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Resumo 
 

Este trabalho é resultado de parte da pesquisa Políticas e Práticas de Enfrentamento à 

Drogadição no Rio Grande do Sul, que está sendo desenvolvida através de um convênio da 

PUCRS com a Federação Internacional das Universidades Católicas. A pesquisa tem por 

finalidade verificar as alternativas para o enfrentamento da dependência de substâncias 

psicoativas. Entre seus objetivos, está o mapeamento das políticas e práticas que conformam a 

rede de serviços nas áreas da saúde, assistência social, justiça e segurança pública, em suas 

modalidades diversas, ofertados pelas organizações públicas (estatais ou filantrópicas) como 

os disponíveis em instituições privadas.   

 A dependência química é um fenômeno que se apresenta como um dos maiores 

problemas de Saúde Pública contemporâneo. A utilização de substâncias psicoativas pelo 

homem, ocorre desde a antiguidade, entretanto, atualmente o uso e o abuso de drogas têm 

tomado um curso alarmante. Entre os vários fatores associados à drogadição estão: o medo; a 

violência; o conflito com a lei e o extermínio por traficantes, bem como, alterações nas 
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relações sociais do dependente químico, ou seja, nas relações familiares, de trabalho, com os 

amigos, vizinhos, entre outras. Essas transformações resultam em conflitos com a família, no 

ambiente de trabalho, rompimento dos laços e vínculos sociais e, muitas vezes, originam a 

exclusão desses dependentes, pela sociedade.  

 Atualmente, existe uma corrente que milita pela liberação da maconha para uso 

pessoal, contudo, trabalhos científicos brasileiros e internacionais identificam com clareza os 

malefícios causados pela maconha à saúde. É constatado também, que geralmente os 

dependentes químicos iniciam pelo álcool e pela maconha, “o brasileiro dá o pontapé inicial 

rumo às drogas através do álcool, observando que quem evolui para as drogas ilícitas passa 

primeiro pela maconha e depois pela cocaína” (ZERO HORA, 2011, p. 15). É a afirmação na 

reportagem citada, do coordenador da Unidade de Dependência Química do Hospital Mãe de 

Deus (Porto Alegre/RS), que trabalha há quarenta anos na área.  

 É importante ressaltar que, se por um lado, as legislações são questionadas por alguns 

segmentos da população que argumentam em favor da liberação e da descriminalização do 

uso de algumas drogas, especialmente a maconha. “Por outro lado, uma parcela da população 

exige maior rigor do Estado em relação a essa questão. Na mídia se veicula a ‘guerra às 

drogas’ incitando a população a exigir do Estado maior aparato repressivo e coercivo” 

(BULLA, 2011, p. 13). 

 Investigar sobre este tema, portanto, é de extrema relevância e urgência. Neste recorte 

- Dependência Química: um estudo a partir de informações dos meios de comunicação - a 

pesquisa está em sua primeira etapa de coleta de dados e estão sendo realizadas análises 

documentais a partir de materiais de jornais, revistas, em sites da Internet, vídeos e outros 

documentos. Os primeiros resultados da análise documental efetivada em jornais evidenciam 

os impactos causados nas relações familiares e que o crack é a droga que está presente na 

maioria das reportagens sobre o tema. Revelam, também, a necessidade de envolvimento da 

sociedade com o Estado para o enfrentamento à dependência de substâncias psicoativas. 

 
 Não existe tratamento para o crack, há vagas para desintoxicação. Os planos 
de saúde pagam 30 dias de internação por ano. O tratamento do crack não é de 30, 
40 dias, ele tem que ser contínuo. Eu aprendi isso. É uma doença, é uma coisa séria 
e tem que tratar de maneira diferente. Se a família não se envolver 24 horas por dia, 
não adianta (ZERO HORA, 2011a, p. 4-5). 
 
 Uma solução não depende só do esforço local ou do empenho da Polícia 
Federal de forma isolada. Faz-se necessário uma mobilização social e de prioridade 
muito maior do Governo Federal, colocando recursos muito mais substanciais na 
prevenção, repressão e, no controle das fronteiras brasileiras. Em um único dia 
foram assassinadas cinco pessoas no Rio Grande do Sul. Não seria um dia muito 
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diferente dos outros, a não ser por um importante detalhe, pela primeira vez, todos 
esses homicídios sugerem uma relação direta com o crack (tiroteio entre traficantes) 
(ZERO HORA, 2010, p. 17). 
 
 [...] mais da metade dos 1,3 mil jovens em acolhimento institucional em 
Porto Alegre/RS tem problemas com o crack. Se não estivesse presente, o número 
de vagas necessárias nos abrigos cairia drasticamente. A dependência faz com que as 
mães percam a guarda dos filhos. O abandono se dava por falta de condições 
financeiras. Atualmente a droga é a principal causa (CORREIO DO POVO, 2011, p. 
18). 

 

 Finalmente, cumpre acrescentar que, a partir dos resultados desta pesquisa, se pretende 

dar maior visibilidade ao fenômeno da dependência química no contexto brasileiro do sul do 

país e contribuir para o avanço do conhecimento na área, a fim de subsidiar a implementação 

de estratégias de enfrentamento à drogadição no Estado do Rio Grande do Sul/Brasil. 
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