-
madas. Levar a mensagem para aquela parcela da população que 
não usa Drogas é algo bem normal. É esse o tipo de abordagem. 
E, claro, nós temos a educação sobre Drogas nas escolas; e acho 
que, no futuro, não se vai focar somente as Drogas, o álcool e o 
tabaco; vai se focar um pouco mais na educação, no estilo de vida, 
abordando-se fumo, bebida, educação sexual, educação alimentar, 
para se saber qual é a alimentação mais saudável. É algo mais foca-
do no estilo de vida, ou na qualidade de vida, do que na repressão. 

Prevenção – já discutimos um pouco sobre isso. Nós focamos 
mais os grupos de risco, as pessoas que estão mais vulneráveis 
ao uso de Drogas ou que já estão usando Drogas. Nós já fizemos 
campanha de prevenção para visitantes dos nossos coffee shops, 
porque lá você encontra usuários da cannabis à sua frente. Nós 
não dizemos “vocês não devem usar”, porque eles vão usar; mas 
nós tentamos informá-los sobre os riscos, e lhes dizemos que, se 
tiverem problemas, eles podem ir a um centro de tratamento.

Uma outra questão, por exemplo, são os clubbers, pessoas em 
festas. Temos também a prevenção entre os grupos. Pessoas que 
já são informadas, quando vão para essas boates, podem infor-
mar os seus pares, os seus amigos. A prevenção é uma panaceia 
ou uma bala de prata? Bem, nós não vamos resolver o problema 
das Drogas só com prevenção. Então o que nós precisamos é de 
tratamento. Curar é melhor do que reduzir danos. E isso já é um 
pouco mais difícil. Nós acreditamos que não haja simplesmente 
uma maneira perfeita para se tratar das Drogas. Nós temos que 
adotar uma diversidade de intervenções, e deve haver um mo-
delo de para cada passo. Nós começamos com a abordagem do 
usuário de Drogas; depois, ele vai para um local de tratamento. 
E, aí, nós tentamos adotar uma intervenção para aquele indiví-
duo, customizada para ele, uma intervenção bem leve. Eu sei que 
o dinheiro é importante, mas não se está enviando um usuário 
de cannabis, que a está usando há 1 ano – e pode estar usando 
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diariamente. Não se manda o usuário simplesmente para uma 
comunidade terapêutica, onde se gasta dinheiro e o tratamento 
não faz sentido. Então, quanto mais severo é o problema, mais 
intensa é a intervenção que promovemos, o que significa que 
temos vários e diferentes tipos de intervenção na Holanda. 

A maior parte das pessoas faz um tratamento outpatient. 
Temos 35% para Drogas ilícitas, 20% para álcool. Ocorrem 3 mil 
mortes, sendo 50% de usuários de álcool, 50% de usuários de 
Drogas. Temos mais ou menos 300 lugares para tratamento de 
jovens abaixo dos 19 anos de idade. Mas, além disso, nós temos 
uma grande diversidade de locais e de tipos de intervenção. 

Vemos aqui uma lista. Posso ilustrar melhor com o próximo 
slide. Desculpem-me, porque esse está em inglês. É um pouco 
difícil para nós traduzir e colocar tudo na ordem. Bom, parece 
um pouco caótico, mas a ilustração faz sentido, juro. No eixo 
vertical, vemos o voluntário e o compulsório. Nós temos inter-
venções, mas a maior parte delas é voluntária. temos também 
algumas compulsórias, em que os usuários ou vão para a prisão, 
por causa do comportamento criminoso, ou vão para um centro 
de tratamento. E o exemplo que eu dei para vocês da prisão des-
sas pessoas por 2 anos é a forma mais extrema de compulsório.

No eixo horizontal, você tem a abstinência orientada e a in-
dução de danos a outrem. Nós temos uma grande variação de 
tratamento.

Redução de danos. Temos algumas abordagens. Basicamente, 
o que tentamos fazer é analisar esse problema de Drogas e en-
contrar a intervenção correta nesse eixo de abstinência orien-
tada, redução de danos, voluntária e compulsória, o que dá um 
belo leque de intervenções, eu acredito.

Eu acredito, e os números mostram, que, se houver uma polí-
tica mais liberal ou mais em direção aos usuários – e nós estamos 
falando apenas dos usuários –, não há efeito. Porque são tantos 
os fatores que afetam o consumidor de Drogas, que a política 
não pode ser uma só.

O uso recente, no ano passado, de cocaína está aumentado. 
Esse já é um problema. Mas, comparativamente a muitos outros 
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países, não estamos nos saindo tão mal. A política não é respon-
sável por isso. E a situação não é tão ruim assim.

O ecstasy é mais popular na Holanda. Nós temos uma pon-
tuação bem alta, comparada com a de outros países. Mas vimos 
recentemente que o número de usuários está se reduzindo. E isso 
é muito bom.

Vocês podem nos perguntar sobre se essa política não tem 
efeito na prevalência de consumo. Se não, por que há essa po-
lítica? Porque o nosso objetivo não é uma sociedade livre de 
Drogas. Nós achamos que a prevalência é importante, sim. Mas 
também há usuários de Drogas problemáticos, com doenças in-
fecciosas. Há o problema comum do estado de saúde entre os 
usuários, há morbidade, mortalidade. E nós achamos que esses 
indicadores também são importantes para a nossa política. Eu 
estou convencido de que a política pode ter grandes impactos 
nestes indicadores de mortalidade e morbidade, que é um dos 
mais baixos da União Europeia. E esses dados estão um pouco 
desatualizados porque a Holanda agora está bem mais abaixo 
desses índices para cada mil habitantes. 

Sim, temos usuários problemáticos. A demanda para trata-
mento tem subido nos últimos anos. Mas acho que está bom: 
quanto mais pessoas em tratamento, melhor. Porque o tratamen-
to pode fazer algo por essas pessoas. Então, quanto mais pessoas 
em tratamento tivermos, melhor para nós. Acho que essa não é 
uma situação ruim. 

Este quadro mostra que a idade dos usuários de ópio está au-
mentando. A heroína já não é um problema da juventude na 
Holanda. Esse problema atinge mais gente acima de 40 anos; di-
ficilmente encontramos usuários jovens. E o número de usuários 
de heroína tem caído em 40% desde 1992, o que é uma boa coisa. 

Mortalidade por overdose entre os usuários: temos também 
uma pontuação bem baixa. Não temos muito uso de Drogas 
injetáveis na Holanda, que é uma maneira muito perigosa de 
se drogar. Mas temos muita metadona e um programa de ma-
nutenção. A metadona reduz o risco de overdose. Acho que 
isso é importante.
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Já chegamos à conclusão? Acho que a conclusão é esta: que o pro-
blema das Drogas é dinâmico e requer uma política flexível e prag-
mática. E a Holanda encara esse problema de forma muito séria.

Acho que uma sociedade livre de Drogas é uma utopia. Nós 
não devemos lutar por isso porque não podemos atingir isso. 
Mas nos esforçamos para ter medidas efetivas. E uma atitude 
inovadora é importante para mostrar essa nossa disposição. 

Estamos aqui para dizer que a nossa abordagem não é uma pa-
nacéia, não é uma solução completa para todos os países do mun-
do, porque as culturas diferem. O que pode funcionar na Holanda 
pode não funcionar no Brasil, e o contrário também é verdadeiro. 

Estamos convencidos de que a nossa política pode fazer dife-
rença, e que, acima de tudo, o uso de Drogas não é um desastre.”

1.10 Palestra da Dra. Rafaela 
de Quadros Rigoni

Seguiu-se à apresentação do Dr. De Kort a palestra da pesqui-
sadora brasileira RAFAELA DE QUADROS RIGONI, que explicou 
aos presentes que faz, na Holanda, doutorado destinado a estu-
dar a perspectiva brasileira sobre o tema das Drogas em compa-
ração com a política holandesa.

Esclareceu que a política para Drogas como a maconha, ou 
para Drogas sintéticas ou Drogas pesadas, é bastante diferencia-
da porque se entende que o público que usa essas Drogas é dife-
rente. O cenário de uso, a forma como se usa, os motivos por que 
se usa, os problemas ligados a esse uso e as estratégias são itens 
diferenciados; então, para eles, as estratégias também têm que 
ser diferenciadas. Vou focar mais a política das Drogas pesadas, 
como crack, heroína e cocaína. 

Outro ponto de vista diz respeito a visão dos trabalhadores da 
área de saúde, a visão de como as pessoas que estão lidando com 
isso na prática percebem essa política de Drogas; ou seja, o que 
elas estão fazendo, qual o entendimento que elas têm acerca des-
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sa política, como também algumas dificuldades que elas têm ao 
lidar com esse processo de implementação da política na prática. 

“Os atores principais que estão focados nessa política de Drogas 
pesadas na Holanda são os trabalhadores sociais de saúde e os 
agentes de repressão. Como trabalho social podemos entender os 
albergues, as pensões sociais, os programas de benefícios sociais e 
os programas de atividades diárias ou de trabalho, de encaminhar 
a pessoa, o dependente, para algum tipo de trabalho.

 Na questão da saúde, temos as salas de uso, como já foi falado 
aqui, programas de prescrição de metadona, heroína, troca de 
seringas, programas de desintoxicação, clínicas de abstinência. 
O que é muito interessante, na Holanda é que não se vê que a re-
dução de danos seja contrária à abstinência, mas que os progra-
mas complementares precisam existir porque há necessidades 
diferentes. Ao lado disso, há o trabalho dos agentes de repressão, 
como policiais e agentes de justiça.

Outro ponto interessante é que há uma abordagem integral 
na Holanda. Então os diferentes atores, por mais que tenham 
objetivos diferenciados, há um trabalho comum. Esse sistema 
trabalha em conjunto, centrado no usuário. 

Para o trabalhador do sistema social o mais importante seria 
a reinserção social, a pessoa ter um trabalho, uma renda, um 
benefício. O pessoal da saúde tem seu objetivo focado na saúde 
mental e física, enquanto para o policial o que interessa é a dimi-
nuição da criminalidade, o aumento da sensação de segurança 
na comunidade. 

Podemos pensar que isso pareça tão diferente. Como se fez 
para juntar isso? A Holanda, de 8 a 10 anos para cá, incentiva 
essa abordagem integral. Antes, o que se tinha, que é um pouco 
da realidade do nosso País, é que cada um desses atores trabalha-
va no seu próprio cantinho, com o seu próprio objetivo, e mui-
tas vezes eles atendiam a mesma pessoa. Ou seja, a pessoa que es-
tava no albergue podia estar também num programa de redução 
de danos, ser procurada pela Polícia por algum crime que tivesse 
cometido, e nenhum dos profissionais que a atendiam sabiam o 
que os outros estavam fazendo. Todos estavam focados na mes-
ma pessoa, mas não sabiam o que os outros estavam fazendo. 
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Isso acabava gerando um sistema ineficiente, uma vez que esses 
profissionais podiam estar fazendo trabalhos idênticos ou tra-
balhos opostos, com isso gastando recursos desnecessariamente. 

Em determinado momento, esses diferentes atores resolve-
ram fazer um plano para trabalhar conjuntamente, porque per-
ceberam que seria a forma mais eficiente de lidar com a questão. 
Mas alguns princípios pontos seriam necessários para que essa 
integração acontecesse. 

O primeiro ponto é negociação. Para lidar com objetivos, tra-
balhos e sistemas diferentes, tem de haver muita negociação. 
Os trabalhadores dos diferentes sistemas têm de sentir que es-
tão lucrando com a negociação, que eles não estão tendo mais 
trabalho por terem outros contatos ou por conhecerem outros 
programas, que os resultados alcançados estão revertendo positi-
vamente para o seu trabalho. 

Um exemplo que considero muito interessante, aqui já muito 
citado, refere-se à sala de uso. A sala de uso é percebida como 
positiva por diferentes pessoas. Para o trabalhador das áreas de 
saúde e social, a sala de uso é muito interessante, porque ela vai 
proporcionar ao usuário um ambiente seguro, um ambiente pro-
tegido, onde poderá ser atendido. Em caso de necessidade, ele 
poderá contar com o serviço de assistência social lá disponível. 
Também para a área policial, a sala de uso é interessante, porque 
ajudar a evitar que as pessoas que fazem uso de droga na rua co-
metam crimes, pois lá estarão num sistema protegido. Em con-
sequência, a sala de uso vai ajudar a diminuir a criminalidade e 
assegurar que a comunidade se sinta mais segura. 

Outro princípio de abordagem integral é que ela é centrada 
na pessoa. Como já foi dito aqui, pessoas diferentes têm necessi-
dades diferentes; então, busca-se respeitar as necessidades dessa 
pessoa e as suas possibilidades. 

