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Possui graduação em PSICOLOGIA (2011) e 

MESTRADO EM PSICOLOGIA (2015) na linha da Saúde, 

ambos pela Universidade Federal de Alagoas e Formação em 

Terapia Comunitária. Tem experiência em: Centro de 

Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (CAPS AD), 

Comunidades Terapêuticas e Clínica Involuntária para 

pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. 

Atuou como psicólogo na diretoria de Prevenção da antiga 

Secretária de Promoção da Paz (SEPAZ). Já trabalhou com 

Idosos, através de um projeto de extensão em Saúde 

Coletiva. Atuou em clínica psicológica com crianças e seus 

familiares em: Hospital Universitário de Alagoas através de 

projeto de extensão, Clínica escola de Psicologia da (UFAL) 

e em consultório particular. Também possui experiência em 

saúde mental e tecnologias digitais, atuando em projeto de 

extensão em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). 

Atualmente trabalha como psicólogo clínico de um Centro 

de Atenção de Álcool e Drogas (CAPS AD) e está como 

coordenador do Grupo Intersetorial de Saúde Mental do 

estado de Alagoas.  
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Esta pesquisa parte das minhas experiências vividas 

durante e após a graduação. No período da graduação, cursei 

a disciplina eletiva “Saúde Mental e Tecnologias Digitais”, 

a qual me deu subsídio para ser bolsista do projeto de 

extensão chamado “Criando Laços via Recursos 

Informatizados em um Centro de Atenção Psicossocial – 

CAPS de Alagoas”. Essa experiência favoreceu a minha 

aproximação com as práticas e conceitos sobre Reforma 

Psiquiátrica e rede de atenção psicossocial. Como fruto, 

desenvolvi meu Trabalho de Conclusão de Curso sobre a 

“Atuação do Psicólogo no CAPS”. Com isso, tornei-me 

sensível ao campo da saúde mental e fiquei encantado pelo 

processo de luta da Reforma Psiquiátrica.  

Já formado, quase dois anos depois, fui trabalhar em 

uma clínica involuntária para dependentes químicos. Esta 

instituição situava-se longe da área urbana, possuía muros 

altos e cercas elétricas. Na parte interna, havia piscina, 

quartos, cozinha, pátio e uma sala de contenção (quarto 

pequeno, sem janela, com portão de grade de ferro e 

cadeados). As regras e normas às quais eram submetidos os 

usuários estavam acima dos valores humanos, pois quem as 

desrespeitassem recebiam punições e eram colocados na sala 

de contenção. 

Os usuários eram tratados como manipuladores e 

mentirosos. O discurso era que os profissionais e familiares 

deveriam ter cuidado para não serem manipulados. Para 

mim, aquele discurso não fazia o menor sentido, parecia que 
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a história manicomial se repetia. Se antes não podia acreditar 

no louco por este ser desprovido de razão hoje a mesma 

lógica segue para os dependentes químicos a pretexto de 

serem manipuladores.  

Na Clínica havia uma equipe composta por 

psicólogos, assistentes sociais, médico e técnico de 

enfermagem, cujas práticas não eram integradas. O dono e o 

coordenador da clínica, ambos sem formação acadêmica, 

monitoravam as atribuições dos profissionais (psicólogo e 

assistente social). Quanto ao psicólogo, sua atuação era 

restrita a atendimentos individuais, no intuito de manter os 

usuários conformados à condição de internos. Ouvi relatos 

de agressão e maus tratos, espancamentos, trabalhos 

forçados, prisão na sala de contenção como forma punitiva, 

choques elétricos, dentre outros. Essa experiência trouxe-me 

indignação. Compreendi que as Clínicas Involuntárias 

estavam substituindo os hospitais psiquiátricos e que 

atualmente os dependentes químicos ocupavam o lugar dos 

loucos dos séculos passados.  

Quando encerrei meu vínculo com a clínica fui 

chamado para trabalhar em outras instituições junto ao 

público de dependentes químicos: comunidades terapêuticas 

e Secretaria de Estado da Promoção da Paz (SEPAZ) em 

Alagoas. Nesta última, ocupei o cargo de psicólogo da 

diretoria de prevenção. Para minha surpresa, apenas duas 

páginas compunham o projeto preventivo de referência no 

Estado de Alagoas. Refiz o projeto, pesquisei artigos e livros 

sobre prevenção. Nesse percurso percebi que a prevenção 

atrelava-se às campanhas e aos programas, sempre vinculada 
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a posicionamentos práticos com pouca ou ausência de 

reflexões e fundamentações teóricas.  

A partir dessa vivência, comecei a pesquisar sobre o 

conceito de prevenção às drogas.  Pela dificuldade 

encontrada resolvi adentrar nesse campo e levar essas 

inquietações para minha dissertação de mestrado. Assim 

passei a estudar sobre as formas e conceitos atribuídos pelas 

pesquisas e órgãos governamentais brasileiros sobre 

prevenção às drogas.  
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Esta pesquisa parte de um recorte de uma dissertação1 

de mestrado cujo objetivo foi analisar a produção do conceito 

de prevenção às drogas na literatura acadêmica brasileira. Na 

busca de identificar os possíveis modelos de prevenção ao 

uso de drogas produzido na literatura acadêmica e 

problematizando as formas em que é abordado na literatura 

acadêmica o tema prevenção às drogas no Brasil.  

Este estudo buscou responder a seguinte indagação: 

Como a literatura acadêmica brasileira produz o 

conceito de Prevenção às Drogas?  

O campo foi construído a partir da Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS)2. A escolha da BVS justificou-se por esta 

fornecer acesso ao maior número de referências em 

diferentes áreas no campo da saúde: desenvolvimento do 

índice da Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Biblioteca Científica 

Eletrônica em Linha (SciELO), dentre outras.  

Antes de iniciar as buscas na BVS, realizou-se uma 

análise conceitual da etimologia da palavra “prevenção”. 

Foram encontrados os seguintes significados: “chegar antes” 

e “evitar algo indesejável”; do latim, Praevenire, “antecipar, 

perceber previamente”. Literalmente “chegar antes”, de 

                                       
1 http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/ip/pos-graduacao/mestrado-

em-psicologia/dissertacoes/2015/marcos-leandro-da-silva-prevencao-

as-drogas-analise-da-literatura-academica-brasileira/view 
2 O site da Biblioteca Virtual em Saúde é: http://www.bireme.br/ 

php/index.php. 

http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/ip/pos-graduacao/mestrado-em-psicologia/dissertacoes/2015/marcos-leandro-da-silva-prevencao-as-drogas-analise-da-literatura-academica-brasileira/view
http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/ip/pos-graduacao/mestrado-em-psicologia/dissertacoes/2015/marcos-leandro-da-silva-prevencao-as-drogas-analise-da-literatura-academica-brasileira/view
http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/ip/pos-graduacao/mestrado-em-psicologia/dissertacoes/2015/marcos-leandro-da-silva-prevencao-as-drogas-analise-da-literatura-academica-brasileira/view
http://www.bireme.br/%20php/index.php
http://www.bireme.br/%20php/index.php
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Prae, “antes”, mais Venire, “vir”. Chegar antes para evitar 

que algo indesejável aconteça, tomando as medidas 

necessárias (ORIGEM DA PALAVRA, 2004). 

Esse termo também foi pesquisado no Observatório 

Brasileiro de Informações sobre Drogas (OBID), o qual o 

revela de três formas. A primeira é a prevenção primária 

com o objetivo de retardar, até mesmo, evitar a instalação do 

uso. A segunda forma é a prevenção secundária destinada 

às pessoas que já experimentaram drogas ou as usam 

moderadamente visando reduzir a frequência do uso e 

minimizar seu prejuízo através de diagnóstico e 

reconhecimento precoces. Por fim, a prevenção terciária 

que trata das abordagens necessárias no processo de 

recuperação e reinserção dos indivíduos que apresentam 

dependência (OBID, 2007). 

Constata-se que o OBID busca evitar que os sujeitos 

utilizem drogas, bem como controlar as formas como estes o 

fazem, trazendo a ideia da droga como um mal que deve ser 

combatido. Seu foco, portanto, é a repressão atrelada ao 

campo criminal. Esta forma de trabalhar no campo das 

drogas é considerada ineficaz pelo Escritório das Nações 

Unidas Sobre Drogas e Crimes (UNODC). Isso porque, a 

cada dia surgem novas substâncias psicoativas sem estudos 

científicos comprovando seus malefícios, estas novas 

substâncias podem inclusive ser mais danosas à saúde que as 

drogas atualmente identificadas como lícitas ou ilícitas. 

Estudos mostraram que de 2009 a 2012 o número de 

novas substâncias psicoativas subiu de 166 para 251, 

indicando um crescimento de mais de 50%.  Estas drogas 

ainda não se enquadram entre as lícitas ou ilícitas, pois ainda 
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não passaram por nenhum estudo médico/científico que 

aponte seus efeitos nocivos (UNODC, 2013). 

Apesar dos estudos supracitados, as campanhas e 

programas preventivos no Brasil ainda adotam formas 

repressivas e criminais, trazendo a prevenção como o 

afastamento das substâncias dos sujeitos e não como um 

processo de escolha e autonomia dos indivíduos nesse 

processo.  

Neste sentido, as campanhas adentram em um 

discurso moral onde a droga aparece como vilã e algo que 

deve ser combatido. No Brasil são evidentes as formas 

preventivas limitadas a programas, campanhas e cursos. As 

campanhas são: “Quando a família chega perto, a droga fica 

longe”; “Sou craque na luta contra as drogas”; “Campanha 

pela vida contra as drogas”; “Acolha seu filho antes que as 

drogas o adotem”. Programas e cursos: “Programa de 

Prevenção ao Uso Indevido de Drogas - Prevdrogas”; “Crack 

é Possível Vencer”, “Fé na Prevenção”; “Curso de Prevenção 

do Uso de Drogas para Educadores de Escolas Públicas”.  

A palavra droga, etimologicamente, remete a 

“Droge”, “provisão”, “suprimento”. Também denominada 

“remédio”, “ingrediente químico”. No Holandês “Droge-

Vate”, “barril com material seco”, “usado especificamente 

para remédio” (ORIGEM DA PALAVRA, 2004).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) a define 

como “qualquer substância não produzida pelo organismo 

que tem a propriedade de atuar sobre um ou mais de seus 

sistemas produzindo alterações em seu funcionamento” 

(BRASIL, 2007, s/p). Atualmente a “droga” ganha destaque 

nas produções acadêmicas em diferentes áreas de 
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conhecimento: Antropologia, Sociologia, História, 

Medicina, Economia, dentre outras (LABATE et al, 2008). 

De acordo com Labate et al (2008), “drogas” é um 

assunto polêmico e paradoxal, presente no cotidiano e nas 

manchetes midiáticas, determinadas por princípios e normas 

penais de caráter internacional. 

As manchetes midiáticas sobre o tema são inúmeras. 

Os portais de notícias brasileiros (Rede Globo e a Rede 

Record) e as revistas nacionais de informações gerais (Veja 

e Isto é) publicam constantemente matérias sobre drogas. A 

ênfase dessas matérias é no âmbito criminal, a exemplo: 

“Homem é preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma 

em Tatuí” (http://g1.globo.com) em dezembro de 2014; 

“Mulher de 54 anos é presa por tráfico de drogas no DF” 

(http://rederecord.r7.com) em setembro de 2014; “Brasileiro 

condenado à morte na Indonésia poderá ser executado no 

mês que vem” (http://veja.abril.com.br) junho de 2012; “Eles 

defendem a descriminalização das drogas” 

(http://www.istoe.com.br) abril de 2013.  

Essas matérias refletem as discussões nacionais sobre 

repressão e criminalização das drogas. O deslocamento dessa 

discussão do âmbito criminal para o campo da Saúde Pública 

ainda é palco de debates e entraves nas leis brasileiras.  

No Brasil convivem duas políticas relativas ao 

tratamento antidrogas. Por um lado a política da abstinência 

e por outro a política da redução de danos, como se uma fosse 

oposta a outra. Daquele lado defende-se a repressão e deste 

defende-se a descriminalização.  

Atualmente o Congresso brasileiro discute o Projeto 

de Lei da Câmara (PLC) Nº 37/2013 (antigo Projeto de Lei 

http://g1.globo.com/
http://rederecord.r7.com/
http://veja.abril.com.br/
http://www.istoe.com.br/
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Nº 7.663/10), de autoria do deputado Osmar Terra, cujo 

objetivo é alterar a Política Nacional Sobre Drogas e a 

Reforma Psiquiátrica, promovendo: internações 

compulsórias, investimento de dinheiro público a entidades 

privadas (Comunidades Terapêuticas), elaboração de 

projetos e programas voltados à prevenção, tratamento, 

acolhimento, reinserção social e econômica, e repressão ao 

tráfico ilícito de drogas (BRASIL, 2013). 

