Comunidade Política sobre Drogas

Comunidade criada com o objetivo de debater com a sociedade a Política sobre
Drogas.
Data de início: 1º/6/2011

Fórum

8 ( eixos temáticos e depoimentos)

Mensagens

421

Membros

253

Acessos

22.295
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Legislação
A legislação atual sobre drogas é eficiente? É preciso criar novas leis ou
fortalecer as existentes?
Criação de uma Política Pública para o tratamento e reinserção social dos
dependentes químicos;
Definição de punições proporcionais ao efeito nocivo da droga comercializada;
Diferenciar os usuários, os dependentes, os vendedores e os traficantes na
legislação, para não haver tratamento igual a atores diferentes;
Unificação da legislação que aborde o tema drogas;
Restrição a drogas patenteadas por grandes empresas, como bebidas alcoólicas,
tabaco e remédios que fazem mais mal do que bem; ou seja, intervir nas drogas
legais;
Liberação do cultivo para uso individual da maconha, comercialização da mesma
legalmente revertendo fundos para educação e prevenção (vide Califónia, EUA);
o Faz parte da cultura do povo
Reconhecimento da maconha medicinal junto a ANVISA;

Prevenção
O que o Governo tem feito pela prevenção ao uso de drogas? E a sociedade?
Ações educativas têm ajudado a prevenir o uso de drogas?
Percepção de predomínio da área da saúde na discussão da prevenção, é
preciso envolver áreas como educação, assistência social e trabalho;

Repressão ao tráfico de drogas
Como reprimir o tráfico de drogas? O combate à entrada das drogas pelas nossas
fronteiras tem sido eficiente?

Manifestações favoráveis
Deve existir, contudo, realizada mundialmente, caso contrário, alguns países se
tornariam ‘’ilhas’’ para o consumo e tráfico para outros países;

Manifestações contrárias
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Drogas através do controle de fronteiras é um gasto de dinheiro público que não
produz resultado;
Nada mais é que uma grande engrenagem de corrupção;
Pessoas que deveriam estar sendo atendidas em hospitais e postos de saúde, não
em delegacias e quartéis;
Necessidade de tratar a questão das drogas mais como uma política de saúde
pública do que uma política de segurança pública.

Tratamento e acolhimento
A estrutura de atendimento ao usuário de drogas está sendo eficiente? Como
melhorá-la?
Internação compulsória
Manifestações favoráveis
Alternativa interessante, principalmente quando se trata de crianças e adolescentes;
Considerada justa e proporcional;
Se a internação compulsória quebra ou fere os direitos humanos, os efeitos
devastadores da abstinência do crack fazem pior;
Único meio a ser usado pela prefeitura no tratamento do viciado;

Manifestações contrárias
Desconheço os critérios e a forma como é feita, considero o primeiro passo para um
tratamento efetivo o convencimento do dependente químico da necessidade de
tratamento;
Internação de maiores e capazes contra a vontade é considerada crime.
Questiona-se a efetividade da medida tendo em vista que os dependentes retornam
às clínicas algumas vezes. Para reforçar esse argumento foi utilizada a opinião de um
especialista (Xavier da Silveira, Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal
de São Paulo - UNIFESP);
As clínicas de tratamento de dependentes lembram manicômios;
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Equipe do Portal E-Democracia:
Cristiano Ferri Soares de Faria – Coordenador
Alessandra Müller Vidal Guerra – Gerente do Projeto
Gilson Vasconcelos Dobbin
Daniel Shim de Sousa Esashika
Filipe Fumian Guimarães
Luiz Henrique Ferreira
Contato: edemocracia@camara.gov.br
Telefone: 3216.6005

4

