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Introdução: 
O uso de drogas assumiu preocupação central no debate público especialmente 

devido a sua vinculação a perigo para saúde pessoal e coletiva e sua associação com a 
criminalidade e violência urbana, que é a perspectiva biomédica ainda predominante nos 
estudos realizados. O que se observa é que nunca na história da humanidade se consumiu 
tantas drogas, lícitas ou ilícitas, e no caso destas últimas enfrentando-se todos os riscos 
envolvidos no consumo de uma substância ilegal.  

A revisão de literatura realizada para o presente artigo identificou inquestionável 
primazia de pesquisas realizadas pelas áreas biomédicas, tanto nacional quanto 
internacionalmente, e conseqüentemente, uma espécie de “monopólio” do discurso médico 
sobre a temática. As implicações do vínculo identificado entre discurso médico e uso de 
drogas não podem ser ignoradas, pois, os saberes e práticas médicas foram historicamente 
investidos, pelas sociedades ocidentais industrializadas, como capazes de definir saúde e 
doença, normal e patológico e também o que deve ser substância lícita ou ilícita. Em 
verdade, o “problema das drogas” tal qual como concebido hoje, vinculado a idéia de 
doença e criminalidade, é fruto das sociedades modernas e tem no discurso médico os 
fundamentos que perpetuam essa perspectiva (VARGAS, 1998).  

Dentro da perspectiva médica predominante que aqui chamaremos “tradicional” 
(levando-se em conta que hoje existem iniciativas médicas tal como, a redução de danos, 
que tem uma visão diferenciada quanto a possibilidade de uso de determinadas substâncias) 
a substância em si é um problema e sua eliminação da sociedade a solução e o uso de 
drogas está sempre relacionado ao abuso de substâncias psicoativas que acarretam uma 
série de problemas biopsicossociais para o/a usuário/a. Essa ótica acarreta alguns vieses: 1) 
a concepção de droga é tomada como um perigo em si, uma ameaça a saúde e a sociedade a 
despeito da existência de usos não problemáticos e da historicidade do uso de drogas pela 
Humanidade; 2) confina a questão ao âmbito da patologia onde drogas seriam substâncias 
utilizadas por pessoas doentes (viciados e dependentes) e 3) descontextualiza o fenômeno  
psicossocialmente. Compõe-se assim um cenário de “guerras às drogas” que naturaliza a 
ilegalidade e potencializa a repressão que tem sérias conseqüências de estigmatização e 
violência (VARGAS, 1998; FIORE, 2008).  

No entanto, é necessário reconhecer que as pesquisas biomédicas aportam dados 
importantes advindos de grandes inquéritos e, especialmente de pesquisas da psiquiatria e 

                                                 
1 O presente trabalho é parte de tese de doutorado, em desenvolvimento no programa EICOS/UFRJ, que 

investiga o uso de drogas ilícitas por jovens mulheres das camadas médias cariocas através da perspectiva psicossocial, 
observando gênero como categoria de análise privilegiada.   



psicologia clínica. Tais dados merecem maior atenção e precisam ser investigados através 
de outras perspectivas.  

Dados sobre usuárias, por exemplo, podem conduzir à idéia de que mulheres são 
mais “doentes” ou mais “transgressoras" que os homens já que o uso de drogas, 
especialmente ilícitas, não é facilmente vinculado ao universo feminino. A mulher que se 
droga frustaria duplamente a expectativa social pois, rompe com o esperado de ainda hoje 
que ainda é a “boa esposa- mãe” e transgride também a lei. A maioria dos/as autores/as 
pesquisados/as para o presente artigo apontam que a mulher que se droga está em situação 
de maior vulnerabilidade, sendo mais estigmatizada socialmente que o homem, não 
diagnosticada e encaminhada para tratamento adequado, desenvolvendo mais rapidamente 
um quadro de uso abusivo e buscando menos tratamento para problemas relacionados ao 
uso, se comparada ao homem (EDWARDS, 1998; ACIOLI, 1999; HOCHGRAF, 1999; 
SILVA, 2002; GIUSTI et al, 2002; BRASILIANO, 2003; ZILBERMAN, 2003; 
SHUTERLAND et al, 2001; ALZUGUIR, 2005; GALERA et al, 2005; NOBREGA; 2005; 
CINTRA et al, 2006; BACK et al, 2007).  