Existe um projeto no qual trabalham no mesmo lugar o médi-
co, a enfermeira, a assistente social, o funcionário do Ministério 
da Justiça que está vigiando alguém no cumprimento de alguma 
pena. Essas pessoas vão se juntar, semanal ou quinzenalmente, 
para discutir a situação dos pacientes. Muitas vezes, elas convi-
dam o próprio usuário para ele responder a questões simples, 
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como, por exemplo, se tem uma casa, se dorme em albergue, se 
tem algum benefício, se já fez algum tipo de tratamento, o que 
deu certo, o que deu errado, qual é sua ficha corrida, se tem de ir 
para a prisão ou não, coisas assim. Então, todos esses profissio-
nais se juntam para discutir com o usuário um plano através do 
qual ele possa lidar com todas as situações de modo integral. Isso 
acaba resultando em condutas mais eficazes. 

Uma conclusão quando as pessoas não trabalham assim é a de 
que, por exemplo, se o usuário está em tratamento, mas não tem 
onde morar, será difícil sua adesão ao tratamento. Ele é encami-
nhado a um albergue, procura vaga e não encontra, volta outra 
hora, não encontra novamente, e fica num verdadeiro pingue-
pongue. Mas, quando tudo é decidido num só lugar, quando ele 
conhece os recursos existentes, todas as ações são acertadas em 
conjunto, ficam amarradas e resolvidas. Dessa forma, o paciente 
pode se empenhar para cumprir aquele plano.

O pragmatismo é outro princípio. O programa se adapta ao 
trabalhador e o trabalhador se adapta ao usuário, em vez de es-
perar que o usuário se adapte ao programa. 

Vou citar um exemplo que considero muito interessante: os 
abrigos do Exército da Salvação, uma instituição católica exis-
tente em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Eles se res-
ponsabilizam por acolher pessoas que não têm moradia e lhes 
dão um lugar para ficar. 

No início, quando chegava a um desses lugares, o usuário de 
Drogas tinha de obedecer a uma série de regras: não podia usar 
Drogas dentro da instituição, não podia entrar sob o efeito de 
nenhuma substância, entre outras. Era muito difícil para o usu-
ário cumprir tudo aquilo. Muitas vezes, se chegava drogado, ele 
era expulso, desistia, não voltava mais. 

Então, o que se fez? O Exército da Salvação criou um progra-
ma chamado Domus, específico para usuários de Drogas. Eles 
são então atendidos nessas casas e nelas há um local, uma sala 
de uso, ou é permitido o consumo de Drogas no quarto. Essa 
permissão facilitou o acesso dos usuários, pois, dessa forma, eles 
conseguem cumprir as regras mais facilmente. Ou seja, as regras 
se adaptaram a eles, são mais flexíveis. Como resultado, a grande 
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maioria dos usuários de Drogas que antes morava na rua agora 
tem lugar para ficar. E, não ficando mais na rua, aumentou sua 
qualidade de vida.

Como já foi dito aqui, a redução de danos é o princípio 
maior dessa política. E é que se entende por redução de danos? 
Significa o aumento de qualidade de vida do usuário e a redução 
de danos não só para ele, como também para a comunidade. 
Consequentemente, aumento da qualidade de vida de todos. 

Segundo a visão do conjunto desses trabalhadores, se o usu-
ário não tinha boas condições sociais, se não tinha boas condi-
ções financeiras, se não tinha tratamento e agora tem tudo isso, 
ele não vai mais ficar na rua, não vai mais cometer crimes, o 
que aumentará sua segurança e melhorará a qualidade de vida 
da sua comunidade. 

Alguns ganhos foram obtidos com essa política, a começar 
pelo acesso. A partir do momento em que trabalhadores das di-
ferentes áreas têm conhecimento dos programas que o usuário 
pode acessar, a partir do momento em que os programas são 
adaptados aos usuários e não há mais estigmas, preconceitos, 
fica muito mais fácil ele se tratar.

Um ponto importante é que essa política poupa recursos e 
diminui os casos de trabalhos repetidos ou opostos. Alguns servi-
dores de salas de uso dizem que antigamente, quando não exis-
tia esse trabalho conjunto, muitas vezes o usuário comprava a 
droga no mercado ilegal e ia usá-la na sala de uso. É bom repetir 
que existe uma série de regras para a utilização de uma sala de 
usos, não basta simplesmente qualquer um chegar e usar: de iní-
cio, a pessoa tem de ser cadastrada. Ela foi criada para pessoas 
que não tinham um lugar, que não tinham uma casa, para que 
não consumisse a droga na rua. Antes desse trabalho integrado, 
muitas vezes o usuário comprava a droga para usar na sala de 
uso, mas, antes de chegar lá, um policial o pegava e apreendia 
a droga. Isso fazia com que ele não voltasse à sala de uso, pois 
sabia que um policial o estaria esperando na porta e ele levaria 
multa, teria problemas. Mas, a partir do momento em que en-
tendeu que a sala de uso é positiva, o policial não precisa fazer 
plantão. Ele vai lá conhecer, reunir-se com a equipe, debater os 



Comissão de Seguridade Social e Família

ação
 parlam

en
tar

71

casos, pode até mesmo discutir a possibilidade de pessoas que 
têm problemas entrar ou não nessas salas, mas não vai mais tra-
balhar contrariamente. 

Outro fato importante é que diminui o número de prisões. Os 
policiais consideraram boa a medida. Antes de a saúde pública 
ser a questão central, eles prendiam o usuário, ele ficava 2 ou 3 
semanas na cadeia, saía, repetia o crime, era preso novamente, 
e isso frustrava essas pessoas que acabavam não vendo um bom 
resultado no seu trabalho. 

 Outro ganho muito citado pelos trabalhadores com essa po-
lítica de integração é que, a partir do momento em que todos 
sabem o que está sendo oferecido para determinado usuário, os 
tipos de tratamento que foram tentados e como ele está reagin-
do, isso evita a manipulação do sistema, evita que o usuário vá 
ao albergue e conte uma história, vá ao centro de tratamento e 
conte outra e vá à polícia e conte outra história diferente. A par-
tir do momento em que todos sabem o que está sendo feito, o 
controle é maior e se evita a manipulação. 

No entanto, alguns cuidados são necessários para essa aborda-
gem integrada. Um deles é o balanço de forças. Como já foi dito 
aqui, a saúde vem em primeiro lugar. A saúde é que coordena 
esse trabalho integrado, mas tem de haver muito cuidado para 
que nem a saúde, nem a repressão, nem a assistência social do-
minem mais e acabem não permitindo que as outras áreas façam 
o seu trabalho.

Considero importante citar uma característica muito diferen-
te do que a que temos aqui, porque se está tratando da integra-
ção entre a repressão e o cuidado. A Polícia na Holanda é comu-
nitária, bem diferente da brasileira, que é militarizada. 

A Polícia holandesa tem orgulho em dizer que está lá para 
servir a comunidade e não para ser temida. Os policiais comu-
nitários recebem treinamento para isso. Faz parte da sua função 
conhecer os diferentes serviços que pode realizar na comunida-
de, praticar esses serviços e atender as pessoas de maneira não 
repressiva. Os agentes policiais trabalhem com essa perspectiva. 

Outro cuidado é a constante existência de investimentos nesse 
setor. O que me foi passado é que, para esse tipo de abordagem, 
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foi preciso mudar a forma de pensar. Como as pessoas estavam 
acostumadas a trabalhar separadamente, teriam de entender que 
iria ser diferente, que teriam de conhecer o sistema. Para isso, os 
trabalhadores precisam de educação continuada, de investimento 
em treinamento e de recursos estáveis, para que os programas se-
rem desenvolvidos, terem um planejamento contínuo no tempo 
e na construção de diretrizes.

E, por fim, o que também já foi destacado, as avaliações são 
importantes. Tanto quanto for possível, todas as políticas e pro-
jetos tentados têm de passar por uma avaliação, por estudos. Eles 
são bastante pragmáticos: se a coisa é boa e funciona, eles vão 
fazer; se não funciona, eles vão modificar. Baseada nessas infor-
mações, a política é bastante flexível.”

1.11 Palestra do Deputado 
Federal Osmar Terra

Osmar Terra é médico e Deputado Federal (PMDB/RS).

No segundo dia do Seminário, o Deputado OSMAR TERRA as-
sumiu a tribuna e relatou que, no Rio Grande do Sul, em 2007, o 
Governo do Estado criou o Programa de Prevenção da Violência. 
Por meio dele, iniciou-se o mapeamento dos bairros mais vio-
lentos das cidades, com maior número de ocorrências policiais e 
médicas. Começamos a verificar, durante a implantação do pro-
grama, que a maior causa de violência nessas comunidades era 
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o crack. Há 12 anos, não havia relato no Rio Grande do Sul, não 
existia ocorrência, policial ou médica, a respeito do crack. Hoje 
é, sem dúvida, a maior causa de violência no Estado. Isto nos 
preocupou muito, o avanço do crack.

Relatou que, em 2002, na urgência do Hospital São Pedro, 
que é um hospital psiquiátrico no Rio Grande do Sul, na área 
de álcool e Drogas, 80% dos atendimentos eram relacionados 
ao álcool. Em 2006, 80% já eram relacionados ao crack. Então, 
o crack assume uma proporção avassaladora no Rio Grande 
do Sul. Não deve ser diferente no Brasil, tendo em vista que 
o Rio Grande do Sul foi o último Estado brasileiro em que o 
crack entrou. Imagino que, no restante do Brasil, a situação 
seja igual ou pior.

Segundo o Parlamentar, não há registro adequado de pesquisa 
ou estatística. Algumas Secretarias Municipais têm cadastro, 
outras não têm. Mas, pelo levantamento que fizemos, pelo 
número de ocorrências, estimamos que hoje, no Rio Grande do 
Sul, haja cerca de cem mil usuários de crack.

Em relação a essa droga, o Brasil, a América do Sul como um 
todo – e até os Estados Unidos – tem uma característica diferente 
da Europa: estamos ao lado dos maiores produtores de cocaína 
do mundo, que são Bolívia, Peru e Colômbia. Portanto, somos 
passagem do grosso do tráfico de pasta básica de cocaína, maté-
ria prima do crack.

Com base nesse levantamento, podemos inferir que, manti-
das as proporções observadas no Rio Grande do Sul, deve haver 
mais de dois milhões de usuários de crack no Brasil. E isso vem 
crescendo rapidamente, multiplicando-se a cada ano, de manei-
ra muito acelerada. Então, acho que a situação é um pouco dife-
rente da situação da Europa.

O que fizemos no Rio Grande do Sul? Quando vimos que 
esse era o problema, nós, dentro do Programa de Prevenção da 
Violência, criamos um programa de enfrentamento ao crack. 
Um pouco como a nossa doutora falou, capacitamos todas as 
Equipes de Saúde da Família, os agentes comunitários de saúde, 
para que, ao trabalharem nas comunidades, detectassem preco-
cemente sinais de dependência.
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Começamos a pagar às comunidades terapêuticas, que nun-
ca tiveram ajuda. As comunidades terapêuticas no Brasil foram 
uma forma de a sociedade enfrentar o problema da droga sem 
apoio nenhum, quando havia omissão total do Estado. Elas têm 
que ser consideradas, não se pode ter preconceito em relação às 
comunidades terapêuticas. Há inclusive preconceitos ideológi-
cos em relação às comunidades terapêuticas, o que sentimos até 
nas políticas de enfrentamento de saúde mental no Brasil. 

Então, no Rio Grande do Sul, se seguirem determinados pro-
tocolos, as comunidades terapêuticas recebem mil reais por vaga/
mês para ajudar a mantê-las. 

Há também os Centros de Atenção Psicossocial, que são im-
portantíssimos e foram um grande avanço do Governo Federal, 
multiplicam-se muito lentamente, muito lentamente. É certo 
que precisávamos ter pelo menos três vezes mais Centros para 
Álcool e Drogas no Rio Grande do Sul. Se tivermos, têm de ser 
por conta do Estado, porque o dinheiro federal vem devagar.

Parece que agora o Governo Federal lançou um grande pro-
grama. Esses meninos – digo meninos porque a grande maioria 
são homens jovens, muito jovens – têm de ter um programa de 
reinserção social nas Prefeituras, com capacitação técnica e tal. 
Há muitas recaídas. Então, tem de haver um sistema de acompa-
nhamento para as recaídas dos meninos dependentes do crack. 

Acho que temos de trabalhar um pouco com as evidências 
científicas nessa questão, não podemos ficar no achismo, nas 
questões ideológicas em relação ao tratamento do usuário da 
droga. Estamos trabalhando com substâncias que mudam o cen-
tro de recompensa cerebral, que é um centro básico de sobre-
vivência, comanda a nossa sobrevivência. Por isso é tão difícil 
abandonar a dependência química. Na verdade, funciona na ca-
beça do dependente como se fosse algo muito importante para 
a sua sobrevivência. É um prazer extremo que conduz a uma 
sensação importante, que, no fundo, é de sobrevivência.