Destaque-se que, em setembro de 2013, a discussão 

sobre o PLC 37/2013 foi ao plenário do Senado, ocasião na 

qual os senadores Humberto Costa e Eduardo Suplicy 

criticaram a abordagem criminal para dependentes químicos 

e sugeriram uma política mais voltada para a saúde pública, 

tratamento mais humanizado, menos repressivo e a proibição 

do investimento de dinheiro público em comunidades 

terapêuticas (CHASSOT, 2013). Assim, esta pesquisa se 

justifica, tendo em vista que terá como tema estas questões, 

desde uma perspectiva analítica de como o conceito de 

prevenção as drogas vem sendo desenvolvido na literatura 

acadêmica. Diante disto, observa-se a necessidade de mais 

estudos para compreender melhor os vieses da 

criminalização, refletindo inclusive sobre a experiência de 

países menos repressores, orientados para “legalização” de 

certas substâncias psicoativas (HENRIQUE, 2013). 

Desta forma, este livro está dividida em 7 capítulos: 

1) Apresentação da trajetória do pesquisador; 2) Introdução; 

3) Saúde Mental; 4) Construção do Campo; 5) Resultados e 

Discussão; 6) Considerações Finais; e 7) Referências 

bibliográficas.  
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O capítulo 3 foi construído por conta dos dispositivos 

da saúde, como CAPS AD, Comunidades Terapêuticas, 

criados para atender a Política de Álcool e outras Drogas. Ele 

está dividido em três tópicos: O subtítulo 3.1 explanando a 

Política Pública Nacional de Álcool e Outras Drogas no que 

tange a prevenção, revisando-se seus principais órgãos 

norteadores - a Secretaria Nacional de Políticas Sobre 

Drogas (SENAD), o Observatório Brasileiro de Informações 

sobre Drogas (OBID) e o Escritório das Nações Unidas 

Sobre Drogas e Crimes (UNODC); O subtítulo 3.2 que 

aborda a questão da proibição das drogas no Brasil. E o 

subtítulo 3.3 que faz breve histórico de como a Psicologia 

vem atuando neste contexto. 

O capítulo 4 enfatiza a construção do campo, 

contextualizando sobre conceitos e métodos da BVS.  

O capítulo 5 refere-se à análise dos dois momentos 

envolvidos na metodologia: primeiro, a análise das 80 

(oitenta) obras encontradas na literatura, por meio de suas 

condições de produção, abordando suas frequências de 

distribuição, autores etc; e, o segundo, com a análise dos 

títulos e resumos das referências, por meio da identificação 

de seu repertório linguístico e seus conteúdos.  

O capítulo 6 apresenta as considerações finais. Nele 

é apresentada a noção de risco associada à prevenção ao uso 

de drogas. 
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Falar em saúde mental é falar em Reforma 

Psiquiátrica. No Brasil, por volta dos anos 1970, surgem 

críticas ao modelo de tratamento fornecido pelos 

manicômios. Denunciavam que nesses lugares os usuários 

ficavam sem roupas, viviam abandonados, recebiam maus 

tratos, punições e outros morriam por doenças infecciosas, 

como tuberculose e pneumonia (AMARANTE, 2011). Com 

isso, alguns psiquiatras começaram a denunciar estes 

agravos e maus tratos, mesmo correndo o risco de sofrer 

demissão. Aqueles que foram despedidos deram origem ao 

movimento dos trabalhadores de saúde mental 

(AMARANTE, 2011).  

Doravante, as denúncias e insatisfações foram 

aumentando e impulsionando outras categorias: associações 

de familiares, sindicalistas, membros de associação de 

profissionais e pessoas com longo histórico de internações. 

Estes movimentos e associações eram fruto do repúdio aos 

maus tratos ocorridos nos manicômios (BRASIL, 2005). 

Tais movimentos não cresciam somente no Brasil, mas em 

vários lugares do mundo, pois as mudanças no campo da 

saúde mental era urgência mundial. Vale destacar a 

influência da Reforma Psiquiátrica italiana, que provocou 

muitas reflexões e mudanças na psiquiatria brasileira 

(DELGADO, 1997). 
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Essas mudanças possibilitaram uma nova forma de 

atenção no âmbito da saúde mental. A proposta era substituir 

os hospitais psiquiátricos por uma rede de serviços de base 

territorial junto à comunidade e aos familiares, objetivando 

a ressocialização e autonomia dos “doentes” 

provenientes/egressos dos hospitais psiquiátricos 

(DELGADO, 1997). 

Assim, nasceu um novo modelo de atendimento às 

pessoas em sofrimento psíquico, ou seja, os manicômios são 

substituídos pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)3.  

Esses centros passam a surgir em meados dos anos 1980. O 

norte foi o movimento sanitário a favor de mudanças na 

gestão das práticas de saúde. (DIMENSTEIN; SALES, 

2009).  

Dois acontecimentos marcaram a Reforma 

Psiquiátrica no Brasil: o surgimento do primeiro CAPS no 

                                       
3Portaria n.º 336/GM Em 19 de fevereiro de 2002: 

Art.1º - os Centros de Atenção Psicossocial poderão constituir-se nas 

seguintes modalidades de serviços: CAPS  I, CAPS II e CAPS  III, 

definidos por ordem crescente de porte/complexidade e abrangência 

populacional.4.1 - CAPS I – Serviço de atenção psicossocial com 

capacidade operacional para atendimento em municípios com população 

entre 20.000 e 70.000 habitantes.4.2 - CAPS II – Serviço de atenção 

psicossocial com capacidade operacional para atendimento em 

municípios com população entre 70.000 e 200.000 habitantes.4.3 - CAPS 

III – Serviço de atenção psicossocial com capacidade operacional para 

atendimento em municípios com população acima de  200.000 

habitantes. 4.4 – CAPS i II – Serviço de atenção psicossocial para 

atendimentos a crianças e adolescentes, constituindo-se na referência 

para uma população de cerca de 200.000 habitantes.4.5 – CAPS ad II – 

Serviço de atenção psicossocial para atendimento de pacientes com 

transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas, 

com capacidade operacional para atendimento em municípios com 

população superior a 70.000. 
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país (São Paulo em 1987); e o processo de intervenção, no 

hospital psiquiátrico, Casa de Saúde Anchieta, em 1989. 

Neste local, a Secretaria Municipal de Saúde de Santos (SP) 

registrou maus tratos e mortes dos pacientes hospitalizados. 

Esses e outros acontecimentos culminaram na criação do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e na aprovação de uma 

legislação específica em saúde mental.  

Os CAPS têm a função primordial de oferecer 

atendimento diário, aberto visando à reinserção social, 

evitando internações desnecessárias (FIGUEIREDO; 

RODRIGUES, 2004). Esses locais compõe uma equipe 

multiprofissional/interdisciplinar, composta por: médico, 

enfermeiro, psicólogo, assistente social dentre outros 

(BRASIL, 2002), objetivando favorecer a inclusão social dos 

usuários e seus familiares (BRASIL, 2004). Os CAPS 

também visam organizar o ciclo de atenção à demanda 

voltada à saúde mental em determinado território, trazendo a 

realidade da reforma psiquiátrica para o contexto atual, 

evidenciando uma rede de atenção à saúde mental 

substitutiva e alternativa ao modelo centrado na internação 

hospitalar, dando às instituições CAPS um valor estratégico 

na luta antimanicomial. 

A rede dos CAPS fornece atendimento individual e 

grupal, oficinas, visitas domiciliares, assistência à família, 

promoção de atividades com a comunidade com o objetivo 

de reinserir os usuários no seu contexto social, econômico e 

cultural. Promovendo assim, um trabalho de ressocialização 

destas pessoas que vivem em sofrimento psíquico (BRASIL, 

2002). Os CAPS tem a função de prestar atendimento clínico 

diário, regular a porta de entrada na assistência a saúde 
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mental e articular a rede de saúde mental em seu território de 

origem. (BRASIL, 2005, p. 27). 

Atualmente, estima-se que o Brasil conta com 788 

unidades de CAPS I; 424 Unidades de CAPS II; 56 unidades 

de CAPS III; 268 unidades de CAPS AD; 134 unidades de 

CAPS i. (BRASIL, 2013). Além do CAPS, existem outros 

dispositivos que compõem a rede de saúde mental. 

Um desses dispositivos são os serviços residenciais 

terapêuticos, caracterizados por casas situadas na área 

urbana da cidade, construídas para abrigar usuários que estão 

afastados dos manicômios, no sentido de proporcionar a 

reabilitação psicossocial. Atualmente o Brasil conta 

aproximadamente com 596 dessas casas e, 

aproximadamente, 3.236 moradores.  

Outro dispositivo é o “Programa de Volta para Casa”, 

cujo objetivo é de garantir a assistência, o acompanhamento 

e a integração social às pessoas com histórico de dois anos 

ou mais de internação em hospital psiquiátrico, contendo 

incentivo financeiro chamado “auxílio reabilitação”. 

Atualmente o país conta com aproximadamente 3.832 

beneficiários (BRASIL, 2013).  

Ressalte-se que essa mudança de paradigmas, 

referente aos direitos das pessoas com problemas 

psiquiátricos tem sua efetivação com a Lei nº 10.216 de 

2001, a qual objetivou tratamento com humanidade e 

respeito e com o intuito de promover a integridade da pessoa 

humana, para assim promover a reinserção social das pessoas 

em sofrimento psíquico.   

Contudo, atualmente, a saúde mental brasileira passa 

por modificações, ou melhor, declínio, em especial no campo 
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da política de álcool e outras drogas. Investimentos públicos 

estão sendo encaminhados para clínicas privadas de 

dependentes químicos. Esses lugares seguem a mesma lógica 

dos “antigos manicômios”: ferem os direitos humanos com 

isolamentos, maus tratos e punições.  

 

Não são poucas as instituições que recebem 

recursos públicos ou, ainda, que são 

reconhecidas como instituições de 

“utilidade pública”, ficando, portanto, 

isentas do pagamento de impostos, um 

modo de subvenção pública que tem sido 

objeto de denúncias. Um número 

significativo dessas instituições mantém 

convênios com diferentes órgãos públicos. E 

isto impõe ao Estado a tarefa da fiscalização 

quanto ao rigor da aplicação dos referidos 

recursos, mas, sobretudo, quanto à 

vigilância pela proteção e defesa dos direitos 

sociais e humanos dos assistidos. A 

realidade encontrada exige 

reposicionamento do Estado brasileiro 

(BRASIL, 2011, p.192). 

 

As internações compulsórias como estratégia para 

segregar os usuários de drogas contrariam a lei da Reforma 

Psiquiátrica, visto que: 

 

a Lei nº 10.216 prevê a internação 

compulsória como medida a ser adotada por 

juiz competente. Disto, depreende-se que 

ela deve ser parte de um processo judicial, 

ou seja, decorrência da adoção de uma 

medida de segurança, tendo em vista o 
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cometimento de ato infracional por parte do 

usuário. O que se vê, na prática, com os 

usuários de álcool e outras drogas, contraria 

o disposto na lei, na medida em que introduz 

a aplicação de uma medida jurídica fora de 

um processo judicial. É o recurso à lei, o uso 

do aparato jurídico para segregar e não para 

mediar as relações do sujeito com a justiça e 

com a sociedade (BRASIL,  2011,  p. 191).  

 

Conforme Relatório de Inspeção4, realizado no Brasil 

em 2011, constatou-se violação dos direitos humanos e falta 

de respeito e cidadania em locais de internação para usuários 

de drogas.  

 

Exemplificando a afirmativa, registramos: 

interceptação e violação de 

correspondências, violência física, castigos, 

torturas, exposição a situações de 

humilhação, imposição de credo, exigência 

de exames clínicos, como o anti-HIV − 

exigência esta inconstitucional −, 

intimidações, desrespeito à orientação 

sexual, revista vexatória de familiares, 

violação de privacidade, entre outras, são 

ocorrências registradas em todos os lugares 

(BRASIL, 2011, p. 190). 

 

                                       
4 Relatório da 4ª Inspeção Nacional de Direitos Humanos: locais de 

internação para usuários de drogas. (http://www.crpsp.org.br/portal/ 

midia/pdfs/Relatorio_Inspecao_Direitos_Humanos.pdf). 

http://www.crpsp.org.br/portal/
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O tratamento nesses lugares está centrado na 

culpabilização, inferioridade e submissão dos usuários a 

instituição e funcionários. 

 

Percebe-se que a adoção dessas estratégias, 

no conjunto ou em parte, compõe o leque 

das opções terapêuticas adotadas por tais 

práticas sociais. O modo de tratar ou a 

proposta de cuidado visa forjar − como 

efeito ou cura da dependência − a 

construção de uma identidade culpada e 

inferior. Isto é, substitui-se a dependência 

química pela submissão a um ideal, 

mantendo submissos e inferiorizados os 

sujeitos tratados. Esta é a cura almejada 

(BRASIL, 2011, p. 190).  

