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RESUMO 

0 presente trabalho teve como objetivo demonstrar o funcionamento do 
programa criado no Estado do Parana visando o combate ao narcotrafico, 
denominado 181 - Narcodenuncia, o qual recebe denuncias anonimas, ou seja, 
utiliza o anonimato como forma de estimular a populac;ao a fazer o seu papel de 
cidadania no auxflio ao estado, descrevendo-o em suas fases de atendimento que 
sao as de carater "imediato", onde e dada uma resposta imediata ao denunciante 
atraves de uma ac;ao da Poll cia Militar, ou as de carater" mediato", onde a den uncia 
segue para a Polfcia Militar, Polfcia Civil, Polfcia Federal ou Polfcia Rodoviaria 
Federal, de acordo com a tipificac;ao da denuncia ou infra-estrutura existente no 
municipio onde foi relatada a denuncia, a fim de ser investigada e posteriormente ser 
efetuada uma ac;ao visando a prisao do traficante denunciado. Tambem foram 
listadas algumas leis, decretos e resoluc;oes que versam sabre o tema "drogas", aqui 
tratadas em particulas, as ilicitas. Foram listadas as principais drogas ilicitas 
utilizadas, nao s6 no territ6rio paranaense, mas em todo o territ6rio brasileiro, com a 
descric;ao da ac;ao das mesmas no corpo humano e os sintomas decorrentes de seu 
uso. Outro aspecto demonstrado foi o funcionamento do narcotrafico, sua infra
estrutura e linguagem utilizada tanto pelos usuaries como pelo traficante. Finalmente 
foi avaliado atraves dos resultados das apreensoes de cocaina, "crack" e maconha a 
eficiencia do programa, e os volumes de ligac;oes direcionadas ao telefone 181, 
utilizando-se para tal analise o periodo compreendido entre 16 de junho de 2003 
(data de inicio do programa) a 14 de junho de 2006, onde se constatou a eficiencia 
do programa e a aceitac;ao do mesmo pela populac;ao. 

PALAVRAS CHAVE- NARCOTRAFICO, DENUNCIA e DROGAS 

xiv 
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1 INTRODUCAO 

0 presente trabalho teve por finalidade a avaliagao do programa criado no 

Estado do Parana no ano de 2003, para melhorar a eficiencia e a eficacia no 

combate ao narcotrafico, o qual foi chancelado inicialmente com a denominagao de 

161 - Narcodenuncia, e, posteriormente, com a criagao pela ANATEL do n°. 181, 

passou a ser denominado 181 - Narcodenuncia, denominagao esta que foi definida 

como tema desta monografia. 

No Capitulo 2, Conceituagao: foi descrito como se define as drogas mais 

comumente usadas e quais as suas reagoes no organismo humano, e os sintomas 

da abstinencia narc6tica. 

Tambem foi descrito as principais girias utilizadas tanto pelos usuarios como 

pelos traficantes, como funciona a estrutura do narcotrafico com suas diversas 

fungoes e como a droga entra e circula pelo territ6rio brasileiro. 

No Capitulo 3, Legislagao, foram abordadas todas as leis e resolugoes que 

norteiam o combate ao narcotrafico, nao s6 em nivel estadual mas em nfvel federal. 

No Capitulo 4, 181 - Narcodenuncia: foi descrito toda a estrutura do programa 

181 - Narcodenuncia no Estado do Parana, explicando detalhadamente o seu 

funcionamento desde o recebimento da denuncia ate a apreensao da droga e prisao 

dos traficantes, explicando as formas de recebimento das denuncias de carater 

mediato e imediato. 

Tambem foram demonstrados os objetivos do programa de combate ao 

Narcotrafico criado no Parana e a sua ampliagao em nivel nacional 

Foram tabuladas as apreensoes de cocaina, "crack" e maconha referente aos 

anos de 2003 a 2006, em totais absolutos, em graficos comparativos e visualizagao 

em mapa das apreensoes por municipio. 

Nao foi avaliado o grau de confiabilidade da populagao no programa em 

virtude do mesmo receber denuncias anonimas e, portanto nao ser possivel fazer 

uma pesquisa junto a populagao, pois e impossfvel identificar quem as realizou por 

nao ser registrado nenhum dado do cidadao que realizou a ligagao e repassou as 

informagoes sobre o traficante, porem, em decorrencia da avaliagao do volume de 

ligagoes pode se mensurar o aumento de credibilidade no programa. 

A importancia do trabalho de prevengao ao uso de substancias entorpecentes 

e fundamental nao s6 para a nossa Corporagao Policial Militar, mas como tambem o 
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e para todas as instituigoes que atuam, tanto no combate, como na prevengao do 

uso de substancias entorpecentes, aqui analisadas, as consideradas ilicitas. 

Ate a implantagao do programa 181 Narcodenuncia, o Estado do Parana ja 

atuava com firmeza no combate ao uso e ao trafico de entorpecentes, porem, as 

agoes eram compartimentadas e realizadas muito mais por iniciativas de alguns, 

porem, de forma isolada, e nao decorrentes do planejamento baseado em 

informagoes para a realizagao de operagoes, pois nao se tinha ate entao urn "canal" 

confiavel de comunicagao entre a populagao e o Estado, onde o cidadao comum, 

que muitas vezes estava presenciando o comercio do traficante para com os 

usuarios ou o proprio trafico de grandes quantidades de entorpecentes, tinha a 

vontade e a intengao de denunciar o autor de tal ato, porem, nao tendo para quem 

relatar as informagoes de que era possuidor, nem como realizar tal denuncia, 

acabava se calando e tornando-se, de certa, forma conivente e/ou omisso com o 

que estava ocorrendo ao seu redor. 

As campanhas educativas veiculadas atraves dos meios de comunicagao, 

escrita, falada e televisionada, nao conseguiam e nao conseguem sozinhas atingir 

plenamente o seu objetivo, pois a agao dos traficantes era, e continua sendo muito 

organizada, e, a cada investida do Estado, no sentido de tentar conscientizar a 

populagao sabre os maleficios das drogas, os resultados nao demonstravam 

qualquer alteragao com relagao ao consumo das mesmas, muito pelo contrario, as 

estatisticas vinham demonstrando o aumento do consumo em todas as cidades, nao 

so do Parana, mas de todo o Brasil. 

Com a implantagao do 181 - Narcodenuncia, a populagao passou a contar 

com urn sistema seguro para que pudesse fazer a sua contribuigao como cidadao, 

pois diferente de outros programas, umas das precaugoes adotadas quando de sua 

criagao foi proporcionar o que preve a propria Constituigao Federal, onde diz que 

todos devem ser tratados com igualdade, ou seja, nao somente os moradores dos 

grandes centros devem receber o apoio do Estado para que possam fazer o seu 

papel de cidadao, colaborando com o Estado, denunciando os traficantes, para que 

a policia possa fazer o seu papel, que e retira-los do convivio dos cidadaos de bern, 

e evitar que as drogas cheguem ao alcance da populagao, nao so dos dependentes 

quimicos, mas tambem de futuras e provaveis vitimas dos traficantes. 

Alem de criar urn mecanismo de combate ao narcotrafico, o programa 181 -

Narcodenuncia teve como finalidade criar urn espirito de conscientizagao e 



3 

cidadania em todos os cidadaos paranaenses, nos 399 (trezentos e noventa e nove) 

municipios que compoem o territ6rio paranaense, conscientizando a todos que e 

fundamental a participa<fao da sociedade no auxilio ao Estado, para que possamos 

ter uma sociedade mais justa e mais segura, onde n6s e nossos filhos possamos 

viver em harmonia e com uma qualidade de vida condizente. 

A sua aceita(fao ou nao por parte da popula(fao, atraves da analise do volume 

de denuncias realizadas desde o inicio do programa em junho de 2003, ate junho de 

2006, e a avalia(fao do aumento ou nao dos volumes de apreensoes no Estado do 

Parana. 

No que se referem ao programa, os resultados serao altamente significativos, 

pois tra(fara urn diagn6stico cientifico de como esta funcionando o "181 

Narcodenuncia"; o que mudou ap6s a implanta(fao do projeto, os aspectos que 

podem ser aprimorados, de forma a propiciar a melhor aplica(fao possivel dos dados 

coletados, transformando informa<foes em opera<foes que visem melhorar a 

repressao e consequentemente melhorar a preven<fao atraves da diminui<fao da 

oferta de drogas oriundas do narcotrafico. 

0 presente trabalho sera desenvolvido com base nos dados estatisticos 

obtidos desde a implanta(fao do programa 181 - Narcodenuncia. 

A analise sera realizada atraves dos dados disponibilizados pelos relat6rios 

gerados pelo programa, e liberados pelo Coordenador Estadual do programa 181 -

Narcodenuncia. 

0 objetivo que se pretende alcan(far com este trabalho e caracterizar a 

importancia do programa Narcodenuncia para os integrantes das: Policia Militar e 

Policia Civil no ambito estadual e das: Policia Federal e da Policia Rodoviaria 

Federal no ambito federal, pois o programa em sua essencia atua repassando 

informa<foes para que todas as institui<foes recebam as informa<foes pertinentes as 

suas areas de responsabilidade, tanto operacional como circunscricional, dando-lhes 

melhores condi(foes de atuar, com maior eficiencia e eficacia, no combate ao 

narcotrafico. 
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2 CONCEITUACOES 

Para melhor compreender o presente trabalho faz-se necessaria que se 

conhec;a o que e, e como se define as drogas mais comumente usadas e quais as 

suas reac;oes no organismo humano, bern como funciona a estrutura do narcotrafico 

com suas diversas func;oes. 

2.1 SUBSTANCIAS ENTORPECENTES 

Droga e toda e qualquer substancia, natural ou sintetica que, introduzida no 

organismo modifica suas func;oes. As drogas naturais sao obtidas atraves de 

determinadas plantas, de animais e de alguns minerais. Exemplo: a cafeina (do 

cafe), a nicotina (presente no tabaco), o 6pio (na papoula) e o THC 

tetrahidrocanabinol (da maconha). As drogas sinteticas sao fabricadas em 

laborat6rios, exigindo para isso tecnicas especiais. 0 termo droga, presta-se a varias 

interpretac;oes, mas comumente suscita a ideia de uma substancia proibida, de uso 

ilegal e nocivo ao individuo, modificando-lhe as func;oes, as sensac;Oes, o humor e o 

comportamento. As drogas estao classificadas em tres categorias: as estimulantes, 

os depressores e os perturbadores das atividades mentais. 

0 termo droga envolve os analgesicos, estimulantes, alucin6genos, 

tranquilizantes e barbituricos, alem do alcool e substancias volateis. As psicotr6picas 

sao as drogas que tern tropismo e afetam o Sistema Nervoso Central, modificando 

as atividades psiquicas e o comportamento. Essas drogas podem ser absorvidas de 

varias formas: por injec;ao, por inalac;ao, via oral, injec;ao intravenosa ou aplicada via 

retal ( suposit6rio ). 

2.1.1 lntoxicac;ao Aguda 

E uma condic;ao transit6ria seguindo-se a administrac;ao de alcool ou outra 

substancia psicoativa, resultando em perturbac;oes no nivel de consciencia, 

cognic;ao, percepc;ao, afeto ou comportamento, ou outras func;oes ou respostas 

psicofisio16gicas. 

2.1.1.1 Uso Nocivo 

E urn padrao de uso de substancia psicoativa que esta causando dano a 
saude. 0 dano pode ser fisico (como no caso de hepatite decorrente da 
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administrac;ao de drogas injetaveis) ou mental (ex.: epis6dio depressivo secundario a 

urn grande consumo de alcool). 

2.1.2 Toxicomania 

A toxicomania e urn estado de intoxicac;ao peri6dica ou cronica, nociva ao 

individuo e a sociedade, determinada pelo consumo repetido de uma droga, (natural 

ou sintetica). Suas caracteristicas sao: 

• lrresistivel desejo causado pela falta que obriga a continuar a usar 

droga. 

• Tendencia a aumentar a dose. 

• Dependencia de ordem psiquica (psicol6gica), as vezes fisica acerca 

dos efeitos das drogas. 

2.1.2.1 Sindrome de Dependencia 

E urn conjunto de fenomenos fisio16gicos, comportamentais e cognitivos, no 

qual o uso de uma substancia ou uma classe de substancias alcanc;a uma prioridade 

muito maior para urn determinado individuo, do que outros comportamentos que 

antes tinham mais valor. 

Uma caracteristica central da sindrome da dependencia e o desejo 

(frequentemente forte e algumas vezes irresistivel) de consumir drogas psicoativas 

as quais podem ou nao terem sido prescritas por medicos. 

2.1.2.2 Codependencia 

Codependencia e uma doenc;a emocional que foi diagnosticada nos Estados 

Unidos por volta das decadas de 1970 e 1980, em uma clinica para dependentes 

quimicos, atraves do atendimento a seus familiares. Porem, com os avanc;os dos 

estudos das causas e dos sintomas, que sao varios, chegou-se a conclusao de que 

esta doenc;a atinge nao apenas os familiares dos dependentes quimicos, mas urn 

grande numero de pessoas, cujos comportamentos e reac;oes perante a vida sao urn 

meio de sobrevivencia. 

Os codependentes sao aqueles que vivem em func;ao do(s) outro(s), fazendo 

destes a razao de sua felicidade e bem-estar. Sao pessoas que tern baixa auto

estima e intenso sentimento de culpa. Vivem tentando ajudar outras pessoas, 

esquecendo, na maior parte do tempo, de viver a propria vida, entre outras atitudes 
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de auto-anula<;ao. 0 que vai caracterizar o doente e o grau de negligenciamento de 

sua propria vida em fun<;ao do outro e de comportamentos insanos. 

A codependencia tambem pode ser fatal, causando morte por depressao, 

suicidio, assassinato, cancer e outros. Embora nao haja nas certidoes de 6bito o 

termo codependencia, muitas vezes ela e o agente desencadeador de doen<;as 

muito serias. Mas pode-se reverter este quadro, adotando-se comportamentos mais 

saudaveis. Os profissionais apontam que o primeiro passo em dire<;ao a mudan<;a e 

to mar consciencia e aceitar o problema. 

2.2 ABSTINENCIA NARCOTICA 

lndependente de sexo ou idade, na gravidez ou nao, sempre que se 

suspendem de forma abrupta os narc6ticos, podera eclodir, numa pessoa viciada 

nestas drogas, uma sequencia de sintomas que vao caracterizar a sindrome de 

abstinencia narc6tica. 

As primeiras 4 horas de abstinencia 

- Ansiedade, comportamento de procura da droga. 

As primeiras 8 horas de abstinencia 

- Ansiedade, procura da droga, lacrimejamento, coriza intensa, bocejos 

frequentes, sudorese excessiva, adinamia, fraqueza geral. 

As primeiras 12 horas de abstinencia 

- Ansiedade, procura da droga, lacrimejamento, coriza intensa, bocejos 

frequentes, sudorese excessiva, adinamia, fraqueza geral, dilata<;ao das pupilas, 

tremores musculares, ondas de frio, ondas de calor, ere<;ao dos pelos cutaneos, 

dores 6sseas, dores musculares. 

As primeiras 18 - 24 horas de abstinencia 

- Ansiedade, procura da droga, lacrimejamento, coriza intensa, bocejos 

frequentes, sudorese excessiva, adinamia, fraqueza geral, dilata<;ao das pupilas, 

tremores musculares, ondas de frio, ondas de calor, ere<;ao dos pelos cutaneos, 

dores 6sseas, dores musculares, insonia, nausea, vomitos, muita inquieta<;ao, 

aumento da frequencia respirat6ria, pulso rapido, aumento da profundidade da 

respira<;ao, aumento da pressao arterial, hipertermia (febre), dor abdominal. 
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As primeiras 24 - 36 horas de abstinencia 

- Ansiedade, procura da droga, lacrimejamento, coriza intensa, bocejos 

frequentes, sudorese excessiva, adinamia, fraqueza geral, dilatac;ao das pupilas, 

tremores musculares, ondas de frio, ondas de calor, erec;ao dos pelos cutaneos, 

dores 6sseas, dores musculares, insonia, nausea, vomitos, muita inquietac;ao, 

aumento da frequencia respirat6ria, pulso rapido, aumento da profundidade da 

respirac;ao, aumento da pressao arterial, hipertermia (febre ), dor abdominal, diarreia, 

ejaculac;ao espontanea, perda de peso, orgasmo espontaneo, sinais de desidratac;ao 

clinica, aumento dos leuc6citos sanguineos, aumento da glicose sanguinea, acidose 

sanguinea, disturbio do metabolismo acido-base. 