Acredito que o programa que o Governo Federal criou é mui-
to acanhado, muito acanhado. E não é culpa do general Uchôa, 
nem do Ministro Temporão. O Governo Federal não colocou re-
cursos adequados, não há recurso novo para o enfrentamento, a 
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SENAD ainda está pouco equipada, no Ministério da Saúde não 
tem sequer um centavo novo para o programa, o Ministro Paulo 
Bernardo não abriu as portas para colocar mais recursos. Não. 
São recursos remanejados, tirados de outra política de atendi-
mento hospitalar ou de alguma outra coisa para a política de 
atendimento ao dependente do crack.

E o crack é uma questão vital no Brasil. Temos de separar, não 
podemos trabalhar a questão da maconha ou a questão do álcool 
como a questão do crack, que está assumindo proporções extre-
mamente graves. 

Vou mostrar só um dado aos nossos palestrantes. No Rio 
Grande do Sul, morrem de quatro a cinco pessoas por dia vítimas 
de homicídio. É um Estado com 11 milhões de habitantes. Em 
média, 40% desses homicídios são por crack. No dia 10 de junho, 
aconteceu um fato inédito: morreram 5 pessoas por homicídio 
no Rio Grande do Sul, todos vinculados ao tráfico do crack. Fora 
os que morrem de problemas orgânicos. Estamos estimando que, 
hoje, em torno de seis pessoas morrem por dia no Rio Grande do 
Sul em função do crack.

Para mim, é o mais grave problema de saúde pública que te-
mos no País hoje. O crack. Não é nem a droga. É o crack. 

Acho que está faltando uma resposta adequada a essa questão. 
A nossa Polícia Federal tem de ter mais recursos, o SENAD tem 
de ter muito mais recursos, temos de ter uma estrutura grande 
porque estamos enxugando gelo, temos uma fronteira que vai da 
Colômbia até a Bolívia por onde passa droga à vontade. Está se 
prendendo muito mais traficante hoje, está se apreendendo mui-
to mais droga e cada vez há mais droga dentro do Estado. Então, 
há a outra parte, a da repressão, que tem de ser incrementada. 
Com esses recursos que colocou, o Governo não vai incrementar 
nada. E não vai resolver o problema, talvez seja só uma resposta 
eleitoral ao problema, que vai continuar cada vez mais grave.

Só queria fazer essas colocações porque acho que tudo o que 
se está falando aqui tem sentido. Quanto à questão da mídia, 
acho que ela tem de valorizar a vida e não ficar só batendo na 
questão dos malefícios da droga. Mas, se não tivermos uma ação 
conjunta e tratarmos isso como um dos grandes problemas do 
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Brasil de forma organizada, em pouco tempo estaremos com 
milhões de usuários. Os Estados Unidos já têm 8 milhões de 
usuários de crack. Nós vamos chegar lá. E com um problema de 
segurança, de crimes, de homicídios gravíssimo, incontrolável. 
Incontrolável. 

Então, eu queria fazer essas colocações e dizer que lá estamos 
tentando. Criamos um programa. Precisamos de mais apoio do 
Governo Federal? Sim, precisamos. E temos de trabalhar com 
protocolos científicos. Os Centros de Atenção para Álcool e 
Drogas, os CAPS Álcool e Drogas, trabalham cada um de um jei-
to. Tenho discutido isso com o Pedro Gabriel. O Ministério está 
preocupado em organizar isso. 

Já ouvi uma psicóloga do Centro de Atenção Psicossocial de 
novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, dizer: “Ah, o crack não é 
um problema tão grave! Desde que a pessoa esteja de bem com a 
vida e tenha planos para o futuro, ela pode fumar uma pedrinha 
de vez em quando. Não tem problema”. Como se fumar uma 
pedrinha de crack de vez em quando fosse possível. Quem é de-
pendente do crack é dependente do crack em vinte, trinta pedras 
por dia. A fissura é brutal porque ele é oito vezes mais potente 
que a cocaína. 

Então, há questões aqui que temos de pontuar se queremos 
ajudar. Temos inclusive de mexer na legislação para punir com 
mais rigor o traficante do crack. 

Quanto à questão do usuário, o crack cria uma nova estrutura 
cerebral de conexões, cria uma nova memória. O usuário do cra-
ck não tem livre arbítrio e não pode ficar a critério dele se vai ou 
não se internar. Temos de discutir isso, deixar de lado questões 
ideológicas e aprofundar as evidências científicas sobre como fa-
zer um tratamento nesse nível. Era isso que queria dizer. 
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1.12 Palestra do Deputado 
Federal Alceni Guerra

Alceni Guerra é médico e Deputado Federal (DEM/PR). 

Após o Deputado Osmar Terra, assumiu a palavra o Deputado 
ALCENI GUERRA, que relembrou os dados estatísticos apresen-
tados pelo orador que o antecedeu, os quais dão conta de que no 
Rio Grande do Sul são cem mil usuários de crack e que, no Brasil, 
esse número deve estar perto de 2 milhões. 

Disse o Parlamentar que, “na condução das conversas e das 
explanações dos nossos amigos europeus que estiveram aqui, 
percebeu-se que temos um mundo diferente da Europa hoje. 
Falamos em abordagem do tratamento da heroína, da maconha. 
A heroína é droga de primeiro nível. Para a maconha, como o 
Osmar Terra disse, tenta-se passar a imagem de que é uma droga 
para uma vez a cada quatro, cinco dias, de uso intermitente. São 
situações diferentes do crack.”

Alertou-se para o fato de que, em oito ou dez segundos, um 
usuário de crack manda para o seu cérebro uma grande quantida-
de de cocaína, cujo efeito se potencializa por ser fumada. Assim, 
a fissura causada dever-se-ia à quantidade de cocaína. A via esco-
lhida é excepcional. Há um efeito terrível no cérebro.

O Deputado Alceni disse que ouviu da Dra. Rafaela que “Há 
várias maneiras de tratar as Drogas. Precisa internar, não preci-
sa; precisa de ambulatório, não precisa”. Sobre isso, acredita o 
Parlamentar que tirar um usuário de crack do uso sem afastá-lo 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

Políticas Sobre Drogas

78

do ambiente que o levou ao vício, sem afastá-lo da proximidade 
do traficante e sem substituir a cocaína por Drogas lícitas recei-
tadas é impossível.

Explicou que acompanha o assunto em relação aos 
Municípios do Paraná e vê como uma impossibilidade tentar 
retirar alguém do vício do crack por meio de atendimento no 
modelo dos CAPS-AD do Ministério da Saúde. Para ele, essa uni-
dade seria importante num momento posterior à desintoxica-
ção, destinando-se, também a substituir os antigos manicômios, 
utilizados no tratamento de pessoas com doenças mentais.

Hoje, segundo o Deputado Alceni, há necessidade de inter-
nação como condição para iniciar-se qualquer tratamento para 
usuários de crack. Além disso, necessita-se, também, das comuni-
dades terapêuticas baseadas no modelo das fazendas esperança 
do Frei Hans. Entretanto, abordar-se um problema de tamanha 
gravidade sem se dar conta de que é preciso afastar o jovem usu-
ário daquele ambiente do traficante é impossível.

E prossegue o Parlamentar: “E o que estamos falando aqui? 
Ah, o Governo dobrou o número de leitos. Dobrou para quanto? 
De 1.250 para 2.500. Osmar Terra acaba de dizer aqui que, no Rio 
Grande do Sul, um quinto deste País, há mil leitos à disposição.

“Portugal nos falou em 1.300 leitos para tratamento. O que 
significa isso vezes vinte, em face da população do Brasil? Trinta 
mil leitos. Esses leitos estão onde? Desativados dos manicômios. 
Desativamos 100 mil leitos. Graças a Deus, terminamos com os 
manicômios. Era uma época em que não havia crack. É preciso, 
que o Governo atente para essa impropriedade do seu programa.

Eu disse, até com um pouquinho de crueldade: esse programa 
é uma superdosagem do remédio errado. O remédio está errado 
e está se dando uma superdose, que, com certeza, matará o País.

Esse clamor não tem aqui a alma oposicionista. Tem a alma 
de uma pessoa apaixonada por saúde pública. Nós temos a una-
nimidade dos nossos pensadores de saúde dizendo que é a mais 
grave epidemia que nós já tivemos na História. Será que é a mais 
grave, mais grave do que a gripe espanhola? Vamos fazer a con-
ta? A gripe espanhola matou 200 mil pessoas no Brasil. É bem 
verdade que tínhamos menos população. Nós estamos falando 
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em 2 milhões de usuários de crack. Um Secretário de Estado de 
reconhecida capacidade aventou essa possibilidade aqui. Disse 
que os Estados Unidos estão perto de 8 milhões.

Nós, sem o seguimento que os americanos têm, estaremos 
onde daqui a alguns anos – 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões? 
Sem uma política forte de combate, quantos jovens o País mata-
rá, vamos dizer assim? Alguém é responsável, às vezes responsá-
vel por não ter as políticas adequadas.

Para encerrar, eu vejo pessoas do Ministério da Saúde usarem 
aqui palavras que usei quando era Ministro da Saúde e me acu-
savam de irresponsabilidade e de não trabalho efetivo frente à 
AIDS. Diziam: teremos 10 milhões de mortos pela AIDS, 30 mi-
lhões de mortos pela AIDS.

Quando comecei a pagar – fui o primeiro Ministro a pagar 
tratamento da AIDS no Brasil –, uma Ministra, vou me permitir 
dizer, chamou-me de louco, dizendo que eu ia quebrar o País.

Nós temos 300 mil portadores de vírus HIV hoje praticamente 
estabilizados, e gastamos 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano 
para tratá-los. Ficarão vivos com esse remédio. Tirem o remédio, 
e eles morrerão no primeiro ano. Todos. Mas ficarão vivos pela 
política nacional de combate à AIDS. A palavra que eu usava na 
época ouvi a Dra. Theresa usar ontem: alarmismo, alarmistas.

Srs. Deputados, eu os convido a serem alarmistas porque nós 
ligamos a pior luz de alarme que a história da saúde pública nes-
te País já teve. Nós estamos falando em 2 milhões de usuários de 
crack, falando em 2.500 leitos à disposição, falando de política 
anticrack. O Ministério não gosta de usar a palavra anti. Vamos 
ajudá-lo nisso, mas estamos nos despreparando com uma super-
dosagem do remédio errado. Remédio errado mata. Vai matar o 
País. Nós não temos leitos para tratar os usuários de crack. Nós 
não temos, no Orçamento, remédios para lhes dar depois de sa-
írem do período de uso da desintoxicação. Não temos profissio-
nais nos nossos CAPS. Não temos profissionais nas fazendas de 
reabilitação. E vi que, na Europa, eles têm psiquiatras, psicólo-
gos, enfermeiros, médicos generalistas, dentistas, tudo de que 
precisam, nas unidades de reabilitação. Quem paga? Chamou-
me a atenção quem paga na Itália são as regiões. O que são as 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

Políticas Sobre Drogas

80

regiões? Os nossos Estados um pouquinho mais desenvolvidos. 
Como se a Região Sul do Brasil fosse uma região administrativa, 
com Governador, e ele pagasse a reabilitação.

No Brasil, o que nós temos? Nada. Nenhum governo investe 
nada. Então, nós precisamos, sim, ser alarmistas, e eu convido 
meus colegas Deputados a sermos alarmistas.”

1.13 Palestra do General Paulo 
Roberto Yog de Miranda Uchoa

Paulo Roberto Yog de Miranda Uchoa 
 é secretário nacional de Políticas sobre Drogas.

A seguir, falou o General PAULO ROBERTO YOG DE MIRANDA 
UCHOA que, na condição de Secretário Nacional de Políticas so-
bre Drogas, abordou aspectos relativos à política governamental 
de combate às Drogas. 

Ressaltou que o Poder Legislativo aprovou, por unanimida-
de, a atualização da Lei Antidrogas, sancionada pelo Presidente 
em 2006, uma lei integrada com a política nacional. Para ele, 
“Graças ao Congresso Nacional, o Governo tem este instrumen-
to importantíssimo para trabalhar: a legislação entrosada com a 
política nacional. Costumo dizer que a política é o instrumento 
do Governo, e a lei, o da sociedade. A lei é uma ordem; a política 
é uma vontade do Governo, o modo como conduzir, no caso, as 
ações relacionadas à política de Drogas, que, como todas as polí-
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ticas, cada uma no seu campo, tem diretrizes para atingir os seus 
objetivos. Na área de Drogas, temos uma política perfeitamente 
entrosada, os objetivos e as diretrizes do Governo, com a legisla-
ção aprovada pelos Srs. Congressistas. 