 

A inspeção observou ainda que os problemas não 

estão apenas na estrutura física das Comunidades 

Terapêuticas ou Acolhedoras, as complicações foram 

evidenciadas pela lógica manicomial persistente. Mesmo nos 

lugares onde havia uma melhor estrutura física, a lógica 

hostil se repetia:  

 

Nos lugares onde a estrutura física não é 

precária, a violação de direitos, contudo, não 

está ausente. Esta se revela na disciplina, na 

imposição de normas e regras, na ruptura 

total dos laços afetivos e sociais ou, ainda, 

no impedimento de qualquer forma de 

comunicação com o mundo externo 

(BRASIL, 2011, p. 190).  
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Existem casos de punições que extrapolam os direitos 

humanos: “internos enterrados até o pescoço”; “beber água 

de vaso sanitário”; “refeições preparadas com alimentos 

estragados”; “a interna sai, seu filho fica e é dado, pela 

instituição, para adoção” (BRASIL, 2011, p. 191-192). 

Em Alagoas, a inspeção foi feita em duas 

Comunidades Acolhedoras, constatando-se as seguintes 

irregularidades: Adolescentes misturados com adultos; 

Violação de privacidade; Restrição de meios de 

comunicação e de visita familiar; Uso de espaços de 

isolamento; Restrição à vida sexual e visitas íntimas; Uso de 

mão de obra não remunerada e várias situações de 

constrangimento. 

Diante do apresentado nos relatórios das inspeções, é 

notório o retrocesso vivenciado no Brasil através de 

instituições manicomiais. Evidenciam-se formas antigas, 

semelhantes ao modelo asilar dos manicômios. A loucura 

passa a ser substituída pela dependência química, doença 

atribuída a quem usa drogas.   

 

 

O tema prevenção às drogas, em termos de políticas 

públicas, refere-se basicamente à estratégias e programas 

direcionados a família e a escola. Aqui serão expostas as 

formas preventivas trazidas pela legislação e os órgãos 

executivos brasileiros que concretizam a política sobre 

drogas: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas 

(SENAD); Observatório Brasileiro de Informações Sobre 
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Drogas (OBID) e o Escritório das Nações Unidas sobre 

Drogas e Crimes (UNODC).   

A Política sobre drogas no Brasil é desenvolvida a 

partir da legislação e de políticas públicas sobre drogas 

através da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas 

(SENAD). Esta apresenta diretrizes direcionadas à redução 

da demanda e da oferta de drogas com finalidade voltada 

para controlar os agravos do uso de drogas. Abaixo serão 

apresentadas as orientações e diretrizes que tratam sobre 

prevenção às drogas.  

Em primeiro lugar, a legislação aponta os órgãos 

governamentais (federal, estadual e municipal) e a sociedade 

como responsáveis pela Prevenção ao uso indevido de 

drogas. O intuito é a melhoria da qualidade de vida e da 

promoção da saúde. Ela também aponta que a prevenção 

deve ser descentralizada e em conjunto com os conselhos 

estaduais de políticas públicas sobre drogas.  

A orientação é que os programas preventivos pautem-

se pelos princípios éticos; respeito às diferenças culturais; 

promoção de valores voltados para a saúde física, mental e 

do bem estar; integração socioeconômica e pela valorização 

das relações familiares em seus diferentes modelos. A 

intenção dessa orientação é promover o desenvolvimento 

humano através do acesso a educação, cultura, lazer, práticas 

esportivas, discussão sobre drogas, protagonismo juvenil, 

fortalecimento familiar, dentre outros. 
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Como garantia de eficácia das diretrizes sobre 

prevenção às drogas é preconizado pela SENAD que haja 

capacitação continuada para os que trabalham e convivem 

com dependentes químicos (familiares, educadores, líderes 

comunitários e representantes de entidades governamentais 

e não governamentais, dentre outros). 

Já para o Observatório Brasileiro de Informações 

Sobre Drogas (OBID)5, a prevenção as drogas é apresentada 

de três formas: 1- Definição; 2- Tipos de prevenção; 3- 

Estratégias de prevenção. Abaixo serão explicados com mais 

detalhes cada uma dessas divisões: 

 

1- Definição de prevenção 

 

A definição de prevenção às drogas trazida pelo 

OBID refere-se a formas práticas e não conceitual. A 

prevenção aparece como fatores de risco e proteção. Esses 

fatores estão divididos nos seguintes grupos: o próprio 

indivíduo; aos familiares; a escola e a sociedade. Abaixo está 

apresentado com mais detalhes: 

                                       
5 Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas – OBID foi 

lançado em 2002, durante a Semana Nacional Antidrogas. O projeto foi 

desenvolvido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, com 

apoio financeiro do Ministério da Saúde, com objetivo de reunir e 

coordenar o conhecimento disponível sobre drogas para fundamentar o 

desenvolvimento de programas e intervenções dirigidas à redução de 

demanda e oferta de drogas. Em 2005, o texto da nova Política Nacional 

sobre Drogas incluiu em seus objetivos a necessidade de manutenção e 

atualização do OBID tendo em vista a importância do Observatório para 

o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas 

(http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/index.php).  

http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/index.php
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 Fatores do próprio indivíduo 

 

Os fatores do próprio indivíduo referem-se aos 

fatores de proteção que ajudam o sujeito a não fazer uso de 

drogas. Já os fatores de risco relacionam-se com os 

elementos que contribuem para o uso delas. Desta forma, os 

fatores de proteção para o OBID estão relacionados às 

habilidades e às personalidades dos sujeitos: habilidades 

sociais e capacidade de resolver problemas, cooperação, 

autonomia, autoestima desenvolvida e a aptidão de criação 

de vínculos positivos com pessoas e instituições. Os fatores 

de risco referem-se à insegurança, insatisfação com a vida, 

sintomas depressivos, curiosidade e busca de prazer.  

 

 Fatores familiares 

 

A família para o OBID aparece de duas formas 

distintas: a protetora e a culpada. Apesar dele não conceituá-

la fica implícito, através do direcionamento feito para pais, 

que centra-se no modelo familiar tradicional (pai, mãe e 

filho), não mencionado os diferentes tipos de família, 

composta por avós, tios, amigos, casal homoafetivos, dentre 

outras.  

Apesar do Observatório não conceituar o modelo 

familiar, ele aponta que ela é uma das principais responsáveis 

no campo da prevenção às drogas. Atribuindo aos pais a 

incumbência de proteger seus filhos do uso de drogas. Os 

fatores protetores atribuídos aos pais são: acompanhamento 

das atividades dos filhos, estabelecimento de regras e 
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condutas, clara regulação hierárquica e envolvimento afetivo 

na vida dos filhos.   

Os pais também aparecem como fatores de risco na 

vida dos filhos. Esses fatores referem-se às formas 

comportamentais adotadas pelos pais. De acordo com OBID 

pais que usam algum tipo de droga de forma abusiva, ou são 

autoritários, ou exigentes em excesso ou com problemas 

mentais contribuem para que os filhos usem drogas.  

Assim, o OBID atribui a responsabilidade da 

prevenção ao uso de drogas à família, sem mencionar os 

fatores econômicos, sociais e culturais na qual a mesma está 

inserida. Soares (1997) aponta que a família é reprodutora 

social dentro de uma estrutura ampla e que os aspectos sócio-

econômicos são influentes na exclusão de jovens em relação 

à sua cultura e demanda social.  

 

 Fatores escolares 

 

Para o Observatório Brasileiro, a escola surge como 

um mecanismo de fortalecimento no processo de prevenção 

às drogas. Dividindo-se em fatores de proteção e fatores de 

risco. Os fatores protetores referem-se ao bom desempenho 

e adaptação dos alunos no ambiente escolar; ao 

protagonismo dos estudantes; a criação de vínculos entre 

educadores e educandos, dentre outras. Já os fatores de risco 

reportam-se ao baixo desempenho escolar dos alunos; a falta 

de clareza ou ausência de regras da escola; exclusão social, 

dentre outras;  
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 Fatores sociais 

 

Os fatores sociais, assim como os mencionados 

acima, estão divididos em fatores de proteção e de risco. Os 

fatores protetores sociais estão relacionados ao: respeito às 

regras e leis (respeito às leis sociais); credibilidade da mídia; 

oportunidade de trabalho e lazer; informações sobre as 

drogas e seus feitos; clima comunitário afetivo; consciência 

comunitária e mobilização social.  

Já os fatores sociais de risco são classificados como: 

violência; desvalorização das autoridades sociais; descrença 

nas instituições e a falta de recursos para prevenção e 

atendimento. Apesar dos fatores sociais terem relevância no 

processo preventivo, como aponta Soares (1997) o OBID os 

apresenta de forma superficial, ou seja, ele ressalta quais são 

os fatores de risco e proteção sociais apenas como tópicos 

sem explicar como ocorre a influência destes fatores no 

processo preventivo.  

Basicamente o OBID aponta a importância da 

informação sobre efeitos e consequências das drogas como 

formas preventivas. As informações são consideradas como 

um fator protetor. Já os fatores de risco são direcionados ao 

fácil acesso para a compra da substância, propagandas que 

incentivam o uso de drogas e o prazer que as drogas 

oferecem a quem as consomem. 
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2- Tipos de prevenção 

 

 Prevenção universal  

 

Refere-se aos programas destinados à população em 

geral, sem necessariamente ser direcionado a um grupo 

específico. Essa intervenção é destinada à comunidade, à 

rede escolar e aos meios de comunicação.  

 

 Prevenção seletiva  

 

A prevenção seletiva é destinada à população que 

apresenta risco para o uso de drogas. Exemplo: filhos de pais 

que fazem uso abusivo de drogas. 

 

 Prevenção indicada  

 

É direcionada a pessoas que já fazem uso de drogas, 

no intuito dediminuir o uso destes usuários.  

 

 Prevenção primária 

 

Essa forma de prevenção busca evitar ou retardar o 

uso de drogas, ou seja, ela segue, literalmente, a origem do 

termo prevenir que significa chegar antes.  

 

 

 

 

 



 

33 

 Prevenção secundária 

 

Esse tipo de prevenção destina-se as pessoas que já 

fazem uso de drogas de forma moderada e que não se 

tornaram dependentes. O objetivo seria evitar a evolução 

para um nível mais avançado. 

 

 Prevenção terciária 

 

Destina-se a usuários dependentes de substâncias 

psicoativas. A meta seria a recuperação e a reinserção social 

desses usuários. Essa forma é semelhante a de tratamento, 

mostrando a dificuldade do OBID em distinguir o que seria 

prevenção e o que seria tratamento.  

 

3- Estratégias de prevenção 

 

 Família  

 

Neste tópico, sobre como prevenir o uso de álcool e 

outras drogas nas famílias, o OBID não deixa claro os 

procedimentos. Apenas relata em um parágrafo: “A família 

é a célula formadora da comunidade, portanto, não é possível 

desenvolver ações preventivas na comunidade sem que ela 

participe” (OBID, 2008, s/p). 
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Aqui novamente o OBID cita a família como 

responsável, desta vez, não só pela prevenção às drogas, mas 

como “célula formadora da comunidade”. Não realiza 

discussões problematizando o conceito de família, suas 

produções sociais etc. Para o OBID a família atua na 

reprodução do sistema sócio-econômico em que está inserida 

(SOARES, 1997).  

 

 Escola 

 

A escola é apontada pelo OBID como o lugar de 

maior concentração de adolescentes e jovens e são 

apresentadas várias formas de trabalhos preventivos neste 

espaço. Aqui será citada apenas uma delas, a qual refere-se a 

utilização do conhecimento científico na produção de 

informações sobre o uso de drogas. Acredita-se que os jovens 

conhecendo os efeitos e consequências das drogas ajudarão 

na decisão consciente deles. Essas informações podem ser 

passadas através de filmes (“O Informante”), livros 

(“Liberdade é poder decidir - sobre drogas - dentre outros”). 

 

 Comunidade 

 

As propostas apresentadas como estratégia de 

prevenção na comunidade referem-se ao trabalho conjunto 

entre comunidade e instituições sociais e religiosas: igrejas, 

escolas e grupos comunitários. O programa deve fornecer 

informações e estimular mudanças de comportamento. A 

legislação em conjunto com a SENAD tenta esclarecer as 
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responsabilidades, os princípios éticos, sociais, culturais para 

trabalhar a prevenção ao uso de drogas. 

O OBID apresenta explicações e definições, tipos e 

caminhos de prevenção ao uso de drogas. Entretanto, nas 

leituras percebe-se a dificuldade dos órgãos e secretarias 

brasileiras em definir e trabalhar com a questão da prevenção 

às drogas.  

O próprio OBID deixa claro que existem 

dificuldades, ausência de clareza no que tange ao tema 

prevenção: “Os níveis de prevenção são um continuum, sem 

limites claros, muitas vezes, entre prevenção primária, 

secundária e terciária” (OBID, 2007, s/p).  

Segundo o Escritório das Nações Unidas sobre 

Drogas e Crimes (UNODC) a prevenção atua como uma 

estratégia de informação e conhecimento sobre drogas a 

todas as pessoas, em especial ao público juvenil. O objetivo 

seria ampliar a capacidade dos jovens no fortalecimento da 

sua qualidade de vida.  

O UNODC desenvolve programas de prevenção ao 

uso indevido de drogas para jovens. Esse trabalho objetiva 

estabelecer ações de base comunitária e realização de 

atividades sobre os diferentes tipos de substâncias focando 

nas pessoas e interações sociais.  