O próprio início e manutenção do consumo no caso feminino parece estar 
intimamente vinculado ao estabelecimento de relações sexo-afetivas com homens usuários, 
o que não encontra correspondência no universo masculino (BAUER, 1982; 
SCIVOLETTO, S; MORISHIA, 2001; GIUSTI, J.S.; SANUDO, A.; SCIVOLETTO, S., 
2002; BERNAL, R.MC et al, 2005; CINTRA, A.M.O.; CAIAFFA, W.T.; MINGOTI, S.A., 
2006; MOE, A.M., 2006; NEALE, 2004, BACK, S.E., BRADY, K.T., 2007; WOOD, E, 
2007; BACK, S., CONTINI, R., BRADY, K , 2007; OLIVEIRA, J.F. et al, 2007;). Um 
dado relevante é que nas relações afetivas estabelecidas com homens também usuários 
essas jovens mulheres vivenciam situações de violência de gênero, o que implica em 
vulnerabilidade a diversos agravos em saúde, tais como: uso de múltiplas drogas, relações 
sexuais desprotegidas, com diversos parceiros em troca de dinheiro, como estratégia para 
garantir a compra da droga. (MILLER, M., NEAIGUS, A. 2002; HEWITT, 2004, 
ROLDAN, R.MC et al, 2005; MOE, 2006; NEALE, 2004,; DUAILIBI, L.B. et al, 2008). 

No caso brasileiro foi observado que a população mais estudada são alunos/as da 
rede pública de ensino e em número menor, universitários/as, especialmente, graduandos/as 
de medicina. Isso acarreta um panorama do uso de drogas entre jovens enviesado, pois 
deixa de fora as camadas médias e altas no caso das escolas públicas e no caso das 
universidades, restringe o foco mais uma vez a visão biomédica sobre o fenômeno e ainda 
deixa de contemplar jovens que não estejam estudando. No caso das pesquisas realizadas 
em centros de tratamento existe um viés de gênero importante, pois, a literatura aponta que 
mulheres usuárias não procuram tratamento especializado, portanto serão sempre minoria 
nesse campo de estudo e as pacientes desse tipo de estudo, tem um perfil especifico que não 
é representativo do universo de “mulheres usuárias de drogas”.   

A maior parte dos textos encontrados para esta análise tratam do uso “abusivo” de 
drogas, o que pode ser explicado pelo fato de esse grupo específico de usuários/as ser mais 
facilmente acessado pelos/as pesquisadores/as, se comparados/as aos/as usuários/as que não 
experimentam prejuízos decorrentes do uso que fazem. Os/as usuários/as abusivos/as se 
encontram de algum modo inseridos numa rede maior de atenção biopsicossocial devido 
aos danos que sofrem pelo uso (ou pela ilegalidade do uso) e podem ser alcançados/as pelas 
pesquisas em centros de tratamento, em instituições do sistema prisional, vivendo em 
abrigos, em situação de rua, dentre outros. Por outro lado, justifica-se também o interesse 
pelo uso abusivo e/ou dependência química pois, esse tipo de uso é o que torna os/as 



usuários/as mais susceptíveis a riscos e agravos biopsicossociais, especialmente as 
mulheres.  

Este artigo propõe que os dados sobre uso de drogas ilícitas por jovens mulheres 
especialmente quanto a início e manutenção do uso e desenvolvimento de problemas 
relacionados ao uso mais rapidamente e mais graves que os homens, precisam ser 
contextualizados, relativizados e aprofundados pois, podem criar um panorama do uso de 
drogas por adolescentes e jovens que não reflete a realidade e/ou não contempla grupos 
específicos como o de jovens mulheres usuárias de drogas, pertencentes as camadas médias 
e altas. A perspectiva de gênero é apontada como uma ferramenta capaz de ampliar a 
compreensão de fenômenos encontrados no universo do uso de drogas por mulheres que 
não encontram correspondência no universo masculino.  

