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RESUMO 
 
As drogas psicoativas acompanham o processo de civilização, 
onde está fixado em muitas culturas através dos rituais 
religiosos. As regras para o uso surgiram tanto para restringir 
quanto para organizar em cada cultura, de acordo com suas 
necessidades de consumo. Drogas são substâncias 
psicoativas, que alteram as funções do Sistema Nervoso 
Central, fazendo com que o grau de consciência ou o estado 
emocional também fique alterado. Elas podem ser lícitas ou 
ilícitas, naturais ou sintéticas. 
 
Palavras-chave: Prevenção. Saúde. Uso de drogas. 
Assistente Social.  
 
ABSTRACT 
 
The psychoactive drugs follow the civilization process, where 
are inside some cultures through spiritual rituals. The rules for 
their use appears such as restrict as organize each culture, in 
conformity yours use necessities. Drugs are to change the 
central nervous system functions and compromise the human 
conscience and would make the emotional get changed, these 
substances can be legal or ilegal, natural or synthetic.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo visa proporcionar um debate sobre a prática profissional do 

assistente social na política sobre drogas, especificamente no eixo prevenção. De modo que 

seja discutida a inserção do profissional tanto no planejamento, execução e monitoramento 

de programas e projetos na área, quanto na ampliação do arcabouço teórico sobre o tema. 

Para fins didáticos o artigo está dividido em três momentos que se completam: 

no primeiro é realizada uma abordagem sobre a temática onde é explicitado o processo de 

inserção da prevenção ao uso de drogas no Brasil, a partir de um programa macro 

conhecido como Programa Crack é possível vencer, que proporciona a construção de 

projetos nas diversas áreas.  Além de que é explicitada a nova abordagem sobre a questão 

no âmbito da escola, através de estratégias que vão além das ações educativas, que são as 

ações de prevenção, promoção da saúde e redução de danos. 

No segundo momento é exposto como o processo de construção dos primeiros 

debates sobre o uso de drogas, como o Brasil foi construindo seu aparato legal sobre a 

questão, além de mostrar todas as leis vigentes que no intervém no combate ao tráfico, ao 

uso de drogas ilícitas e nas restrições das drogas lícitas. 

No terceiro momento é realizada a reflexão sobre a ligação do Serviço Social 

com a questão da prevenção ao uso de drogas, de fato de que a competência e a habilidade 

do assistente social no âmbito da saúde sejam vistas na nova perspectiva de prevenção e 

promoção da saúde no âmbito escolar. Outra questão discutida no terceiro momento é a 

urgência de arcabouço teórico do Serviço Social para discutir a questão da prevenção ao 

uso de drogas. 

A finalidade então proporcionada é de indagar, refletir e fortalecer sobre a prática 

profissional na conjuntura do uso de drogas, expressão da “questão social” presente na 

sociedade que necessita ser discutida dentre suas particularidades na sociedade e pelo o 

Estado, para que saibam as melhores ações e estratégias a serem discutidas e executadas 

junto a todos os sujeitos envolvidos, de modo que seja possível ampliar a discussão da 

prevenção ao uso de drogas como uma questão de saúde, assim como ampliar para a sua 

execução no âmbito escolar de forma que a promoção da saúde das crianças e 

adolescentes supere a questão da vulnerabilidade social e pessoal.  

 

2. POLITICAS PÚBLICAS DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS: NOVAS 

PERSPECTIVAS 

 



 

 

                  

A complexidade envolvida na dependência de drogas proporcionou uma nova 

abordagem sobre o assunto, no qual a intervenção passa a não ser apenas de segurança 

pública, através das intervenções penais e sim questão de saúde pública, pois, a atenção, o 

tratamento, a reinserção social, a redução de danos passam a serem vistos como artifício de 

combate as consequências relacionadas ao uso de drogas, tanto para o usuário quanto para 

seus familiares e a sociedade.  