Atualmente o UNODC oferta dois projetos: “Rede 

Global de Jovens” e “Iniciativa Global do Abuso de 

Substâncias”. Esses projetos têm sido avaliados por jovens, 

universitários, profissionais e por integrantes da ONU.  
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Destaque-se que, o UNODC tem reconhecido a 

dificuldade do trabalho preventivo no campo da droga. Com 

isso, reconhece que a melhor forma de produzir um trabalho 

eficaz é buscando ajuda de todos envolvidos no processo, em 

especial, a opinião dos próprios jovens.  

Ressalte-se também que, trabalhar prevenção ao uso 

indevido de drogas é reconhecer que não existe uma 

estratégia pronta, mas em construção, através do 

conhecimento dos considerados “leigos” da sociedade 

(adolescentes e jovens) e dos profissionais que trabalham na 

área.  

Assim, a prevenção às drogas não se reduz a 

explicação de formas e caminhos ou identificação dos fatores 

de proteção e de risco relacionados ao uso de drogas pois o 

tema é complexo. Mostra-se também a falta de clareza entre 

os órgãos governamentais sobre conceitos, formas de 

atuação no que tange a prevenção ao uso indevido de drogas.  

 

 

A guerra do ópio é considerada o primeiro grande 

conflito em relação ao comércio de drogas. Contenda que fez 

a China queimar aproximadamente 20 mil caixas de ópio 

trazidas pela Inglaterra de forma ilegal às terras chinesas. 

Esse fato favoreceu a regulação das drogas até os tempos 

vindouros. Com a Guerra do Ópio, houve a primeira 

Conferência Internacional ocorrida em 1912, conhecida 

como Conferência de Haia. (FONSECA; BASTOS,  2012).  

Apesar da conferência de Haia iniciar em 1912, sua 

ratificação completa aconteceu em 1919, com o nascimento 
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do sistema de controle de diferentes drogas, dando 

hegemonia de controle aos vitoriosos da Primeira Guerra 

Mundial, Inglaterra e Estados Unidos da América 

(ALARCON; JORGE, 2012). Essa conferência teve 

repercussões internacionais, contando com 12 países. E, de 

acordo com Carvalho (2011), o Brasil também foi afetado e 

influenciado por esse marco.  

Na década de 1930 a repressão às drogas ganha 

destaque no Brasil. A droga que deveria ser combatida era a 

maconha. Tais medidas policiais surgiram após a II 

Conferência Internacional do Ópio, realizada em 1924, em 

Genebra, pela antiga Liga das Nações. Os representantes de 

mais de 40 países não conheciam a maconha a ponto de 

proibi-la. No entanto, o representante brasileiro, Dr. 

Pernambuco Filho, e o representante egípcio, Gotuzzo, 

conseguiram enquadrar a maconha como uma droga 

proibida, alegando que ela causava dependência (CARLINI, 

2006). 

Em 1943, a Comissão Nacional de Fiscalização de 

Entorpecentes anunciou um relatório de inspeção nos 

Estados da Bahia, Alagoas e Sergipe, presidido pelo 

presidente da Comissão Nacional de Entorpecentes, o Dr. 

Roberval Cordeiro de Farias.  

Esse relatório possuía uma ficha de preenchimento 

que buscava identificar o sexo, a cor, a renda salarial e a 

quantidade de filhos das pessoas que faziam uso de maconha. 

Além dessas informações, haviam outras relacionadas ao 

parentesco (relacionados a “loucos” ou “alcoólatras”). Assim 

foram feitas as inspeções nesses três Estados. O primeiro 
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resultado veio da Bahia, com a apreensão de grande 

quantidade da erva:  

 

Na séde do Departamento Estadual de Saúde 

da Bahia tivemos ocasião de verificar 

grande quantidade de maconha apreendida 

pelas autoridades policiais e que vai ser 

remetida, para estudo farmacológico, ao 

Prof. Jayme Pereira, da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, e 

para o Dr. José Hasselmann, membro da 

Comissão Nacional de Fiscalização de 

Entorpecentes, para poder prosseguir nos 

estudos que vem realizando sôbre esta droga 

(FARIAS, 1943, p. 5).  

 

Em Sergipe não foi diferente, em duas cidades 

(Propriá e Aquidabã) foram encontradas plantações e venda 

da diamba6: 

 

A 13 de novembro, em companhia dos Drs. 

Nilson Guimarães, Rodrigues de 

Albuquerque, Hebreliano Wanderley, 

Garcia Moreno, Pedro Matos, Souza Leão e 

Barros Nunes, fomos para Propriá, onde nos 

aguardava o Delegado Regional, Capitão 

Amintas Gonçalves, que, já instruído sôbre 

o problema, havia dias antes destruído 

grande plantação de maconha em 

Aquidaban[...].De regresso a Propriá 

                                       
6Maconha; palavra de origem quibundo (Angola); Comum no interior 

brasileiro e nas sociedades com forte influência agrária. 

(http://www.dicionarioinformal.com.br/diamba/). 

 

http://www.dicionarioinformal.com.br/diamba/
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obtivemos quantidade apreciável de 

maconha, já sêca e pronta para a preparação 

de cigarros. (FARIAS, 1943, p. 6).  

 

Por último, no Estado de Alagoas, a inspeção foi 

realizada em seis cidades: Porto Real do Colégio; Penedo; 

Igreja Nova; São Miguel dos Campos; Palmeira dos Índios e 

Anadia. Destas cidades, duas tomaram mais destaque. A 

primeira delas foi Porto Real do Colégio, conhecida na época 

apenas como Colégio, nela foi encontrada maconha nativa e 

cultivada por indivíduos de baixa classe social:  

 

De Propriá, rumamos, atravessando o rio 

São Francisco, para Colégio, em Alagoas, 

onde o prefeito local, inteirado da nossa 

visita, disse desconhecer a existência de 

maconha nessa localidade. Sindicando, 

porém, diretamente junto à população 

verificamos haver maconha nativa e 

cultivada nessa localidade por indivíduos da 

classe baixa, já inteirados da proibição do 

seu plantio (p.6).  

 

A segunda delas foi a cidade de Igreja Nova, nesta 

um senhor de aproximadamente 70 anos, além de plantar a 

erva para comercialização também a usava:  

 

Fomos em seguida para Igreja Nova, onde, 

de acôrdo com as informações que possuia o 

Dr. Rodrigues Albuquerque, devia haver 

plantações de maconha. O Prefeito e 

Delegado locais nos informaram não haver 

plantações de diamba na localidade. Com a 

indicação, porém, que tínhamos, fomos ter, 
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em companhia do Prefeito, à casa de um 

septuagenário, que declarou fumar diamba 

desde menino, encontrando no quintal de 

sua casa uma pequena plantação e a 

maconha já preparada e sêca, em pequenos 

sacos, na sua residência, que foi por nós 

apreendida (p.7).  

 

Com o fim dessa inspeção, foi concluído que existia 

o uso e o plantio alargado de maconha no Nordeste, relatando 

que o perfil dos vendedores e consumidores de maconha 

tangia a baixa classe social. Esse fato favoreceu a repressão 

da maconha no Brasil:  

 

Pelo que nos foi dado observar na viagem 

que realizamos e pelos dados colhidos 

através dos trabalhos realizados pelas 

Comissões Estaduais de Fiscalização de 

Entorpecentes da Bahia, Sergipe e Alagoas, 

não resta dúvida que nestas regiões se faz 

largamente uso da maconha, onde a planta é 

nativa e era cultivada, até pouco tempo, sem 

a menor repressão. Entre o nosso povo só 

fazem uso da maconha indivíduos da classe 

baixa, os desamparados de assistência social 

e menores abandonados, os chamados 

"maloqueiros", sendo muito difundido o seu 

uso nos criminosos e reclusos nas 

penitenciárias (p. 8).  

 

Com base nesse relatório, a Comissão Nacional de 

Fiscalização de Entorpecentes (CNFE) constatou que era 

necessária uma política mais repressiva para “acabar” com o 



 

41 

“uso alargado” da erva (CARVALHO, 2011). A partir disto, 

foram determinadas novas medidas de enfrentamento à 

droga: campanha educativa e alerta dos danos destas 

substâncias, normas preventivas, repressivas e de incentivo 

às pesquisas médicas.  

Essas medidas tiveram sua principal efetivação com 

o golpe militar, sendo levado para o âmbito criminal, uma 

vez que surgiu a primeira lei específica no Brasil sobre 

drogas, Lei Nº 54.216, de 27 de agosto de 1964, sancionada 

por Epitácio Pessoa, inspirada no Decreto nº 4.294 de 

06/07/1921.  

Antes da ditadura militar o único profissional que 

julgava o uso nocivo da maconha era o médico, promovendo 

tratamentos com doses menores da substância ou através da 

internação involuntária. Após esses acontecimentos, o uso de 

drogas se torna crime e a repressão começa a ter caráter 

policial.  

Buscando institucionalizar a luta antidrogas, em 

1976, o Brasil cria o Sistema Nacional de Prevenção, 

Fiscalização e Repressão às Drogas, com a promulgação da 

Lei Nº 6.368/76 feita pelo presidente Geisel. Foi no governo 

do presidente Fernando Henrique Cardoso - FHC que houve 

uma maior concretização e ampliação de leis neste sentido 

(CARVALHO, 2011). 

Após a promulgação destas leis repressivas, foi 

decretada guerra às drogas, mas não todas as drogas, pois 

essa guerra era direcionada às substâncias administradas pelo 

próprio sujeito. Ficaram fora dessa perseguição as drogas 

farmacêuticas, álcool e tabaco.  
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Essa guerra criminalizou o uso de drogas naturais, 

como a maconha e o ópio. Com isso, o discurso se alastra e 

são criados escritórios internacionais para estudar e tentar 

combater as drogas (CARVALHO, 2011). 

Apesar das tentativas de combate às drogas, de 2009 

a 2012 o número de novas substâncias psicoativas subiu de 

166 para 251, indicando um crescimento de mais de 50%.  

Estas drogas ainda não se enquadram entre as lícitas ou 

ilícitas, pois ainda não passaram por nenhum estudo 

médico/científico que aponte seus efeitos nocivos (UNODC, 

2013).  

Essa questão levou o Escritório das Nações Unidas 

sobre Drogas e Crime (UNODC) a enfatizar a necessidade 

de maiores investimentos na área preventiva, uma vez que as 

medidas repressivas de combate ao tráfico e ao uso de drogas 

não possuíam a eficácia desejada.  A cada dia surgem novas 

substâncias psicoativas e como são desconhecidas não se tem 

estudos científicos comprovando seus malefícios. Isso pode 

gerar substâncias mais danosas à saúde humana que as 

drogas proibidas. Sendo assim, parte destas substâncias pode 

circular e ser vendida livremente. 

  



 

43 

 

 

 

Trata-se de uma Pesquisa Bibliográfica. Este tipo de 

estudo busca analisar materiais acadêmicos já publicados, 

como livros, dissertações e artigos. Esse método de pesquisar 

tem como vantagem um leque muito maior de dados. (GIL, 

2016). Pois talvez seria quase impossível um pesquisador 

percorrer todo território brasileiro para conhecer nos 

diferentes estados o conceito de Prevenção às Drogas. Mas 

graças a pesquisa bibliográfica, isso torna mais viável com o 

mínimo de tempo e custos possíveis.  

Assim sendo, esse estudo se refere a uma pesquisa 

bibliográfica de cunho qualitativo cujo campo foi construído 

por meio da identificação e utilização de referências da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). A escolha da BVS se 

deu pelas bases de dados que ela pode alcançar e por atingir 

as diversas áreas do campo da saúde (Medicina, 

Enfermagem, Psicologia, dentre outras).  

Essa biblioteca, a BVS, é uma rede de fonte de 

informação online que distribui o conhecimento científico e 

técnico, coordenada pelo Centro Latino-americano da Saúde 

e do Caribe de Informações em Ciência da Saúde (BIREME).  

 

A Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) é uma 

rede de gestão da informação, intercâmbio 

de conhecimento e evidência científica em 

saúde, que se estabelece por meio da 



 

44 

cooperação entre instituições e profissionais 

na produção, intermediação e uso das fontes 

de informação científica em saúde, em 

acesso aberto e universal na Web (GUIA 

DA BVS, 2011, p.4).  

 

Ela incorpora estratégias de cooperação técnica 

científica em saúde na América Latina, Caribe e em outras 

regiões: 

 

Consolidada como estratégia de cooperação 

técnica em informação científica em saúde 

na região da América Latina e Caribe e 

extensível a outras regiões em 

desenvolvimento, a BVS é promovida e 

coordenada pela Organização Pan-

Americana da Saúde / Organização Mundial 

da Saúde por meio do Centro Latino-

Americano e do Caribe de Informação em 

Ciências da Saúde (BIREME/OPAS/OMS) 

(BVS, 2011, p. 4).  