Sindrome de abstinencia no recem-nascido 

Costuma ocorrer ap6s as primeiras 48 horas do parto de uma gestante 

viciada em narc6ticos com as seguintes caracteristicas: 

- Febre, tremor, irritabilidade, vomitos, hipertonicidade muscular, insuficiencia 

respirat6ria, convulsao, choro agudissimo, muitas vezes pode ocorrer a morte do 

recem-nascido. 

2.3 GlRIAS UTILIZADAS POR USUARIOS DE DROGAS 

• Queimar um - fumar; 

• Mocosar - esconder; 

• Caretac;o - livre de qualquer efeito da maconha; 

• Sussu - sossego 

• Role - volta; 

• Pifao - bebedeira; 

• Rolar- preparar um cigarro; 

• Cabec;a feita - fuma antes de ir a um Iugar; 

• Chapado - sob o efeito da maconha; 

• "Bad trip" - viagem ruim, com sofrimentos; 

• N6ia - preocupac;ao; 

• Marofa - fumac;a da maconha; 

• Tapas- tragadas; 

• Palas - sinais caracteristicos das drogas; 

• Larica- fame qui mica; 
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• Matar a Lara - matar a tome qui mica; 

• Maricas - cachimbos artesanais; 

• Pontas - parte final da maconha nao fumada; 

• Cemiterio de pontas - caixinha ou recipientes plasticos usados para 

guardar as pontas; 

• Pilador - socador para pressionar a maconha ja enrolada dentro da 

sed a; 

• Dichavar o fumo - soltar a maconha compactada em tijolos ou seus 

pedagos e separar as partes que lhe dao gosto ruim; 

• Sujeira - situagao perigosa; 

• Dangou - usuario que foi flagrado fumando; 

• Moc6s - esconderijos de droga; 

• "Pipou uma vez, esta fisgado". 

2.4 COMO AS DROGAS CIRCULAM NO CORPO 

As drogas circulam de maneira previsivel pelo corpo e ganham maior 

velocidade e alcance a partir do momenta em que entram na corrente sangufnea. 

0 sangue circula dos tecidos para o coragao atraves das veias. Do coragao, 

ele parte para os pulmoes para adquirir oxigenio e liberar o di6xido de carbona. 0 

sangue volta, entao, para o coragao atraves das arterias, carregando consigo a 

droga. 

As drogas podem der administradas oralmente, aspiradas pelo nariz ou 

inaladas ate os pulmoes. Pode tambem ser injetado atraves da pele, de uma 

camada de gordura, musculo ou dentro de uma veia (via intravenosa). A injegao 

intravenosa e a via que produz OS efeitos mais rapidos. 

2.5 TIPOS DE DROGAS LICITAS E ILICITAS 

As drogas sao agentes naturais ou quimicos que afetam as fungoes e os 

6rgaos dos seres vivos. Mudam a maneira de atuar, pensar ou sentir daqueles que 

as consomem. 

Sao consideradas drogas todas as substancias que modificam o 

comportamento do individuo. Existem drogas licitas e ilicitas. 

As drogas licitas sao aquelas autorizadas pela legislagao vigente, sendo que, 
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algumas, apesar de Hcitas, s6 poderem ser comercializadas se receitadas palos 

medicos. 

Drogas iHcitas sao aquelas que tern, nao s6 a fabricac;ao, mas tambem a 

distribuic;ao e o uso proibidos por leis. 

2.6 DROGAS MAIS UTILIZADAS 

No "universo" do mundo das drogas, existe uma imensa quantidade de 

drogas, sendo que muitas delas sao consideradas Hcitas e outras tantas ilicitas, nao 

havendo uma padronizac;ao em nivel mundial, pais de acordo com a cultura de cada 

pais, uma droga pode ou nao ser considerada ilicita, assim sendo faremos uma 

analise das drogas consideradas ilicitas no Brasil. 

2.6.1 Anfetaminas 

As anfetaminas sao drogas estimulantes da atividade do sistema nervoso 

central, isto e, fazem o cerebra trabalhar mais depressa, deixando as pessoas mais 

"acesas", "ligadas", com "me nos so no", "eletricas", etc. 

Sao chamadas de "rebite", principal mente entre os motoristas que precisam 

dirigir durante varias horas seguidas sem descanso, a fim de cumprir prazos 

predeterminados. Tambem sao conhecidas como "bola" por estudantes que passam 

noites inteiras estudando, ou por pessoas que costumam fazer regimes de 

emagrecimento sem acompanhamento medico. 

Nos Estados Unidos, a metanfetamina (uma anfetamina) tern sido muito 

consumida na forma fumada em cachimbos, recebendo o nome de "ICE" (gelo ). 

Outra anfetamina, metilenodioximetanfetamina (MDMA), tambem conhecida 

pelo nome de "extase", tern sido uma das drogas com maior aceitac;ao pela 

juventude inglesa e agora, tambem, apresenta urn consumo crescenta nos Estados 

Unidos. 

As anfetaminas sao drogas sinteticas, fabricadas em laborat6rio. Nao sao, 

portanto, produtos naturais. Existem varias drogas sinteticas que pertencem ao 

grupo das anfetaminas, e como cada uma delas pode ser comercializada sob a 

forma de remedio, por varios laboratories e com diferentes names comerciais, temos 

urn grande numero desses medicamentos, conforme mostra o quadro a tabela a 

seguir, com os names comerciais de alguns medicamentos a base de drogas tipo 

anfetamina, vendidos no Brasil apesar de terem sido retirados do mercado 
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brasileiro, mas encontrados gragas a importagao ilegal de outros paises sul

americanos. Nos Estados Unidos e cada vez rna is usado sob o nome de "ICE". 

QUADRO 1- MEDICAMENTOS COMERCIALIZADOS ILEGALMMENTE 
Anfetamina Produtos (nomes comerciais) 

Vendidos em farmacias 
Dietilpropiona ou Anfepramona Dualid ®: Hipofagin ®; In ibex®; Moderine ®. 
Fenproporex Desobesil ® 
Mazindol Fagolipo ®; Absten-Pius ®. 
Metafentamina Pervitin ® 
Metilfenidato Ritalin . . .. . 
Fonte: D1c1onano de Espec1ahdades Med1cas - DEF - 2003/2003* 

2.6.1.1 Efeitos no cerebro: 

As anfetaminas agem de maneira ampla afetando varios comportamentos do 

ser humano. A pessoa sob sua agao tern insonia (isto e, fica com menos so no), 

inapetencia (perde o apatite), sente-se cheia de energia e fala mais rapido, ficando 

"ligada". 

Assim, o motorista que toma o "rebite" para nao dormir, o estudante que 

ingere "bola" para varar a noite estudando, urn gordinho que as engole regularmente 

para emagrecer ou, ainda, uma pessoa que se injeta com uma ampola de Pervitin® 

ou com comprimidos dissolvidos em agua para ficar "ligadao" ou ter urn "baque" 

estao na realidade tomando drogas anfetaminicas. 

A pessoa que toma anfetaminas e capaz de executar uma atividade qualquer 

por mais tempo, sentindo menos cansago. Este s6 aparece horas mais tarde, 

quando a droga ja se foi do organismo; se nova dose for tomada as "energias" 

voltam, embora com menos intensidade. De qualquer maneira, as anfetaminas 

fazem com que o organismo reaja acima de sua capacidade de esforgos 

excessivos, o que logicamente e prejudicial para a saude. E, o pior, e que a pessoa 

ao parar de tomar sentem uma grande falta de energia (astenia), ficando bastante 

deprimida, o que tambem e prejudicial, pois nem consegue realizar as tarefas que 

normalmente fazia anteriormente ao uso dessas drogas. 

2.6.1.2 Efeitos sobre outras partes do Corpo: 

As anfetaminas nao exercem somente efeitos no cerebro. Assim, agem na 

pupila dos olhos produzindo dilatagao (midriase); esse efeito e prejudicial para os 

motoristas, pois a noite ficam mais ofuscados pelos far6is dos carros em diregao 



11 

contraria. Elas tambem causam aumento do numero de batimentos do corac;ao 

(taquicardia) e da pressao sangUfnea. Tambem pode haver serios prejuizos a saude 

das pessoas que ja tern problemas cardiacos ou de pressao e que fac;am uso 

prolongado dessas drogas sem acompanhamento medico, ou ainda que se utilizem 

de doses excessivas. 

2.6.1.3 Efeitos Toxicos: 

Se uma pessoa exagera na dose (toma varios comprimidos de uma so vez), 

todos os efeitos anteriormente descritos ficam mais acentuados e podem surgir 

comportamentos diferentes do normal: fica mais agressiva, irritadic;a, comec;a a 

suspeitar de que outros estao tramando contra ela - e o chamado delirio 

persecutorio Dependendo do excesso da dose e da sensibilidade da pessoa, pode 

ocorrer urn verdadeiro estado de paranoia e ate alucinac;oes. E a psicose 

anfetaminica. Os sinais fisicos ficam tambem muito evidentes: midriase acentuada, 

pele palida (devido a contrac;ao dos vasos sangUfneos) e taquicardia. Essas 

intoxicac;oes sao graves, e a pessoa geralmente precisa ser internada ate a 

desintoxicac;ao completa. As vezes, durante a intoxicac;ao, a temperatura aumenta 

muito e isso e bastante perigoso, pois pode levar a convulsao. 

Finalmente, trabalhos recentes em animais de laboratorio mostram que o uso 

continuado de anfetaminas pode levar a degenerac;ao de determinadas celulas do 

cerebro. Esse achado indica a possibilidade de o uso cronico de anfetaminas 

produzir lesoes irreversiveis em pessoas que abusam dessas drogas. 

2.6.1.4 Aspectos Gerais: 

Quando uma anfetamina e continuamente tomada por uma pessoa, esta 

comec;a a perceber, com o tempo, que a cada dia a droga produz menos efeito; 

assim, para obter o que deseja, precisa tomar, a cada dia, doses maiores. Ha casos 

em que uma pessoa que consumia de 1 a 2 comprimidos, passou a tomar de 40 a 

60 comprimidos diariamente. Esse e o fenomeno de tolerancia, ou seja, o organismo 

acaba por se acostumar ou ficar tolerante a droga. Por outro lado, o tempo 

prolongado de uso tambem pode trazer uma sensibilizac;ao do organismo aos 

efeitos desagradaveis (paranoia, agressividade etc.), e, a partir do consumo de 

pequenas doses, o individuo ja manifesta esses sintomas. 
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Discute-se ate hoje se uma pessoa que vinha tomando anfetamina ha tempos 

e para de tamar apresentaria sinais dessa interrup<;ao da droga, ou seja, se teria 

uma sindrome de abstinencia. Ha informa<;oes que algumas pessoas podem ficar 

nessas condi<;oes, ou seja, em urn estado de grande depressao, dificil de ser 

suportada, entretanto, nao e regra geral. 

2.6.1.5 lnforma<;oes sabre consumo: 

0 consumo dessas drogas no Brasil chega a ser alarmante, tanto e que ate a 

Organiza<;ao das Na<;oes Unidas vern alertando o governo brasileiro a respeito. Por 

exemplo, entre estudantes brasileiros do ensino fundamental e do ensino media das 

dez maiores capitais do Pais, 4,4% revelaram ja ter experimentado pelo menos uma 

vez na vida uma droga tipo anfetamina. 0 uso frequente (seis ou mais vezes no 

mes) foi relatado por 0,7% dos estudantes, sendo mais comum entre as meninas. 

Outro dado preocupante diz respeito ao total consumido no Brasil: em 1995 

atingiu mais de 20 toneladas, o que significa muitos milhoes de doses. 

No ambito terapeutico, essa droga era utilizada para casas de individuos que 

tinham excesso de sono. No dominio da depressao, essa droga pode funcionar 

como antidepressivo. E uma droga que causa grande dependencia e seu consumo 

pode chegar a centenas de miligramas/dia. 

2.6.2 Barbituricos 

Sao os calmantes e sedativos, provocam altera<;oes na capacidade de 

raciocinio, concentra<;ao e coordena<;ao motora. 

Quando ingeridos em excesso, afetam as fun<;oes do sistema 

cardiorespirat6rio, podendo levar ao coma. 

Enumerando-se os efeitos provocados pelo uso abusivo e indiscriminado dos 

barbituricos, temos: 

- Dependencia fisica: a administra<;ao repetida de barbituricos cria, no sistema 

nervoso central, urn transtorno fisiol6gico que obriga a continua<;ao do consumo 

destas drogas para evitar o aparecimento da sindrome de abstinencia; 

- Dependencia psicol6gica: o viciado fica obcecado em obter os barbituricos, e 

persiste em usa-los apesar do conhecimento previa de que eles sao nocivos fisicos, 

psicol6gicos e socialmente lesivos; 
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- Tolerancia: sao necessarias doses progressivamente maiores de 

barbituricos para se gerar os mesmos efeitos iniciais: 

- Depressao do centro respirat6rio; 

- Depressao do sistema nervoso central: principalmente do hipotalamo, 

sistema limbico, cortex cerebral; 

- Depressao dos centros termorreguladores localizados no hipotalamo; 

- Depressao dos centros vasomotores localizados na medula; 

- ReduC{ao do volume de urina: gerada por alteraC{oes hemodinamicas no rim 

e tambem pelo aumento da secreC{ao do hormonio antidiuretico hipofisario; 

- lnterferencia na transmissao nervosa periferica do sistema autonomico 

ganglionar; 

- lnterferencia na liberaC{ao de neurotransmissores no sistema nervoso 

central; 

- SensaC{ao de anestesia; 

- Vertigem; 

- Espasmo da laringe; 

- PotencializaC{aO dos efeitos do alcool e dos narc6ticos; 

- Crise de solu<fo; 

- SedaC{ao; 

- Redu9ao da atividade motora; 

- EstimulaC{aO do sistema microssomial enzimatico, aumentando a velocidade 

de degradaC{aO de varias drogas; 

2.6.2.1 Abstinencia Barbiturica 

A sindrome de abstinencia barbiturica de moderada gravidade e representada 

pelo aparecimento dos seguintes sintomas: 

- Hipotensao arterial na posi9ao de pe; 

- TranspiraC{ao excessiva; 

- Hiperatividade dos reflexos; 

-Nausea; 

- Vomitos; 

- Ansiedade; 

- Apreensao; 

- Taquicardia; 
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- Tremor corporal; 

- Abalos musculares. 

A sindrome de abstinencia barbiturica de importantissima gravidade e 

representada pelo aparecimento das seguintes manifestactoes: 

- Convulsao; 

- Obnubilactao; 

- Alucinactoes visuais; 

- Desorientactao; 

-Deliria; 

- Estado parecido com o "delirium tremens" da abstinencia alco61ica. 

2.6.3 "Crack" 

Leva 10 segundos para fazer o efeito, gerando euforia e excitactao; respiractao 

e batimentos cardiacos acelerados, seguido de depressao, deliria e "fissura" por 

novas doses. ""Crack'"' refere-se a forma nao salgada da cocaina isolada numa 

soluctao de agua, depois de urn tratamento de sal dissolvido em agua com 

bicarbonate de s6dio. Os pedactos grossos secas tern algumas impurezas e tambem 

contem bicarbonate. Os ultimos estouram ou racham ( expressao traduzida de 

"crack") como diz o nome. 