Disse que, “Por outro lado, o Poder Judiciário, por meio do 
Conselho Nacional de Justiça, foi o grande ator na abertura 
da última Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, em ju-
nho, dando também uma demonstração de parceria fantástica. 
Estamos capacitando – aliás, isso está no projeto aqui menciona-
do; vou tocar no assunto logo mais – os juizados especiais, que 
são aqueles que agora têm a seu cargo o julgamento dos usuários 
e dependentes de Drogas. Os senhores estrangeiros que não co-
nhecem a nossa lei precisam saber que, no Brasil, desde 2006, 
os traficantes são julgados pelas varas criminais e, os usuários e 
dependentes, pelos tribunais especiais. Além disso, não há mais 
pena de prisão no País para os usuários e dependentes Drogas. 

Como o julgamento dos usuários e dependentes de Drogas 
está a cargo dos tribunais especiais, estes pediram – estamos tra-
balhando junto ao Conselho Nacional de Justiça e ao Fórum 
Nacional de Juizados Especiais – a capacitação das turmas dos 
operadores de Direito e dos juízes, para que haja homogeneiza-
ção nesse trabalho. 

Os nossos juízes se conscientizaram de que, sendo eles os que 
vão julgar o usuário e dependente de Drogas – porque não dei-
xou de ser crime no Brasil o uso de Drogas –, passaram a ser mais 
um elo no processo de recuperação daquele usuário. Eles estão 
satisfeitos com isso e querem o desafio. 

Então, os Poderes Judiciário e Legislativo estão conosco. 
Aqui estamos de muito bom grado nessa parceria excelente 
com o Deputado Vieira da Cunha, o Deputado Bonow e todos 
que aqui estão. 

Com esse introito, gostaria de dizer que não concordo com o 
que foi dito aqui, ou seja, que esse nosso projeto que está sendo 
discutido agora tem algum viés político-eleitoral. Eu, que tenho a 
meu cargo a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas e sou to-
talmente alheio a essa parte político-eleitoral, estou acompanhan-
do de perto esse programa e sei da seriedade com que ele veio à 
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tona por uma determinação do nosso Presidente da República. E 
não foi feito da noite para o dia. Veio de uma determinação do 
Presidente, que primeiro procurou se inteirar do que estava acon-
tecendo neste País em termos de Drogas. Não ficou satisfeito com 
o que estava acontecendo, e inclusive teve de enfrentar muitas crí-
ticas que os senhores fizeram aqui. Ele reconheceu, mas também 
reconheceu que muita coisa estava acontecendo e que ele mesmo 
não sabia. Determinou então uma integração dos Ministérios e 
órgãos mais afins ao problema da droga, e determinou à Secretaria 
Nacional sobre Drogas, ao Gabinete de Segurança Institucional 
e ao Ministério da Justiça que fizessem a coordenação de todo 
esse trabalho. Então temos hoje um comitê gestor desse programa 
com mais de quinze membros. Os mais atuantes – porque a área 
afeta mais a eles – estão exatamente no Ministério da Saúde, no 
Ministério da Justiça, na Secretaria Nacional, que tem um papel de 
coordenação e de articulação, no Ministério do Desenvolvimento 
Social. Esses órgãos reúnem aquelas pessoas que têm a seu cargo 
a maior quantidade de ações que devem acontecer ou já estão 
acontecendo para o desencadeamento desse plano. Tenho acom-
panhado e vejo a seriedade dessas pessoas que estão trabalhando 
nisso, dos nossos chefes do mesmo nível nosso e dos nossos su-
bordinados em termos de estrutura. A seriedade é muito grande, 
bem como a vontade de acertar. Agora, o problema é muito difícil.

Houve três falas aqui: dos Deputados Bonow, Osmar Terra 
e Alceni Guerra. Aliás, cumprimento o Deputado Osmar Terra, 
que foi Secretário de Saúde – sem esquecer que o Deputado 
Bonow também foi Secretário – e fez um trabalho bonito. Eu 
me lembro bem porque eu era Secretário Nacional e o senhor 
Secretário de Saúde. Imagino que o senhor disso se orgulha mui-
to. O Deputado Alceni também foi Ministro. Então, os senhores 
viveram isso e têm toda razão de ficar na agonia, porque viveram 
o problema da saúde e suas carreiras culminaram num alto cargo 
no Executivo, um como Secretário de Estado no Rio Grande do 
Sul e outro como Ministro de Estado. 

Concordo inteiramente com os senhores. Mas sou obrigado a 
procurar enxergar outros aspectos, que sei que os senhores enxer-
gam também. Não estou criticando, apenas ampliando um pou-
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co, reconhecendo aquilo tudo que os senhores falaram, mas en-
tendendo que precisamos ter um pouco mais de certeza a respeito 
de quantos são os usuários de crack no Brasil. Acho justo que faça-
mos algumas avaliações, algumas coisas que nos levem à casa dos 
milhões, mas é preciso que tenhamos um pouco mais de certeza. 

Pecamos porque as nossas pesquisas – e temos muitas – falam 
das Drogas e dão o perfil, por exemplo, do consumo de Drogas 
no Brasil. Não há uma ênfase no crack, mas na cocaína. Sabemos 
que o crack é um derivado, mas não espelha...

Hoje digo que, em função desse programa, já estamos em cam-
po com equipes da Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ que vão 
nos dar, em curto tempo, em mais dois ou três meses, dados pre-
liminares, em âmbito nacional, para que possamos ter as certe-
zas que precisamos ter, não de quantos usam, mas por que usam. 
Os nossos questionários deve, ser um pouco mais amplos e nos 
dizer não só quantos usam, mas por que usam. Temos de saber 
onde e como usam. Temos de saber como as famílias recebem o 
seu querido membro usuário e quais as dificuldades que ela tem 
tido para encaminhá-lo. Onde estão os problemas? Isso vai nos 
trazer algumas realidades que não conhecemos ainda, apenas es-
timamos que existem. Os senhores Deputados que apresentaram 
suas considerações o fizeram muito bem; já estão um passo à fren-
te. Os senhores estão preocupados e têm de ser alarmistas, sim, 
Deputado Alceni. Concordo com V.Exa, o alarme é um aviso, é 
uma luz vermelha que está acendendo para todos.

Tenho dito para a imprensa que ela tem feito um trabalho 
excelente, colocando, dia a dia, nos maiores e nos menores jor-
nais do País, essa questão em tom de alarme, dizendo que é pre-
ciso ser feito alguma coisa, porque a coisa está assim e assim, 
que o consumo está aumentando, que o crack mata etc. Isso é 
importantíssimo. Tenho dito a eles o seguinte: ajudem-nos. São 
duas coisas que se pede muito: maior quantidade de leitos e um 
atendimento melhor ao dependente, o que é importantíssimo, 
ninguém tem dúvida; e maior eficiência, recurso e equipamento 
para o combate ao tráfico por parte dos nossos órgãos policiais. 
Esse é o grande foco da imprensa: atendimento, atenção à saúde 
e combate ao tráfico. E digo: isso tudo está ótimo, mas vamos 
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nos lembrar de que isso tudo é consequência. Só temos de tratar, 
porque a droga já agiu naquele moço ou naquela moça. Estamos 
atrás do prejuízo. Quando apanhamos o traficante, a droga já 
agiu ou está agindo. Então, estamos atrás do prejuízo. 

Falaram aqui em 1 milhão de usuários. Talvez não seja 1 mi-
lhão. O ímpeto da fala levou a isso, mas talvez não seja 1 milhão, 
talvez seja bem menos. Mas, com certeza, existe uma centena de 
milhão de jovens que não entraram na droga. Então, peço à im-
prensa que, por favor, nos ajude a que essa centena de milhão não 
entre na droga. Ajudem-nos no trabalho de divulgação da impor-
tância dessa questão. Porque, quando dizem para não entrar na 
droga, é preciso algo mais do que a vontade de recurso. É preciso 
vontade política dos nossos líderes do Poder Executivo: Presidente 
da República, Governador de Estado e Prefeito Municipal. Eles de-
vem se engajar. Aqui foi falada muitas vezes a palavra “comunida-
de”. É preciso atingir a comunidade, proporcionando-lhe condi-
ções para se articular, para que exista uma vontade de acertar com 
o apoio dos Governos Municipais, Estaduais e Federal, e possam, 
aí, sim, ser feitos planejamentos, políticas municipais, estaduais 
etc. Infelizmente é muito difícil ter aqui – estamos caminhando 
para isso – aquilo que foi dito que existe na Itália, em Portugal, que 
é a capacidade de as regiões, o Estados, os departamentos também 
assumirem esse compromisso e realizarem um trabalho nas suas 
áreas. Infelizmente, os senhores sabem que temos 26 Estados e 
um Distrito Federal e, com certeza, existem três Estados que nem 
Conselho Estadual possuem. E a lei prevê que exista um Conselho 
Estadual sobre Drogas. Três Estados não possuem Conselho; uns 
dois ou três têm, mas não funcionam. 

Então essa é uma dificuldade que vemos na hora da 
descentralização das ações, porque uma política nacional muito 
boa não resolve nada; uma política estadual muito boa talvez 
resolva pouca coisa; mas uma política municipal resolve muito. 
Uma política municipal, com apoio do Prefeito, resolve muito 
mais do que uma política nacional. Então é essa busca que 
precisamos fazer. Foi dito aqui que não existe dinheiro novo. 
Existe dinheiro novo. Um montante de 410 milhões foi designado 
para este ano. E não está saindo de outra área. Mas vou deixar 
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que nossos outros painelistas entrem em detalhes, porque é área 
do Ministério da Saúde, do Ministério do Desenvolvimento, do 
Ministério da Justiça. O que está na nossa esfera é, por exemplo, 
a parte de capacitação. É preciso formarmos as lideranças que 
vão atuar. E não serei eu, nem o Sr. Deputado, nem o senhor, 
Frei – o senhor, sim, o senhor talvez –, não seremos nós, 
funcionários públicos, que vamos dizer ao jovem como ele deve 
proceder. Quem vai dizer isso é o pai, a mãe dele, o professor, o 
educador, no sindicato, no clube de serviço; é o funcionário de 
saúde básica, o profissional de saúde, os conselheiros tutelares, 
os conselheiros da infância, os conselheiros municipais. 

E essas turmas vêm sendo capacitadas. Já temos mais de 100 
mil capacitadas. Mas, às custas já desse programa, vamos come-
çar agora em agosto, porque são as ações que foram ditas aqui 
ontem, as ações imediatas, as ações estruturantes. Já vamos ter a 
partir deste ano, começando em agosto e terminando antes do 
fim do ano, mais 75 mil lideranças comunitárias, entre educado-
res, profissionais de saúde, conselheiros, religiosos, lideranças re-
ligiosas, capacitados para falarmos uma mesma linguagem, para 
chegarmos àquele grande contingente que eu disse que ainda 
não entrou na droga e queremos que não entre. 

Enfim, existe dinheiro novo que está vindo para essa área e que 
está sendo aplicado com muito rigor por esses três órgãos pelos 
quais somos responsáveis – aliás, quatro – o Ministério da Saúde, 
o Ministério do Desenvolvimento Social, a própria SENAD e o 
Ministério da Justiça.

Quanto ao que foi falado aqui sobre a Polícia Federal, prefiro 
deixar que seu representante aqui possa tecer mais considera-
ções. Só expresso a consciência e o conhecimento que tenho de 
que a Polícia Federal tem feito um belíssimo trabalho. Graças a 
esse programa, já estamos entrando na utilização de uma tecno-
logia moderna e muito cara. Mas esses recursos já vão ser utiliza-
dos já para poder patrulhar nossos 9 mil quilômetros. 

Minha gente, 9 mil quilômetros de fronteira. E não é fronteira 
com os países vizinhos não; é fronteira com os maiores produ-
tores de cocaína do mundo, que são Colômbia, Peru e Bolívia, 
e mais um dos maiores produtores de maconha do mundo, que 
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é o Paraguai. Isso dá 9 mil quilômetros. Nove mil quilômetros, 
só para os senhores terem uma ideia, só para os nossos amigos 
estrangeiros terem uma ideia, significam mais ou menos Los 
Angeles-Nova Iorque, somado com Lisboa-Moscou, somado com 
Brasília-Rio. Isso dá mais ou menos a nossa fronteira com os pa-
íses produtores de droga. 

Isso é inexequível para qualquer país do mundo, menos para 
o Brasil. Digo inexequível, porque ouço falar que o Estados 
Unidos da América, que têm uma fronteira pequena, de 2.400 
quilômetros, com o México, já chegou à conclusão de que a úni-
ca maneira que eles têm de segurar a droga que entra do México 
é construindo um muro entre Estados Unidos e México. E olhem 
que os Estados Unidos têm muito dinheiro e o México não pro-
duz a droga que preocupa lá. O México é apenas um trânsito, 
não produz. O nosso, não; o nosso é o produtor, são os três maio-
res produtores de cocaína e o segundo maior do mundo. Então é 
inexequível para qualquer País do mundo, menos para o Brasil. 