Material e Método 

Pesquisa das bases Medline, Psycoinfo, ASSIA e Scielo, 1997 a 2008, a partir de 
combinações das palavras-chave: drogas; drogas ilícitas; jovens; mulheres; camadas 
médias. Critérios de inclusão: artigos em português, espanhol, francês ou inglês sobre o uso 
de drogas ilícitas na juventude, especialmente mulheres. Para exclusão: artigos em outros 
idiomas e de avaliação de tratamentos clínicos e/ou medicamentosos. A discussão está 
fundamentada na análise de textos acadêmicos, nacionais e internacionais, das áreas da 
epidemiologia e psiquiatria.   

Discussão: 

Em todas as culturas e povos encontram-se referências ao uso de drogas durante os 
ritos religiosos, cerimônias grupais, celebrações ou festas que datam desde as mais antigas 
civilizações (ABRAMOVAY, 2005; DIETLER, 2006, FERNANDEZ, 2007; MOTA, 
2008). O uso de substâncias que alteram o estado de consciência pode ser identificado em 
toda a história da humanidade e provém da experimentação do ser humano de plantas de 
seu entorno. Os primeiros hominídeos descobriram que algumas plantas tinham a 
capacidade de evocar alterações de consciência que lhes eram agradáveis. A origem exata 
deste costume não pode ser identificada precisamente, justo por ser um hábito tão remoto e, 
ao que parece, universal (FERNANDEZ, 2007). A perspectiva histórica demonstra que 
existem registros do uso de substâncias hoje “demonizadas” que, historicamente, não 
ocasionaram nenhum tipo de prejuízo para os/as usuários/as e as sociedades nas quais 
estavam inseridos/as. O uso de drogas passa a estar relacionado a algum tipo de prejuízo a 
partir, principalmente, de mudanças culturais e oferta ampla de substâncias industrializadas, 
com maior potencial para causar dependência química. A contextualização histórica parece 
subsidiar a perspectiva de que os problemas relacionados ao uso de drogas estão mais 
relacionados ao contexto sócio-cultural do uso do que a substância per se.  

A concepção atual sobre o uso de drogas ilícitas como problema de saúde pública e 
de ordem policial e jurídica é a cristalização de um processo de proibição que teve início no 
século XX, envolvendo diferentes nações, discursos e interesses econômicos, com 
vantagens para a indústria farmacêutica de diferentes países e para vários segmentos da 
corporação médica (VARGAS, 1998; FERNANDEZ, 2007; MOTA 2008). Mota (2008) 
observa que o discurso atual da biogenética que objetiva identificar a razão para o uso de 



drogas pode conduzir a uma nova eugenia2, ainda que objetive “proteger” os/as usuários/as 
de preconceitos e estigmatizações, argumentando que sofrem de uma doença que os/as leva 
ao consumo. É possível inferir que as apreciações destas áreas, desvinculadas de uma 
perspectiva psicossocial e cultural, podem estimular uma espécie de nova eugenia onde “...a 
análise do crânio dos criminosos estaria sendo substituída pela ressonância 
computadorizada”  (Mota, p.27, 2008). Se o uso abusivo de drogas é cada vez mais 
nomeado como doença, por um lado, isso reflete o prestígio do discurso médico na 
sociedade contemporânea e por outro, provoca uma visão cada vez mais medicalizada de 
fenômenos sociais. Foram os médicos principalmente, os que encabeçaram a maior parte 
das pesquisas sobre o uso de drogas e sua veiculação pública (FIORE, 2005). O que não 
quer dizer que a perspectiva, métodos e achados esgotem o fenômeno, ao contrário, essa 
constatação reafirma a necessidade de que as áreas sociais se apropriem também da 
temática, contribuindo com novos olhares. O que é essencial num fenômeno de origem 
histórica e multifatorial como o uso de drogas.    