Cinco a sete vezes mais potentes do que a cocaina, o "crack" e tambem mais 

cruel e mortifero do que ela. Possui urn poder avassalador para desestruturar a 

personalidade, agindo em prazo muito curta e criando enorme dependencia 

psicol6gica. Assim como a cocaina, nao causa dependencia fisica, o corpo nao 

sinaliza a carencia da droga. 

As primeiras sensactoes sao de euforia, "brilho" e bem-estar, descritas como o 

estalo, urn relampago, o "tuim", na linguagem dos usuarios. Na segunda vez, elas ja 

nao aparecem. Logo os neuronios sao lesados e o coractao entra em descompasso 

(de 180 a 240 batimentos por minuto). Ha risco de hemorragia cerebral, fissura, 

alucinactoes, delirios, convulsao, infarto agudo e morte. 

0 pulmao se fragmenta. Problemas respirat6rios como congestao nasal, tosse 

insistente e expectoractao de mucos negros indicam os danos sofridos. 

Dares de cabeCfa, tonturas e desmaios, tremores, magreza, transpiractao, palidez e 

nervosismo atormentam o craqueiro. Outros sinais importantes sao: euforia, 
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desinibiffao, agita(fao psicomotora, taquicardia, dilata(fao das pupilas, aumento de 

pressao arterial e transpiraffao intensa. Sao comuns queimaduras nos labios, na 

lingua e no rosto pela praximidade da chama do isqueiro no cachimbo, no qual a 

pedra e fumada. 

0 "crack" induz os abortos e nascimentos prematuros. Os bebes 

sobreviventes apresentam cerebra menor e choram de dor quando tocados ou 

expostos a luz. Demoram mais para falar, andar e ir ao banheira sozinhos e tern 

imensa dificuldade de aprendizado. 

2.6.3.1 0 caminho da draga no organismo 

Do cachimbo ao cerebra 

• 0 "crack" e queimado e sua fuma(fa aspirada passa pelos alveolos 

pulmonares. 

• Via alveolos o "crack" cai na circulaffao e atinge o cerebra. 

• No sistema nervoso central, a draga age diretamente sabre os 

neuronios. 0 "crack" bloqueia a recaptura do neurotransmissor 

dopamina, mantendo a substancia quimica por mais tempo nos 

espaffos fissura. Com isso as atividades motoras e sensoriais sao 

superestimuladas. A droga aumenta a pressao arterial e a frequencia 

cardiaca. Ha risco de convulsao, infarto e derrame cerebral. 

• 0 "crack" e distribuido pelo organismo por meio da circula(faO 

sanguinea. 

• No figado, ele e metabolizado. 

• A draga e eliminada pela urina. 

2.6.3.2 Affao no sistema nervoso 

Em uma pessoa normal, os impulsos nervosos sao convertidos em 

neurotransmissores, como a dopamina, e liberados nos espaffos sinapticos (Uma 

vez passada a informaffao, a substancia e recapturada). Nos usuarios de "crack", 

esse mecanisme encontra-se alterado. 

A draga subverte o mecanisme natural de recapta(fao da substancia nas 

fendas sinapticas. Bloqueado esse pracesso, ocorre uma concentraffao anormal de 

dopamina na fenda, superestimulando os receptores musculares - dai a sensa(fao 
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de euforia e poder provocada pela droga. A alegria, entretanto, dura pouco. Os 

receptores ajustam-se as necessidades do sistema nervoso. Ao perceber que 

existem demasiados receptores na sinapse, eles sao reduzidos. Com isso as 

sinapses tornam-se lentas, comprometendo as atividades cerebrais e corporais. 

0 "crack" nasceu nos guetos pobres das metr6poles, levando crianc;as de rua 

ao vfcio facil e a morte rapida. Agora chega a classe media, aumentando seu rastro 

de destruic;ao. 

2.6.4 lnalantes 

Sao as drogas que sao inaladas pelas narinas. Antigamente o lanc;a-perfume 

era a coqueluche dos saloes - ate mesmo as crianc;as ganhavam tubinhos para se 

divertirem nos bailes. Hoje em dia e considerado entorpecente pela vigilancia 

sanitaria, e seu uso e crime. Com fabricac;ao proibida no Brasil, ele aparece por 

ocasiao do carnaval, contrabandeado de outros pafses sul-americanos, como 

Argentina, Paraguai, Uruguai, etc., pais Ia seu consumo nao e considerado crime. 

0 lanc;a-perfume e urn solvente inalante. Solvente significa substancia capaz 

de dissolver coisas e inalante e toda substancia que pode ser inalada, isto e, 

introduzida no organismo atraves da aspirac;ao pelo nariz ou boca. Via de regra, todo 

o solvente e uma substancia altamente volatil, isto e, se evapora muito facilmente 

sendo daf que pode ser inalada. 

Urn numero enorme de produtos comerciais, como esmaltes, acetona, colas, 

tintas, benzina, "tiners", propelentes, gasolina, removedores, vernizes, etc., contem 

estes solventes. Todos estes solventes ou inalantes sao substancias pertencentes a 

urn grupo qufmico chamado de hidrocarbonetos, tais como o tolueno, xilol, n-hexana, 

acetato de etila, tricloroetileno, etc. 

No Brasil e a droga mais usada pelos adolescentes, depois do Alcool. A 

primeira experh3ncia geralmente ocorre em casa. Como o acesso e facil, o 

adolescente comec;a inalando esmaltes, acetona, removedores e ate o corretivo 

"Carbex" (no colegio). 

2.6.5 Cocafna 

A cocafna estimula o sistema nervoso central e seus efeitos imediatos 

incluem: 

• Dilatac;ao de pupilas; 
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• Aumento da pressao sangufnea; 

• Aumento do ritmo cardfaco e respirat6rio; 

• Aumento da temperatura do corpo; 

0 uso ocasional pode produzir: 

• Congestao nasal; 

• Ulcera<;ao da membrana mucosa do nariz; 

A cocafna quando ministrada com agua e injetada por via intravenosa , com 

material partilhado com outras pessoas, pode causar hepatite e outras 

enfermidades. 

0 uso cronico da cocafna causa os seguintes sintomas, alem daqueles acima 

mencionados: 

• Dor abdominal; 

• Nauseas; 

• Vomitos; 

• Respira<;ao irregular; 

• Convulsoes; 

• Parada cardiaca; 

A mistura de cocaina com heroina, que e conhecida como "Speedball", pode 

levar a morte. 

A cocaina pode causar dependencia? Sim, nao s6 pode, mas com certeza 

causa, e esta e uma pergunta que muitos fazem principalmente os que tern certa 

curiosidade em experimentar a mesma. A cocaina e uma das drogas que mais 

causa dependencia. Seu efeito, ainda que forte, e de curta dura<;ao. 

2.6.6 Maconha 

E. a droga de entrada para consumo das outras drogas. Barata e de facil 

acesso, o seu uso continuado interfere na aprendizagem, memoriza<;ao e na 

fertilidade. E. uma combina<;ao de flares e folhas da planta conhecida como 

"Cannabis sativa", e pode ser verde, marrom ou cinza. 
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Causa vermelhidao nos olhos, boca seca, taquicardia; angustia e medo para 

uns, calma e relaxamento para outros. 

Vfcio mundial, a maconha e usada comendo-a, mascando-a, fumando-a; 

aspirando-a sob a forma de rape, ou engolindo-a. 

No Brasil, ela e mais usada e, seu emprego e mais comum sob a forma de 

"cigarros", que apresentam varios nomes, como: fininho, baseado, dolar, beck e 

pacau. 

Ha cachimbos especiais para fumantes, e sao conhecidos, em alguns pafses 

como "josie" e, outros, "narguile". 

Existe urn cachimbo que filtra a fumacta com agua que e conhecido em ingles 

como "bong". Algumas pessoas misturam a maconha com a comida e tambem e 

usada em forma de cha. 

A maconha e considerada urn alucinogeno, isto e, faz o cerebro funcionar de 

forma desconcertante e fora do normal e seu principio ativo e o delta nove 

tetrahidrocanabinol (THC). 0 THC produz varios efeitos: avermelhamento da 

conjuntiva dos olhos (olhos injetados), reductao da imunidade pela queda dos 

globulos brancos, sinusite cronica, faringite, constrictao das vias aereas, atua sobre o 

equilibria, movimentos e memoria. 

A potencia da droga e medida de acordo com a quantidade media de THC 

encontrada nas amostras de maconha confiscadas pelas agencias policiais. 

As maconhas comuns contem uma media de 3% de THC. 

A variedade "sinsemilla" ( sem semente, que so contem botoes e as flo res da 

planta femea) tern uma media de 7,5% de THC, mas pode chegar a ter ate 24%. 

0 haxixe (a resina gomosa das flores das plantas femeas) tern uma media de 

3,6%,mas pode chegar a ter ate 28%. 

A maconha cultivada por hidroponia, conhecida popularmente como "Skank" 

pode ter ate 35% de THC. 

0 oleo de haxixe, urn liquido resinoso e espesso que se destila do haxixe, tern 

em media de 16% de THC, mas pode chegar a ter ate 43%. 

Nao cria a dependencia fisica, mas a psicologica. Dependendo da 

personalidade do usuario, pode ser brutal; logo se retirada imediatamente, a saude 

nao correra nenhum risco, porem, a forcta de vontade do paciente tern de ser grande, 

exatamente para veneer sua necessidade psiquica de buscar a maconha. 

Quase imediatamente depois de inalar a maconha, a pessoa pode sentir, 
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intoxicac;ao, boca seca, batidas aceleradas do corac;ao, dificuldades na coordenac;ao 

do movimento e do equiHbrio, e reac;oes ou reflexos lentos. Os vasos sangOineos 

dos olhos se expandem, por isso ficam avermelhados. 

Em algumas pessoas, a maconha aumenta a pressao sangOinea e pode ate 

duplicar o ritmo cardiaco. Este efeito pode acentuar-se quando se mistura outras 

drogas com a maconha; algo sobre o qual nem sempre o fumante pode ter certeza 

do que e. Depois de duas ou tres horas, a pessoa pode sentir muito sono. 

2.6.6.1 Ac;ao no cerebro 

A substancia ativa da planta, o THC, age no cerebro em 20 minutos. 

• Apos ser tragada, a droga leva aos pulmoes toxinas como o alcatrao, 

que prejudicam o aparelho respiratorio, e o THC, que segue para a 

circulac;ao sanguinea. 

• Parte do THC chega ao estomago, figado e depois aos rins e e 

eliminada pela urina. 

• Outra parte chega ao bac;o; acredita-se que nele o THC reduza a 

produc;ao de linfocitos e enfraquec;a o sistema de defesa do organismo. 

• Ha pesquisas que apontam reduc;ao pelo THC dos niveis do hormonio 

sexual masculino testosterona, podendo provocar infertilidade 

temporaria. 

• No cerebro, entre as varias substancias conhecidas como receptores, 

existe uma que e ativada pelo THC. 

• No cerebelo, que regula o equiHbrio, postura e coordenac;ao motora, o 

THC provoca letargia, reduc;ao no controle dos movimentos e 

desorientac;ao espacial e temporal. 

• No hipocampo, o THC reduz a atividade de neuronios relacionados a 
memoria de curto prazo. 

• No cortex cerebral, que regula a percepc;ao pelos sentidos, o THC pode 

promover alterac;oes transitorias nas sensac;oes pelo tato, visao e 

audic;ao. 

• 0 THC estimula tambem o aumento da produc;ao de serotonina, 

substancia que promove sensac;ao de prazer. 
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A substancia THC na maconha e absorvida pelos tecidos gordurosos de 

varios 6rgaos do corpo, onde sao armazenados. Geralmente podemos encontrar 

restos de THC nos exames regulares de urina ate varios dias depois de a pessoa ter 

fumado maconha. Contudo, no caso das pessoas que fumam muita maconha 

(fumantes cronicos ), podemos encontrar restos da substancia, inclusive varias 

semanas depois de ter parado de usar a droga. 

2.6. 7 '"'Ecstasy"" 

Chamada erroneamente de droga do amor, o ""ecstasy"' e considerada uma 

droga nova e e muito conhecida entre a galera que sai a noite na balada, 

principalmente em raves. 0 "ecstasy" causa uma sensa<;ao de euforia e prazer. 

Segundo algumas pessoas, que ja experimentaram a droga, voce e tornado por uma 

sensa<;ao de leveza, alegria e poder. 

0 "ecstasy" foi inventado, em 1914, em uma pesquisa com antidepressivos 

com efeito rapido. Come<;ou a ser usada ha 10 a nos na lnglaterra e hoje e 

consumido em geral por jovens declasse media. (0 trafico nao vern dos morros das 

favelas: na maio ria das vezes, e feito dentro de algumas festas mesmo ). 

Mas o perigo esta justamente nessa sensa<;ao de poder que a droga passa. 

Esse "bem-estar", alegria e muita energia e como se fosse uma "ilusao" que o 

cerebro passa. De repente, uma pessoa toma a droga e fica dan<;ando por umas 05 

horas, mas muitas vezes ela nao tern urn preparo fisico para aguentar tanta 

agita<;ao. Nao e raro algumas pessoas ficarem com febre ou resfriadas no dia 

seguinte. lsso porque a droga diminui a resistencia do corpo. 

Esta muito errado quem pensa que s6 porque o "ecstasy" e "droga de final de 

semana", nao vicia. Vicia sim! 0 "ecstasy" e uma anfetamina, uma droga sintetizada 

em laborat6rio. Anfetamina e estimulante do sistema nervoso central. Ou seja, faz 

com que voce fique "ligado" por mais tempo do que o normal, executando atividades 

e descartando o descanso. S6 que esse cansa<;o aparece depois que a droga sai do 

organismo. Quando o usuario for tomar a droga de novo, a energia vern em menor 

intensidade. Ai, e claro que a pessoa vai tomar uma dose muito maior na proxima 

vez. 0 organismo da pessoa vai ficando cada vez mais tolerante a droga e ai vira 

uma bola de neve. Quando menos se imagina, a pessoa ja virou dependente. 

A droga pode provocar euforia, desinibi<;ao, ansiedade e intensa sensa<;ao de 

<sociabnidade. Porem, ex1stem cases onde -os efeitos-sao- exatamente -ao contrario: 
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ao inves de prazer, a pessoa pode ser tomada por uma sensa<;ao de paranoia e 

panico, alem de profunda depressao. 

Depois de ingerido, o "ecstasy" come<;a a fazer efeito depois de 20 a 60 

minutos. Alem de pslquico, causa efeitos flsicos: aumento da pressao arterial, 

acelera<;ao dos batimentos cardfacos, diminui<;ao do apatite, pupilas dilatadas e 

boca seca. 0 metabolismo acelera, e por isso, a temperatura do corpo aumenta, 

chegando ate 40°. Esse e urn dos motivos que levam os consumidores a beber litros 

e litros de agua enquanto dan<;am. A vista tambem fica sensfvel a luz, por isso que 

muitos usam oculos escuros. 

Alias, o calor provocado pela droga e o efeito colateral mais discutido, sendo 

que se a temperatura do corpo aumentar muito, pode causar convulsoes e levar o 

usuario ate a morte. Para saciar a sede, o pessoal abusa da agua. So que af que 

vern o dilema: se beber muita agua, o usuario nao vai conseguir controlar a urina e 

se nao beber muita agua, pode sofrer de desidrata<;ao! 

Lembrando que como a droga faz parte do grupo das anfetaminas, os efeitos 

deste tambem servem para o "ecstasy": serios danos no ffgado, cora<;ao, cerebro e 

degenera<;ao dos neuronios, alem da possibilidade de aparecer sintomas psfquicos 

como paranoia, agressividade, ansiedade fobica, insonia, etc. Depressao e perda de 

memoria sao outros efeitos colaterais. Ou seja, por se tratar de uma droga qufmica, 

ou seja, produzida em laboratorio, os efeitos dessa e de tantas outras drogas podem 

nao ser tao agradaveis assim como muitas pessoas a cham! 