Estamos conseguindo agora, inclusive com aumento dos pos-
tos de vigilância, graças a esse plano na fronteira, com a utiliza-
ção de novas tecnologias inclusive para o voo não tripulado de 
aeronaves com radares para poder localizar muitas coisas que 
estão sendo realizadas em função já desse programa na área da 
repressão, porque esse plano abrange duas vertentes, tanto a re-
pressão quanto a prevenção.

Foi falado do problema da quantidade de leitos. Obviamente, 
isso vai ficar por conta do representante do Ministério da Saúde. 
Mas, com certeza, Frei Hans, o senhor, como representante da 
nossas comunidades e desse segmento da sociedade – que tem, 
ao longo do tempo, preenchido espaços do Governo, exatamen-
te pelas nossas dimensões, apesar do esforço do Ministério da 
Saúde –, o senhor é um representante daqueles abnegados que 
fazem um trabalho belíssimo. O senhor, que já está com 70 fa-
zendas implantadas, das quais eu conheço várias, pode ficar cer-
to de que este plano que está vindo está consciente disso. O pró-
prio Ministério da Saúde – e com certeza, o Dr. Pedro Gabriel vai 
se referir a isso – está contemplando também esse entendimento 
e abrindo portas para que haja condições de termos mais recur-
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sos para nossas comunidades, através obviamente da orientação 
e do disciplinamento que o Ministério da Saúde vai fazer.

Já falei aqui a respeito dos Conselhos de Drogas, que são al-
tamente importantes. E os Deputados podem nos ajudar muito 
– temos Deputados por todos os Estados – para que seus Estados 
possam engajar mais esses seus Conselhos Estaduais a fim de que 
possam ter sua política estadual e, assim, fortalecer nosso sistema.

Não vou me alongar muito, porque os outros companheiros 
vão falar e o tempo já está se esgotando. Existem muitas coisas 
nessa área que me empolga, mas me empolgo mais quando vejo 
o interesse de pessoas do nível dos nossos Deputados, que orga-
nizaram esse evento, dos nossos palestrantes, dos nossos convi-
dados, participando, trazendo a sua colaboração. 

Mas, Deputado Alceni Guerra, sobre o que V.Exa. disse do 
nosso programa, que ele era uma superdose de um remédio er-
rado, quero dizer que esta é a visão de V.Exa., que respeito. Mas, 
na minha ótica, diria que, quanto ao crack, especificamente, 
ninguém conhece o remédio certo. Ninguém. Então não pode-
mos dizer que o remédio está errado. Estamos trabalhando com 
muita seriedade nas boas práticas que já existem – é um dos te-
mas aqui do programa, o aproveitamento das boas práticas que 
temos, como o Consultório de Rua, o Lua Nova e uma série de 
outros, inclusive com o apoio ao PROERD, que é um serviço in-
teressantíssimo. A nossa Polícia Militar, com a capilaridade que 
tem nos municípios, está participando, e está sendo feito um 
trabalho de atualização do PROERD para que ele possa realmente 
cumprir com essa missão básica. Aliás, a missão dele é mais po-
licial, mas dá essa contribuição. Em suma, há muitas ações em 
vários campos, com uma abrangência muito grande, com uma 
responsabilidade enorme para aqueles que estão com a incum-
bência da execução perante o Presidente da República. 

Já falei aqui no início que não tenho a menor vocação, nem 
política nem eleitoral – aqueles que me conhecem sabem disso –, 
mas tenho de reconhecer, pois venho do Governo anterior, que 
o Governo anterior elaborou a política nacional. E o Presidente 
Lula chegou dizendo que ia mudar todas as políticas do Brasil. 
E mudou, menos a política de Drogas. Mas sabemos por que ele 
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não mudou a política de Drogas: porque ele tinha certeza de que 
a Política Nacional de Drogas não foi elaborada em gabinete, 
ela foi elaborada por um processo do Governo anterior, e quem 
elaborou foi a sociedade. Não sei se os senhores estão lembrado 
da palestra do Ministro Félix. Nós realinhamos a política que foi 
preparada no Governo passado. 

Então temos de reconhecer que a continuidade desse trabalho 
foi fundamental para que chegássemos ao ponto hoje de termos 
uma política nacional que é muito pouco criticada, há muito 
pouco o que se criticar nela. O que temos de criticar, e aí con-
cordo, é a descentralização dessa política. É preciso que ela seja 
descentralizada, que os Estados tenham sua política. São poucos 
os que têm, talvez três ou quatro Estados tenham a política esta-
dual. É uma pena. A essa altura, deveríamos já estar conversando 
com os Governadores e com os Prefeitos para que fortalecessem 
seus esquemas. Mas eles não tem estrutura nenhuma. Deveriam 
ter, mas não têm. 

E somos culpados? Somos, porque deveríamos já, como res-
ponsáveis pela parte Federal, ter feito mais alguma coisa para que 
os Governadores se motivassem. Mas, infelizmente, até hoje, ti-
vemos pouco êxito. Alguns êxitos, sim, existem, mas não vou 
nomear esse ou aquele Estado, esse ou aquele Município.

Não vou me alongar mais. Queria dizer que fiquei bastante sa-
tisfeito. Se respondi diretamente os Srs. Deputados, a finalidade 
era essa mesma, porque os senhores apresentaram uma posição, e 
nós apresentamos uma outra. Em absoluto, pelo contrário, achei 
que foram todas muito bem colocadas, as observações. Mas vou 
deixar agora a palavra para meus demais companheiros.”
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1.14 Palestra do Dr. Pedro 
Gabriel Delgado

Pedro Gabriel Delgado é Coordenador  
da Área de Saúde Mental do Ministério da Saúde.

A seu tempo, o Dr. PEDRO GABRIEL DELGADO, Coordenador 
da Área de Saúde Mental do Ministério da Saúde, afirmou que a 
atual Política de Atenção Integral aos Usuários de Álcool e outras 
Drogas do Ministério da Saúde foi instituída em 2003, cujas di-
retrizes seriam a integralidade e a universalidade, o respeito aos 
direitos humanos, a intersetorialidade e a redução de danos.

A esse respeito, afirmou que não há soluções simples para o 
problema do uso e consumo de Drogas. Nesse sentido, admitiu 
que, de fato, abstinência seria um resultado positivo que, caso não 
ocorra, deve-se considerar como igualmente positivas ações que 
levem a melhoria geral na qualidade de vida com redução do uso.

Para ilustrar a materialização dessa política, citou diversos 
programas governamentais previstos em 2003, como a am-
pliação do número de leitos em hospitais gerais, de Centros de 
Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPSAD) e CAPS-AD 24 
horas, consultórios de rua e outros.

Lembrou que o crack apareceu no mercado de forma avassala-
dora em função de seu baixo custo em relação à cocaína em pó 
– usualmente consumida de forma elitizada, e que causa depen-
dência e danos físicos rapidamente.
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Apresentou, ainda, os planos do MS para 2009, que envol-
veriam a ampliação e o acesso à tratamento nos 100 maiores 
municípios brasileiros, articulação com as áreas de Assistência 
Social, Educação, Justiça, Cultura e Direitos Humanos.

Finalmente, garantiu que a abrangência desse programa aten-
deria todos os municípios acima de 250 mil habitantes, atin-
gindo uma população de 79 milhões, com foco prioritário em 
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Apresentam-se, a seguir, as conclusões constantes do voto do 
Relator, Deputado Federal Germano Bonow.
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2. Voto do Relator

Deputado Germano Bonovo (DEM/RS) é o relator  
da comissão externa, destinada a analisar os efeitos  

das Políticas sobre Drogas em Portugal, Holanda, Itália e Brasil.

“Crack”: a palavra que consome o País. 
A “pedra da morte que custa apenas R$ 5,00 e atrai, indistin-

tamente, ricos e pobres, crianças e adultos, desempregados e tra-
balhadores...”. Foi dessa forma que o jornal Correio Braziliense 
iniciou uma série de reportagens (novembro de 2009) sobre a 
droga que “descobriu o Brasil”.

Antes restrito aos grandes centros urbanos, o crack chega ago-
ra às pequenas cidades. Essas reportagens mostraram como a 
“pedra da morte se tornou a mais recente tragédia nacional.”

Na publicação “Drogas y Conflicto”, do Transnational Institute 
– TNI (Holanda, novembro de 2004), analisa-se a questão das 
Drogas e da violência no Brasil. No estudo, cita-se que o Brasil é 
o segundo país no mundo em consumo de cocaína.

Por sua vez, o Escritório contra Drogas e Crime das Nações 
Unidas – UNODC vem alertando anualmente para um problema 
de características mundiais. Em relação ao período de 2005/2006, 
diz o órgão que há uma tendência de aumento do uso de cocaína 
na América do Sul, bem como de anfetaminas e maconha. Cita, 
ainda, a Espanha como principal porta de entrada da cocaína 
que entra na Europa.
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A origem dos carregamentos é a América Latina (Venezuela, 
Brasil e outros). Os países mais citados que compõem a rota da 
cocaína – da América do Sul para a Europa –, via África são: Brasil, 
Peru, Venezuela e Colombia. Autoridades da Guiné estimam que 
cerca de 60% da cocaína que chega ao País vem do Brasil.

O Relatório do Escritório da ONU, de 2007, diz que o País é o 
maior mercado de opiáceos (sintéticos) na América do Sul (600 
mil pessoas) e continua sendo rota do tráfico de cocaína para a 
Europa. Ademais, há aumento das atividades de gangues de trafi-
cantes de cocaína no Sudeste e aumento da exploração do Brasil 
por grupos do crime organizado internacional.

Quanto à maconha, sabe-se que o Brasil produz grandes quan-
tidades que, porém, não são suficientes para abastecer o mercado 
nacional. Dessa forma, acabam acontecendo grandes “importa-
ções” da droga a partir do Paraguai.

Ainda em relação à maconha, diz o Relatório que o aumento 
do uso mais importante foi no Brasil, o qual fez importantes 
apreensões que giraram em torno de 152 toneladas.

Em relação ao consumo de anfetaminas, somos o mercado mais 
importante da América do Sul, diz o documento. Refere, ainda, 
uma importante participação brasileira nas reuniões sobre Drogas 
na América do Sul. Sobre isso, há estudos comparativos sobre o uso 
indevido de Drogas que confirmam que a Cannabis é a droga ilíci-
ta mais utilizada por estudantes secundaristas na América do Sul. 
Aqui, o Brasil é exceção, em face de a maior prevalência estar liga-
da ao uso de substâncias inaláveis, que ocupam o primeiro lugar.

Além disso, aumentou no Brasil os laboratórios clandestinos 
de processamento de pasta de coca em 2006. Aumentou o uso 
de crack, especialmente entre pessoas de baixa renda das zonas 
urbanas, o que contribui para agravar ainda mais a violência re-
lacionada com Drogas e problemas sanitários.

O Relatório da UNODC de 2009 diz ainda que o Brasil é o 
maior mercado de cocaína da América do Sul. Em números ab-
solutos, estima-se que aproximadamente 890 mil pessoas façam 
uso da substância. Ademais, o número de consumidores de subs-
tâncias derivadas de anfetaminas dobrou nas áreas urbanas.
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Segundo o documento, o número de usuários de maconha 
passou de 1%, em 2001, para 2,6% em 2005, e houve aumento 
nas apreensões de ecstasy, que chegaram a 210 mil comprimidos.

A seu tempo, o Relatório da UNODC do ano de 2010 ex-
põe uma grave falta de serviços de tratamento para usuários de 
Drogas em todo o mundo. “Enquanto pessoas de países ricos 
podem pagar pelo tratamento, pessoas pobres e/ou países pobres 
estão enfrentando as piores consequências à saúde”, alerta o Sr. 
Antonio Maria Costa, diretor-executivo do Escritório das Nações 
Unidas. Para ele, “a dependência é um problema de saúde tratá-
vel, não uma sentença de morte.”

O Brasil continua sendo motivo de preocupação quanto ao 
consumo de cocaína, maconha, anfetaminas e opiáceos, é o que 
revela o Relatório ao analisar as taxas de prevalência de uso de 
várias Drogas no Brasil, para o ano de 2005.

Por sua vez, o Relatório Brasileiro sobre Drogas – 2009, do 
Ministro Jorge Armando Félix, Chefe do Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da República e Presidente do 
Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas disponibiliza dados 
sobre o consumo de Drogas no Brasil.