O governo federal partindo do crescente fenômeno de uso de crack construiu 

uma política pública que proporcionasse a eficácia de combate diante da complexa relação 

intersetorial dos envolvidos ao uso de drogas, com isso em 2011 com seu Plano de 

enfrentamento ao crack criou com o Decreto n° 7,637/11, no qual lançou o Programa Crack, 

é possível vencer, no qual sua finalidade é articular e coordenar ações de prevenção, 

tratamento e reinserção social aos usuários e dependentes de crack e outras drogas, além 

de enfrentar o tráfico de drogas.  

O programa estrutura suas ações em três eixos específicos que são: prevenção, 

cuidado e autoridade. O eixo prevenção visa ampliar a prevenção ao uso de drogas através 

de ações educativas, disseminação de informação e capacitação direta e indireta de 

profissionais da área da saúde, assistência social, educação, segurança pública, lideres 

comunitários, autoridades religiosas e a segurança pública; o eixo cuidado amplia as ações 

de atenção ao usuário e seus familiares através dos Consultórios de Rua, Centros de 

Atenção Psicossocial Álcool e drogas (CAPSad), das Unidades de Acolhimento adulto e 

infantojuvenil, nos Centros de Referencia Especializada em Assistência Social (CREAS e 

nos leitos de hospitais de saúde mental; no eixo autoridade o tráfico de drogas é combatido 

através das intervenções da segurança pública nas áreas onde a vulnerabilidade é maior 

(BRASILIA, 2013).  

Diante do primeiro eixo do Programa Crack, é possível vencer, surge uma 

estratégia diferenciada de prevenção da saúde inserido em um novo âmbito, a escola, onde 

algumas características passam a diferenciar as ações de ampliação e fortalecimento de 

diretos das crianças e adolescentes. 

Essa nova perspectiva de articular saúde e educação trás em sua construção as 

escolas em tempo integral, que além de ampliarem o tempo de permanecia do aluno na 

escola afirma a corresponsabilidade de todos os envolvidos para que a o espaço escolar 

sirva não só de aprendizagem acadêmica, mas de construção de valores, de estilo de vida, 

rotinas, práticas esportivas, etc. Cada escola de tempo integral tem em seus projetos ações 

que são desenvolvidas no contra turno escolar, com os alunos, como forma de desenvolver 

práticas educativas, reforço escolar, além de retirar das ruas aquelas crianças e 

adolescentes que estão em vulnerabilidade social. 



 

 

                  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) a definição de saúde 

está relacionada ao bem- estar físico, mental e social, ou seja, não está ligado apenas a 

questão da ausência de doença. Dessa forma também inserido no espaço escolar tem- se a 

saúde integral, no qual visa ofertar informação, estabelecer uma relação saudável na 

comunidade escolar, além de ser articulado com outros serviços públicos de atendimento 

através das ações intersetoriais.  

Nesse sentido prevenir o uso de drogas na escola envolve tanto a promoção da 

saúde, quanto a redução de danos dos envolvidos. Para isso faz- se necessário 

compreender, que a promoção da saúde é vista como um processo melhoramento de 

qualidade de vida e saúde. Assim como a redução de danos é um conjunto de medidas que 

visa diminuir os malefícios ligados ao uso de drogas lícitas ou ilícitas. Diante disso, a OMS 

tem como objetivo na prevenção reduzir a incidência de problemas causados pelo uso de 

drogas em uma pessoa em um determinado meio ambiente.   

A partir dessa perspectiva inovadora de trabalhar saúde/doença através da 

prevenção, utilizando não apenas ações educativas em campanhas e sim ações cotidianas 

na educação que a qualidade de saúde do indivíduo possa ser garantida, nessa conjuntura 

que as autoras Vera Nogueira e Regina Mioto mostram a importância da intervenção na 

ampliação de uma nova abordagem sobre a questão ao falarem que o sistema público de 

saúde deve ser ampliado a partir de uma atenção inovadora, de forma que os determinantes 

socais possam está presentes ao ser realizado uma nova abordagem na questão de saúde- 

doença (NOGUEIRA, MIOTO, pg. 219, 2009).  