2.6.8 Herofna 

E produzida a partir de uma modifica<;ao qufmica da morfina, que deriva do 

opio. 

A herofna determina dependemcia flsica e psfquica, isto e, a sua retirada vai 

determinar a "sfndrome de abstinencia". 

E usada pelas narinas, ou por meio de inje<;oes. 

A droga exige adi<;ao, isto e, o viciado, para obter os mesmos efeitos, vai 

necessitar, cada vez, de doses maiores, em intervalos menores. 

As manifesta<;Qes trsicas provocadas pela falta da herofna sao nauseas, 

vomitos, pupilas dilatadas, sensibilidade a luz, eleva<;ao da pressao sangufnea e da 

temperatura, dores em todo o corpo, insonia, crises de choro, tremores e diarreia. A 
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dependencia flsica e grande, isto e, 0 corpo passa a necessitar da droga para 0 seu 

funcionamento celular normal. 

Provoca urn estado de torpor e calmaria, fundindo fantasia e realidade. Pode 

causar surdez, cegueira, dellrios, depressao respirat6ria e cardiaca, podendo levar 

ao coma. 

2.6.8.1 Efeitos da herolna 

A heroina ao ser absorvida pelo corpo humane produz alguns sintomas que 

devem ser observados pelas pessoas que convivem com o usuaria da droga, 

conforme exemplificado no quadro abaixo. 

QUADRO 2 - EFEITOS DA HEROJNA NO CORPO HUMANO 
01 lmita a quimica natural do sistema nervoso, assemelhando-se a endomorfina 

~~--¥(-:--ne""' __ lj_ro_t_r?=n_s_m_i_!3~s~om£rt __ ~------__ -~~~~~~~~~~~~~-~-___ ~---
~0~2~A~_=p_ve_r_d~o.s_e __ d_~a_h_e_r~o·_ln~a~~~-~e~2-~-y-oc_a_r_le_s_a_o_9_e_re_b_m_l _______ .=-=-·w-~~·-·~---=-=-=·~--~--~ 

umenta a sensa ao de bem-estar 

oceira 

2.6.9 Anabolizantes 

Os ester6ides anabolizantes, mais conhecidos apenas com o nome de 

anabolizantes, sao drogas relacionadas ao harmonia masculine Testosterona 

fabricado pelos testrculos. Os anabolizantes possuem varies usos clinicos, nos quais 
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sua func;ao principal e a reposic;ao da testosterona nos casas em que, por algum 

motivo patol6gico, tenha ocorrido urn deficit. 

Alem desse uso medico, eles tern a propriedade de aumentar os musculos e 

por esse motivo sao muito procurados por atletas ou pessoas que querem melhorar 

o desempenho e a aparencia fisica. Segundo especialistas, o problema do abuso 

:dessas drogas nao esta com -o atleta consagrado, mas com aquela "pessoa pequena 

que e infeliz em ser pequena". Esse uso estetico nao e medico, portanto e ilegal e 

ainda acarreta problemas a saude. 

Os ester6ides anabolizantes pod em ser tornados na forma de comprimidos ou 

injec;oes e seu uso ilicito pode levar o usuario a utilizar centenas de doses a mais do 

que aquela recomendada pelo medico. Frequentemente, combinam diferentes 

ester6ides entre si para aumentar a sua efetividade. Outra forma de uso dessas 

drogas e toma-las durante 6 a 12 semanas ou mais e depois parar por varias 

semanas e recomec;ar novamente. 

No Brasil nao se tern estimativa deste uso ilicito, mas sabe-se que o 

consumidor preferencial esta entre 18 a 34 anos de idade e em geral e do sexo 

masculino. 

Nos EUA, em 1994, mais de urn milhao de jovens ja tinham feito uso de 

ester6ides anabolizantes. 

No comercio brasileiro, OS principais medicamentos a base dessas drogas e 

utilizados com fins ilicitos sao: Androxon®, Durateston®, Deca-Durabolin®. Porem, 

alem desses, existem dezenas de outros produtos que entram ilegalmente no pafs e 

sao vendidos em academias e farmacias. Muitas das substancias vendidas como 

anabolizantes sao falsificadas e acondicionadas em ampolas nao esterilizadas, ou 

misturadas a outras drogas. 

Alguns usuarios chegam a utilizar produtos veterinaries a base de ester6ides, 

sabre os quais nao se tern nenhuma ideia sabre os riscos do uso em humanos. 

2.6.9.1 Efeitos adversos 

Alguns dos principais efeitos do abuso dos ester6ides anabolizantes sao: 

tremores, acne severa, retenc;ao de lfquidos, dares nas juntas, aumento da pressao 

sangUfnea, DHL baixo (a forma boa do colesterol), icterfcia e tumores no ffgado. 

Alem desses, aqueles que se injetam ainda correm o perigo de compartilhar 

seringas e contaminar-se com o virus da Aids ou hepatite. 
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2.6.9.2 Outros efeitos 

Alem dos efeitos mencionados, outros tambem graves podem ocorrer: 

No homem: os testfculos diminuem de tamanho, a contagem de 

espermatoz6ides e reduzida, impotencia, infertilidade, calvlcie, desenvolvimento de 

mamas, dificuldade ou dor para urinar e aumento da pr6stata. 

Na mulher: crescimento de palos faciais, alteractoes ou ausencia de ciclo 

menstrual, aumento do clitoris, voz grossa, diminuictao de seios. 

No adolescente: maturactao esqueletica prematura, puberdade acelerada 

levando a urn crescimento raqultico. 

0 abuso de anabolizantes pode causar ainda uma variactao de humor 

incluindo agressividade e raiva incontrolaveis, que podem levar a epis6dios 

violentos. Esses efeitos sao associados ao numero de doses semanais utilizadas 

pelos usuaries. 

Usuaries, frequentemente, tornam-se clinicamente deprimidos quando param 

de tomar a droga. Urn sintoma de slndrome de abstinencia que pode contribuir para 

a dependencia. 

Ainda podem experimentar urn ciume patol6gico, extrema irritabilidade, 

ilusoes, podendo ter uma distorctao de julgamento em relactao a sentimentos de 

invencibilidade, distractao, confusao mental e esquecimentos. 

Atletas, treinadores flsicos e mesmo medicos relatam que os anabolizantes 

aumentam significantemente a massa muscular, forcta e resistencia. Apesar dessas 

afirmactoes, ate o memento nao existe nenhum estudo cientffico que comprove que 

essas drogas melhoram a capacidade cardiovascular, agilidade, destreza ou 

performance flsica. 

Devido a todos esses efeitos o Comite OHmpico lnternacional colocou 20 

ester6ides anabolizantes e compostos relacionados a eles, como drogas banidas, 

ficando o atleta que fizer uso deles sujeito a duras penas. 

Os principais ester6ides anabolizantes sao: oximetolona, metandriol, donazol, 

fluoximetil testosterona, mesterolona, metil testosterona, sendo os mais utilizados no 

Brasil a Testosterona e Nandrolona. 
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2. 7 NARCOTRAFICO 

Para melhor entender como funciona o narcotrafico faz-se necessaria 

entender as questoes das drogas dentro de urn contexto amplo, eliminando da 

discussao os elementos morais e procurando entender a questao do narcotrafico 

dentro de urn grande jogo de poder. 

0 narcotrafico forma urn imperio de 500 bilhoes de d61ares anuais, corrompe 

politicos e policiais e compra a industria e o comercio de paises inteiros. Seus 

consumidores sao homens e mulheres de todas as idades e profissoes, de todas as 

classes sociais. 

As mafias do narcotrafico formam "Estados dentro do Estado", com suas 

pr6prias leis e exercito. 

2.7.1 0 Traficante 

Eo tipo mais perigoso que existe, entre os individuos ligados as drogas. 

Atraves de sua atua<{ao, o vicio difunde-se, deteriorando o organismo e 

despersonalizando a pessoa. 

Tanto o plantio, como a importa<{ao, exporta<{ao e comercio das substancias 

t6xicas, nada mais sao do que facetas do trafico de entorpecentes. 

0 ponto basico de toda a degrada<{ao moral e social dos toxicomanos, nada 

mais e do que 0 proprio traficante. 

Enriquecem a custa das vicissitudes alheias, exploram a miseria e vivem 

sobre a degrada9ao moral daqueles que imploram a manuten<{ao do vicio. Vao ao 

ponto de nao permitir uma recupera<{ao de quem quer que seja indo da persegui<{ao 

ate as ultimas consequencias. 

Seu campo de a<{ao vai desde os portoes de colegios, as pra9as publicas, 

portas de prisoes, etc., sempre a espreita de uma nova vitima. 

0 traficante e urn individuo frio, calculista, inteligente, ardiloso e insinuante, 

capaz de perceber o ambiente propicio para sua investida e a predisposi<{ao 

psiquica de sua nova vitima. 

Chega, as vezes, a introduzir a droga sem fazer referencia a ela, 

simplesmente ministrando-a como tratamento para urn mal-estar da vitima, 

provocando, de conformidade com a natureza do entorpecente, o inicio de uma 

dependencia fisica e/ou psiquica. 

Encontrar urn traficante e uma tarefa ardua. Conseguem urn perfeito sistema 
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de proteQao, com urn serviQo de informaQao, que faz inveja a propria policia, na 

maioria das vezes com a participaQao de menores. 

0 traficante dificilmente entregara a "muamba" diretamente ao dependente. 

Sempre age indiretamente, dai a dificuldade do flagrante e da prisao. 

Geralmente o traficante deixa a droga em local preestabelecido, que tanto 

pode ser uma carrocinha de sorvete, refrigerante, ou doce, como pode ser uma 

reentrancia em urn muro de editrcio, ou simplesmente urn ponto determinado nas 

areias de uma praia. 

Exterminado o traficante, estaremos nos aproximando do ponto final de uma 

longa e irreparavel escala de t6xicos. 

2. 7.2 0 De pendente-Traficante 

0 traficante dependente age como elemento induzidor e desinibidor perante 

os novatos. Uma vez efetuada a demonstraQao do uso (quer fumando, quer 

ingerindo ), exercita a sua atividade de traficar, vendendo o t6xico aos principiantes. 

Nao e comum urn traficante descer a dependente, ou seja, passar do 

comercio ao simples uso, pois a dependencia, para os negociantes, e uma fraqueza 

suscetivel de exploraQao. 

~ evidente que se urn traficante dependente e preso, seu comportamento e 

totalmente diferente do de urn dependente, pois alem da atividade de fornecimento, 

precisa suprir-se tambem da droga. 

Entre os traficantes, de urn modo geral, incluindo o traficante dependente, 

existe como que urn c6digo de honra, em que fica proibida, sob pena de execuQao 

sumaria, a revelaQao dos outros traficantes. 

2.7.3 As Drogas eo Crime 

As drogas estao ligadas ao crime em pelo menos quatro maneiras: 

• A posse nao autorizada e o trafico de drogas sao considerados crimes 

em quase todos os paises do mundo. 86 nos Estados Unidos, a policia 

prende, por ano, cerca de urn milhao de pessoas por envolvimento com 

drogas. Em alguns paises, o sistema judicial esta tao lotado de 

processos criminais ligados as drogas que a policia e os tribunais 

simplesmente nao conseguem dar vazao. 

• Visto que as drogas sao muito caras, muitos usuarios recorrem ao 
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crime para financiar o vicio. 0 viciado em cocaina, por exemplo, talvez 

precise de uns mil d61ares semanais para sustentar o vicio. Nao e para 

menos que os arrombamentos, os assaltos e a prostituictao floresctam 

quando as drogas fincam raizes numa comunidade. 

• Outros crimes sao cometidos para facilitar o narcotrafico, urn dos mais 

lucrativos neg6cios do mundo. 0 comercio ilicito das drogas e o crime 

organizado sao mais ou menos interdependentes. Para garantir o fluxo 

facil das drogas, os traficantes tentam corromper ou intimidar as 

autoridades. Alguns tern ate mesmo urn exercito particular. Os enormes 

Iueras dos baroes da droga tambem criam problemas. Sua fabulosa 

receita poderia facilmente incrimina-los se esse dinheiro nao fosse 

"lavado". Assim, bancos e advogados sao usados para despistar a 

movimentactao do dinheiro das drogas. 

• Os efeitos da propria droga podem levar a atividades criminosas. 

Familiares talvez sofram abusos por parte de usuaries de drogas 

cronicos. Em alguns paises africanos afligidos pela guerra civil, crimes 

horriveis tern sido cometidos por soldados adolescentes drogados. 

2.7.4 Como e por onde a cocaina entra no Brasil?1 

Uma das mais escancaradas portas de entrada de cocaina no Brasil e o 

municipio de Tabatinga (AM), fronteira terrestre com a cidade colombiana de Leticia, 

onde ha urn radar instalado, mantido e protegido por fuzileiros navais norte

americanos. Tabatinga fica numa das margens do rio Solimoes. Na outra, esta o 

Peru. Essa area e chamada de Alto Solimoes. 

Do Para, no norte do pais, ao Parana, no sui, uma extensa faixa fronteiricta 

brasileira e territ6rio livre para 0 ~ngresso de abundantes carregamentos de droga. 

A tendencia e quanta mais acima (Para, Roraima, Amazonas, Acre, 

Rondonia) entra a cocaina, maior a chance de o seu destino ser o exterior. Se a 

porta for Mato Grosso, Mato Grosso do Sui e Parana, havera mais possibilidades de 

a escala final ser o mercado nacional. lsso e tendencia, nao a regra. 

Relat6rio da Divisao de Repressao a Entorpecentes da Policia Federal com o 

1 "Texto extraido do livro Folha Explica 0 Narcotrafico, de autoria de Mario Magalhaes. Publifolha 
(www.publifolha.com.br), 2000." 
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balanc;o de 1999 relaciona os velculos nos quais as drogas (fundamentalmente 

cocalna) provenientes do exterior foram apreendidas pelas autoridades brasileiras: 

avioes (70%), caminhoes (15%), carros (10%) e 6nibus (5%). Ha transporte fluvial, 

pelos rios amazonicos, e marltimos, mas a poHcia evita flagrar os traficantes na 

embarcac;ao- deixa a droga seguir, para conhecer as conexoes. AI, entao, intervem. 

Uma das facilidades com que os traficantes brasileiros contam e a 

abundancia de pistas de avioes cuja existencia e omitida as autoridades 

aeronauticas. No Para, por heranc;a dos garimpos de ouro. No estado de Sao Paulo, 

levantamento da Secretaria de Seguranc;a contabilizou 366 "aeroportos 

clandestinos" em 166 cidades. 

0 espago para pouso e decolagem de aeronaves carregadas de drogas, a 

rigor, nao e necessaria. As de pequeno e medio porte sobrevoam fazendas a baixa 

altitude e jogam os pacotes. E o padrao no interior de Sao Paulo. 

2.7.5 Como e por onde a cocalna sai do Brasil?2 

A coca Ina segue para o exterior por via maritima e aerea. Os principais portos 

de salda sao os de Santos e do Rio. Quantidade volumosa e embarcada, em alto

mar, em barcos que partem da regiao Norte, principalmente de Belem. 

A mercadoria e levada as embarcac;oes em avioes, que a jogam no oceano, 

de onde e recolhida. 0 Departamento de Estado dos EUA aponta os aeroportos de 

Guarulhos (SP), Antonio Carlos Jobim Galeao (RJ) e Porto Alegre (RS) como os 

mais usados para a salda de cocalna. 

Nas operac;oes robustas, a cocalna e acondicionada em "conteineres", como 

de fumo, frangos, soja, arroz, eletr6nicos - tudo o que servir ao disfarce elaborado 

pelos traficantes. 