O objetivo do Relatório é dotar o País de uma fonte unifica-
da de informações voltadas a orientar a resolução de problemas 
relacionados ao uso de Drogas. Por exemplo, no caso do crack, 
diz o Relatório que, de 2001 a 2005, praticamente não houve 
aumento no número de usuários. Porém, na segunda metade da 
década, há evidências de uma associação entre o consumo, os 
agravos à saúde e à violência.

Os autores do documento pedem cautela na análise dos da-
dos e lembram que os estudos foram feitos a partir de pesquisas. 
Nesse sentido, afirmam que as primeiras conclusões mostram 
que as Drogas com maior uso na vida, tanto em 2001 como em 
2005 são, pela ordem:

1. álcool 5. benzodiazepínicos 9. estimulantes

2. tabaco 6. orexígenos 10. barbitúricos

3. maconha 7. cocaína 11. esteroides

4. solventes 8. codeína 12. outros
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O uso na vida do álcool, tabaco, maconha, cocaína e crack 
foi inferior ao encontrado nos Estados Unidos. A prevalência do 
uso na vida de qualquer droga, exceto álcool e tabaco, foi maior 
na Região Nordeste do Brasil, onde 27,6% dos entrevistados afir-
mou já ter feito uso de alguma droga.

Ademais, o estudo apresenta a constatação de que, nas 108 
maiores cidades do Brasil, o uso na vida de álcool foi de 74,6% 
e a estimativa de dependentes de álcool é de 12,3% da popu-
lação brasileira.

A pesquisa sobre Drogas realizada em 2004 sobre o consumo 
de Drogas psicotrópicas entre estudantes do ensino fundamental 
e médio da rede pública de ensino das capitais brasileiras apre-
sentou algumas conclusões perturbadoras. Segundo a pesquisa:

 • o uso de Drogas não está restrito a determinadas classes 
sociais;

 • os entrevistados do sexo masculino utilizam mais ma-
conha, cocaína, energéticos e esteroides anabolizantes, 
enquanto que as mulheres utilizam mais anfetaminas e 
ansiolíticos;

 • álcool e tabaco foram as Drogas com a menor média de 
idade para o primeiro caso: 12,5 e 12,8 anos, respectiva-
mente; maconha apresentou uma idade de 13,9 e cocaína, 
14,4 anos;

 • o uso pesado (20 vezes ou mais por mês) atingiu 2,0% dos 
estudantes das 27 capitais;

 • na faixa de 10 a 12 anos já se observa uso na vida para 12,7%;

 • o crack foi utilizado por 0,7% dos estudantes, o que é in-
ferior ao observado nos Estados Unidos, onde 2,6% dos 
estudantes já experimentaram a droga;

 • não houve relato de uso de heroína.

No levantamento feito em 2007, destinada a levantar dados 
relativos ao consumo de álcool no País, obtiveram-se as seguin-
tes conclusões:

 • 48% da população brasileira é abstêmia (35% dos homens 
e 59% das mulheres);



Comissão de Seguridade Social e Família

ação
 parlam

en
tar

95

 • Para avaliar como os brasileiros bebem, foram utilizadas 
duas variáveis: frequência e quantidade; baseados nesses 
critérios, concluiu-se que metade da população não bebe; 
9% bebe com um padrão perigoso, 15% classificam-se 
como bebedores potencialmente perigosos e 29% bebe 
com um padrão relativamente seguro;

 • A cerveja é a bebida nacional, ingerida por ambos os gê-
neros e classes sociais.

Esse Relatório estuda as Drogas e suas relações com popula-
ções indígenas, correlação com AIDS, hepatite, internações hos-
pitalares, mortalidade, afastamentos laborais e aposentadorias, 
das quais podemos destacar o número de internações associadas 
a transtornos mentais e comportamentais pelo uso de Drogas, 
de acordo com tabela reproduzida da página 164 do citado 
Relatório, como se segue:

Tabela 1: número de internações associadas a transtornos 
mentais e comportamentais pelo uso de Drogas. Brasil, 2007.

Droga Número de internações Porcentagem

Álcool 95.196 68,7

Opiáceos 2.232 1,6

Canabinoides 1.138 0,8

Sedativos e hipnóticos 737 0,5

Cocaína 6.912 5,0

Outros estimulantes 270 0,2

Alucinógenos 224 0,2

Tabaco 50 0,0

Solventes voláteis 244 0,2

Múltiplas Drogas 31.582 22,8

Total 138.585 100
Fonte: Relatório Brasileiro sobre Drogas – 2009

Observa-se, portanto, que o número de internações ligadas 
a transtornos devidos ao álcool é de quase 69%, as internações 
decorrentes de múltiplas Drogas 23% e de cocaína, 5%.
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A tabela seguinte, transcrita do citado documento, mostra, 
por sua vez, o número de internações decorrentes do uso de 
Drogas no SUS e o número de leitos psiquiátricos em hospitais 
especiais do SUS, por ano:

Tabela 2: número de internações decorrentes do uso 
de Drogas no SUS e o número de leitos psiquiátricos 

em hospitais especiais do SUS, por ano.

Ano

Internações 
pelo uso 
de álcool 
e Drogas

Número 
de leitos

Leitos em 
hospitais 

gerais

Número 
de CAPS

Número 
de 

CAPSAD

2001 143.999 - - 295 -

2002 144.673 51.393 - 424 42

2003 145.070 48.303 - 500 57

2004 134.573 45.814 - 605 78

2005 133.510 42.076 - 738 102

2006 129.619 39.567 2.300 1.010 138

2007 134.674 37.988 2.392 1.155 160

2010 - 35.426 2.568 1.541 242

Fonte: Relatório Brasileiro sobre Drogas – 2009 e Saúde Mental em Dados nº 7, junho de 2010/
MS

Deve-se ressaltar, portanto, que há uma política de fechamen-
to de leitos psiquiátricos em hospitais especializados em psiquia-
tria, onde foram desativados mais de 13.000 leitos, enquanto 
que a abertura de novas vagas em hospitais gerais foi de pouco 
mais de 2.500 leitos nesta década.

Veja-se, ainda, durante o período estudado, que o número de 
internações oscila entre quase 144 e 134 mil, enquanto que os 
leitos disponíveis diminuem em mais de 13 mil em hospitais 
especializados.
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Além disso, entre 2007 e 2008, constata-se uma redução de 
2.562 leitos psiquiátricos em hospitais especializados e um au-
mento de 176 leitos psiquiátricos em hospitais gerais. Não é de 
se surpreender que na rede ambulatorial (CAPs, emergências, 
etc.) não haja leitos a disposição quando necessários.

Deve-se destacar, também, as palavras do Ministro Lincoln 
Magalhães da Rocha, do Tribunal de Contas da União, proferidas 
no Acórdão 654/2005, que assim se manifestou: “Também gosta-
ria de ressaltar a relevância social do tema saúde mental dentro da 
área de atendimento da saúde pública, visto que, conforme infor-
mado no Relatório de Auditoria, a Organização Mundial estima 
que 3% da população mundial sofre com transtornos mentais se-
veros e persistentes, 6% apresenta transtornos psiquiátricos graves 
decorrentes do uso de álcool e outras Drogas, 12 % necessita de 
algum atendimento em saúde mental, seja contínuo ou eventual 
e 24% apresentam algum tipo de transtorno mental.”

Para o Ministro, “estas estatísticas causam preocupação 
quando avaliamos a situação do atendimento à saúde mental 
do País, uma vez que, ao longo do relatório, ficou demonstrado 
que o número de leitos disponíveis vêm, gradativamente, sen-
do reduzido, alcançando, em 2004, 44.234 (...), número muito 
pequeno se comparado à população que se estima portadora de 
distúrbios mentais.”

Ainda sobre o Relatório Brasileiro sobre Drogas – 2009, sa-
be-se que a mortalidade associada ao uso de Drogas no período 
de 2001 a 2007 relatou 46.888 óbitos, dos quais o álcool foi o 
responsável por 40.618, ou seja, 86,6%. O número absoluto de 
óbitos cresceu no período considerado, como se pode observar 
pelos seguintes dados:
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Tabela 3: Óbitos associados a transtornos mentais 
associados ao uso de Drogas no Brasil, de 2001 a 2007

Ano Número de mortes

2001 5.389

2002 5.738

2003 5.932

2004 6.541

2005 7.247

2006 7.885

2007 7.856

Total: 46.588

Fonte: Relatório Brasileiro sobre Drogas – 2009

A análise dos afastamentos laborais em decorrência do con-
sumo de substâncias psicoativas no Brasil, no período de 2001 a 
2006 mostra um total de 43.308, dos quais 56,7% foram devidos 
ao álcool, 8.691 à cocaína e 4.164 relativos a policonsumo.

No que diz respeito a aposentadorias devidas a acidentes e 
problemas relacionados ao uso de Drogas, no período de 2001 a 
2006, 75,3% foram devidos ao consumo de bebidas alcoólicas.

Em relação às ocorrências policiais devidas a crimes de posse e 
tráfico de Drogas, registrados no País entre 2004 a 2007, relata-se 
a existência de 207.824 casos. No que diz respeito a apreensões 
de Drogas pelo Departamento de Policia Federal, no período de 
2001 a 2007, observa-se uma tendência de aumento da cocaína 
(78.328 Kg). Há, ainda, um acentuado aumento na apreensão de 
crack e mais de um milhão de toneladas de maconha. Também 
foram apreendidas Drogas como LSD, ecstasy, haxixe, morfina, 
heroína, dentre outras.

O mapeamento das instituições de atenção às questões relacio-
nadas ao consumo de álcool e Drogas registrou 9.038 instituições 
que realizam atividades de prevenção, tratamento, redução de da-
nos e ensino e/ou pesquisa. A maior parte dessas instituições é de 
autoajuda (6.367 casos, que correspondem a 70% do total).
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Veja-se que essas instituições podem atuar como os programas 
Alcoólicos Anônimos, Amor Exigente ou Narcóticos Anônimos. 
Nem todos os Estados detém, contudo, instituições de autoajuda 
mas, de alguma forma, todos os estados têm alguma instituição 
com programas de prevenção, tratamento ou redução de danos, 
embora com cobertura insuficiente.

O Relatório descreve a Política Nacional de Saúde Mental, a 
qual tem a seguintes diretrizes:

 • Reorientação do modelo de cuidado: do cuidado centrado 
no hospital para o cuidado numa rede aberta e diversifi-
cada de serviços;

 • desinstitucionalização de pessoas longamente internadas;

 • implementação e consolidação da rede aberta de atenção 
psicossocial;

 • construção e inserção de uma política de Drogas no cam-
po da saúde pública;

 • inclusão social da pessoa com transtornos mentais;

 • formação permanente de recursos humanos;

 • construção de novos referenciais para a loucura e os cui-
dados necessários;

 • integração com outras políticas públicas;

 • estímulo à pesquisa.

A atenção em saúde mental no SUS se dá através de diversos 
dispositivos articulados em rede:

 • CAPS – centros de atenção psicossocial

 • SRT – serviços residenciais terapêuticos 

 • Ambulatórios

 • Centros de convivência e cultura

 • Leitos de atenção integral

 • Serviços hospitalares de referência para atenção integral 
aos usuários de álcool e outras Drogas

Para além desses, compõem a rede as ações de saúde mental 
na Atenção Básica e as ações de inclusão social pelo trabalho.

 • Programa de Volta para Casa
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Então, como se sabe, os CAPs constituem a espinha dorsal da 
Política Nacional de Saúde Mental e são estruturados em equipes 
dotadas de médicos, psiquiatras, psicólogos, enfermeiros e ou-
tros profissionais de saúde mental, além de assistentes sociais. É 
considerado estratégico para a mudança de modelo.

É função dos CAPs, portanto, prestar atendimento clínico 
em regime de atenção diária, evitando as internações em hos-
pitais psiquiátricos, promover a inserção social, regular a porta 
de entrada da rede e dar suporte à atenção à saúde mental na 
rede básica.

Existem CAPs para adultos com transtornos mentais severos 
e persistentes (CAPs I, II e III – este último dotado da previsão 
de funcionar ininterruptamente por 24 horas), para crianças e 
adolescentes com transtornos mentais (CAPs-i) e para pessoas 
com transtornos decorrentes do uso abusivo de álcool e outras 
Drogas (CAPsAD).

A publicação “Saúde Mental em Dados”, ano II, nº 4, do 
Ministério da Saúde, relata que no fim da década de oitenta exis-
tiam no País 10 CAPs. Passados vinte anos, o nº 7, do ano V, da 
mesma publicação, afirma que existem 1.541 CAPs e o Relatório 
diz que a cobertura é considerada boa ou muito boa em 17 esta-
dos brasileiros, de acordo com o indicador do próprio Ministério 
da Saúde, que adota a proporção de um CAPs para cada 100 mil 
habitantes. Sobre isso, veja-se que a publicação Saúde Mental em 
Dados nº 7, de 2010, afirma que chegou-se a 63% de cobertura.