Esta revisão identifica que a maioria das pesquisas biomédicas são realizadas com 
usuários/as de drogas pertencentes às camadas populares, homens e dependentes químicos. 
Isso se deve ao fato de que os campos de estudo privilegiados em tais pesquisas são escolas 
da rede pública de ensino, especialmente no caso brasileiro, centros de tratamento para 
dependência química gratuitos, abrigos e unidades do sistema sócio-educativo e prisional. 
Os resultados de tais pesquisas podem criar alguns viéses capazes de nos fazer imaginar 
que: a maior parte dos/as usuários/as pertencem as camadas populares, são homens e que 
todo/a usuário/a se torna dependente. Devido ainda aos campos de pesquisa privilegiados 
pelas pesquisas psiquiátricas o perfil da jovem usuária de drogas identificado é: negra, com 
pouca escolaridade, desempregada, morando sozinha com filhos/as ou mesmo morando nas 
ruas e recebendo apoio financeiro do governo/assistência pública (WONG,CJ et al, 2002; 
NAJAVITS, L.M., LESTER, K.M., 2008; NEALE, J., 2004; KANG, S.K. et al, 2005; 
BROWN, W. et al, 2003; STEVENS, S.J., GLIDER, P.J., McGARTH, R.A, 1998; 
BENNETT, et al, 2008; NÓBREGA, 2005; ALZUGUIR, 2005).  

Por outro lado, as pesquisas evidenciam a utilização cada vez mais precoce e 
instalação de padrões de abuso e dependência entre jovens mulheres. Indicam que as 
adolescentes experimentam drogas (incluídos álcool e tabaco) um ano mais tarde que os 
homens (SIMÃO et al, 2002; CARLINI et al, 2002), mas desenvolvem problemas 
relacionados ao uso mais rapidamente (NEALE, 2004). Vários estudos apontam o 
desenvolvimento mais rápido de dependência química entre as mulheres (tellescoping 
effect), mas nenhum consegue explicar pela via organicista o porquê deste fenômeno. A 
maioria indica a necessidade de estudos de outras áreas, que utilizem outras metodologias 
de modo a aprofundar a questão (ZILBERMAN, 2003; WONG,CJ et al, 2002; NAJAVITS, 
L.M., LESTER, K.M., 2008; WOOD, E., 2007; BROWN,W. et al, 2003; SCIVOLETTO, 
S. et al, 1999; KERR-CORREA, F., et al, 1999). Zilberman (2003) afirma ainda que as 
pesquisas realizadas com jogadoras patológicas apresentam o mesmo resultado de 
telescoping effect. Segundo a autora, esses achados derrubariam a hipótese de que o 
telescoping effect tem base bioquímica ou farmacodinâmica e quanto a isso, aponta a 
necessidade de estudos psicossociais que possam explicar de forma adequada por que as 

                                                 
2 O termo foi cunhado pelo cientista britânico Francis Galton, em 1883, para representar possíveis aplicações 
sociais do conhecimento da hereditariedade na obtenção de uma “melhor reprodução” e conseqüente 
“melhoramento” da espécie humana. 



mulheres passam do uso experimental ou ocasional para o abusivo mais rapidamente que o 
homem.  

Alguns autores/as apontam que a maior estigmatização, a baixa tolerância social 
especialmente com a mulher usuária de drogas ilícitas, acarreta a perda de apoio familiar e 
social mais rapidamente e isso pode levar tanto a percepção de que elas desenvolvem 
problemas relacionados ao uso mais rapidamente, como se fossem mais “doentes”, quanto a 
conseqüências danosas efetivas justo pelo isolamento social e a necessidade de desenvolver 
estratégias de obtenção da droga que as expõem ainda mais a situações de risco (Silva, 
2002; Nóbrega, 2005). A falta de tratamento adequado, que leve em conta especificidades 
de gênero, também contribui para a visão de que a mulher não procura ajuda, quando 
necessário e quando o faz apresenta pior prognóstico. Edwards (1998) coloca que “as 
dificuldades no tratamento de mulheres, deveriam ser repensadas, em termos da capacidade 
do enfoque terapêutico mais do que em termos de recalcitrância das pacientes”.        