 

De início, a BVS foi modelada por uma biblioteca 

biomédica regional, só depois ela se expande como centro de 

informação e indexação:  

 

A BVS é resultado da evolução da 

cooperação técnica em informação em 

ciências da saúde conduzida pela BIREME 

desde sua criação em 1967. Inicialmente, 

este modelo de cooperação técnica foi 

pautado pelas funções essenciais de uma 

biblioteca biomédica regional, promovendo 

o fortalecimento e uso compartilhado 
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coleções e serviços entre bibliotecas. No 

final da década de 70 este modelo se 

expandiu, agregando-se à biblioteca a 

função de centro de informação e indexação, 

momento em que a BIREME assumiu a 

coordenação do controle bibliográfico da 

literatura científica e técnica em saúde 

publicada em periódicos da América Latina 

e Caribe (AL&C) (BVS, 2011).  

 

O Centro Latino-americano e do Caribe de 

Informação em Ciências da Saúde (conhecido como 

Biblioteca Regional de Medicina - BIREME) está ligado a 

Organização Pan-Americana da Saúde da organização 

Mundial da Saúde (OPAS/OMS), tendo sua sede localizada 

no Brasil na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 

desde 1967, (BVS, 2014).   

 

A BIREME cumpre ano após ano sua 

missão como centro especializado em 

informação científica e técnica em saúde 

para a região da América Latina e Caribe. 

Estabelecida no Brasil em 1967, com o 

nome de Biblioteca Regional de Medicina 

(que originou a sigla BIREME), atendeu 

desde o princípio à demanda crescente de 

literatura científica atualizada por parte dos 

sistemas nacionais de saúde e das 

comunidades de pesquisadores, 

profissionais e estudantes (BVS, 2011, p. 1). 

 

A BVS possui as seguintes metodologias e 

aplicativos: a) Metodologia LILACS criada para o 

desenvolvimento do Índice da Literatura Latino-Americana 
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e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); b) Scientific 

Electronic Library Online | Biblioteca Científica Eletrônica 

em Linha (SciELO); c) Espaços Colaborativos ou 

Comunidades Virtuais; d) Diretório de Eventos (DirEve); e) 

Localizador de Informação em Saúde (LIS); Legislação em 

Saúde (Leyes); f) Seriados em Ciências da Saúde (SeCS); g) 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS); dentre outras. 

Estas ferramentas objetivam promover a convergência das 

redes sociais integrando as diferentes redes e fontes de 

informações (BVS, 2011).  

Dentre os aplicativos supracitados, o foco está nos 

“Descritores em Ciências da Saúde” (DeCS). Este software 

contribuiu para a identificação de como é utilizado os termos, 

prevenção e drogas, na área da saúde, na BVS. Ele também 

foi importante no processo de construção do campo desta 

pesquisa7.  

Conceituando-o, DeCS é uma estrutura de caráter 

trilíngue para indexar artigos científicos, livros, anais de 

congressos, relatórios técnicos, dentre outras matérias, 

permitindo pesquisas das bases literárias científicas do 

LILACS, MEDLINE e outras (BVS, 2011).   

Como forma de ferramenta de pesquisa, o DeCS 

permite classificar listas de cabeçalhos por assuntos, 

formados no decorrer do tempo e transformados em 

vocabulários especializados. (BVS, 2011).  No tópico 

abaixo, serão apresentadas as produções de informações 

realizadas na BVS e em outras ferramentas aqui utilizadas.  

                                       
7Abaixo no tópico, Produção de Informações / Trabalhando com o Banco 

de Dados, será detalhada a importância desse aplicativo para esta 

pesquisa.  
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A produção de informações foi caracterizada por 

quatro fases distintas. São elas: a) Descritores e definições;  

b) Referências identificadas; c) Descritores cruzados 

dois a dois e d) Organização das referências selecionadas. 

a) Descritores e definições.  

Esta fase dividiu-se em quatro etapas:  

 Acesso ao site da BVS;  

 Acesso a opção “DeCS – Terminologia em 

Saúde”, localizada no item “Fontes de Informação” da 

página inicial da BVS; 

 Após acessar o “DeCS – Terminologia em 

Saúde”, surge uma página exclusiva do Descritor em Saúde 

(DeCS). Nesta página há a opção “Consulta ao DeCS”;  

 Ao clicar no local consulta ao DeCS, aparece 

a opção “Consulta por Palavra” onde foi digitado o vocábulo 

“Prevenção” e o vocábulo “Droga”, respectivamente, e 

separados um a um. Ao digitar o primeiro vocábulo 

(“prevenção”) surgiram 14 descritores. Destes, foram 

selecionados apenas dois (“Prevenção primária” e 

“Prevenção de doença”) uma vez que os outros 12 

descritores não atendiam aos objetivos desta pesquisa. Com 

o segundo vocábulo (“droga”) foram encontrados 88 

descritores, sendo selecionados apenas sete descritores: 

“Hipersensibilidade a drogas”; “Síndrome de abstinência a 

Substâncias”; “Drogas ilícitas”; “Comportamento do 

aditivo”; “Centros de tratamento de abuso de substâncias”; 

“Usuários de drogas”; “Comportamento de procura de 
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drogas”. Estes descritores atendiam ao conceito de droga 

próximo com o significado apresentado pela Organização 

Mundial de Saúde e vinculados diretamente aos objetivos 

desta pesquisa. O Quadro 2, abaixo, apresenta os vocábulos, 

os descritores selecionados e suas respectivas definições 

apresentadas pelo próprio DeCS. 
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Quadro 2: Descritores e Definições8 

VOCÁBULO DESCRITORES 

SELECIONADOS 

(DeCS) 

DEFINIÇÕES DOS 

DESCRITORES 

Prevenção 

 

Prevenção primária Práticas específicas para 

a prevenção de doenças ou 

distúrbios mentais em 

indivíduos ou populações 

suscetíveis. Incluem a 

promoção da saúde, incluindo 

a saúde mental, procedimentos 

preventivos, como controle de 

doenças transmissíveis, e 

monitoramento e regulação 

de poluentes ambientais. 

A prevenção primária deve ser 

distinguida da prevenção 

secundária e da prevenção 

terciária.  

Prevenção de 

doenças 

Conjunto de ações que visa 

erradicar, eliminar ou reduzir o 

impacto de 

determinada doença ou 

incapacidade, ou ainda, conter 

sua dispersão. (tradução livre do 

original: last, 2001). 

Drogas Hipersensibilidade 

a drogas  

Reações adversas, de mediação 

imunológica, a substâncias 

medicinais legais ou ilegais.  

                                       
8Consulta realizada no DeCS em 13/11/2013.  

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Preven%25E7%25E3o%2520de%2520Doen%25E7as
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Promo%25E7%25E3o%2520da%2520Sa%25FAde
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Sa%25FAde%2520Mental
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Controle%2520de%2520Doen%25E7as%2520Transmiss%25EDveis
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Controle%2520de%2520Doen%25E7as%2520Transmiss%25EDveis
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Monitoramento
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Poluentes%2520Ambientais
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Preven%25E7%25E3o%2520Prim%25E1ria
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Preven%25E7%25E3o%2520Secund%25E1ria
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Preven%25E7%25E3o%2520Secund%25E1ria
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Preven%25E7%25E3o%2520Terci%25E1ria
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Preven%25E7%25E3o%2520Terci%25E1ria
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Doen%25E7a
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Tradu%25E7%25E3o
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Síndrome de 

abstinência a 

substâncias 

Sintomas fisiológicos ou 

psicológicos associados com 

abstinência do uso de uma 

droga, após administração ou 

hábito prolongado. O conceito 

inclui abstinência de fumar ou 

beber, como também 

abstinência de uma droga 

administrada. 

Drogas ilícitas Drogas obtidas e 

frequentemente fabricadas de 

modo ilegal, devido aos efeitos 

subjetivos que eles parecem 

produzir. São frequentemente 

distribuídas nas áreas urbanas, 

sendo também encontradas em 

áreas suburbanas e rurais; 

tendem a ser grosseiramente 

impuras e podem 

causar toxicidade inesperada 

Comportamento 

aditivo  

A atividade observável, 

mensurável e, muitas vezes, 

patológica de um organismo, 

que representa a sua 

incapacidade de superar um 

hábito resultante em um desejo 

insaciável por uma substância 

ou pela realização de certos 

atos. O comportamento aditivo 

inclui a dependência 

excessiva, física e emocional, 

pelo objeto do hábito em 

quantidade ou frequência cada 

vez maiores. 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Sintomas
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Toxicidade
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Comportamento
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=F%25EDsica
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Centros de 

tratamento de abuso 

de substâncias  

Instalações de saúde que 

proveem terapia 

e/ou reabilitação para 

dependentes de substâncias. 

Estão incluídos centros de 

distribuição de metadona. 

Usuários de drogas Pessoas que consomem drogas 

sem intenção terapêutica ou 

médica. As drogas podem ser 

legais ou ilegais, mas seu uso 

freqüentemente resulta em 

conseqüências médicas, legais 

e/ou sociais adversas. 

Comportamento de 

procura de droga 

Atividades realizadas para obter 

substâncias lícitas ou ilícitas. 

Fonte: Autor, 2015 

 

b) Referências identificadas.  

Na página inicial do site da BVS na opção “Pesquisa 

na BVS” e “Todos os índices” foram digitados um a um cada 

descritor do Vocábulo “Prevenção” (“Prevenção primária”; 

“Prevenção de doença”) e do Vocábulo “Droga” 

(“Hipersensibilidade a drogas”; “Síndrome de abstinência a 

Substâncias”; “Drogas ilícitas”; “Comportamento do 

aditivo”; “Centros de tratamento de abuso de substâncias”; 

“Usuários de drogas”; “Comportamento de procura de 

drogas”).  

Em seguida foram quantificados os números de 

referências de caráter internacional e os de caráter nacional 

pela ferramenta “filtrar” da própria BVS. A Tabela 1, abaixo, 

apresenta os resultados encontrados:  

 

 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Sa%25FAde
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Reabilita%25E7%25E3o
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?isisscript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=metadona
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Pessoas
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Inten%25E7%25E3o
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Terap%25EAutica
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=M%25E9dicas
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Tabela 1: Número de Referências Identificadas 

Descritores (DeCS) 
Nºde Referências 

Internacionais 

Nºde 

Referências 

Nacionais 

Prevenção de doenças 321.511 5.129 

Prevenção primária 29.246 1.603 

Usuários de drogas 2.338 447 

Síndrome de 

abstinência a 

substâncias 

21.135 217 

Comportamento de 

procura de droga 

725 5 

Comportamento 

aditivo 

5.329 260 

Drogas ilícitas 19.957 582 

Hipersensibilidade a 

drogas 

34.882 419 

Centros de tratamento 

de abuso de 

substâncias  

5.831 125 

Total 440.954 8.787 

Fonte: Autor, 2015 
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c) Descritores cruzados dois a dois. 

Aqui foram conjugados os dois descritores de 

“Prevenção”, com cada um dos sete descritores de “Droga”, 

novamente digitados na opção “Pesquisa na BVS”, “Todos 

os índices”. Após, foi utilizada a ferramenta “Filtrar” para 

selecionar as referências de bases nacionais das 

internacionais. Ao total, foram contabilizadas 2.250 

Referências Internacionais e 103 Referências Nacionais 

sendo que 23 obras eram repetidas, restando 80 para análise, 

segue Tabela 2 abaixo:  

 

Tabela 2: Número de Referências com Descritores 

Cruzados Dois a Dois 

Palavras associadas do DeCS 

Nºde 

Referências 

Internacionais 

Nºde 

Referências 

Nacionais 

Prevenção de doenças e 

usuários de drogas. 

152 24 

Prevenção de doenças e 

síndrome de abstinência a 

substâncias. 

405 6 

Prevenção de doenças e 

comportamento de procura de 

droga. 

11 9 

Prevenção de doenças e 

comportamento aditivo. 

97 3 

Prevenção de doenças e drogas 

ilícitas. 

587 32 
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Prevenção de doenças e 

hipersensibilidade a drogas. 

820 9 

Prevenção de doenças e Centros 

de tratamento de abuso de 

substâncias.  

228 5 

Prevenção primária e usuários 

de drogas. 

29 6 

Prevenção primária e síndrome 

de abstinência a substâncias. 

16 0 

Prevenção primária e 

comportamento de procura de 

droga. 

0 0 

Prevenção primária e 

comportamento aditivo. 

17 2 

Prevenção primária e drogas 

ilícitas. 

109 5 

Prevenção primária e 

hipersensibilidade a drogas. 

42 1 

Prevenção primária e Centros 

de tratamento de abuso de 

substâncias.  

37 1 

TOTAL 2550 103 

Fonte: Autor, 2015 
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d) Organização das referências selecionadas.  

Para a quarta e última fase de organização, foi 

produzido um quadro contendo título, autor, tipo de 

publicação, classificação, ano de publicação, idioma e 

referência bibliográfica.  O Quadro 3 ilustra uma amostra da 

organização final das obras selecionadas para esta pesquisa, 

a qual retringe-se as obras nacionais, assim classificadas pela 

BVS (no apêndice A está exposto todo o quadro). 



 

56 

Quadro 3: Organização das Referências Selecionadas 

TÍTULO AUTOR TIPO DE 

PUBLICA

ÇÃO 

CLASSIF

ICAÇÃO 

ANO DE 

PUBLIC

AÇÃO 

IDIOMA REFERÊNCIA 

BIBLIOGRÁFICA 

¿Quéopinan 

adolescentes y 

jóvenes sobre 

el consumo de 

drogas 

recreativas y 

las conductas 

sexuales de 

riesgo? / What 

do adolescents 

and young 

people think 

about 

recreational 

drug use and 

sexual risks? 