Em relação aos CAPs, crê-se que cabem algumas considerações: 
i – os CAPs tipo I, que não têm psiquiatra em seus quadros, 

constituem quase a metade do total (deve-se observar, 
inclusive, que este tipo de unidade é destinado ao trata-
mento de pessoas com transtornos mentais seve-
ros e persistentes);

ii – os CAPs tipo III, que funciona nas 24 horas do dia, não 
está instalado em 14 estados, entre eles o Distrito Federal, 
Goiás, Rio Grande do Sul, etc.;
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iii – os CAPs-i, como os outros, são serviços municipais de 
saúde; em julho de 2010, havia cinco estados da federa-
ção que não dispunham de nenhuma unidade;

iv – CAPsAD, os quais foram originalmente programados para 
atender durante a semana, fechando à noite, finais de 
semana e feriados; sabe-se que existem 242 dessas unida-
des, sendo que o Ministério da Saúde prevê que é neces-
sário um CAPsAD para cada 100 mil habitantes; veja-se 
ainda que o Plano Emergencial para atenção integral a 
usuários de álcool e Drogas no SUS (PEAD) implantou 26 
CAPsAD entre junho de 2009 e maio de 2010. O PEAD 
prevê, também, a abertura de CAPsAD com funciona-
mento ininterrupto.

Além disso, sabe-se que, ao mesmo tempo em que aumenta o 
número de CAPs, diminui o número de leitos em hospitais psi-
quiátricos. Na justificativa de um projeto de lei do fim dos anos 
80, o autor refere-se à existência de 120 mil leitos psiquiátricos 
no País. Em Saúde Mental em Dados, nº 7, ano 2010, consta a 
informação de que o total de leitos disponíveis em hospitais psi-
quiátricos é de 35.426.

Portanto, conclui-se que fechamos mais de 80 mil leitos nos 
últimos vinte anos, período em que a população cresceu mais de 
40 milhões de pessoas, o equivalente à população da Argentina.

A estratégia seria fechar leitos em hospitais psiquiátricos e 
abrir leitos em hospitais gerais. Os hospitais psiquiátricos pos-
suem capacidade instalada para ampliar o número de leitos, po-
rém, a estratégia é desativar os leitos existentes.

Os hospitais gerais não têm atendido a orientação da Política 
Nacional. Veja-se que, em 2010, tínhamos cerca de 2.568 leitos 
distribuídos em 415 hospitais. Chama a atenção que em alguns 
estados há 3 leitos em 2 hospitais. É claro que manter uma 
equipe com vários profissionais de nível superior para atender 1 
ou 2 pacientes é muito caro.

Por outro lado, internar em um hospital geral que possua um 
ou dos leitos para pacientes em síndrome de abstinência trans-
mite a ansiedade para os que lá estão internados para tratamento 
de outras doenças.
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O PEAD prevê a abertura de 2.500 leitos psiquiátricos em hos-
pitais gerais. Segundo as audiências, tem encontrado dificuldade 
para concretizar o objetivo.

No SRT – Serviço de Residência Terapêutica, que acolhe os 
egressos de manicômios e os instala em casas (módulos) com até 8 
hóspedes, houve um crescimento significativo nos últimos 8 anos, 
quando passou-se de 85 para 564 módulos. No entanto, o número 
de beneficiários é pequeno, ou seja, 3.062, que somados aos be-
neficiários do Programa de Volta para Casa (3.574), fazem pouco 
menos de 7 mil pessoas. Temos ainda relatado a existência de 860 
ambulatórios de saúde mental.

Sobre o dispositivo conhecido como Centro de Convivência 
e Cultura, onde o paciente pode usufruir de oficinas de trabalho 
e lazer, entre outras, sabe-se que estão instaladas somente em 
apenas 6 estados.

Em síntese, os CAPs são insuficientes e não há perspectiva 
de que nos próximos anos consiga prestar o atendimento que 
o cidadão necessita. Os centros de Convivência e Cultura, os 
Serviços de Residência Terapêutica e o Programa de Volta para 
Casa estão muito distantes de atingirem suas metas. A veloci-
dade de desativação de leitos em hospitais psiquiátricos (16.000 
leitos nos últimos 7 anos) não é compensado com a implantação 
de leitos em hospitais gerais, que hoje contam com pouco mais 
de 2.500 leitos.

Ademais, a política de Saúde Mental do País parece ignorar 
a instituição conhecida como comunidade terapêutica, apesar 
de existirem até normas para o seu funcionamento (ANVISA – 
2001). O Ministério da Saúde não sabe quantas são, onde estão, 
quem são, o que fazem, como fazem, quantos atendem e como 
atendem, sendo que as informações oficiais a respeito do tema 
constituem-se de meras estimativas.

No Rio Grande do Sul, em maio de 2010, havia 151 comuni-
dades terapêuticas listadas, com nome, endereço, identificação 
dos responsáveis e onde estavam internadas pouco mais de 5 mil 
pessoas. Alguns estados, como o Rio Grande do Sul, instituíram 
até mesmo uma bolsa com o objetivo de custear a internação de 
toxicodependentes em comunidades terapêuticas.
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Em São Paulo, a Fazenda da Esperança possui, em Guaratinguetá, 
sua sede e três outras fazendas destinadas à recuperação de jovens. 
Essa obra social se estende a 72 outras comunidades, sendo que 52 
só em nosso País e 20 distribuídas em outros 10 países. Registre-se, 
por oportuno, que não há qualquer vínculo desse organismo com 
a rede de saúde pública.

Em Alagoas, o atendimento da toxicodependência é feito por 
meio de sistema estadual, cuja porta de entrada é um centro de 
acolhimento, onde é feita a triagem e as pessoas podem ser en-
caminhadas para a rede básica de saúde, ou CAPs, hospital ou 
comunidade terapêutica.

Essas comunidades terapêuticas são supervisionadas, ava-
liadas e recebem a visita periódica de um representante do 
Programa Saúde da Família (Anjos da Paz). O sistema todo está 
ligado à Secretaria Especial de Promoção da Paz, cujo titular des-
pacha com o Governador. O trabalho de Alagoas busca ainda a 
reinserção social dos clientes que necessitem. Trata-se de mo-
delo único no País, dotado de começo, meio e fim, e que 
conta com avaliação permanente.

Por sua vez, o Relatório Brasileiro sobre Drogas – 2009 diz, em 
suas considerações finais, que a enorme dimensão desses proble-
mas que sobrecarregam toda a sociedade brasileira exige ações 
que aperfeiçoem sua abordagem, considerando a complexidade 
da questão, a inserção cultural do uso de substâncias, as diferen-
ças regionais de padrão de consumo, a disponibilidade de recur-
sos e as vulnerabilidades observadas em parcelas da população.

O Relatório utiliza dados de pesquisas e números oficiais. A 
sociedade brasileira, no entanto, acompanha no seu cotidiano, 
por meio dos canais de comunicação, a questão do crack. O as-
sunto é tratado na TV, nas rádios, nos jornais e quem circula 
pelas ruas vê o drama das chamadas cracolândias.

O crack é uma mistura do resíduo da fabricação da cocaína com 
amônia, bicabornato, gasolina ou outros solventes. Apresenta-se 
na forma de pequenas “pedras” irregulares e são fumadas em ca-
chimbos improvisados a partir de embalagens vazias encontradas 
no lixo comum.
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Em Porto Alegre, custam em média 10 reais, sendo que um 
dependente pode chegar a fumar 20 pedras por dia. Sabe-se que 
os efeitos são similares à cocaína inalada ou injetada, porém, 
mais rápidos e intensos, pois o crack leva somente 15 segundos 
para chegar ao cérebro e seu efeito dura por volta de 15 minutos, 
bem mais rápido e danoso que a cocaína.

Segundo alguns autores, entre eles Solange Nappo, a compul-
são para o uso do crack, que os usuários chamam de fissura, é 
muito mais poderosa que a desenvolvida por usuários de cocaína 
aspirada ou injetada. O usuário experimenta uma sensação de 
empolgação, euforia, bem estar, um aumento de sua capacidade 
intelectual e física. Desenvolve insensibilidade à dor e ao cansaço.

Para Cesar Weber e outros, o crack é, atualmente, a droga que 
mais causa devastação no organismo do usuário. Os mesmos auto-
res citam Sandra Scivoletto, pesquisadora do Hospital de Clínicas 
da USP, para quem o aumento da criminalidade entre os usuários 
é assustadora. Faz-se necessário que haja forte incremento nos 
meios de tratamento a esses toxicodependentes, por meio de in-
centivos para a abertura de leitos psiquiátricos em hospitais gerais, 
remunerados bem acima da média, e o credenciamento de leitos 
em fazendas terapêuticas, como fez o Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul, que financia mil vagas nessas instituições.

Em artigo publicado pelo jornal Zero Hora, em 11/6/2009, 
Cesar Weber afirma que o uso do crack é, sim, queiramos ou não, 
uma doença de caráter epidêmico e, como tal, demanda trata-
mento especializado. Assumindo-se como uma questão de saúde 
pública, o seu enfrentamento passa a desafiar os gestores respon-
sáveis e as perspectivas políticas públicas de combate.

Por sua vez, Rogério da Paz, em um de seus artigos diz que há 
que se destacar que esta epidemia refluiu, foi reduzida drastica-
mente em outros países como Estados Unidos e Colômbia, em 
face de medidas tomadas pelos citados países.

O jornal Folha de S. Paulo de 21/5/2010 diz que “Plano do 
Governo contra o crack inclui promessa rejeitada”. O projeto 
de dobrar o total de leitos para dependentes químicos no SUS, 
anunciado em junho de 2009, não saiu do papel. No mesmo dia, 
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no mesmo jornal: “Governo não sabe tratar craqueiros”, declara-
ção do médico Dráuzio Varella.

O editorial do Correio Braziliense de 26/11/2009 refere-se à tra-
gédia revelada por uma série de reportagens realizada em vários 
estados brasileiros: “o retrato é avassalador: o crack virou epidemia 
nas localidades mais remotas do território nacional – invadiu os 
pequenos municípios, a zona rural e chegou até às aldeias indíge-
nas –; propaga-se com a rapidez com que vicia; mas, o trabalho não 
só confirma o fracasso da política antidrogas do governo, admitido 
pelo próprio Presidente Lula no início do mês, como mostra que a 
nova reação é pífia diante do problema. O editorial critica o Plano 
emergencial e diz que é preciso mais, mas muito mais...”

Em 3/7/2010, o mesmo Correio Braziliense transcreveu as pa-
lavras do Dr. João Alberto Carvalho, da Associação Brasileira de 
Psiquiatria, que, em reportagem sobre a ampliação da rede de 
CAPs, cujo título é “Mira Distorcida e Passos Bem Lentos”, pergun-
ta: “cadê os hospitais gerais, os ambulatórios psiquiátricos? Esses 
outros canais de serviço simplesmente não existem.” Impende re-
lembrar que, até dezembro de 2010, não havia um único CAPs 
tipo III no Distrito Federal, de funcionamento ininterrupto.

Domingo, 5 de dezembro de 2010: “especialistas ouvidos pelo 
Correio avaliam que a redução do consumo deve passar, necessa-
riamente, por uma outra política: a de saúde pública.” Refere-se 
a matéria, ainda, que o valor do tratamento destinado à inter-
nação de toxicodependentes, que foi de 468 milhões de reais 
em 1998 diminuiu para 321 milhões em 2007, segundo Daniel 
Cerqueira do IPEA, enquanto que as mortes por bebida alcoólica 
aumentaram em 40% e o número de mortes por Drogas ilícitas 
cresceu mais de 150%.

Ainda segundo o Correio Braziliense de 12/12/2010, em maté-
ria de capa, afirma que “quadras do plano viraram cracolândia”2. 
Além disso, caso essas informações todas ainda não bastassem, 

2 Para as pessoas que não são familiarizadas com o traçado urbano de Brasília, “quadra” é uma denomi-
nação abreviada de “superquadra”, unidade de vizinhança que se assemelha a um grande quarteirão, 
composto de edifícios de apartamentos de seis ou três pavimentos e uma via de acesso única; “plano”, 
por sua vez, refere-se ao Plano Piloto de Brasília, área da capital onde se localizam as superquadras (área 
residencial) e as áreas administrativas, com edifícios governamentais da União e do Distrito Federal.
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as imagens levadas aos quatro cantos do mundo em função da 
ocupação do Complexo do Alemão no Rio de Janeiro, no fim de 
novembro de 2010 e as apreensões de 39 toneladas de maconha, 
235 quilos de cocaína, fuzis, pistolas e granadas, deveriam servir 
para que as autoridades de saúde pública entendessem que droga 
é também um problema de saúde.