0 trafico com "mulas", pessoas que levam consigo a mercadoria, responde 

pela salda de menos droga, mas envolve muita gente. A sofisticac;ao dos truques e 

tamanha que roupas sao engomadas com cocalna, que depois sai na lavagem. 

Metodo semelhante e usado com cabelo, pintado com loc;ao impregnada com 

a droga. 

0 repert6rio e vasto. Usam-se latas, pranchas de surfe, pacotes amarrados 

2 "Texto extraido do livro Folha Explica 0 Narcotnifico, de autoria de Mario Magalhiies. Publifolha 
(www.publifolha.com.br), 2000." 
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no corpo. Ate urn padre com 11 ,5 quilos de p6 sob a batina ja foi flagrado. No Brasil, 

agem "mulas" de dezenas de nacionalidades. 

Uma das variantes desse tipo de trabalho implica arriscar a vida, para receber 

de US$ 3 mil a US$ 5 mil por viagem: a droga viaja dentro de capsulas ingeridas 

pelo passageiro. Se uma capsula se rompe, o transportador pode morrer. 

2. 7.6 Quem e quem no Trafico 

• Soldado: e o traficante que anda armado dentro da favela e protege as bocas

de-fumo. Ele mora no morro ou na favela. 

• Boca-de-fumo: e o local dentro do morro ou da favela onde os traficantes 

passam a droga para os distribuidores. 

• Vapor: e o morador do morro que vende a droga na boca-de-fumo. Ele 

tambem faz entregas na estica. 

• Estica: e urn posto avanc;ado das bocas-de-fumo da favela no asfalto. Os 

moradores das redondezas ficam na estica e revendem a droga vinda do 

morro. 

• Formiguinha: e o micro traficante que compra pequenas quantidades e 

revende aos amigos nos bares, academias e escolas. Com o pequeno lucro, 

custeia o proprio vfcio. 

• Disque-drogas: o servic;o e bancado pelo traficante autonomo, que compra 

nos morros ou favelas boas quantidades, com maior grau de pureza. Ele 

entrega o produto por meio de "moto boys" e entregadores de pizza. 

• Quiosques: alem de agua-de-coco e refrigerantes, vendem entorpecentes e 

servem de ponto de contato entre os consumidores e os formiguinhas. 

• Fume-taxi: motoristas de taxi de fachada utilizam os carros para entregar 

drogas em pontos chiques da cidade. 
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3 LEGISLACAO 

A fim de melhor exemplificar a legislactao pertinente ao combate ao 

narcotrafico, foram elencado algumas leis em vigor no Brasil. 

3.1 POLiTICA ADOTADA PELO BRASIL 

0 Brasil tern adotado uma politica consistente no que diz respeito ao controle 

de drogas e combate ao trafico. 

As prioridades tern sido coibir o abuso e a demanda dentro das fronteiras e 

praticar uma politica de estreita cooperactao com outros paises. Neste sentido, o 

Brasil e parte contratante dos tratados mais relevantes relacionados ao controle de 

drogas e, em maio de 1995, foi eleito para a Comissao de Entorpecentes das 

Nactoes Unidas sabre Drogas. Da mesma forma, em nivel regional, o Pais tern 

participado ativamente do trabalho da Comissao lnteramericana para o Controle do 

Abuso de Drogas da Organizactao dos Estados Americanos (OEA). 

No plano bilateral, o Brasil e signatario de varios acordos de cooperactao para 

a prevenctao do uso abusivo, para a reabilitactao e para a troca de informactoes sabre 

legislactao e jurisprudencia nacionais. Tais acordos marcam o inicio de uma nova 

etapa na cooperactao bilateral em materia de entorpecentes, ao trazerem para os 

esforctos conjuntos uma visao compartilhada sabre os desafios a serem enfrentados. 

0 Pais tambem desenvolveu uma serie de programas bilaterais visando combater o 

narcotrafico ao Iongo das fronteiras e vern tomando medidas para atualizar e 

melhorar sua legislactao, visando reduzir a demanda por narc6ticos. 

A Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) e o 6rgao do Governo 

encarregado de planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de 

prevenctao e repressao ao trafico ilicito, uso indevido e productao nao autorizada de 

entorpecentes, bern como as atividades de recuperactao de dependentes. 

A aprovactao e supervisao da Politica Nacional Antidrogas, proposta pela 

SENAD, e feita pelo Conselho Nacional Antidrogas (GONAD), 6rgao colegiado que 

reune representantes das diversas instancias da Administractao Federal envolvidas 

na questao. Dando continuidade aos compromissos assumidos no ambito das 

Nactoes Unidas, com a assinatura da Convenctao contra o Trafico llicito de 

Entorpecentes e de Substancias Psicotr6picas, celebrada em Viena, em 1988, o 

Governo brasileiro aprovou, em marcto de 1998, a Lei n°. 9.613, que dispoe sabre o 

crime de "lavagem ou ocultactao de bens, direitos e valores" e cria o Conselho de 



31 

Controle de Atividades Financeiras (COAF). 

0 principal objetivo do COAF e coordenar esforc;os governamentais com 

vistas ao combate a urn dos principais delitos conexos com o narcotrafico: a 

lavagem de dinheiro. 0 trabalho do COAF esta em consonancia com as orientac;oes 

que vern sendo adotadas internacionalmente, pelos organismos envolvidos no 

combate a lavagem de dinheiro, como o Grupo de Ac;ao Financeira I "Financial 

Action Task Force" (GAFiiFATF} que estabelece padroes internacionais para o 

combate a esse tipo de delito vinculado ao narcotrafico. 

3.2 LEI N°. 891 I 1938 

Ja no ano de 1938, o governo brasileiro se preocupava em controlar, 

regulamentar e definir o que seriam as drogas licitas e ilicitas, tendo naquele ano 

promulgado a Lei n°. 891, Lei de Fiscalizac;ao de Entorpecentes, onde em seu 

Capitulo I, travava de definir quais seriam as substancias consideradas 

entorpecentes, conforme descreve em seu Art. 1 o. 

Art. 1 ° - Sao consideradas entorpecentes, para os fins desta lei e outras 

aplicaveis, as seguintes substancias: 

Primeiro grupo: 

I - 0 6pio bruto, o 6pio medicinal, e suas preparac;oes, exceto o elixir 

pareg6rico e o p6 de Dover. 

II - A morfina, seus sais e preparac;oes. 

Ill -A diacetilmorfina, diamorfina (Herofna), seus sais e preparac;oes. 

IV- A dihidromorfinoma, seus sais (Dilaudide) e preparac;oes. 

V-A dihidrocodeinona, seus sais (Dicodide) e preparac;oes. 

VI - A dihidro-oxicodeinona, seus sais (Eucodal) e preparac;oes. 

VII -A tebafna, seus sais e preparac;oes. 

VIII A acetilo-dimetilo-dihidrotebafna, seus sais (Acedicona) e 

preparac;oes. 

IX- A benzilmorfina, seus sais (peronina) e preparac;oes. 

X- A dihidromorfina, seus sais (Paramorfan) e preparac;oes. 

XI -A N-orimorfina (Genomorfina) e preparac;oes. 

XII - Os compostos N-osimorffnicos, assim como outros compostos 

morffnicos de azoto pentavalente e preparac;oes. 

XIII - As folhas de coca e preparac;oes. 



XIV- A coca ina, seus sa is e preparac;oes. 

XV - A ecgonina, seus sais e preparac;oes. 
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XVI - 0 canhamo cannabis sativa e variedade indica (Maconha, meconha, 

diamba, liamba e outras denominac;oes vulgares). 

XVII -As preparac;oes com urn equivalente em morfina superior a Og, 20 por 

cento, ou em coca ina superior a Og, 10 por cento. 

Segundo grupo: 

I -A etilmorfina e seus sais (Dionina). 

II -A metilmorfina (Codeina) e seus sais. 

§ 1 o - As substancias a que se refere o 2° grupo deste artigo serao sujeitas as 

exigencias estabelecidas para as do 10- grupo, no que- diz respeito a fabricac;ao, 

transformac;ao, refinac;ao, importac;ao, reexportac;ao, aos registros previstos nesta lei 

e a aquisic;ao pelos estabelecimentos farmaceuticos e hospitalares de qualquer 

categoria. 

§ 2° - Ao Diretor do Departamento Nacional de Saude, de acordo com a 

Comissao Nacional de Fiscalizac;ao de Entorpecentes, a que se refere o Art. 44 

desta lei, compete baixar instruc;oes especiais, de carater geral ou regional, sabre o 

uso e o comercio de entorpecentes, as quais serao elaboradas pela Sec;ao de 

Fiscalizac;ao do Exercicio Profissional. 

§ 3° - Essas instruc;oes serao susceptiveis de posteriores revisoes, quando for 

considerado oportuno, podendo, em qualquer tempo, ser introduzidas na relac;ao das 

substancias discriminadas neste artigo as modificac;oes que se tornarem 

necessarias pela inclusao de outras substancias que tiverem ac;ao terapeutica 

semelhante ou de especialidades farmaceuticas que se prestarem a toxicomania· . 

3.3 CONSTITUIQAO FEDERAL I 1988 

A nossa lei maior que e a Constituic;ao Federal (CF), descreve em seu texto 

no Art. 5°, que todos sao iguais perante a lei, e com base nessa previsao legal que 

foi criado o programa de combate ao narcotrafico, 181 Narcodenuncia, para 

,possibilitar que qualquer cidadao, com urn simples telefonema, pudesse fazer sua 

contribuic;ao para uma sociedade mais justa, pais a visao sempre foi de todos devem 

ter o direito de acesso ao Estado, ja que o trafico de substancias entorpecentes nao 

ocorre apenas nos grandes centros, mas sim em todos os lugares, independente do 

tamanho da localidade ou da quantidade de habitantes que ali residem. 
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Assim sendo procurou-se criar urn programa que atendesse na integra a 

legislac;ao e tivesse seu poder de atuac;ao ao alcance de todos os cidadaos 

paranaenses, e, com a possibilidade de repassar os conhecimentos e a infra

estrutura desenvolvida em nosso Estado, para ser disponibilizada, sem nenhum 

onus, para utilizac;ao em outros Estados do territ6rio nacional, pois a ac;ao de 

combate ao narcotrafico, visando ser eficaz e eficiente deve ter a mesma estrutura 

em nivel nacional, objetivando que os resultados sejam mais efetivos. 

Conforme citado, a CF, em seu Art. S0
, define que "Todos sao iguais perante a 

lei, sem distinc;ao de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a 

igualdade, a seguranc;a e a propriedade". 

CF- Art. so- XLIII- a lei considerara crimes inafianc;aveis e insuscetiveis de 

grac;a ou anistia a pratica da tortura, o trafico ilicito de entorpecentes e drogas afins, 

o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os 

mandantes, os executores e os que, podendo evita-los, se omitirem. 

CF - Art. so -XL VI - a lei regulara a individualizac;ao da pena e adotara, entre 

outras, as seguintes: 

a) perda de bens; 

b) multa; 

c) prestac;ao social alternativa; 

d) suspensao ou interdic;ao de direitos. 

3.4 LEI N°. 9714/1998 

Em novembro de 1998, foi editada a Lei n°. 9714/98, modificando dispositivos 

do C6digo Penal, dentre os quais os relativos as penas restritivas de direitos, 

substitutivas da privativa de liberdade. De acordo com a redac;ao da nova Lei, 

passou a constar do inc. I, art. 44, do CP, que "as penas restritivas de direitos sao 

autonomas e substituem as privativas de liberdade, quando aplicada pena privativa 

de liberdade nao superior a quatro anos e o crime nao for cometido com violencia ou 

grave ameac;a a pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for 

culposo". Esta nova regra, por alguns setores da doutrina e jurisprudencia, em uma 

contestavel e isolada interpretac;ao literal, tern sido enderec;ada a agentes do crime 

do art. 12 da Lei de T6xicos. 
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3.5 LEI N°. 6.368/1976 

Em 1976, foi promulgada a Lei de Entorpecentes n°. 6368. 

Art. 1 ° - E dever de toda pessoa ffsica ou juridica colaborar na prevenctao e 

repressao ao trafico ilicito e uso indevido de substancia entorpecente ou que 

determine dependencia ffsica ou psiquica 

Art. 2° - Ficam proibidos em todo o territ6rk> brasUeiro o plantio, a cultura, -a 

colheita e a exploractao, por particulares, de todas as plantas das quais possa ser 

extraida substancia entorpecente ou que determine dependencia fisica ou psiquica. 

Art. 12 - lmportar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, 

vender, expor a venda ou oferecer, fornecer ainda que gratuitamente, ter em 

deposito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar ou entregar, de 

qualquer forma, a consumo substancia entorpecente ou que determine dependencia 

ffsica ou psiquica, sem autorizactao ou em desacordo com determinactao legal ou 

regulamentar: 

Pena - reclusao, de 03 (tres) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 50 

(cinquenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. 

§ 1° - Nas mesmas penas incorre quem, indevidamente: 

I - importa ou exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expoe a venda 

ou oferece, fornece ainda que gratuitamente, tern em deposito, transporta, traz 

consigo ou guarda materia-prima destinada a preparactao de substancia 

entorpecente ou que determine dependencia ffsica ou psiquica; 

- II - semeia, -cultiva ou faz a colheita -de f}lantas -destinadas a preparactao -de

entorpecente ou de substancia que determine dependencia ffsica ou psiquica. 

§ 2° - Nas mesmas penas incorre, ainda, quem: 

I - induz, instiga ou auxilia alguem a usar entorpecente ou substancia que 

determine dependencia ffsica ou psiquica; 

II - utiliza local de que tern a propriedade, posse, administractao, guarda ou 

vigilancia, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, para uso 

indevido ou trafico ilicito de entorpecente ou de substancia que determine 

dependencia ffsica ou psiquica; 

Ill - contribui de qualquer forma para incentivar ou difundir o uso indevido ou o 

trafico ilicito de substancia entorpecente ou que determine dependencia ffsica ou 

psiquica 
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Art. 16 • Adquirir, guardar ou trazer consigo, para uso proprio, substancia 

entorpecente ou que determine dependencia fisica ou psfquica, sem autoriza(fao ou 

em desacordo com determina(fao legal ou regulamentar: 

Pena - deten(fao, de 6 (seis) meses a 2 (dais) anos, e pagamento de 20 

(vinte) a 50 (cinquenta) dias-multa. 

3.6 LEI N°. 8257/1991 

Em 1991, foi promulgada a lei n°. 8257, que dispoe sabre a expropria(fao das 

glebas nas quais se localizem culturas ilegais de plantas psicotropicas, e da outras 

providencias. 

Art. 1° - As glebas de qualquer regiao do pafs onde forem localizadas culturas 

ilegais de plantas psicotropicas serao imediatamente expropriadas e 

especificamente destinadas ao assentamento de colones, para o cultivo de produtos 

alimentfcios e medicamentos, sem qualquer indeniza(fao ao proprietario e sem 

prejufzo de outras san(foes previstas em lei. 

Observe-se dispor o Art. 36, da referida lei, serem consideradas substancias 

entorpecentes ou capazes de determinar dependencia fisica ou psfquica aquelas 

que assim forem especificadas em lei ou relacionadas pelo Servi(fo Nacional de 

Fiscaliza(fao da Medicina e Farmacia, do Ministerio da Saude. 

Dessa forma, esta-se diante das chamadas normas penais em branco em 

sentido estrito ou de complementa(faO heterologa, cujo conteudo nao pode ser 

deduzido do proprio tipo penal, havendo necessidade de recorrer-se, para sua 

complementa(fao, a disposi<foes administrativas como e o caso da portaria n°. 344, 

de 12 de maio de 1998, da Secretaria de Vigilancia Sanitaria do Ministerio da Saude. 