Rodríguez 

García de 

Cortázar, 

Ainhoa; 

Hernán 

García, 

Mariano; 

Cabrera 

León, 

Andrés; 

García 

Caleja, 

JoséMaría; 

Romo 

Avilés, 

Nuria. 

Artigo Apenas 

Resumo 

2007 Espanhol AINHOA, 

Rodríguez García 

de Cortázar et al. 

Qué opinan 

adolescentes y 

jóvenes sobre el 

consumo de drogas 

recreativas y las 

conductas sexuales 

deriesgo? Ibecs, 

Espanha, p.153-

168, Abril/jun,  

2007. 

"Uma força 

que atrai": o 

significado das 

drogas para 

usuários de 

uma ilha de 

Cabo Verde 

Augusto 

César 

Lima 

NevesI; 

Adriana 

Inocenti 

MiassoII 

Artigo Texto 

completo 

2010 Português NEVES, Augusto 

César Lima; 

MIASSO, Adriana 

Inocenti. "Uma 

força que atrai": o 

significado das 

drogas para 

usuários de uma 

ilha de Cabo 

Verde. Revista 

Latino-americana 

de Enfermagem, 

Ribeirão Preto, v. 

18, n. 0, p.589-597, 

Mai/Jun de 2010. 

Disponível em: 

<http://dx.doi.org/1

0.1590/S0104-

11692010000700015

>. Acesso em: 04 

mar. 2014. 
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El papel de los 

profesionales 

en centros de 

atención en 

drogas en 

ambulatorios 

de la ciudad de 

Bogotá, 

Colombia 

Luz 

Patricia 

Díaz 

HerediaI; 

Maria 

Helena 

Palucci 

MarzialeII 

Artigo Texto 

completo 

2010 Espanhol HEREDIA, Luz 

Patricia Díaz; 

MARZIALE, 

Maria Helena 

Palucci. El papel de 

los profesionales en 

centros de atención 

en drogas en 

ambulatorios de la 

ciudad de Bogotá, 

Colombia. Revista 

Latino-americana 

de Enfermagem, 

Bogotá (colômbia), 

v. 18, n. 0, p.573-

581, jun. 2010. 

Disponível em: 

<http://dx.doi.org/1

0.1590/S0104-

11692010000700013

>. Acesso em: 02 

mar. 2014. 

Fonte: Autor, 2015 

 

A pesquisa foi realizada levando em consideração as 

seguintes dimensões de análise: análise das referências 

selecionadas, surgimento, distribuição, autorias. 

Construindo assim, um quadro de análise.  
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Neste momento foi realizada uma análise da 

frequência e distribuição das referências encontradas. Assim, 

buscou-se identificar nas referências as áreas de publicação, 

periódicos de maior publicação, ano das publicações, países 

das publicações, idiomas das obras e seus autores.  

 

 

Esse momento foi constituído por organização e 

tabulação de informações por meio de quadros e gráficos, 

envolvendo os tipos das obras (artigo, tese, dissertação); 

áreas de publicação (Psicologia, Medicina, Enfermagem); 

tipos de periódicos; autores que mais publicam; anos das 

publicações, dentre outras. Após essa explanação foram 

realizadas discussões e interpretações sobre esses dados. 

As 80 obras encontradas foram distribuídas da 

seguinte forma: a) 73,75% (59) são artigos, b) 16,25% (13) 

são monografias e c) 10% (8) estão divididos entre teses, 

anais de congressos, manuais e uma agência de promoção de 

saúde e prevenção de doenças (Gráfico 1). Na sequência 

abaixo, estão os detalhes desses exemplares: 

a) Os artigos indexados identificados são de 2000 a 

2013. A maior produção dos artigos foi entre 2009-2010 com 

37,28% (22) artigos publicados, ou seja, quase a metade de 
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toda a indexação de artigos foi realizada em apenas dois 

anos; 

b) As monografias tiveram seu início em 1952 e vão 

até 2012, com maior pico entre os anos de 1989 a 2000 com 

76,9 % (10) de suas publicações, havendo uma em 2006 e a 

última em 2012. Destaque-se que, 76,9% (10) dessas 

produções tem como autor o Programa de DST e AIDS do 

Ministério da Saúde. Outro destaque é que os modelos dessas 

monografias não são iguais aos modelos de monografias 

apresentados nas academias para conclusão de curso. Elas 

variam entre livros, manuais e guias, por exemplo, a primeira 

monografia de 1952 é um livro publicado em Barcelona de 

Jean Rolin intitulado de “Drogas Policíacas”. Percebe-se 

também que grande parte das monografias, 69,2% (9), só tem 

os títulos disponíveis na BVS, ou seja, apenas 30,8% (5) têm 

o resumo ou texto completo. Sendo assim, foi necessária em 

alguns casos, a realização de buscas de textos ou resumos em 

outros sites; 

c) Foram encontradas três “teses” (nome especificado 

no site da BVS), mas que são, em realidade, dissertações de 

mestrado. Quanto aos Anais de Congresso são do mesmo ano 

e do mesmo autor. Todos foram produzidos em 2009 pelo 

Núcleo Telessaúde RS. Em relação ao manual, ele foi 

produzido em 1999 pela Coordenação Nacional de DST e 

AIDS, objetivando trabalhar a Prevenção às Doenças 

Sexualmente Transmissíveis e AIDS e direcionado a 

adolescentes. Já a Agência de Promoção e Prevenção de 

Doenças (CDC), que tem como fundador o Dr. Joseph 

Mountin, surge com o objetivo de prevenir a malária. Com o 
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passar do tempo se tornou importante referência no campo 

da Saúde Pública. Segue gráfico abaixo.  

 

    Gráfico 1: Natureza das Referências Identificadas 

 

       Fonte: Autor, 2015. 

 

Em relação às Áreas de Conhecimento das 

publicações, conforme Gráfico 2 abaixo, estão divididas da 

seguinte forma: 1º) Medicina com 32,5% (26) das obras; 2º) 

Saúde Pública com 23,75% (19); 3º) Enfermagem com 20% 

(16); 4º) Psicologia com 11,25% (9); Interdisciplinar com 

8,75% (7); e 5º) Biologia com 1,25% (1). As obras restantes 

2,5% (2) são obras em que não foi possível a identificação 

da área.  
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Gráfico 2: Áreas de Publicação 

 

  Fonte: Autor, 2015. 

 

Ressalte-se que, 41,25% (33) das áreas foram 

identificadas através da própria BVS. Mas em grande parte 

dessas obras, 58,75% (47), suas áreas de atuação foram 

identificadas a partir das revistas nas quais foram publicadas, 

ou por meio do currículo dos autores9.  

Abaixo segue uma breve descrição de cada uma das 

Áreas encontradas:  

a) Medicina: verifica-se que a primeira referência da 

Medicina está indexada em 1990. Após esta data, existem 

indexações nos anos de 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 

                                       
9 Na própria BVS existe a descrição da área de atuação ou publicação das 

obras, apesar de que ela não foi especificada em algumas referências. 

Para essas obras, fez-se uma pesquisa online visando identificar a 

formação acadêmica dos autores. Outra fonte de informação foram as 

revistas em que as obras foram publicadas.  



 

62 

2007, 2008, com uma obra por ano. Entre 2009 a 2013 foram 

identificadas 57% (15) de suas referências, ou seja, mais da 

metade de todas as suas publicações. O ano de maior 

indexação de referências da Medicina ocorreu em 2013, com 

27% (7) das obras;  

b) Saúde Pública: sua primeira obra foi em 1946 com 

uma agência de promoção e prevenção no campo da saúde, 

mas ressalte-se que as publicações indexadas dessa área 

variam de 1946 até 2012. 

É importante frisar que para classificar as obras como 

sendo do campo da Saúde Pública foram utilizados três 

critérios: a) Todas as obras do Ministério da Saúde que não 

tinham nenhuma identificação de sua área disciplinar; b) 

Obras que tinham suas publicações em revistas na área da 

Saúde Pública; c) as obras em que a própria produção já 

havia explicitado.  

c) Enfermagem: percebe-se que as publicações 

indexadas na BVS ocorreram em 2002, 2003 e 2007, com 

uma referência em cada ano. Mas em 2009 e 2010 são 

publicados 81,25% (13) de toda sua obra, ou seja, em apenas 

dois anos a Enfermagem atinge seu máximo de publicações. 

Ressalte-se que nos últimos três anos (2011, 2012, 2013) não 

foi encontrada nenhuma publicação da Enfermagem na BVS;  

d) Psicologia: já as publicações da Psicologia vão de 

2000 a 2011 sendo que o ano de maior publicação indexada 

foi em 2001 com 33,3% (3) de suas publicações;  

e) Interdisciplinar: a área interdisciplinar 

compreende o período de 2000 a 2011. O ano de maior 

publicação foi 2001, com 28,5% (2) obras publicadas;  
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f) Biologia: por fim, a última área de produção, a 

Biologia, tem apenas uma obra produzida no ano de 2010. 

Trata-se de um artigo em inglês sobre HIV e DSTs.  

Abaixo é apresentado o Gráfico 3 referente aos 

Periódicos mais Publicados indexados na BVS em relação à 

Prevenção às Drogas. Ao todo foram encontrados 35 

Periódicos. Entretanto, para compor o Gráfico 3 foram 

selecionados apenas aqueles que tinham acima de duas 

publicações, contabilizando nove periódicos ao total.  

 

Gráfico 3: Periódicos mais Publicados 

 

  Fonte: Autor, 2015. 

 

Abaixo estão detalhados os cinco periódicos com 

maior número de referências indexadas na literatura 

acadêmica desde 1946 até abril de 2014:  
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1º) A Revista Latino-Americana de Enfermagem foi 

uma das revistas brasileiras que mais publicou sobre 

prevenção, atingindo 31,42% (11) das publicações. Essa 

revista teve início em 1993, editada pela Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo (Centro Colaborador da OMS para o Desenvolvimento 

da Pesquisa em Enfermagem) e tem como missão publicar 

resultados de pesquisas de Enfermagem e áreas afins que 

contribuam para o avanço do conhecimento científico e para 

a prática profissional. 

Trata-se de uma revista brasileira com indexação 

tanto em bases nacionais quanto internacionais. Pode ser 

publicada em três idiomas: Português, espanhol e Inglês. Das 

12 publicações quatro foram em português, duas em inglês e 

seis em espanhol.  

Já a “Revista” ou Programa Nacional de AIDS e DST 

aparece com a mesma quantidade de publicações 31,42% 

(11) da revista anterior. Ressalte-se que este programa não é 

considerado uma revista propriamente dita, mas é 

classificada assim nesta pesquisa, por abarcar o maior 

número de publicações indexadas na BVS sobre prevenção 

às drogas da academia brasileira.  

O Programa Nacional de DST e AIDS passa a ser 

utilizado nas referências encontradas na BVS a partir de 

2006. Em 1989, a primeira obra do Programa Nacional de 

DST e AIDS era chamada de Divisão Nacional de 

DST/AIDS. A partir de 1997 passou a se chamar 

“Coordenação Nacional de DST e AIDS”. Só em 2006 passa 

a ser utilizado “Programa Nacional de DST e AIDS”. Foi 

optado por “Programa” ao invés de “Divisão” ou 
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“Coordenação” por esse ser o termo mais recente das obras 

encontradas. Destaque-se que grande parte dessas 

publicações é de monografia, ou seja, o programa de DST e 

AIDS publicou 11 monografias e um manual no período de 

1989 a 2006.   

2º) A revista "Adicciones", apareceu com 22,85% (8) 

das publicações. Teve seu início em 1989, com o objetivo de 

responder aos temas sociais, orgânicos e científicos sobre 

álcool e outras drogas. Está indexada nas principais bases de 

dados especializadas no tema Álcool e Outras Drogas. 

Também faz parte do banco de dados mais importante da 

Psicologia, o “PsychINFO”. Têm como diretor o psiquiatra 

e psicólogo Amador Calafat, que trabalha desde 1980 com 

prevenção de álcool e outras drogas. Essa revista possui 

como editor o professor Elisardo Becoña do Departamento 

de Psicologia Clínica e Psicobiologia da Faculdade de 

Psicologia da Universidade de Santiago de Compostela. 

Endereçada em Palma de Mallorca (Espanha). 

3º) A revista espanhola “Trastornos Adictivos” 

apareceu com 20% (7). Ela publica artigos relacionados a 

formação profissional em educação continuada. Possui 

vínculo com o Comitê Internacional de Editores de Revistas 

Médicas internacionais (Vancouver Group). A publicação 

inclui editores, novas tecnologias, atualizações, artigos 

científicos, dentre outros. Ela também possui 

credenciamento no Programa de Educação Continuada em 

Dependência Química do Ministério da Saúde. Destaque-se 

que essa revista também é apoiada pela Delegação do 

Governo para o Plano Nacional sobre Drogas e sustenta 



 

66 

100% de todas as publicações na área interdisciplinar 

encontradas nesta pesquisa.  