E mais, estamos atravessando uma epidemia de magnitude 
desconhecida no que se refere à incidência por área geográfica, 
sexo e idade, com recursos insuficientes (leitos, CAPs, ambula-
tórios do SUS) e ignorando uma sociedade ávida por colaborar 
(Alcóolicos Anônimos, Amor Exigente, Narcóticos Anônimos, 
comunidades terapêuticas) e por questões ideológicas ou por 
pura teimosia fazemos de conta que elas não existem.

O problema das Drogas é encarado pelo Ministério da Saúde 
como se fosse passível de ser solucionado em 26 CAPSAD, 34 
consultórios de rua e promessas de leitos em hospitais gerais. 
Parece claro que há uma cisão entre a realidade e a percepção da 
realidade, sintoma de esquizofrenia institucional.

O momento não permite sonhar com projetos ideais, a epi-
demia do crack bate à porta das famílias brasilienses e brasileiras 
(Correio Braziliense de 12/12/2010). É preciso a união de todos 
em função de um objetivo comum que é a saúde e o bem estar 
do povo brasileiro.

As tentativas do Chefe do Poder Executivo, Presidente Lula, 
tanto em 2009 como em 2010, esbarraram em questões burocrá-
ticas, operacionais e administrativas. Os CAPsAD ainda não fun-
cionam 24 horas, os leitos em hospitais gerais são insuficientes, os 
consultórios de rua são insignificantes, as comunidades terapêuti-
cas seguem à margem e assim por diante.

Estamos diante de uma epidemia, se as forças de segurança 
pública, sob o aplauso da população, se valeram da Marinha, 
do Exército e da Aeronáutica para intervir no Complexo do 
Alemão, como que poderíamos ignorar a sociedade civil orga-
nizada para enfrentar a doença? É inconcebível e inaceitável 
negar tratamento a um toxicodependente que busca apoio no 
sistema de saúde pública.
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Por oportuno, não se pode deixar de citar matéria veiculada 
no jornal “O Estado de S. Paulo” de 14 de dezembro de 2010. 
No periódico, é apresentada pesquisa3 da Confederação Nacional 
dos Municípios – CNM a qual revela que, num universo de 
3.950 munícipios brasileiros, constata-se a presença do 
crack em 3.871 cidades, o que representa 98% do total.

De certa forma, a pesquisa apresenta pontos que já haviam 
sido objeto de discussões no âmbito desta Comissão, como o 
fato de:

 • o problema ter “alcançado uma dimensão nacional”;

 • haver uma  reduzida execução orçamentária das ações lis-
tadas no Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e 
Outras Drogas, do Governo Federal; e

 • haver a necessidade de financiamento estatal para ativi-
dades de capacitação e manutenção de comunidades te-
rapêuticas.

Então, considerando-se o acima exposto, as visitas desta 
Comissão a Portugal, Holanda e Itália, o Seminário Internacional 
que realizamos em julho em Brasília e as audiências e visitas re-
alizadas em Fortaleza, Maceió, Porto Alegre, Guaratinguetá e Rio 
de Janeiro, pode-se concluir e recomendar o que se segue.

Conclusões

Em vista do acima exposto, fica claro que o mais importante 
ponto a se destacar é que todo toxicodependente que procure 
ajuda deverá receber o devido tratamento por parte do sistema 
de saúde pública, seja em casa de acolhimento, hospital geral 
ou psiquiátrico, comunidade terapêutica, CAPs, ambulatório ou 
em qualquer outra unidade de tratamento de usuários de álcool 

3 O inteiro teor da Pesquisa poderá ser consultado em: http://portal.cnm.org.br/sites/ 

5700/5770/14122010_Mapeamento_do_Crack_nos_municipios_brasil_geral.pdf
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e Drogas do País. Então, dito isso, passa-se a detalhar os demais 
pontos de destaque.

2.1 Tratamento

A prioridade absoluta do sistema de saúde pública destinado 
ao tratamento de toxicodependentes deverá ser oferecer trata-
mento a todos àqueles que procurem ajuda, de acordo com os 
princípios da equidade, universalidade e integralidade.

No casos em que houver indicação clínica, deverá o Poder 
Público garantir condições de desintoxicação ao dependente 
químico.

O tratamento será sistêmico, ou seja, deverá se iniciar numa 
casa de acolhimento – onde se fará a triagem e o encaminha-
mento, se necessário, a um hospital geral ou psiquiátrico, 
CAPsAD, comunidade terapêutica ou qualquer outra institui-
ção de tratamento –; a partir daí, é fundamental que sejam da-
das condições para que o recuperando se reintegre à família e 
ao ambiente laboral.

É preciso garantir o funcionamento das unidades de autoaju-
da e comunidades terapêuticas, vez que constituem importantes 
elos no sistema de tratamento de toxicodependentes no Brasil; 
como se sabe, o trabalho dessas instituições é fundamental para o 
funcionamento adequado do sistema de saúde voltado à recupe-
ração de toxicodependentes, o que será possível com capacitação, 
financiamento público (segundo os modelos italiano e argentino) 
e a convicção de que, com fé, trabalho e convivência, poder-se-á 
recuperar cidadãos da terrível dependência causada pelo crack.

O Estado deverá proporcionar condições efetivas de acompa-
nhamento e apoio sócio-familiar, vez que o processo de desestru-
turação não se dá somente no indivíduo dependente de Drogas, 
mas também em seu núcleo familiar.

É preciso aumentar o número e a carga horária dos CAPsAD.
O Governo Federal deverá instituir incentivos e transferir re-

cursos aos Municípios que instituam e/ou mantenham projetos 
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nas áreas de tratamento de toxicodependentes, bem como nas 
áreas de prevenção e reinserção social.

2.2 Prevenção

Crê-se que a prevenção do uso de Drogas deve ser efetivada 
nos moldes preconizados pelo Observatório Europeu da Droga e 
da Toxicodependência, o qual sugere a adoção de duas estraté-
gias: uma destinada à população em geral, onde devem ser en-
fatizados os benefícios de um estilo de vida normal e saudável 
(prevenção ambiental) e outra, voltada para ações centradas 
em regiões e grupos que apresentem maior vulnerabilidade às 
Drogas, como por exemplo, áreas urbanas conhecidas como cra-
colândias, jovens, desempregados, moradores de rua, etc. (pre-
venção específica).

É de se destacar, contudo, que a prevenção voltada a jovens 
deve, por certo, contemplar a frequência à escola em tempo in-
tegral, método de eficiência reconhecida por todos os especialis-
tas da área. A esse respeito, destaca-se a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 141/2007, do Deputado Alceni Guerra, em tra-
mitação na Câmara dos Deputados, e que “fixa o tempo ininter-
rupto de oito horas diárias nas escolas públicas”, a ser cumprido 
por crianças e adolescentes no Brasil. Então, em complemento, 
apresentam-se linhas de ação que merecem maior detalhamento.

É necessário mapear territórios e reconhecer vulnerabilidades, 
de forma a otimizar a aplicação de recursos.

Deve-se inverter a mensagem das campanhas, que mostrariam 
não mais o aspecto doentio associado ao consumo de Drogas, 
mas as vantagens de se levar uma vida normal e um estilo de 
vida saudável.

Deverá haver uma revisão na legislação que trata da publici-
dade de bebidas alcóolicas, a qual deveria ser banida da mídia.

A legislação deverá proibir a participação de quaisquer enti-
dades públicas no patrocínio de eventos ligados ao consumo de 
álcool e tabaco.
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Deverão ser ampliados e aperfeiçoados programas de preven-
ção do uso de bebidas alcoólicas e Drogas voltadas para a escola 
e para a família.

Os serviços de atendimento telefônico deverão ser prestigiados, 
devendo o Estado oferecer a estrutura necessária para que qualquer 
cidadão que deseje possa receber informações precisas sobre o tema.

O Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas deve-
rá ser devidamente estruturado e efetivamente captar, compilar 
e tornar disponíveis, anualmente, todos os dados relativos ao 
combate ao uso de Drogas e ao tratamento, recuperação e rein-
serção social de toxicodependentes, de forma a viabilizar a ges-
tão do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas pelo 
Poder Executivo e à fiscalização, pelo Poder Legislativo.

2.3 Reinserção Social

Urge ter-se em mente que a reintegração à família e à socie-
dade deve ser um objetivo constante de qualquer política públi-
ca voltada à recuperação de toxicodependentes. Nesse mister, o 
Estado deverá prover bolsas destinadas a custear a formação e o 
aperfeiçoamento profissional do toxicodependente, bem como 
oferecer estímulos para que empresas possam contratar pesso-
as egressas dos tratamentos contra dependência química, pois, 
como dito, não há como proporcionar condições de recupera-
ção que não contemplem o imediato retorno do recuperando ao 
mercado de trabalho.

Além disso, mesmo após a inclusão do toxicodependente 
num programa laboral, é necessário que o Poder Público con-
tinue oferecendo a ele condições de acompanhamento de sua 
saúde física e mental, em face das especificidades do tratamento 
e da possibilidade de ocorrência de recaídas.

Nesse sentido, ressalta-se o exemplo proveniente da Secretaria 
da Promoção da Paz do Estado de Alagoas, que oferece estímu-
los para que empresas prestadoras de serviços terceirizados ao 
Estado contratem egressos do sistema de tratamento de toxico-
dependentes do Estado.
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2.4 Repressão

Como se viu, nos recentes episódios ocorridos na cidade 
do Rio de Janeiro, é de fundamental importância que o Poder 
Público utilize os recursos da área de segurança de forma co-
ordenada, ou seja, é vital que o Governo Federal, os Governos 
Estaduais e do Distrito Federal e as prefeituras adotem ações con-
juntas que potencializem os recursos humanos e materiais dis-
poníveis. Além disso, sugere-se a implementação dos seguintes 
princípios e providências:

O País deverá melhorar as condições legais para a transforma-
ção de penas privativas de liberdade para restritivas de direito, 
a fim de separar o usuário de Drogas do criminoso condenado;

A diplomacia brasileira deverá se empenhar para que melho-
rem as condições de cooperação internacional, seja por meio do 
compartilhamento de dados, seja pelo combate às facilidades à 
lavagem de dinheiro do narcotráfico;

É preciso valorizar e ampliar as ações desenvolvidas pelo 
PRONASCI, que veem se mostrando bastante efetivas no comba-
te ao uso de Drogas no Brasil;

É preciso que o Estado prestigie as UPP – Unidades de Polícia 
Pacificadora, modelo de instalação policial que tem mostrado 
eficiência no combate ao uso de Drogas e à repressão ao crime 
no Estado do Rio de Janeiro.

O Governo Federal deverá destinar mais recursos materiais e 
humanos para a proteção e defesa de nossas fronteiras, fortale-
cendo o Exército, a Marinha a Aeronáutica, a Polícia Federal e a 
Polícia Rodoviária Federal, de forma a melhorar as condições de 
repressão ao tráfico de entorpecentes e ao crime organizado.
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2.5 Redução de Danos

Deverá haver uma política de redução de danos, ou seja, o 
Estado deverá desenvolver políticas e estratégias destinadas a di-
minuir os efeitos deletérios que o uso de Drogas pode causar 
ao indivíduo, quando esses riscos não puderem ser eliminados; 
essa atitude constitui mais um aspecto da humanização do tra-
tamento de toxicodependentes, pois reconhece as dificuldades 
do processo e busca, de forma prática, diminuir os danos que o 
consumo de Drogas provoca no organismo; 

Então, admitindo-se um enfoque pragmático para a questão, 
faz sentido que o Poder Público aceite e financie o funcionamen-
to de comunidades terapêuticas cujas estruturas não estejam in-
teiramente em conformidade com a legislação de regência; não 
há como negar que essas instituições suprem uma lacuna deixa-
da pela atuação estatal e, em face disso, não se pode permitir que 
uma parcela importante de toxicodependentes que busca ajuda 
fique sem atendimento por falta de vagas.

2.6 Tratamento Compulsório

Sem que se desconsiderem os direitos e garantias fundamen-
tais, inscritos no art. 5º da Constituição Federal, deverá haver 
um debate sobre a eventual ampliação de instrumentos legais 
destinados a autorizar a internação compulsória de usuários de 
crack que se encontrem em situação de desgoverno pessoal.

Deverão ser criados CAPsADs com características especiais, do-
tados de equipe com qualificação específica, de forma a receber 
pacientes enviados para tratamento compulsório por mandado 
judicial e acompanhamento do Ministério Público.
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2.7 Menores de Dezoito Anos e Mulheres

A União, os Estados e o Distrito Federal e os Municípios deve-
rão proporcionar condições de atendimento e instalações especí-
ficas para menores de dezoito anos e mulheres, em face de suas 
características peculiares.
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