PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
A ABORDAGEM MULTISETORIAL E AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE
ENFRENTAMENTO AO TABACO NO BRASIL: PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES
Eduardo Gauze Alexandrino* (Formado em Educação Física, Mestrando e bolsista CAPES do
Programa de Pós-graduação em Promoção da Saúde, Unicesumar, Maringá-Pr, Brasil); Bruna Rafaele
Milhorini Greinert* (Psicóloga, Mestranda e bolsista CAPES do Programa de Pós-graduação em
Promoção da Saúde, Unicesumar, Maringá-Pr, Brasil); Danilo Francisco da Silva Marçal (Formado
em Educação Física, Mestrando e bolsista CAPES do Programa de Pós-graduação em Promoção da
Saúde, Unicesumar, Maringá-Pr, Brasil); Rute Grossi Milani (Docente do curso de Mestrado em
Promoção da Saúde, Unicesumar, Maringá-Pr, Brasil).
Contato: brunamilhorini@hotmail.com
Palavras-chave: Saúde pública. Substância psicoativa. Saúde mental.

INTRODUÇÃO
O consumo de substâncias lícitas e ilícitas que podem produzir alterações mentais e
transtornos fisiológicos acompanha a humanidade há milhares de anos. Historicamente, a
utilização dessas substâncias psicoativas está presente em diversos contextos dos grupos
sociais. Estas substâncias vão desde produtos de origem natural até produtos de origem
laboratorial, que causam efeitos percebidos ou não como agradáveis pelo Sistema Nervoso
Central (Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, 2010). Estudos demonstram que tais
substâncias têm o potencial de induzir um padrão de consumo problemático e com a perda de
controle sobre esse consumo, denominado dependência. Tais efeitos podem resultar em
alterações na mente, no corpo e no comportamento social. Estimativas de 2007 indicaram que
havia entre 18 e 38 milhões de usuários problemáticos de drogas, de idade entre 15 e 64 anos
no planeta (Unodc, 2009). No Brasil, em um estudo envolvendo as 108 maiores cidades do
país, estima-se que 22,8% da população de idade entre 12 e 65 anos já fez uso de alguma
droga1 psicotrópica, exceto álcool e tabaco, fato que corresponde a quase 12 milhões de
pessoas no país (Carlini, 2001). Em relação ao uso de produtos de tabaco, afeta 25% da
população mundial adulta. Quando comparado às drogas ilícitas, as estimativas apontam que
200 mil mortes por ano são decorrentes do consumo de substâncias ilícitas, enquanto que
cinco milhões são atribuídas ao uso de tabaco. Calcula-se que uma população estimada de 500
milhões de pessoas, atualmente vivas, morrerá pelo uso de produtos de tabaco (Unodc, 2009).

1

Qualquer substância capaz de modificar a função dos organismos vivos, resultando em mudanças
fisiológicas ou de comportamento (CARLINI, 2001).
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Nesta perspectiva, percebe-se que o consumo tem aumentado e as políticas de
enfrentamento não têm acompanhado essa demanda. Nota-se a importância de estudos que
aprofundem o conhecimento sobre os motivos que levam pessoas a utilizar drogas na
juventude e também devido às tendências do uso de drogas lícitas entre os jovens ser um
indicativo das mudanças sociais, midiáticas e políticas que podem estar influenciando outros
segmentos sociais. Diante do exposto, a presente pesquisa, de caráter bibliográfico, tem como
objetivo verificar as políticas públicas de enfrentamento do tabaco no Brasil, a fim de
produzir reflexões sobre a eficácia dessas políticas na prática, tendo em vista tratarem de
questão extremamente complexa e que demanda ações interdisciplinares e multisetoriais para
o enfrentamento eficaz das drogas no Brasil. Para tanto, neste ensaio serão tratados o conceito
de políticas públicas e a problemática do enfrentamento das drogas, a conceituação sobre o
tabaco e a delimitação de seus efeitos sobre o organismo, algumas políticas públicas de
enfretamento do tabaco e a abordagem multisetorial.