4º) A revista espanhola, “Journal of investigational 

Allergology and Clinical Immunology”, com 14,28% (5), 

inicia em 1991 e publica artigos originais de pesquisa em 

alergia e imunopatologia, bem como novas formas de terapia 

relacionadas a doenças alérgicas e imunológicas, novas 

aplicações de métodos de diagnósticos e estudos clínicos e 

experimentais sobre imunopatogênese de doenças alérgicas 

e distúrbios do sistema imunológico. Tem como autores a 

Associação Internacional de Asthmology (INTERASMA), a 

Sociedade Latinoamericana de Alergia e Imunologia e a 

Sociedade Espanhola de alergologia e Imunologia Clínica. 

Ressalte-se que, em 2013 foi o ano em que ocorreram as 

cinco publicações com o tema prevenção às drogas.   

Percebe-se que, grande parte das revistas com maior 

publicação na literatura acadêmica brasileira é de origem 

espanhola. Isso se explica pelo fato da indexação nacional 

contida na BVS, englobar links de dados de publicação10 em 

quatro países: Brasil, Cuba, Espanha e Porto Rico.  

O Gráfico 4 abaixo mostra os anos das publicações 

das obras sobre o tema prevenção às drogas no Brasil, 

variando de 1946 a 2013.  

                                       
10Link, no qual, contém os quatro países englobados nas referências 

nacionais da BVS: (http://bvsalud.org/).   

http://bvsalud.org/
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Gráfico 4: Ano de Publicação 

 

  Fonte: Autor, 2015. 

 

A primeira referência encontrada na BVS sobre 

Prevenção às Drogas foi em 1946 nos Estados Unidos. Seis 

anos depois, em 1952, surge o livro de Jean Rolin intitulado 

“Drogas Policíacas”. Nova indexação somente ocorre em 

1989. Em 2009 atinge-se o maior número de publicações de 

todos os tempos, com 15 referências. O mesmo se repete em 

2010 com mais12 referências, finalizando em 2012/2013 

com 6 e 7 obras, respectivamente.  

A primeira obra criada em julho de 1946 é de um 

Centro de Doenças Transmissíveis (Centro de Controle e 

Prevenção de Doenças - CDC) localizado em Atlanta, na 

Geórgia (Estados Unidos). Esse centro surgiu com o objetivo 

de prevenir a malária. Nesse período o Dr. Joseph Mountin, 

médico Cirurgião Geral e Chefe do Escritório de Serviços do 

Estado do Serviço de Saúde Pública, funda a CDC.  
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Atualmente a CDC é considerada a primeira agência 

de promoção da saúde e prevenção e também a maior agência 

de saúde pública do mundo. Seu objetivo hoje é prevenir e 

controlar as doenças infecciosas e crônicas, lesões, riscos 

profissionais, deficiências, ameaças à saúde e, por meio de 

suas pesquisas, aplicar os resultados para melhorar a vida das 

pessoas e responder às emergências sanitárias.  

Ressalte-se que essa foi a referência mais antiga 

indexada na BVS que menciona a palavra prevenção. Desta 

forma, na pesquisa em questão, o termo prevenção começa a 

surgir para prevenir a malária.   

A segunda obra publicada em 1952 é o livro “Drogas 

Policíacas” de Jean Rolin. Este livro foi produzido em 

Barcelona. Essa obra fala um pouco sobre as drogas 

farmacêuticas, os princípios jurídicos da droga e suas 

questões políticas. Essas informações foram retiradas a partir 

do índice do livro, o qual se encontra disponível 

virtualmente. Porém, não foi possível o acesso à obra 

completa. Destaque-se que a obra de Jean Rolin foi a 

primeira que trouxe a temática droga nessa pesquisa 

realizada na BVS. 

Com isso, percebe-se que, essas duas obras 

mencionadas acima, apesar de falar em prevenção e em 

drogas, não são de origem brasileira, uma é americana e outra 

espanhola. Outro destaque é que ambas são publicadas no 

pós Segunda Guerra Mundial. A primeira, CDC, teve seu 

início ainda no período da guerra. Obras permeadas pela 

realidade de soldados que faziam uso de drogas e de disputas 

mercantis das drogas entre os países que lutavam na guerra.  
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Ressalta-se também, que depois dessa última obra em 

1952, não houve indexação na BVS sobre o tema11. Só após 

37 anos é que as indexações voltam a aparecer. Em meados 

de 1989. Nesse intervalo de tempo, o Brasil passava por 

mudanças. Abaixo serão expostas, de forma breve, algumas 

dessas mudanças.  

Assim, contextualizando os momentos em que o 

Brasil vivia percebe-se que a política passava por mudanças 

e transformações, ocasionando a renúncia do presidente 

Jânio Quadros em 1961.  

Depois desse período, em 1964 com Castelo Branco, 

o Brasil entra no tempo da ditadura militar que durou de 1964 

até seu período de transição, entre o regime militar e regime 

liberal-democrático com Sarney (1985-1989) (CODATO, 

2005). Esse período coincide com o mesmo período da falta 

de indexação sobre prevenção as drogas na BVS.  

Na época acima, a questão da droga ainda estava 

“exclusivamente” no campo jurídico. Só com o surgimento 

da Aids, o Brasil passa a inserir a temática da prevenção às 

drogas no campo da saúde por meio de campanhas e 

estratégias de prevenção do HIV/AIDS/DST’s. Esse fato, 

ocorrido nos anos 1980, coincide com a retomada de 

indexação sobre esse tema na BVS. 

                                       
11Não foi possível identificar o que ocorreu em relação a falta de 

indexações nesse período, apenas tentou-se contextualizar brevemente o 

momento histórico brasileiro. 
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Outro fator foi a Reforma Psiquiátrica. O Brasil e o 

mundo, no período de 1960 e 1970, passavam por 

transformações no campo da saúde mental. Em 1978 ocorreu 

o V Congresso de Psiquiatria no Brasil, com discussões 

sobre saúde mental e sobre o regime político do País. 

Destaque-se que, neste mesmo ano, aconteceu a visita ao 

Brasil de duas figuras importantes da psiquiatria: Franco 

Basaglia e Felix Guatarri. 

Em 1979, houve o I Encontro do Movimento dos 

Trabalhadores de Saúde Mental, onde as discussões 

resultaram num engajamento com outros movimentos 

sociais. Dentro de oito anos, em 1987, acontece a I 

conferência de Saúde Mental e o II Congresso do Movimento 

dos Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM). Nesse 

período, o MTSM ganhou força: além de ter a participação 

dos familiares dos “loucos”, ganhava adeptos das classes não 

trabalhadoras. Este movimento possuia como lema “uma 

sociedade sem manicômios”.  

Neste II Congresso surge o Movimento Nacional de 

Luta Antimanicomial. O resultado crucial de todos esses 

movimentos foi a aprovação do Projeto de Lei nº 3.657/89 

de Paulo Delgado, cujo objetivo era a extinção progressiva 

dos manicômios e sua substituição por outros recursos 

assistenciais junto com a regulamentação das internações 

compulsórias. Os maus tratos realizados pelos profissionais 

de saúde para com “doentes mentais” foi um dos elementos 

essenciais para a aprovação desse projeto. Esse projeto 

causou muitas controvérsias, mas foi aprovado e 

transformado na Lei 10.216 de 2001.  
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Grosso modo, o MTSM teve início em 1976, época 

da ditadura militar no Brasil, época também da construção 

do Centro de Estudos da Saúde (CEBES) e do Movimento 

de Renovação Médica (REME). Tal movimento começa a 

denunciar as fraudes, torturas e corrupções realizadas pelo 

governo militar e pelos profissionais que trabalhavam dentro 

dos hospitais psiquiátricos (LUCHMANN; RODRIGUES, 

2007). 

Vale ressaltar que a Aids começa a ser conhecida no 

mundo a partir de 1981, ganhando destaque no Brasil a partir 

de 1989. Nesse período, criaram-se estratégias de prevenção 

e tratamento para combatê-la. Este período coincide com a 

primeira obra produzida no Brasil sobre prevenção às 

drogas: “Projeto previna: prevenção e informação sobre 

DST/AIDS”, realizada pela Divisão Nacional de DST/AIDS 

do Ministério da Saúde.  

Destaque-se que neste mesmo ano, 1989, surge a 

Política Nacional de Redução de Danos (RD) no Brasil na 

cidade de Santos (SP), lugar onde se concentrava o maior 

número de casos de Aids ocasionado pelo uso de drogas 

injetáveis. Em 1994 o Ministério da Saúde reconhece a RD 

como estratégia de saúde pública no Brasil, cujo objetivo era 

prevenir a Aids, DSTs e Hepatites, inclusive entre os 

usuários de drogas injetáveis (BRASIL, 2003).  

Supõe-se que as discussões da lei da Reforma 

Psiquiátrica (Lei n. 10.216/01) podem ter contribuído para o 

aumento da produção acadêmica entre os anos 2000 e 2001, 

pois tiveram como consequência a criação dos Centros de 

Atenção Psicossocial, incluindo o CAPS-AD, o qual tem a 
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finalidade de trabalhar com pessoas usuários de álcool e 

outras drogas.  

Depois dos anos 1989 a 2001, conforme se percebe 

no Gráfico 4, há um decréscimo nas indexações, voltando a 

aumentar significativamente em 2009 e 2010 com a 

Enfermagem, e de 2011 a 2013 com a Medicina. Estas duas 

áreas foram as que mais publicaram nos últimos anos.  

Estas indexações, nos últimos cinco anos, são 

equivalentes a mais de 51,25% (41) de todas as obras 

brasileiras na BVS.   

Nesse período, de grande produção da Medicina, o 

Brasil passava por modificações no campo da política sobre 

drogas. Um dos exemplos foi a implantação da “Lei Seca” 

(2008) com a finalidade de estabelecer alcoolemia 0 (zero) e 

de impor penalidades mais severas para o condutor que 

dirigir sob a influência do álcool. Os acidentes de trânsito e 

as consequências do uso de bebidas alcoólicas são 

considerados os principais problemas de saúde no Brasil 

(ABREU et al, 2011). Desta forma, a “Lei Seca” surge para 

tentar minimizar esse problema e tentar provocar mudanças 

socioculturais em relação ao uso de álcool. 

Seguramente, foi decisivo para o aumento das 

indexações dessas produções no país o aumento do uso do 

crack e a existência da Cracolândia. A Cracolândia, 

localizada na cidade de São Paulo, é o lugar que concentra a 

maior quantidade de usuários de crack no Brasil (RUI, 2012). 

Esse lugar atrai vários interessados, por exemplo, policiais, 

traficantes, servidores e funcionários da prefeitura, usuários, 

membros dos movimentos relativos a terra e habitação, 

moradores, comerciantes, pesquisadores, dentre outros. 
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Cracolândia, aqui, entendida como um movimento e 

concentração de pessoas, e não apenas como um lugar físico 

(RUI, 2012). 

O Crack e a Cracolândia foram alvo de críticas do 

Conselho Federal de Medicina (CFM) contra a Reforma 

Psiquiátrica brasileira e suas formas de intervenção no 

campo da saúde mental, como se percebe pelas declarações 

de seus representantes. 

Em uma entrevista realizada em 2011, o médico 

Ricardo Paiva, responsável pelas diretrizes de assistência 

integral ao crack pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) 

afirma que o CFM considera o crack como uma epidemia, 

apesar do governo federal não reconhecer. Traz também a 

discussão da internação involuntária como uma alternativa 

para essa epidemia e pressiona o governo federal a tratar o 

crack como epidemia: “Nós estamos esperando que a 

presidente Dilma Rousseff enfrente o crack como ela se 

propôs a fazer no discurso de posse” (CAITANO, 2011, s/p). 

De acordo com o Conselho Federal de Medicina, o 

Brasil enfrenta sérios problemas no que tange a atenção às 

pessoas que convivem com problemas mentais, pois falta 

estrutura mais ampliada e organizada para internações e com 

o avanço da epidemia do crack que cresce cada vez mais, 

esses problemas se agravam (CFM, 2013). 

Segundo Souza (2013), com o fechamento dos 

hospitais psiquiátricos, o governo jogou os doentes mentais 

nas ruas e os entregou aos cuidados das famílias. Já os 

psiquiatras, Kessler e Pechansky (2008) colocam que existe 

uma relação entre o uso de crack e os fechamentos dos 

hospitais psiquiátricos no Brasil: “Infelizmente, no Brasil, a 
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escalada do crack coincidiu com a política de fechamento de 

leitos psiquiátricos” (KESSLER; PECHANSKY, 2008, p. 

98).  

Para tanto, o Conselho Federal de Medicina tem 

investido em estudos sobre os problemas do crack, 

afirmando que se trata de uma epidemia e pressiona o 

governo federal para uma revisão no modelo de saúde 

mental, já que este modelo não atende a demanda do crack. 

Como estratégia dessa revisão, o CFM propõe a necessidade 

de regimes hospitalares e a perda de autonomia dos sujeitos, 

como por exemplo: as internações compulsórias de usuários 

de crack e lugares de alojamento a fim de isolá-los.  