 

3. INSTRUMENTOS LEGAIS 

 

A Organização das Nações Unidas é quem articula e discute entre os países a 

questão das Políticas Públicas sobre drogas, no Brasil o tema ganhou destaque a partir das 

três Convenções internacionais que discutiram a questão das drogas. A primeira ocorreu no 

ano de 1961 que foi a Convenção Única sobre Entorpecentes, em Nova Iorque, EUA; a 

segunda foi em 1971 que foi denominada de Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas, 

ocorrida em Viena, Áustria e; a terceira foi em 1988, chamada de Convenção contra o 

Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, também ocorreu em Viena, 

Áustria (BRASÍLIA, 2014). Segundo MAXIMIANO e PAIVA (2014) essas convenções 

estabeleceram a base legal para a questão do tráfico de drogas ilícitas, além de que a partir 

delas foi possível ter o reconhecimento da dependência química como questão de saúde 

pública e que o artifício mais eficaz para combater o tráfico de drogas e o comércio das 



 

 

                  
substancia é através de programas, ações e estratégias articuladas entre os países de 

forma que fosse possível manter o controle das substancias. 

Nesse sentido as primeiras campanhas antidrogas relacionadas à produção, 

comercialização e consumo de drogas, ocorreu nos EUA por volta de 1014. Na década de 

60 ganhou proporção internacional, através da Convenção já citadas anteriormente. No 

Brasil, no período do governo Getúlio Vargas, a discussão da utilização de drogas era 

voltada para os problemas existentes nas classes altas e dos brancos. A repressão passou 

a fortalecer a discriminação e o preconceito das classes médias e baixas. 

Diante da construção histórica em 2002 foi instituída a Política Nacional 

Antidrogas através do Decreto n° 4.345/02 em que apontou a necessidade de construir uma 

redução da demanda e oferta de drogas no Brasil, a partir da Agenda Nacional, essa política 

partia de três pontos principais que são: a integração das políticas públicas, a 

descentralização das ações nível estadual e municipal e ao estreitamento das relações da 

sociedade com a comunidade cientifica (Brasília, 2013). 

Em decorrência da necessidade de aprofundamento sobre o tema das drogas e 

as transformações que elas estavam trazendo a sociedade e a economia em 2004, no 

Seminário Internacional de Políticas Públicas sobre Drogas foi debatida uma atualização da 

política de forma que ampliasse a participação popular e da academia, nesse sentido a 

Política Nacional Antidrogas passou a ser nomeada de Política Nacional sobre Drogas 

(PNAD). Em 2005 foi aprovado então a PNAD, no qual trouxe pressupostos, diretrizes, 

objetivos e estratégias para redução de oferta e demanda. A PNAD é dividida em cinco 

capítulos: 1) Prevenção; 2) Tratamento, recuperação e reinserção social; 3) Redução de 

danos sociais e a saúde; 4) Redução de oferta e; 5) Estudos, pesquisas e avaliações. Essa 

política visou à integração das políticas públicas através da descentralização dadas ações 

nos estados e municípios, além de trazer a ideia de responsabilidade compartilhada de dos 

estados, municípios, meio científico e da sociedade civil (BRASILIA, 2011).  

Posteriormente a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, cria a Lei de Drogas 

que tem por finalidade articular, organizar, integrar, e coordenar atividade de prevenção, 

tratamento e reinserção social de usuários e dependentes químicos (BRASILIA, 2011), por 

isso criou o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD para prescrever 

medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e 

dependentes de drogas, estabelecer normas para repressão à produção não autorizada e 

ao tráfico ilícito de drogas; definir crimes relacionados às drogas. O SISNAD orienta a 

Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e o Conselho Nacional sobre Drogas nas três 

esferas do governo (Federal, Estadual e Municipal).  

Cabe ressaltar que a Lei nº 11.343/06 não estabelece a lista de substâncias que 

podem ser comercializadas e quais são proibidas, essa classificação é feita pela Agência 



 

 

                  
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) desde 1998 com o Decreto nº 344 no qual foi 

incluso na listagem as drogas chamadas sintéticas, que são drogas produzidas em 

laboratórios.  