O PROBLEMA DA EFICÁCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL

O Brasil é um país emergente com uma enorme população, além do vasto território
que engloba diversas culturas e diversos significados de comportamento humano e social.
Essas características fazem com que as políticas, de certa forma, atrasadas, adotem posturas
pro-reativas, isto é, não existe planejamento para se evitar problemas sociais nas mais
variadas instituições do Estado, sobretudo no ambiente da saúde pública. De fato, quando os
danos afetam o bem-comum do Estado Democrático, é necessário que o governo aja através
de um mecanismo chamado de Políticas Públicas. Política Pública é o instrumento que o
Estado utiliza para atender o bem-comum, garantir a cidadania e solucionar problemas
relevantes da sociedade em seus diversos setores. Nesse contexto, as instituições do Estado
foram criando e ampliando os mecanismos de intervenção, as políticas públicas, de modo a
“resolver” apenas a especificidade daquela instituição social. Exemplos desse fato podem ser
observados nos setores educação e segurança pública, onde leis de repressão ao usuário e ao
tráfico foram desenvolvidas sem o diálogo com os programas de prevenção, diagnóstico e
tratamento no setor da saúde. Da mesma forma, não houve debate e diálogo destes setores
com as ações preventivas e de orientação, como a Psicologia, no setor da educação e de outras
áreas.
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Em síntese, cada instituição compreendeu o problema e criou mecanismo de
intervenção da sua forma. Além disso, as esferas federal, estadual e municipal demoraram a
aderir à harmonia de ações e a descentralização dos serviços de resolução das drogas no país.
Este fato, fez com que as políticas públicas aderissem a um caráter insuficiente. Deste modo,
baseado na desarticulação setorial de resolução de problemas do país, justifica-se a presente
pesquisa pela necessidade de conhecimento dos resultados de pesquisas de profissionais das
diversas áreas que podem contribuir com a promoção da saúde, principalmente na área
interdisciplinar, onde determinado problema é compreendido e planejado sua resolução por
profissionais de diferentes áreas do conhecimento.

A ABORDAGEM MULTISETORIAL COMO RESOLUÇÃO DO FENÔMENO
DO TABAGISMO NO BRASIL

O tema drogas, tanto lícitas como ilícitas, tem despertado diversas discussões no país e
no mundo e atualmente é tratado como um problema de saúde pública mundial. O uso de
drogas lícitas tem relação direta e indireta com uma série de agravos à saúde dos adolescentes
e jovens. A respeito do uso de substâncias psicoativas de caráter lícito, o tabaco ao lado do
álcool tem a maior prevalência de consumo em todas as regiões do mundo, trazendo as mais
graves consequências de doenças degenerativas para a saúde pública mundial (OMS, 2004).
Devemos ainda considerar o caráter informativo alarmista em relação ao real status do
problema; tabagismo2 como uma substância de uso historicamente lícito é a mais consumida
em todo o mundo. Com a mesma magnitude, deve ser levada em conta a grande timidez
nacional em propor práticas de efetivo controle social relativo à comercialização destes
produtos (Política Nacional sobre Drogas, 2005). Em linhas gerais, o tabaco é uma planta
nativa da América, cujo nome cientifico é Nicotiana tabacum, dela é extraída uma substância
chamada nicotina3, seu princípio ativo. Nos cigarros comerciais encontramos um número
grande de substâncias tóxicas, como terebintina, formol, amônia, naftalina e alcatrão
(Zamboni, 2002). Com o tempo a pessoa vai consumindo quantidades cada vez maiores, isto
2