Essa afirmação, epidemia de crack, trazida pelo 

Conselho Federal de Medicina pode ser contrariada através 

de uma pesquisa nacional realizada pela Fundação Oswaldo 

Cruz (FIOCRUZ). Na pesquisa mostra-se que, (…) “usuários 

de crack e/ou similares correspondem a 35% dos 

consumidores de drogas nas capitais do país” (BASTOS; 

BERTONI, 2014, p.134) e mesmo com esses resultados 

precisos, ainda não é possível afirmar se há ou não uma 

epidemia de crack no país, (…) “uma vez que uma epidemia 

só pode ser caracterizada tecnicamente a partir de resultados 

obtidos de uma série histórica de registros de 

estimativas/contagens do fenômeno sob análise” (BASTOS; 

BERTONI, 2014, p.145). 

Atualmente tramita no congresso o Projeto de Lei da 

Câmara (PLC) 37/2013 (antigo Projeto de Lei Nº 7.663/10), 

de autoria do médico e deputado federal Osmar Terra, cujo 

objetivo é alterar a Política Nacional Sobre Drogas e a 

Reforma Psiquiátrica, promovendo internações 
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compulsórias, investimento de dinheiro público em 

entidades privadas (Comunidades Terapêuticas), elaboração 

de projetos e programas voltados à prevenção, tratamento, 

acolhimento, reinserção social e econômica, e repressão ao 

tráfico ilícito de drogas (BRASIL, 2013).  

Destaque-se que apoiar o projeto de lei de Osmar 

Terra e as políticas defendidas pelo CFM é regredir aos 

tempos remotos, como do Hospício Dom Pedro II criado 

em1852 e a volta do Decreto n. 1.132 de 1903, no qual, o 

tratamento era permeado pelo uso da força através da 

internação compulsória (BARRETO, 2013). São esses, 

dentre outros, os principais eventos da época dessas 

indexações de produções, os quais possivelmente 

provocaram o aumento delas de 2009 a 2013.  

O Gráfico 5 apresenta os países em que a literatura 

acadêmica brasileira publicou sobre o tema prevenção às 

drogas. Segue a sequência: 1º) Espanha com 55 % (44) das 

publicações; 2º) aparece o Brasil, com 41,25% (33) das 

publicações; 3º) lugar vem os Estados Unidos com 2,5% (2) 

das publicações; 4º) último lugar aparece o Chile com 1,25% 

(1) das publicações.  
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Gráfico 5: Número de Publicações por País 

 

  Fonte: Autor, 2015. 

 

O gráfico 6 abaixo apresenta os idiomas das 

referências identificadas sobre o tema prevenção às drogas. 

Em primeiro lugar aparece o idioma espanhol com 53,75% 

(43); em segundo o português com 32,5% (26); e, por último, 

o inglês com 13,75% (11).  
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Gráfico 6: Número de Publicações por Idioma 

 

  Fonte: Autor, 2015. 

 

Percebe-se que as publicações espanholas 

ultrapassam as brasileiras. Este fato pode ter relação com a 

própria forma de indexação da BVS nas bases nacionais, ou 

seja, a opção “Bases de Dados Nacionais” da BVS engloba 

quatro países12: Brasil, Cuba, Espanha e Porto Rico.  

A BVS também engloba: Índice Bibliográfico 

Espanhol de Ciências da Saúde (IBCS)13; Rede de Revistas 

                                       
 
12 De acordo com a BVS, “A coleção "Bases de dados nacionais" 

disponibiliza a literatura nacional de um país na área da saúde em geral 

ou de um tema específico”. “Os países que compõem essa base de dados 

são: Brasil, Cuba, Espanha, Porto Rico”.  Resposta dada pela BVS no dia 

19 de Janeiro de 2015 a solicitação de esclareciementos feita pelo autor 

através de e-mail.   
13 IBECS é produzido pela Biblioteca Nacional de Ciências de la Salud 

del Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Sanidad y Consumo de 

España (http://www.isciii.es/) - contém referências bibliográficas de 

http://www.isciii.es/
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Científicas da América Latina e no Caribe, Espanha e 

Portugal (RedAlyc)14 e o Scientific Electronic Library 

Online (SciELO)15. Em todas essas fontes de indexação está 

incluso o idioma espanhol, assim, a quantidade de 

referências produzidas na Espanha, pode ter relação com a 

forma de indexação elaborada pela BVS.  

A tabela 3 abaixo apresenta os autores que mais 

publicaram sobre o tema Prevenção às Drogas. A seleção foi 

feita para todos os autores que tinham mais de uma 

publicação. Totalizando 13 autores que mais publicam. 

 

                                       
artigos científicos publicados em revistas de Ciências da Saúde editadas 

na Espanha, abrangendo áreas como Medicina (incluindo Saúde Pública, 

Epidemiologia e Administração Sanitária), Farmácia, Veterinária, 

Psicologia, Odontologia e Enfermagem. 

(http://bireme.br/php/level.php?lang=pt&component=107&item=107). 
14 A Rede de Revistas Científicas da América Latina e no Caribe, 

Espanha e Portugal Redalyc é um projeto promovido pela Universidade 

Autônoma do México State (UAEM), com o objectivo de contribuir para 

a divulgação da actividade científica que ocorre em editoriais e na 

América Latina. Sua missão é possibilitar que a literatura científica 

gerada na América Latina esteja rápida e eficazmente disponível, para 

com este estudar, difundir, criticar e citar a produção científica da região, 

com o fim de coadjuvar em sua consolidação e internacionalização. 

(http://www.bvs-

psi.org.br/php/level.php?lang=pt&component=17&item=123). 
15SciELO - Scientific Electronic Library Online é um projeto 

consolidado de publicação eletrônica de periódicos científicos seguindo 

o modelo de Open Access, que disponibiliza de modo gratuito, na 

Internet, os textos completos dos artigos de mais de 290 revistas 

científicas do Brasil, Chile, Cuba, Espanha, Venezuela e outros países da 

América Latina. Além da publicação eletrônica dos artigos, SciELO 

provê enlaces de saída e chegada por meio de nomes de autores e de 

referências bibliográficas. Também publica relatórios e indicadores de 

uso e impacto das revistas. (http://www.bvs-psi.org.br/php/level.php? 

lang=pt&component=17&item=123). 

http://bireme.br/php/level.php?lang=pt&component=107&item=107
http://www.bvs-psi.org.br/php/level.php?lang=pt&component=17&item=123
http://www.bvs-psi.org.br/php/level.php?lang=pt&component=17&item=123
http://www.bvs-psi.org.br/php/level.php?%20lang=pt&component=17&item=123
http://www.bvs-psi.org.br/php/level.php?%20lang=pt&component=17&item=123
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Tabela 3: Autores que mais publicaram 

AUTOR Nº DE PUBLICAÇÕES 

Programa Nacional de DSTe   

AIDS 

11 

Bruna Brands 5 

Edward Adlaf 5 

Laura Simich 5 

Maria da Gloria Miotto 

Wright 

5 

Norman Gierbrecht 5 

Núcleo Telessaúde RS 3 

C. A Jiménez Ruiz 2 

J. I. de Granda Orive 2 

Jaqueline da Silva 2 

Mabell Granados Hernández 2 

Patrícia Insúa 2 

Ruth Jakeline Oviedo 

Rodriguez 

2 

Fonte: Autor, 2015. 

 

Abaixo serão apresentados com maiores detalhes, os 

seis primeiros autores que possuem cinco ou mais 

publicações:  

1º) O Programa Nacional de DST e Aids foi criado 

em 1988 com o objetivo de atuar no âmbito das ações de 

combate às doenças sexualmente transmissíveis, não mais 

como uma doença de grupos restritos, gerando preconceitos, 

estigmas e discriminações contra as pessoas afetadas.  
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2º) Bruna Brands16 é professora assistente do 

departamento de Farmacologia e Toxicologia da 

Universidade de Toronto, localizada no Canadá. Sua área de 

pesquisa envolve a Farmacologia Clínica, 

Neurofarmacologia, Psicofarmacologia e 

Toxicodependência.  

3º) Edward Adlaf17 é professor do departamento de 

Ciências de Saúde Pública e psiquiatra da Faculdade de 

Toronto. Suas publicações são na área de álcool e outras 

drogas. Já atuou como consultor da Organização Pan-

Americana de Saúde, Organização Mundial de Saúde e das 

Nações Unidas. Atualmente é um dos editores da Revista 

Addiction e assume a coordenação do auditório “Global 

Audit of Student Drug Use” pelo Escritório das Nações 

Unidas Sobre Drogas e Crimes.  

4º) Laura Simich18foi professora assistente do 

Departamento de Psiquiatria e Antropologia da Universidade 

de Toronto. Foi pesquisadora em um dos maiores hospitais 

de ensino do Canadá, atuando no campo da saúde mental. 

Atualmente, faz parte do “Vera’s Center on Immigration and 

Justice”. Trata-se de uma organização sem fins lucrativos 

que tem como objetivo levar informações jurídicas aos 

imigrantes detidos e melhorar a relação entre as 

comunidades imigrantes e a polícia. Possui mestrado e 

doutorado pela Universidade de Columbia.  

                                       
16Essas informações da autora foram retiradas do site 

(http://www.pharmtox.utoronto.ca/faculty/directory/Brands.htm). 
17Essas informações do autor foram retiradas do site 

(http://www.problemgambling.ca/en/research/pages/eadlaf.aspx). 
18Essas informações foram retiradas do site “Vera’s Center on 

Immigrationand Justice” (http://www.vera.org/users/laura-simich). 

http://www.pharmtox.utoronto.ca/faculty/directory/Brands.htm
http://www.problemgambling.ca/en/research/pages/eadlaf.aspx
http://www.vera.org/users/laura-simich
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5º) Maria da Gloria Miotto Wright19 possui 

graduação pela Universidade de São Paulo (1971), mestrado 

pela Ohio State University (1976) e doutorado pela 

Universidade de São Paulo (1984). Suas áreas de atuação são 

Enfermagem, Enfermagem de Saúde Pública, Ciências da 

Saúde, Saúde Coletiva e Medicina Preventiva.  

6º) Norman Gierbrecht20 tem doutorado e é 

pesquisador, possui doutorado e atua na área de Saúde 

Mental. Faz parte da Universidade de Toronto, Canadá.  

Reforça-se neste parágrafo o quanto a prevenção às 

drogas no Brasil está atrelada as DSTs. Pois O Programa 

Nacional de DST e Aids domina o quadro de publicações.  

  

                                       
19Essas informações foram retiradas a partir do currículo lattes da autora 

(http://lattes.cnpq.br/9899404788674351), na qual a última atualização 

foi realizada em 25/11/2003.  
20Não foi encontrado o currículo deste autor. As informações aqui 

fornecidas foram realizadas a partir de um artigo com participação do 

autor (OVIEDO, 2009). 

http://lattes.cnpq.br/9899404788674351
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Nos primeiros capítulos, sobre saúde mental, 

demonstrou-se o retrocesso que a saúde mental vem sofrendo 

com as portarias criadas que instituem os “novos 

manicômios” através das comunidades terapêuticas. Isso 

porque as comunidades terapêuticas têm atuado de forma 

similar aos manicômios, com tratamentos degradantes e 

desumanos, algumas inclusive já foram fechadas por ordem 

judicial devido a essas irregularidades. 

Adentrando o campo das produções acadêmicas, 

verificou-se que, as áreas que mais publicaram sobre 

prevenção às drogas são a Medicina e a Enfermagem, sendo 

que a Psicologia aparece em quarto lugar. Os anos dessas 

publicações variam de 1946 a 2013, sendo a maior produção 

entre 2009 e 2013, anos de intensificação de mudanças nas 

formas preventivas do uso de drogas, tanto de álcool com a 

lei seca, quanto ao crack, com a ideologia disseminada em 

programas e estratégias: “Crack é possível vencer”. Advirta-

se que em pesquisas realizadas constatou-se que o Brasil 

nunca viveu uma epidemia de crack. 

Há que se considerar que, o modelo de prevenção às 

drogas está direcionado para a política de abstinência ou 

redução de danos através do risco de contrair doenças e não 

para formas de promoção de vida. Nesse viés, as discussões 

teóricas sobre prevenção apresentam-se com uma visão 

limitada aos métodos utilizados na prevenção de 

DST/HIV/AIDS, aparecendo a prevenção às drogas 
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inúmeras vezes misturada a prevenção às doenças 

sexualmente transmissíveis. 

Por fim, este estudo também levantou a reflexão de 

que é necessário que a academia posicione-se de forma 

crítica em relação ao modelo atualmente implantado nas 

políticas públicas que tratam do uso das drogas, abarcando 

modelos que se aproximem mais do contexto brasileiro. 

Afinal, o que se vislumbrou nesse estudo foi que a academia 

tem seguido, no esteio das políticas públicas atuais, sem 

questionar sobre seu surgimento, sua adequação as nossas e 

especificidades, sem apresentar um contraponto em relação 

ao que se coloca desde muito tempo como bom, ideal, mas 

que não tem dado os resultados almejados. 
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