Menciona a citada portaria como substancias de uso proscrito no Brasil, alem da 

cocafna, a maconha, a herofna, etc., tambem o cloreto de etila (lan(fa-perfume), 

como psicotropico, ou seja, substancia que provoca altera(foes de fun<foes mentais 

indesejaveis, amea(fando a saude ou modificando o comportamento humane. 

Assim, por incluir-se o crime definido no Art. 12 da lei 6368, dentre aqueles 

ofensivos a incolumidade publica, caracterizando-se por ser de perigo abstrato, em 

que nao se perquire da efetiva ocorrencia de dana, tendo como sujeito passive 

primario o Estado, nele se insere a importa(fao, venda, transporte etc., do cloreto de 

etila. 
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A CF, ao mesmo tempo em que estabelece como regra que nenhum brasileiro 

sera extraditado, permite a extradi9ao do naturalizado que tiver comprovado 

envolvimento em trafico ilicito de entorpecentes e drogas afins, sendo este o unico 

crime pelo qual admitiu a extradi9ao de brasileiro naturalizado, em mais uma 

inequivoca demonstra9ao da severidade do tratamento juridico dispensavel ao 

narcotrafico, urn dos principais flagelos da atualidade. 

3.7 LEI N°. 8072/1990 

A Lei n°. 8072/90, editada em atendimento a determina9ao constitucional e 

tambem como resposta a consideravel reclamo social, expressamente veda a 

concessao de anistia, gra9a, indulto, fian9a e liberdade provis6ria aos agentes do 

trafico devido a lesividade deste delito, que compromete a for9a de trabalho e 

prejudica, sobremodo, a saude da juventude. 

Provoca corrup9ao, homicidios, chacinas, seqOestros, extorsoes e toda sorte 

de crimes violentos. 0 cumprimento da pena se da em regime integralmente 

fechado, sendo sempre oportuno lembrar que a constitucionalidade deste diploma 

legal foi assentada pelo Plenario do Supremo Tribunal Federal; 

Aos autores do delito do art. 12, da Lei 6368, como regra, nao e dado o direito 

de apelar em liberdade, mesmo sendo primarios e gozando de bans antecedentes. 

0 processo, quando provisoriamente presos, tern seus prazos computados em 

dobra, a despeito do "status libertatis", pela compreensao de que os prazos para 

forma9ao da culpa sao fixados em favor da sociedade, interessada na completa 

apura9ao dos fatos e inflexivel aplica9ao da lei penal, o que por vezes pode 

demandar tempo, e nao em favor da liberdade dos agentes de tao grave delito; 

0 crime do art. 12 integra o rol dos delitos que admitem a prisao temporaria 

(Lei n°. 7960/89, art. 1°, inc. Ill, alinea n), para averigua9oes, cujo prazo de vigencia 

e seis vezes superior ao dos demais crimes em que a mesma custodia e permitida, 

com previsao de prorroga9ao por igual periodo (trinta dias), pela evidente razao de 

que SUa investiga9a0 e objetivo primordial da policia judiciaria; 

A gravidade de uma condena9ao pelo delito do art. 12 da Lei de T6xicos, 

ainda que nao caracterize reincidencia e mesmo sem transito em julgado, por si s6, 

conduz a agravamento da pena do porte ilegal de arma (art. 10, § 3°, inc. IV da Lei 

n°. 9437/97); 
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Todo este regramento especial ao crime de narcotrafico traz a baila a norma 

do Art. 12 do Codigo Penal, de unissona interpreta~ao doutrinaria: "As regras gerais 

do Codigo aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se este nao dispuser 

de modo diverso". 

Oeste dispositive decorrem dois principios que estao logicamente conectados: 

• principia da primazia da lei penal especial quando seu comando colidir 

com regra da Parte Geral do CP, e; 

• principia da supletividade das normas gerais do CP, que as estendem 

as leis penais especiais nos casas em que estas se mostram silentes a 

respeito do assunto. A combina~ao dos dois principios logicos lan~a a 

ponte que permite relacionar o Direito Penal codificado ao Direito Penal 

nao codificado, na expressao de Anibal Bruno; 

0 proprio art. 44 do CP, em seu inc. Ill, com a reda~ao dada pela Lei n°. 

9714/98, condiciona a substitui~ao da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos quando, dentre outros requisites, a personalidade do condenado, os motivos 

e circunstancias do crime indicar a suficiemcia da substitui~ao em termos de 

repressao e preven~ao do crime, condi~ao a que o trafico de entorpecentes, seja 

pelo rigor que lhe destinam as normas especiais, seja pela propria natureza como 

fato social, seja pelos maleficios que produz, nao tern como atender. 

A lei nao faz distin~ao entre o agente que importa toneladas de cocaina e a 

mulher do presidiario que o presenteia com pequena quantidade de maconha. 

Distin~oes baseadas no volume ou natureza da substancia comercializada, na 

organiza~ao ou empreitada solitaria do narcotraficante, no reduzido ou consideravel 

ambito territorial do trafico, devem repercutir na valora~ao juridica do fato. 

Encontram campo adequado a este sopeso na dosimetria da pena privativa de 

liberdade, pois, dispoe o Juiz, a quem se reconhece boa dose de arbitrio na fixa~ao 

da reprimenda, entre o minima de tn3s e o maximo de quinze anos de reclusao 

cominados pelo tipo do Art. 12, da Lei 6368, de alta flexibilidade em termos 

quantitativos para conferir justa apenamento, para dar a cada urn, o que realmente e 
seu. 

Dizer-se que o traficante de pequeno porte e urn "nada" diante do 

megatraficante, ou que considera-lo perigoso e merecedor de severa san~ao 

significa estimular o "status quo", para que continue a policia a preocupar-se 

basicamente com quem representa menor risco a comunidade, e assertiva que so 



38 

pode ser feita devido ao total desconhecimento da tragica realidade do cotidiano, em 

que pequenos traficantes cercam escolas, lanchonetes, saloes de fliperama, casas 

de espetaculos, centros comerciais, estadios de esportes e outros locais de habitual 

frequencia juvenil, minando, passo-a-passo, paulatina, mas eficazmente, forma 

inexoravel, a nossa juventude, e quem sabe, nossos filhos e filhos de nossos 

amigos. E assertiva que s6 pode decorrer de urn completo desconhecimento de que 

os pequenos traficantes sao os maiores interessados em proporcionar a inicia~ao 

gratuita aos futuros fregueses, disseminando o uso dos entorpecentes e 

favorecendo a dependencia; e comum, metodo utilizado especialmente nas classes 

economico-sociais mais baixas, sem qualquer pudor, para transformar crian~as e 

adolescentes em seus "laranjas", as quais inicialmente sao viciadas atraves da 

cessao da droga, fazendo, nao raro, que abandonem os bancos escolares e 

conhe~am os bancos dos Juizados da lnfancia e Juventude, como primeiro degrau 

na escalada de marginaliza~ao a que criminosamente os endere~am. 

Em face do Direito Penal que hoje dispomos, e em obediencia as normas que 

devem traduzir crimes de desigual gravidade e criminosos de desigual 

periculosidade, infelizmente passam a receber desigual tratamento retributive, na 

exata medida em que se desigualam. Nosso ordenamento penal impoe maior 

severidade aos crimes mais graves e facilita o convivio social dos condenados por 

delitos leves. Aos agentes de trafico de drogas, destina a mais severa reprimenda 

penal dentre as disponiveis (priva~ao de liberdade), inclusive no tocante ao seu 

cumprimento (regime integralmente fechado). Aos narcotraficantes, por expressa 

disposi~ao da lei especial, os imperatives de preven~ao geral e especial nao se 

comprazem com meras restri~oes de direitos. A prisao continua sendo a justa e 

adequada resposta. 

3.8 LEI N°. 10357 I 2001 

Em 27 de dezembro de 2001, foi promulgada a Lei n°.10357, que Estabelece 

normas de controle e fiscaliza~ao sobre produtos quimicos que direta ou 

indiretamente possam ser destinados a elabora~ao ilicita de substancias 

entorpecentes, psicotr6picas ou que determinem dependencia fisica ou psiquica, e 

da outras providencias. 

Art. 1 o - Estao sujeitos a controle e fiscaliza~ao, na forma prevista nesta Lei, 

em sua fabrica~ao, produ~ao, armazenamento, transforma~ao, embalagem, compra, 
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venda, comercializa9ao, aquisi9ao, posse, doa9ao, emprestimo, permuta, remessa, 

transporte, distribui9ao, importa9ao, exporta9ao, reexportac;ao, cessao, 

reaproveitamento, reciclagem, transferencia e utiliza9ao, todos os produtos qufmicos 

que possam ser utilizados como insumo na elabora9ao de substancias 

entorpecentes, psicotr6picas ou que determinem dependencia ffsica ou psfquica. 

§ 1 o - Aplica-se o disposto neste artigo as substancias entorpecentes, 

psicotr6picas ou que determinem dependencia ffsica ou psfquica que nao estejam 

sob controle do 6rgao competente do Ministerio da Saude. 

§ 2° - Para efeito de aplica9ao das medidas de controle e fiscaliza9ao 

previstas nesta Lei, considera-se produto qufmico as substancias qufmicas e as 

formula96es que as contenham, nas concentra96es estabelecidas em portaria, em 

qualquer estado ffsico, independentemente do nome fantasia dado ao produto e do 

uso lfcito a que se destina. 

3.9 DECRETO N°. 1385 I 2003 

Em 26 de maio de 2003, foi editado o Decreto n°. 1385 instituindo no Parana 

o Projeto 161 - Narcodenuncia. 

Art. 1°- fica institufdo no Estado do Parana, o Projeto 161 - Narcodenuncia, 

que tern como objetivo estabelecer uma corrente de combate ao narcotrafico, 

preservando o sigilo do denunciante, como garantia a comunidade, que exercera 

papel fundamental nesta parceria. 

Art. 2° - Fica estabelecido que a coordenac;ao, o controle e o gerenciamento 

deste Projeto, sera efetuado pela Secretaria de Estado da Justi9a e da Cidadania e 

Secretaria de Estado da Seguran9a Publica que, oportunamente, atraves de 

resolu9ao conjunta, estabelecerao as regras de funcionamento do projeto ora 

institufdo. 

3.10 RESOLUQAO CONJUNTA I 2003 

Em 29 de junho de 2003 foi editada a Resoluc;ao Conjunta entre a Secretaria 

de Estado da Justic;a e da Cidadania e a Secretaria de Estado da Seguran9a 

Publica, estabelecendo as regra de funcionamento do Projeto 161 - Narcodenuncia. 

Art. 1 o - Fica estabelecido que a Coordena9ao Estadual do Projeto 161 -

Narcodenuncia, sera exercida pelo Major Jorge Costa Filho, que tera como 



40 

incumbencia a coordena~ao, o controle e gerenciamento de todas as 

Coordenadorias Regionais. 

Art. 2° - As Coordenadorias Regionais, indicadas pelo Coordenador Estadual, 

mediante previa aprova~ao das Secretaries de Estado da Justi~a e da Cidadania e 

da Seguran~a Publica, serao responsaveis pelo gerenciamento e controle regional, 

devendo repassar a Coordenadoria Estadual todas as denuncias recebidas e 

providencias tomadas. 

Art. 3° - Fica determinado que a implanta~ao do Projeto 161 - Narcodenuncia, 

sera dividido em 06 (seis) Regionais, a saber: 

- Regional 01 - Curitiba- c6digo 41; 

- Regional 02 - Ponta Grossa - c6digo 41; 

- Regional 03 - Londrina - c6digo 43; 

- Regional 04- Maringa - c6digo 44; 

- Regional 05 - Cascavel - c6digo 45, e; 

-Regional 06- Pato Branco- c6digo 46. 

Art. 4° - Os integrantes das Centrais Regionais de Atendimento serao 

selecionados e treinados pela Coordenadoria Estadual, nao sendo possibilitado ao 

operador acesso ao banco de dados, ficando, portanto, restrito ao seu conhecimento 

apenas ao registro da denuncia que receber. 

Art. 5°- A partir desta regulamenta~ao, sera feito a cada 60 (sessenta) dias, 

uma avalia~ao das a~oes desenvolvidas pelo Projeto, possibilitando corre~oes e 

ajustes que se fizerem necessaries. 

3.11 DECRETO N°. 5814 I 2005 

Em 07 de dezembro de 2005, foi editado o Decreta n°. 5814, ampliando a 

area de atua~ao do projeto ja redenominado 181 - Narcodenuncia em virtude da 

mudan~a do n°. recebedor das liga~oes. 
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4 181 • NARCODENUNCIA 

Nesta fase, serao demonstrados os resultados obtidos desde a implantactao 

do programa 181 - Narcodenuncia, para que se possa ao termino ter-se uma 

avaliactao sabre a eficiencia e a eficacia do programa. 

4.1 CRIAQAO DO 181- NARCODENUNCIA 

0 crescimento populacional do Brasil e consequentemente do Estado do 

Parana, fez com que as mazelas existentes tambem aumentassem, diminuindo a 

qualidade de vida das pessoas que vivem nos grandes centros urbanos. 

Os pequenos municfpios, apesar de nao sofrerem nas mesmas proporctoes, 

tambem passaram a sofrer dos mesmos problemas encontrados antigamente 

apenas nos grandes centros, e entre esses, o que mais vern causando 

preocupactoes, na populactao, e o aumento do consumo e venda de drogas ilfcitas. 

A importancia do trabalho de prevenctao ao uso de substancias entorpecentes 

e fundamental para que a comunidade como urn todo, possa manter-se Ionge das 

drogas que geram dependencia qufmica. 

As campanhas educativas, porem, nao conseguem, por si s6 acabar com a 

estrutura criada pelos traficantes. Assim sendo, e necessaria que a populactao 

participe, ativamente, mobilizando-se contra os traficantes, os quais sao urn "cancer" 

e devem ser retirados do convfvio publico. 

Tem-se exito somente com o apoio da comunidade, que e parte interessada 

no combate, nao contra aquele que e dependente das drogas, mas contra o que a 

fornece e distribui, que e 0 traficante propriamente dito, onde 0 problema realmente 

esta centrado. 

0 dependente deve ser vista nao como urn marginal, mas como alguem que 

necessita de ajuda, e uma das formas de ajuda-lo e retirando de circulactao os 

traficantes que alimentam o seu vfcio, fazendo com qu,e em muitos casas, o 

dependente qufmico venha a cometer crimes buscando conseguir a droga para seu 

consumo proprio. 

4.2 OBJETIVO DO 181- NARCODENUNCIA 

0 objetivo do projeto criado inicialmente com a denominactao de 161 -

Narcodenuncia, foi criar urn Programa que estabelecesse uma grande corrente de 

combate ao narcotrafico em todo o territ6rio paranaense, com a participactao direta 
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da comunidade em parceria com o Estado, pois as grandes apreensoes de drogas 

sao geralmente em decorrencia de denuncias recebidas. 

A partir da criac;ao do programa de combate ao narcotrafico, 181 

Narcodenuncia, a populac;ao paranaense teve urn "canal" aberto para poder efetuar 

suas denuncias sem receio de ter a sua seguranc;a ou a de seus familiares colocada 

em risco, pois todas as denuncias sao seguras, ja que nao e registrado o numero do 

telefone, nem de onde esta sendo feito o contato, nem tampouco e pedido algum 

tipo de identificac;ao para quem esta fazendo a denuncia. 

As denuncias podem ser efetuadas de qualquer telefone, sem nenhum custo 

para a populac;ao, sendo total a seguranc;a de que realiza a denuncia. Assim sendo, 

as pessoas podem fazer as suas denuncias do telefone instalado em sua casa, pois 

o governo do estado garante o sigilo da ligac;ao e que a privacidade do denunciante 

em momenta algum sera exposta. 

Tal como o Super-Her6i que combate o crime, mas tern sua identidade 

secreta preservada, a populac;ao tambem pode se tornar urn Super-Her6i e 

combater o crime e em especial os traficantes de drogas, que se hoje nao estao 

vendendo drogas para alguem de sua familia, com certeza amanha poderao estar. 