O Decreto n° 5.912/06 veio para regulamentar o SISNAD e integrar ao sistema o 

Conselho Nacional Antidrogas (CONAD) e a Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), no 

qual o primeiro está ligado ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 

República e o segundo está ligado à secretaria- executiva (BRASILIA, 2011).  

Tem-se também no Brasil um aparato legal relacionado ao uso e combate do 

álcool. No o Decreto n° 6,177/07, aprovou a Política Nacional sobre Álcool, no qual 

implementou medidas de redução  de uso indevido de álcool e associa o uso prejudicial da 

bebida à violência e ao crime. Tem- se também a Lei n° 11.705/08, que altera a Lei n° 

9.503/97 que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro e a Lei 9.294/96 que dispõe sobre as 

restrições de produtos e propagandas. Em 2008 vigorou o Decreto n° 6.488/08 que dispõe 

sobre a margem de tolerância de álcool no sangue e permite o teste de álcool no qual 

dependendo da concentração no sangue fica o condutor sujeito a penalidades.  Nesse 

sentido no mesmo ano foi regulamentado o Decreto n° 6,489/08 que restringe a 

comercialização de bebidas alcoólicas em rodovias federais. (BRASÍLIA, 2011). 

  

4. SERVIÇO SOCIAL E PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS: UM DEBATE URGENTE 

 

Transpor o Serviço Social e a Prevenção ao uso de drogas é discutir de forma 

ampla e em suas particularidades as questões relacionadas a planejamento, execução e 

monitoramento de programas, projetos, políticas; prevenção; promoção; redução de danos; 

ações educativas e qualidade de vida, dentre outras abordagens que envolvem a 

complexidade sobre a temática. Diante do exposto anteriormente sobre inserção das 

políticas públicas sobre drogas tanto na saúde quanto na educação e sobre os instrumentos 

legais já existentes sobre uso de drogas, tem-se agora a oportunidade de fundamentar a 

partir dos autores Serviço Social a inserção do profissional na atuação do assistente social 

na prevenção ao uso de drogas. 

Segundo José Paulo Netto, o projeto ético- político do Serviço Social na atual 

conjuntura deve incorporar novas questões para enfrentar novos desafios, desse modo, a 

profissão deve trilhar novas estratégias na perspectiva de prevenção ao uso de drogas, 

desse modo que o assistente social possui em sua dimensão política um posicionamento 

em favor da equidade e da justiça social, para que haja universalização da atenção ao 

usuário da saúde pública, para esse possa ter acesso ao serviço e desse modo seja feita a 

consolidação e garantia de direitos, tanto civis, políticos e sociais (NETTO, pg. 155, 2009).   



 

 

                  
Nesse sentido a partir de uma análise teórico-metodológica do Serviço Social, se 

discute a questão do perfil do assistente social como o profissional que deve ser critico, 

deve formular e avaliar propostas para democratização das relações sociais, de modo que 

busque explicações para a realidade social de e suas particularidades dos processos 

sociais, para que seja possível a aplicabilidade dos instrumentos técnicos- operativos nas 

intervenções que envolvem os sujeitos (IAMAMOTO, pg. 193, 2009).  

Sabe-se que desde a década de 1980, quando intensificou o processo de 

democratização e emergiu a visibilidade política na busca de garantia de direitos e igualdade 

de oportunidade, onde se iniciou o espaço para a incorporação da participação da 

sociedade civil e dentro desse cenário intensificou-se a problematização na esfera saúde.  

Tem-se também o âmbito escolar, como um novo espaço de ação interventiva para a 

prevenção ao uso de drogas e a promoção da saúde, diante das crianças e adolescentes 

estarem em situação vulnerável para a questão do uso de drogas, então a intervenção na 

escola se torna mais eficaz.  