Em relação ao início do consumo, pesquisas biomédicas indicam que as jovens 
mulheres iniciam o uso de drogas com namorados ou parceiros sexo-afetivos (WOOD, E., 
2007, BAUER, 1982; SCIVOLETTO, S; MORISHIA, 2001; BERNAL, R.MC et al, 2005; 
MOE, A.M., 2006; NEALE, 2004, BACK, S.E., BRADY, K.T., 2007; WOOD, E, 2007, 
SCIVOLETTO, S. et al, 1999; KERR-CORREA, F., et al, 1999).  Também apontam que 
estas tendem a manter um padrão ao longo da vida de se relacionar com homens também 
usuários de drogas, o que tem sérias implicações danosas para sua vida em diferentes áreas, 
por exemplo: dificulta sua busca por tratamento, facilita seu envolvimento com o uso de 
múltiplas drogas e mesmo a venda de drogas ou prática de sexo em troca da droga para 
manutenção do uso do casal, além de serem relações perpassadas pela violência de gênero 
(BAUER, 1982; SCIVOLETTO et al, 2001; SIMAO et al, 2002, HEWITT, 2004; MOE, 
2006). O uso da primeira droga injetável costuma ser com parceiro também usuário e a 
utilização continuada parece ser “passiva” onde a mulher recebe a substância em seringa já 
utilizada pelo parceiro ou outros homens, demonstrando de forma clara a maior 
vulnerabilidade das mulheres usuárias e ainda a relação desigual de poder vivenciada nestas 
relações sexo-afetivas com parceiros também usuários (WOOD, E., 2007).   

A revisão realizada identifica que jovens mulheres vêem usando mais drogas ilícitas 
e tendem a igualar-se aos homens. No entanto, encontram-se em situação de maior 
vulnerabilidade em todos os aspectos da vida e estes dados, advindos em sua grande 
maioria de pesquisas biomédicas, devem ser investigados a partir da perspectiva 
psicossocial. Estudos psicossociais realizados com metodologia qualitativa, em diferentes 
campos de estudo, podem contribuir facilitando a obtenção de dados junto a usuários/as de 
drogas ilícitas pertencentes às  camadas médias e altas, tendo em vista a necessidade do 
estabelecimento de uma relação de confiança entre pesquisador/a e pesquisado/a, que é 
exigida pelo próprio método. A perspectiva psicossocial parece adequada para aprofundar 
ou mesmo problematizar dados advindos das pesquisas biomédicas. Segundo Velho (2003) 
a mesma droga pode apresentar usos e padrões de consumo muito diferenciados e por isso, 
qualquer tentativa de explicações genéricas, baseadas apenas em premissas fisiológicas e 
psicológicas, tendem a ficar no nível da rotulação e da estigmatização. 

É preciso relativizar o fenômeno do uso de drogas a partir da perspectiva histórica e 
sócio-cultural de modo a não naturalizar, como muitas vezes o faz o discurso médico, 
questões tais como: a legalidade/ilegalidade de determinadas substâncias, as conseqüências 
da política de “guerra às drogas” para a vida de usuários/as, especificidades em ser homem 
ou ser mulher usuária e o uso como uma realidade em diferentes camadas sociais.  



Conclusões:  
Os saberes são regimes de verdade, e os saberes médicos se edificaram sob o que 

diz respeito a vida e a morte, ao normal e principalmente, ao patológico. Não se trata aqui 
de negar aspectos fisiológicos envolvidos no uso de drogas ou negar a possibilidade da 
doença, ou seja, da instalação de dependência química em alguns/algumas usuários/as. 

A questão fundamental é problematizar a primazia das pesquisas biomédicas neste 
campo de estudos e aprofundar ou mesmo, questionar dados advindos de tais pesquisas a 
partir da ótica histórica e psicossocial. O domínio da pesquisa biomédica acarreta vieses 
que prejudicam a compreensão do fenômeno e a elaboração de políticas públicas eficazes. 
Seus campos de estudos privilegiados contribuem para invisibilizar grupos específicos 
como jovens usuárias de drogas ilícitas pertencentes às camadas médias e altas.  

Dados aportados sobre mulheres usuárias que dizem respeito ao início e manutenção 
do consumo de drogas ilícitas, desenvolvimento de problemas relacionados ao uso mais 
rapidamente do que os homens, não procura por tratamento quando necessário e pior 
prognostico quando em tratamento, devem ser relativizados a partir da perspectiva de 
gênero. O presente estudo observa a necessidade de ampliar o conhecimento sobre o uso de 
drogas ilícitas através da pesquisa psicossocial, especialmente sobre usuárias das camadas 
médias e altas.  
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