4.3 OBJETIVOS ESPECfFICOS DO 181- NARCODENUNCIA 

Ampliar a ac;ao de combate ao narcotrafico em todo o Estado do Parana, e 

nao apenas nos grandes centros, pois assim como sao encontrados problemas de 

consumo de drogas e a presenc;a de traficantes na Capital do Estado, e nas grandes 

cidades, os Distritos das cidades no interior do Estado onde a populac;ao e pequena, 

tambem merecem o mesmo respeito e atenc;ao das autoridades constituidas. 

Para tal foi fundamental aumentar o espirito de colaborac;ao da comunidade, 

fazendo-a integrar-se ao programa como participante ativa no combate aos 

narcotraficantes. 

A participac;ao da comunidade esta desde o inicio do programa resultando 

nas prisoes de traficantes e na apreensao de grandes quantidades de drogas, 

diminuindo desta forma a quantidade de drogas em circulac;ao e consequentemente 

diminuindo tambem o seu consumo. 

As ac;oes desenvolvidas no Estado do Parana tambem tern reflexos nacionais, 

pois o Parana e urn corredor para o trafico, sendo o Paraguai urn dos maiores 

fornecedores de maconha e tambem porta de entrada da cocaina para o Brasil. 
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As apreens5es de drogas efetuadas estao e irao continuar salvando nao s6 a 

vida dos paranaenses, mas de varios brasileiros que com certeza iriam consumi-las 

Error Name: /stackunderflow 

Offending Command: --image--

4.4 ABRANGENCIA DO 181- NARCODENUNCIA 

operand stack: - - :;odenuncia tern atuac;ao em todo o territ6rio do Estado de 

Parana, com as centrais de atendimento a populac;ao instalada em 06 (seis) cidades 

p61os denominadas Regionais, que sao: 

• 41 - Curitiba; 

• 42 - Ponta Grossa; 

• 43 - Londrina; 

• 44- Maringa; 

• 45 - Cascavel, e; 

• 46 - Pato Branco. 

MAPA 1 - DIVISAO DO ESTADO DO PARANA NO ATENDIMENTO DO 181 
NARCODENUNCIA 
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Conforme se ve no mapa acima, o Estado do Parana, para efeito de 

recebimento das denuncias, foi dividido em 06 (seis) Regionais, a fim de poder dar 

urn carater mais pessoal no atendimento. 

Tal postura na modelagem de distribuic;ao do Estado, para o recebimento de 

denuncias, foi tomada visando nao se criar melindres entre as instituic;oes (PM, PC, 

PF e PRF), que iriam atuar em conjunto no combate ao narcotrafico com base nas 

informac;oes recebidas pelo telefone 181. 

A distribuic;ao recebeu urn carater estritamente tecnico, visando simplesmente 

atender as necessidades operacionais para o recebimento da denuncia, pois como 

todo o sistema e informatizado e operacionalizado atraves da rede mundial de 

computadores, "Internet", nao haveria motivo para dividir-se o Estado de outra 

maneira, pois caso fosse dividido com base nas areas de responsabilidade 

circunscricional de uma das instituic;oes, com certeza haveria resistencia por parte 

das demais instituic;oes. 

Assim sendo, para tal foi utilizado como referencial os c6digos de telefonia, 

que em nosso Estado sao do c6digo de area 41 ao c6digo de area 46. 

Alem de facilitar o direcionamento das ligac;oes para as cidades polo, facilitou 

o atendimento realizado pelos telefonistas, pois como o Estado do !Parana possui 

em seu territ6rio 399 (trezentos e noventa e nove) municipios, seria muito dificil 

contratar uma pessoa que conhecesse a todos. 

Assim sendo, com a regionalizac;ao do atendimento, procurou-se dar uma 

melhor qualidade na hora do recebimento da denuncia, pois se ao realizar uma 

denuncia, o que em si, ja e uma decisao dificil, se o atendente nao tivesse nem uma 

minima noc;ao do local de origem da ligac;ao, a pessoa que estivesse realizando a 

denuncia perderia a credibilidade, ou seja, se quem recebe a denuncia nao sabe 

onde fica o municipio de onde o denunciante esta realizando a denuncia, o mesmo 

poderia pressupor que tambem nao lhe dariam o atendimento adequado na 

denuncia que estaria realizando. 

4.5 ESTRUTURA DO 181 - NARCODENUNCIA 

A estrutura do 181 - NARCODENUNCIA foi compartimentada em tres niveis, 

sendo: 

• Coordenac;ao Estadual; 

• Coordenac;ao Regional, e; 
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• Centrais Regionais de Atendimento. 

4.5.1 Coordenac;ao Estadual 

0 Coordenador Estadual e indicado pelo Secretario de Estado da Justic;a e da 

Cidadania em conjunto com o Secretario de Estado da Seguranc;a Publica, o qual 

tern como incumbencia a Coordenac;ao, Controle e Gerenciamento de todas as 

Regionais. 

4.5.2 Coordenador Regional 

0 Coordenador Regional e indicado pelo Coordenador Estadual, o qual sera 

responsavel pela Coordenac;ao, Controle e Gerenciamento em nivel Regional, pelo 

repasse das denuncias recebidas para o Coordenador Estadual, bern como para o 

6rgao competente para as providencias pertinentes. 

0 Coordenador Regional tern acesso apenas as informac;oes atinentes a sua 

area de atuac;ao. 

4.5.3 Centrais Regionais de Atendimento 

Os integrantes das Centrais Regionais de Atendimento sao selecionados na 

fase de implantac;ao pelo Coordenador Estadual, e posteriormente em caso de 

substituic;oes sao selecionados pelo Coordenador Regional, e serao incluidos no 

sistema ap6s aprovac;ao final pelo Coordenador Estadual. 

Os operadores do 181 - NARCODENUNCIA sao responsaveis pelo 

atendimento telefonico do numero 181, os quais registram todas as denuncias 

recebidas. 

Nos casos de denuncias que estao em flagrante delito, os atendentes do 181 

comunicam imediatamente o 6rgao competente no municipio de origem da denuncia 

a fim de que nao se perca a oportunidade da ac;ao. 

Nos demais casos, as ac;oes sao tomadas pelo Coordenador Regional, de 

acordo com as caracteristicas e urgencia que cada denuncia requerer. 

Gada operador tern acesso apenas ao registro da denuncia que esta 

recebendo, nao lhe sendo disponibilizado acesso ao banco de dados. 
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4.6 DENUNCIAS 

As denuncias oriundas da populac;ao atraves dos telefonemas anonimas sao 

classificadas em 02 (dois) niveis distintos. 

4.6.1 Classificac;ao das Denuncias 

As denuncias sao classificadas em dois niveis: 

• lmediata, e; 

• Mediata. 

4.6.1.1 Denuncia lmediata 

As denuncias efetuadas sobre situac;oes que estao em andamento, ou seja, 

em flagrante delito, sao repassadas imediatamente ao municipio de origem da 

denuncia ao 6rgao que tiver estrutura para dar uma resposta imediata (Policia 

Militar, Policia Civil, Policia Federal ou Policia Rodoviaria Federal), visando desta 

forma nao colocar a estrutura do 181 - Narcodenuncia em descredito, por falta de 

ac;ao ou por burocracia interna. 

Caso a natureza da denuncia seja de flagrancia e o local for a via ou 

logradouro publico, sao tomadas todas as medidas visando a prisao em flagrante do 

traficante denunciado. Nesses casos, e disponibilizado urn prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas para que seja dada uma resposta ao Coordenador Regional sobre as 

medidas adotadas, visando propiciar urn efetivo controle sobre todas as ac;oes e 

dessa forma demonstrar a populac;ao que 0 programa de denuncias, atraves do 

telefone 181 ' e eficiente e eficaz. 

4.6.1.2 Denuncia Mediata 

As denuncias classificadas como mediatas, sao subdivididas em: 

• Normais, e; 

• Urgentes. 

4.6.1.2.1 Normais 

Sao definidas como "normais" as denuncias que tiverem como foco, os 

usuarios, dependentes de substancias entorpecentes. 
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4.6.1.2.2 Urgentes 

Sao definidas como "urgentes" as denuncias que tiverem como foco os 

traficantes, sendo para tais casas, ap6s a comunicac;ao para o 6rgao competente, 

disponibilizado urn prazo preestabelecido conforme a necessidade de cada caso, 

para que seja dada uma resposta formal ao Coordenador Regional sabre as 

medidas adotas; 

Em todas as situac;oes, "imediata" ou "mediata" (normal ou urgente), em caso 

de nao-resposta pelo 6rgao recebedor da denuncia, o Coordenador Regional 

comunica tao logo tenham decorrido os prazos previstos quando do 

encaminhamento das denuncias ao Coordenador Estadual, para que sejam tomadas 

as medidas pertinentes visando propiciar que todas as denuncias tenham o mesmo 

tratamento, ou seja, que todas tenham uma soluc;ao. 

4.7 AVALIAQAO 

Periodicamente sao efetuadas avaliac;oes sabre o desempenho, em nivel 

Estadual e Regional, das necessidades detectadas, a fim de serem tomadas 

providenciadas imediatas, visando as correc;oes necessarias, para melhorar, ainda 

mais, o desempenho de todos os que participam, direta ou indiretamente do 181 -

Narcodenuncia, e, para que a populac;ao paranaense possa, realmente, confiar no 

programa de combate ao narcotrafico e efetuar suas denuncias contra os traficantes, 

que corrompem a nossa juventude. 

4.8 TRANSPARENCIA DAS AQOES 

Visando mostrar a populac;ao como urn todo que o programa de combate ao 

narcotrafico esta cumprindo com o "papel" para o qual foi criado, desde seu inicio 

teve como uma de suas metas apresentar a populac;ao os resultados obtidos 

oriundos do apoio prestado pela comunidade atraves das denuncias dirigidas ao 

programa. 

Para tal foi criado e tornado publico urn "site" de acesso para toda a 

populac;ao no seguinte enderec;o: www.181.pr.gov.br, onde qualquer cidadao pode 

acompanhar os resultados decorrentes das ac;oes desenvolvidas pela PM, PC, PF e 

PRF, atraves de tabelas demonstrando as quantidades de drogas apreendidas por 

municipio, bern como materias veiculadas, nos meios de comunicac;ao, sabre 

apreensoes de drogas e prisoes de traficantes. 
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Dessa forma, procura estimular aqueles que ja realizaram denuncia que 

continuem a denunciar os traficantes bern como aqueles que nunca realizaram uma 

denuncia, sintam-se estimulados a colaborarem e venham realizar uma denuncia, 

visando melhorar, ainda mais, a performance atual do 181 - Narcodenuncia. 

4.9 AMPLIAQAO EM NlVEL NACIONAL 

0 n°. 181 foi liberado pela ANATEL como nivel emergencial, nao tarifado, o 

que possibilitara que os demais Estados venham a utilizar o n°. 181, nos mesmos 

moldes em que o Parana ira utilizar. 

0 n°. de telefone 181 foi uma conquista que contou com a participa<{ao do 

Governo do Parana, e como a meta inicial do 161 - Narcodenuncia, quando de sua 

cria<{ao era atender a todos os municipios do Estado, e a partir da cria9ao a nivel 

nacional do n°. de telefone 181, a meta passou a ser que todos os Estados tivessem 

disponivel o mesmo programa de combate ao Narcotrafico. 

Para tal, o Exmo. Governador do Estado do Parana, Roberto Requiao de 

Mello e Silva, autorizou a cessao de uso do ""software"", utilizado e desenvolvido por 

tecnicos da CELEPAR, pelo 181 - Narcodenuncia, por qualquer Estado que tenha 

interesse em se encajar no combate ao narcotrafico, sem nenhum custo. 

Com tal iniciativa, o governo do Parana espera que, em breve, haja urn 

sistema de denuncia em nivel nacional, com os bancos de dados interligados, o que 

proporcionara maior eficiencia e eficacia no combate ao Narcotrafico. 

4.10 RESULTADOS OBTIDOS 

A participa<fao da comunidade foi muito acima do esperado, pois em 03 (tres) 

anos de funcionamento, foram registradas mais de 50.000 (cinquenta mil) denuncias 

oriundas de todo o Estado do Parana, denuncias estas que resultaram na apreensao 

de mais de 220.000 kg (duzentos e vinte mil quilos) de maconha, 2.100 kg (dois mil 

e cern quilos) de cocaina, 740.000 (setecentas e quarenta mil) pedras de "crack", 

alem de apreensoes de haxixe e outras drogas. 

Alem dessas apreensoes, foram efetuadas as prisoes de 6.697 homens e 

1.427 mulheres, alem da apreensao de 1.331 meninos e 269 meninas. 

Alem das drogas mais conhecidas, tambem foram apreendidas outras drogas 

menos conhecidas, mas tao maleficas, entre as quais citamos: "ecstasy", LSD, 

heroina, "tinner'', cola de sapateiro, haxixe, pasta base de cocaina e lan<{a-perfume. 
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4.1 0.1 Apreensoes de coca ina 

Para ter-se uma visao sabre os resultados obtidos no Estado do Parana com 

relac;ao as apreensoes de cocaina no periodo compreendido entre junho de 2003 e 

junho de 2006 faz-se necessaria uma avaliac;ao mensal do periodo. 

QUADRO 3 - APREENSOES DE COCAINA em kg - 2003 I 2006 
2003 2004 2005 

Janeiro -X- 214 
Fevereiro -X- 10 
Mar<;o -X- 16 
Abril -x- 33 
Maio -X- 16 
Junho 00 31 
Julho 28 21 
Agosto 268 00 
Setembro 00 05 
Outubro 17 00 
Novembro 13 16 
Dezembro 68 75 

FONTE: 181- Narcodenuncia 
Obs.: o programa 181 - Narcodenuncia teve infcio em junho de 2003. 
* Levantamento de dados realizado ate 14 jun. 

MAPA 2 - APREENSOES DE COCAINA 2003 I 2006 

53 
57 
48 
10 
34 
186 
12 
04 
00 

214 
34 
24 

2006 
17 
18 

469 
05 
81 
19* 
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4.1 0.2 Apreensoes de "crack" 

Para ter-se uma visao sabre os resultados obtidos, no Estado do Parana, com 

rela<fao as apreensoes de "crack" no perfodo compreendido entre junho de 2003 e 

junho de 2006, faz-se necessaria uma avalia(fao, mensal, do perfodo. 

Tal avalia(fao demonstra 

QUADRO 4 - APREENSOES DE "CRACK" em pedras - 2003 I 2006 
2.003 2.004 2.005 

Janeiro -X- 2.694 81.355 
Fevereiro -X- 3.730 2.691 
Mar9o -x- 10.102 4.290 
Abril -X- 9.987 7.814 
Maio -X- 6.235 14.542 
Junho 226 10.149 16.118 
Julho 3.550 7.456 10.017 
Agosto 1.361 14.708 18.119 
Setembro 666 19.399 16.357 
Outubro 397 1.658 25.840 
Novembro 6.008 25.462 124.779 
Dezembro 2.835 6.635 11.948 

FONTE: 181 - Narcodenuncia 
Obs.: o programa 181 - Narcodenuncia teve inicio em junho de 2003 
* Levantamento de dados realizado ate 14 jun. 

MAPA 3 - APREENSOES DE "CRACK" 2003 I 2006 

Foz 

2006 
6.314 
7.775 

79.100 
116.168 
70.005 
14.924* 

-X-
-X-
-X-
-X-
-X-
-X-
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4.1 0.3 Apreensoes de Maconha 

Para ter-se uma visao sobre os resultados obtidos no Estado do Parana com 

relagao as apreensoes de maconha no periodo compreendido entre junho de 2003 e 

junho de 2006 faz-se necessaria uma avaliagao mensal do periodo. 