Um vocábulo de origem francesa que se refere à condição do fumante gravemente dependente da nicotina
e que, em consequência, manifesta graves sintomas de abstinência.
3
A nicotina provoca uma tolerância e uma dependência consideráveis. Devido ao seu rápido metabolismo,
os níveis cerebrais de nicotina caem rapidamente e o fumante sente um desejo intenso de mais um cigarro,
30-45 minutos depois de fumar o último.
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porque, o tabaco tranquiliza e acalma, e o organismo desenvolve uma tolerância a taxas de
absorção pequenas, apresentando a chamada síndrome de abstinência4 (Silva, Silva &
Botelho, 2008). Como efeitos sobre o organismo, imediatamente após o consumo, o tabaco
aumenta a frequência dos batimentos cardíacos, aumenta a pressão arterial e,
consequentemente, a frequência respiratória. O cérebro diminui as contrações do estômago,
dificultando a digestão. É irritante para os brônquios nos pulmões devido ao acúmulo de
substâncias nocivas, interferindo no processo de descanso mental e causa insônia (Freire,
Padilha & Saunders, 2009). O consumo crônico de uso intenso de cigarros aumenta a
probabilidade de ocorrência de doenças cardiorrespiratórias, como infarto do miocárdio,
bronquite crônica, enfisema pulmonar, derrame cerebral e úlcera no sistema digestório.
Diversos estudos alertam que o consumo intenso de cigarros tem potencial cancerígeno, além
de provocar a diminuição do calibre dos vasos sanguíneos de todo o organismo inclusive do
pênis, podendo levar à impotência na atividade sexual (Secretaria Nacional de Políticas sobre
Drogas, 2010). Com relação às políticas públicas, elas propõem a criação de taxas específicas
para serem arrecadadas em todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) sobre as
atividades da indústria de bebidas alcoólicas e do tabaco, para financiar tratamento,
recuperação, redução de danos e reinserção social e ocupacional de dependentes químicos e
familiares (Política Nacional sobre Drogas, 2005). As legislações preveem que a propaganda
deve ficar restrita aos locais de venda e os veículos de comunicação de massa devem ser
incentivados a realizar campanhas de redução dos danos à saúde. Agência Nacional de Saúde,
2009). Quanto às políticas públicas vigentes no Brasil, destacam a importância de educar a
população, divulgando as opções de atenção disponíveis e seus benefícios, pois promovem a
redução dos obstáculos relativos ao tratamento e à atenção integral, aumentando a consciência
coletiva sobre os transtornos do uso indevido. Observa-se que as ações voltadas para o
enfrentamento ao tabaco no Brasil evidenciam despreparo na construção de ações proativas.
Entretanto, os documentos norteadores das políticas públicas mostram que se as diretrizes
estabelecidas fossem cumpridas, no que diz respeito à prevenção e ao tratamento, o consumo
estaria

controlado.
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4

Trata-se do usuário de nicotina que se tornou fisicamente dependente. Após algumas horas da última dose
ocorre determinada necessidade de fumar, irritabilidade, ansiedade, raiva, dificuldade de concentração,
aumento do apetite, diminuição da frequência cardíaca, dor de cabeça e perturbações do sono.
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Considerações finais
As discussões iniciais sobre esta temática deixam claro como as questões de resolução
são complexas e é necessário ações interdisciplinares e multisetoriais para o enfrentamento
eficaz das drogas no Brasil. Baseado neste preceito é dever do governo articular e desenvolver
formas para resolução deste problema, isto é, organizar o conhecimento nas políticas.
A Abordagem Multisetorial se mostra como a forma mais eficaz e efetiva para
resolução do tabaco do Brasil. Somente a comunicação entre os serviços e instituições
profissionais e do conhecimento na esfera federal, estadual e municipal podem ser capazes de
planejar políticas de combate, tratamento e reinserção.
Os setores devem agir de forma correlacionada, onde os esforços e conhecimentos de
todas as áreas se integrem e se completem. Conclui-se que as políticas públicas da
Administração Pública devem direcionar os trabalhos antevendo a demanda e levando a
formação e o conhecimento científico até a extremidade dos recursos humanos disponíveis.
Nesse sentido, salienta-se a fundamental parceria do Ensino Superior na abordagem
mutisetorial com o processo de redução dos danos do fenômeno das drogas.
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