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JUSTIFICATIVA - PL 0052/2017 
O uso de drogas é um grave problema de saúde pública, com sérias conseqüências 

pessoais e sociais no futuro dos jovens e de toda a sociedade. 

Segundo dados extraídos de um estudo publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria 
(volume 22 s2 São Paulo Dec.2000) pelos pesquisadores Ana Cecilia Petta Roselli Marques da 
Unidade de Dependência de Drogas do Departamento de Psicobiologia da Universidade 
Federal de São Paulo (UDED/Unifesp e Marcelo S. Cruz do bNúcleo de Estudos e Pesquisas 
em Atenção ao Uso de Drogas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (NEPAD/UERJ) 

A adolescência é um momento especial na vida do indivíduo. Nessa etapa, o jovem 
não aceita orientações, pois está testando a possibilidade de ser adulto, de ter poder e controle 
sobre si mesmo. É um momento de diferenciação em que "naturalmente" afasta-se da família e 
adere ao seu grupo de iguais. Se esse grupo estiver experimentalmente usando drogas, o 
pressiona a usar também. 

Os levantamentos epidemiológicos sobre o consumo de álcool e outras drogas entre os 
jovens no mundo e no Brasil mostram que o panorama mudou completamente nas últimas 
décadas. Até o início da década de 80, os estudos epidemiológicos não encontravam taxas de 
consumo alarmantes entre estudantes. No entanto, levantamentos realizados pelo Centro 
Brasileiro de Informações sobre as Drogas Psicotrópicas da Universidade Federal de São 
Paulo (CEBRID) têm documentado o crescimento do consumo. 

Esses levantamentos foram realizados entre estudantes de primeiro e segundo graus 
em dez capitais brasileiras e também em amostras de adolescentes internados e entre 
meninos de rua; mostrando que existe uma tendência ao aumento do consumo dos inalantes, 
da maconha, da cocaína e de crack em determinadas capitais, e problemas associados, como 
por exemplo, os acidentes no trânsito e a violência. Como geralmente o contato inicial se dá no 
período de maior vulnerabilidade que é na fase de transição da infância para a adolescência, 
segundo os especialistas entre os fatores que desencadeiam o uso de drogas pelos 
adolescentes, os mais importantes são as emoções e os sentimentos associados a intenso 
sofrimento psíquico, como depressão, culpa, ansiedade exagerada e baixa auto-estima, sendo 
um fenômeno social de grande complexidade e difícil de ser abordado requeiro aos Nobres 
Pares o apoio a esta propositura de implantação do Programa Educacional de Resistência às 
Drogas e à Violência, no Município de São Paulo. 
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