A questão da vulnerabilidade está associada tanto aos fatores de vulnerabilidade 

social o (desemprego, a discriminação, o empobrecimento, a violência), quanto aos 

aspectos de vulnerabilidade pessoal (baixa autoestima, a falta de confiança, os conflitos 

familiares e a violência doméstica, o fracasso ou exclusão social, ausência de participação 

social e de um projeto de vida, etc). Nesse sentido, quando o Estado passa a desenvolver 

ações no âmbito escolar visa executar uma das propostas do eixo Prevenção da Política 

Estadual de Drogas. 

Ora se o projeto ético- político do Serviço Social proporciona nas habilidades 

teórico- metodológicas, ético- políticas e técnico- operativa para o profissional de modo que 

ele esteja inserido no âmbito da saúde, suas competências mostram a qualificação 

essencial, para que juntamente com a equipe multiprofissional, possa intervir junto nos 

direitos, nas relações sociais, econômicas, políticas. O questionamento a se fazer nesse 

momento é, por que o assistente social não está inserido diretamente aos programas e 

projetos relacionados à prevenção ao uso de drogas, como profissional fundamental para a 

execução? Por que ainda o arcabouço teórico é restrito sobre a temática no Serviço Social? 

A finalidade desse artigo é proporcionar a reflexão sobre a construção 

bibliográfica e a atuação profissional do Serviço Social, na saúde, na prevenção, na 

promoção e na política sobre drogas. Tendo em vista que o próprio governo federal investe 

em programas e projetos na área, o que proporciona uma válvula de inserção no campo, 

tendo em vista que além de ser um profissional liberal, está inserido na saúde, possui 

habilidades e competências, além de ter seus principais autores teorizando sobre a saúde. 

O debate sobre o Serviço Social na questão da prevenção ao uso de drogas 

deve ser feito, agora como mais um desafio a ser conquistado pelo profissional, onde seja 



 

 

                  
possível intervir nessa conjuntura de forma crítica, pois a questão é debatida, contudo os 

principais profissionais envolvidos estão ligados á segurança pública. Desse modo a 

questão deve ser vista, discutida a partir da conjuntura social, onde seja possível dentro das 

suas particularidades intervir, de modo que, o sujeito possa acima de tudo ter seus direitos 

garantidos, seja na atenção, no cuidado, no tratamento, na inserção social e na prevenção. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O fazer profissional do assistente social traz em seu bojo o instigante processo 

de efetivar os direitos dos sujeitos sociais, para isso o presente artigo proporciona a reflexão 

sobre a atuação do Serviço Social de modo que o profissional se faça presente e ativo na 

intervenção dessa expressão da “questão social”, que é o uso abusivo de drogas licitas e 

ilícitas. Ora se o uso de drogas proporciona a discursão e é prioridade em projetos do 

Estado, o Serviço Social deve se fazer presente também, não apenas para que o assistente 

social adquira espaço sócio- ocupacional, mas também para que o fazer profissional venha 

a contribuir de modo que proporcione a ampliação e a consolidação dos direitos, 

principalmente pra as crianças e adolescentes que se encontram vulneráveis na sociedade 

sem uma política fortificada de prevenção e de articulação entre todos os envolvidos. 

Desse modo o presente artigo não tem a pretensão de esgotar o debate em 

torno da atuação do Serviço Social na temática da prevenção, mais tem o propósito de 

suscitar o debate e também inserir a comunidade acadêmica nesse espaço de discursão e 

consolidação sobre a prevenção ao uso de drogas no âmbito escolar, para que seja possível 

trazer para universidade a questão do uso de drogas, o abuso das drogas e a dependência 

química através do olhar da saúde, especificamente na prevenção. Autores de diversas 

áreas já evidenciaram, que a prevenção ao uso de drogas já faz parte do cotidiano de 

muitas escolas o que está faltando ser evidenciado é a atuação do assistente social na 

questão, além de sua produção teórica a respeito. 

Fica aqui o desafio, de efetivar a inserção dos assistentes sociais para a 

ampliação e consolidação da profissão nesta conjuntura de modo que seja possível discutir, 

questionar, propor alternativas e até mesmo iniciar produções para que a prevenção ao uso 

de drogas não seja uma área apenas de intervenção policial.  
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