QUADRO 5 - APREENSOES DE MACONHA em kg - 2003/2006 
2.003 2004 2005 

Janeiro -X- 6.775 813 
Fevereiro -x- 5.212 397 
Marco -x- 2.671 16.341 
Abril -x- 2.605 6.730 
Maio -x- 7.369 13.767 
Junho 38 11.768 7.798 
Julho 1.169 5.365 7.703 
Agosto 3.295 4.474 9.820 
Setembro 2.135 4.119 11.142 
Outubro 2.657 5.382 12.439 
Novembro 3.667 3.792 10.948 
Dezembro 3.215 1.135 13.203 

FONTE: 181- Narcodenuncia 
Obs.: o programa 181 - Narcodenuncia teve infcio em junho de 2.003 
* Levantamento de dados realizado ate 14 jun. 

MAPA 4- APREENSOES DE MACONHA em kg 2003/ 2006 

Foz 

2006 
2.807 
6.206 
16.112 
8.062 
4.680 

13.990* 
-x-
-X-
-X-
-X-
-X-
-X-
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4.1 0.4 Apreensoes de maconha par municipio 

No quadro abaixo apresentamos o volume de apreensoes de droga por 

municipio, com o intuito de poder se visualizar, nao s6 atraves do mapa, mas sim 

detalhadamente. 

A maconha e atualmente a droga mais consumida em nosso Estado, nao 

send a registrado apreensoes em apenas 12 (doze) dos 399 (trezentos e noventa e 

nove) municipios. 

Apesar de ser uma constata(_{ao triste, par outro lado, hoje em decorrencia do 

programa de combate ao narcotrafico 181 - Narcodenuncia ha a possibilidade de 

poder ter uma visao real de cada municipio, bern como se o Estado esta ou nao 

atuando para coibir tanto o consumo como o trafico. 

QUADRO 6 - APREENSOES DE MACONHA POR MUNICiPIO EM kg, 16/06/2003 
A 14/06/2006. 

Foz do Iguac;u ... 50.239 
!Guaira 19.218 
Londrina 13.852 
Sao Miguel do Iguac;u 13.668 
Cascavel 10.050 
Ceu Azul 7.192 
Santa Terezinha de Itaipu 6.673 
Ipora ' \1 ' ' ,) '! 

' l"' ;. ',, >;;f ' 5.257 
Santa Helena 4.843 
Maring a 4.718 

Campo Mourao 4.656 
Guaraniac;u 4.642 
Umuarama 4.587 ... 
Curitiba 4.497 

'• 

Laranjeiras do Sui 4.160 
Maria Iva 3.959 
Sao Jose das Palmeiras · 

,. : ·. ·.·:; . 
3.907 

Matelandia 3.712 
!Terra Roxa 3.632 

Cambe .. 3.346 
Colombo 3.144 .. 
Ubi rata 2.656 
Pato . Bragado 2.398 
Cruzeiro do Oeste 2.119 

Barracao 2.020 
jGuarapuava 2.004 



]Tuneiras do Oeste 

JCorbelia 
!Perobal 
Palotina 

. 

;J t' ·~--!~r '/;,',~:!·. 'i;.t~:~t.-~ ~ 
, .,· ~· "' ·.,;; :.~n: ... . 

Engenheiro Beltrao . : ~; .. ;: , i~{·:i · .. : :; 

lcoronel Vivid a ... : ·{: J~: .. ·:::,. ]i·.i~::;::. : -: 
]Fazenda Rio Grande , " ·· .. , ,, ·· ::;;:/1; :~i ; :r 

Ass is Chateaubriand . .. -'.,.,, ··.:.,~ ; .. : ~:~>i, : :? 

Querencia do Norte .. 

M~rechal Candido R01id6n ~· 
Francisco Beltrao 
Itaipulandia 

jPonta Grossa 

!Paranavaf 

lMa~ia Helena 
]Piraquara 

!Francisco Alves 

.: ''.. . .: 

Capitao Leonidas Marques 
Andira 

]santa Tereza do Oeste 
Pato .Branco 
Sarandi 
]Tap·ejara 

lMarmeleiro 
]Mambore 
Sao Jos~ dos Pinhais . 
imbau · · 
!vera Cruz do Oeste · · 

Realeza 
]Arapongas 
Nova Laranjeiras 
Diamante do Oeste 
Nova Tebas 
ITre: Barras do Parana 

.... 
"' '··: T 

;:~·~:tH.,• t·i;~~:~~¥·~;j]i: .' 

. " . L~: , 
: '" 
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1.873 
1.617 
1.598 
1.539 
1.517 
1.501 
1.456 
1.424 
1.350 
1.323 
1.275 
1.145 
1.080 
1.079 
1.000 
883 
839 
792 
792 
762 
586 
577 
550 
548 
548 

·,· 

418 
404 
399 
397 
369 
345 

.. 
325 
306 
262 
220 
209 
206 
183 
175 
160 
155 
144 
143 
136 
130 
129 
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IReserva 122 
!santo Antonio do Sudoeste -·· 121 
Plana Ito 111 
Quatro Pontes .. 111 

;: (, , ';·•:j• I 

• ~' ' '~: • '"' .l 
Bandeirantes 93 

Goioere '' .. • . : i ·" .. ~1r~l. . . 
l. ( '· ; ;! .. ; 85 

Colorado ·; ::. :ttt '. 84 

!Formosa do Oeste I!. ' :' < ;! l· 69 

Boa Vista da Aparecida · 
. ; ' t: ,; :'r: 
'<.l !:: .. { ii· .. ,, 65 

Ouro Verde do Oeste 63 

Ibipora 62 

!Paranagua 61 

lcambara 58 

!Pinhais 54 

lcapanema ·:-~ ,, ,. ·' (;.;[ J,. 50 
,,. 

Balsa Nova 47 
Campina da Lagoa .. 

1 r , 

.,. : 46 

Floresta ; , ....... '" 
43 

Jani6polis 41 

Guaratuba 40 
'· ,. 

Iguara~u ' ~I, ' • ; • ' 38 

Flor da Serra do Sui 38 

Loanda 37 

Apucarana 33 

Rio Negro 
•,, 

32 
Al.mirante Tamandan§' 31 
Nova Esperan~a 20 

Cafezal do Sui ;. . . :',:,,, 
''· .'f· :''':.: 20 

Quedas do Igua~u 
I . 1 ;;,,;· ·:11 .i:l ·. ',i', 19 

Mercedes 
··'· L 

18 

Jesuftas ,; .· 18 

15 
! :', ; 

'. ' ' ~·.~ .i Campo Magro 

Pal mas 13 
Jataizinh.o 10 
Alto Parana 8 

5 Dais Vizinhos •i 

• ; '~ :: .> ~. .. ,, 

Matinhos 5 

Fe nix 
" f 

~ . · .. 5 

Diamante do Norte 3 

Araucaria 3 

Jacarezinho i : .: .. '\' 
11 ; t . . .: .~ 3 

Pontal do Parana 2 

Castro 2 

Saito do Lontra .. 1,5 
Uniao da Vit6ria 

'· 
1,4 
1 Quatro Barra? · .. -
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1 
0,9 

!Nova Esperan~a do Sudo~ste .· . ;:·:: ;· ·.:.'. ;,::···.·.;_·_~_" ;_ .. ·.· .. •.··.·,1;.•· ... ·! lt._:i. fNov~~ Prata do Ig.._u_a ..;..~u--i .. ~-~~- .·.;;;.__---......_,.;-,,; -:··:j=,,.!: --': ·.:t....;.··~;-· ~ . .;;...· ..;,;:;:._--

0,9 
0,8 
0,7 

. 0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 

! Sa~.· J~a~ ·• .:L ' '<•1.,·, •;, ... ,, •.. l!'; :, 0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 

, • ' ' ,, !'.' .. , ; .·;· ' ! 0,2 
0,2 

Caramber .. 1 ,., ..• : 1·: 
!saoJ-o-rg_e_._q_o_I_v_a_f~~~~~~~~~E~~~:~Jt~:.[~.J;~-.-~~.~~~jf~.j. ~~: l~~i ---------------~--------------~ 

. 1\ • • i ; •;:, ,; ;:; ; ~ ·~ 
Santo. Antonio da Platina t :J: .. ,.~. u ;) .t'· 

Douradina 

jFioraf 

Morretes 

Senges 

jGuairac~ 
lrtap.ejara do Oeste · 

Marilena 

fsanta Izabel do Oeste 
]Mandaguari · 

Cafeara 
Florest6polis 

~~aguariafva 
Mandagua~u 

!Marilandia do Sui 

Mallet 

[· . 

0,2 
0,2 

• j· 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,08 
0,08 
0,05 
n n..., 

0,005 
0,002 

0 
-- ---

0 
0 
0 

0 
0 



INova Londrina 

IPorecatu 

Primeiro de Maio 

Prudent6polis 

Quitandinha 

Ron cad or 

Salgado Filho 

Total 

' " 

' ' .; .. ·.;,;·:: '. . . , . .. :s~r: . 

4.11 AVALIA<;AO DE DESEMPENHO 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

225.836 
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Ap6s pesquisa em varios Estados, foi constatado que era praticamente nulo o 

uso da tecnologia no combate ao crime organizado e as iniciativas encontradas nao 

eram utilizadas de forma eficiente, pais as informag5es eram e nao sao 

compartimentadas, mas restritas a urn pequeno numero de usuarios, os quais, 

muitas vezes, nao estao na linha de frente no combate ao crime organizado e em 

particular contra os narcotraficantes. 

No Estado do Parana, a situagao nao era diferente, o numero do telefone que 

no infcio da instalagao do programa era o de n°. 161, ja era utilizado em algumas 

cidades, pon3m de forma praticamente artesanal, ou seja, nao havia urn atendimento 

pessoal ininterrupto. 

Durante varios perfodos, principalmente nos horarios fora do expedients, os 

atendimentos eram efetuados atraves de "secretarias eletronicas", onde a pessoa 

que desejava efetuar uma denuncia recebia a seg_uinte informacao "ap6s o sinal 

deixe sua denuncia gravada". 

Quando uma pessoa procura o Estado para efetuar uma denuncia, com 

certeza ela ja passou par uma pressao emocional muito grande, pais sabe que os 

traficantes tern urn grande poder de influencia em varios setores da administragao 

publica e acesso a muitas informag5es, que deveriam ser confidenciais. Assim 

sendo, ao ligar para efetuar uma denuncia e perceber que seria necessaria deixar 

sua voz gravada, a qual poderia ser reconhecida, posteriormente, e, colocar em 

risco, tanto a sua vida como a de seus familiares, a pessoa que tinha informagoes 

para denunciar urn traficante, desistia, e, com certeza, nao procurava mais auxiliar o 

Estado no combate ao narcotrafico. 

Outra deficiE3ncia encontrada nos disque denuncia espalhados pelos 

municfpios era a falta do uso de tecnologia na apuragao e acompanhamento das 
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denuncias, pois em sua totalidade as a96es desenvolvidas eram isoladas e 

totalmente compartimentadas. 0 conhecimento adquirido com o decorrer dos anos 

era de "propriedade" dos agentes que trabalhavam na area de investiga(fao, e 

qualquer mudan9a no pessoal, todo o conhecimento adquirido era perdido, pois nao 

havia nenhum sistema que gerenciasse as informa96es para o Estado, e as 

mantivesse atualizadas, para que independents das movimenta96es de pessoal, as 

informa96es estivessem a disposi9ao da estrutura para se dar continuidade ao 

combate ao narcotrafico. 

Conforme esta expresso em nossa Constitui<fao Federal, "todos sao iguais 

perante a lei. .. ", em virtude dessa falta de estrutura, o Estado nao conseguia 

disponibilizar o mesmo tratamento a todos os seus habitantes, pois as estruturas 

anteriormente existentes contemplavam apenas alguns municipios com urn padrao 

minimo de atendimento. A grande maioria dos municipios ficava sem nenhuma 

estrutura do Estado para lhe socorrer no caso de algum morador constatar alguma 

irregularidade e sentir a necessidade de efetuar a sua denuncia sem o receio de ter 

sua seguran9a ou integridade colocada em risco. 

Com a cria9ao do 181 - Narcodenuncia, esse tratamento igualitario foi 

propiciado a toda a popula9ao paranaense, pois todos os 399 (trezentos e noventa e 

nove) municipios sao atendidos com o mesmo padrao de qualidade, ja que todos 

merecem o mesmo respeito e considera(fao por parte do Estado e de seus 

representantes legais. 

Outro fato a respeito do 181 - Narcodenuncia que deve ser destacado, e que 

o "software" que esta constantemente em desenvolvimento para gerenciar o sistema 

propiciara aos 6rgaos de seguran9a urn banco de dados que ira dar suporte a 

investiga96es e consultas sobre pessoas que ja foram denunciadas ou presas em 

decorremcia do trafico de drogas, independents de quem estiver atuando. 

Uma grande diferencia9ao entre o programa desenvolvido no Estado do 

Parana dos desenvolvidos nos outros Estados e que o desenvolvimento tecnol6gico 

esta sendo realizado pelo governo atraves da CELEPAR. 

Nao ha mais problemas com rela9ao as informa<foes serem 

compartimentadas e perdidas quando da movimenta9ao de pessoal, pois agora o 

sistema esta sendo desenvolvido para ser eficiente e eficaz. 
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4.12 INFLUENCIA DAS DROGAS NA CRIMINALIDADE 

Atualmente, no sistema penitenciario, a quase totalidade dos presos tern 

envolvimento, direto ou indireto, com o mundo das drogas, quer seja como 

traficantes, ou como usuarios. 

Nas ocorremcias policiais, que sao geradas diariamente em todo o Estado, urn 

grande percentual e em decorrencia do USO de drogas, pois OS delitos sao gerados 

por pessoas que estao sob o efeito de substancias t6xicas ou praticando delitos com 

o intuito de conseguir dinheiro para a compra e o consumo das mesmas. 

Outro efeito nefasto das drogas e com relac;ao as meninas, as quais usam o 

proprio corpo atraves da prostituic;ao para conseguir o dinheiro visando adquirir as 

drogas para a sustentac;ao do vicio. 

Os meninos considerados infratores, em virtude do cometimento de Atos 

lnfracionais praticados, em aproximadamente 80% dos casos tern relacionamento 

direto, com furtos ou roubos, sendo que o dinheiro obtido e utilizado, em sua quase 

totalidade para a aquisic;ao de drogas e seu consumo. 

4.13 IMPORTANCIA DO COMBATE AO NARCOTRAFICO 

0 combate ao narcotrafico e fundamental para o auxilio a prevenc;ao. 0 

fornecimento de drogas e feito pelos grandes traficantes aos pequenos vendedores, 

os quais fazem a sua "distribuic;ao" nas ruas, nos colegios e nos mais diversos 

locais, e em todas as cidades, ate nos menores municipios, onde tais fatos 

antigamente eram considerados como urn caso atipico, e que hoje tambem sao 

atingidos por esses comerciantes da morte. 

A ac;ao eficaz do Estado no combate ao narcotrafico propicia ao consumidor 

eventual a diminuic;ao da oferta de drogas, que e uma grande parcela dos 

consumidores, ao constatarem uma ac;ao mais efetiva contra os traficantes, com as 

consequentes prisoes e apreensoes, que resultam diretamente na diminuic;ao da 

oferta de drogas nas ruas. lsto faz com que os mesmos tenham dificultado o acesso 

aos vendedores, por estarem sem drogas para fornecerem, ou por terem sido 

presos. Esses consumidores eventuais, com receio de tambem serem presos, se 

afastam e nao consomem drogas. 

Atraves destas ac;oes, que apesar de parecerem, num primeiro momenta, 

in6cuas, propicia-se que seja dado mais urn passo em direc;ao a uma sociedade 

mais justa e perfeita, Ionge do mundo das drogas. 
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Todas as pessoas que participam, direta ou indiretamente, no combate ao 

narcotrafico estao fazendo a sua parte como membros da sociedade. 

Os que utilizando-se do anonimato, colaborem, atraves do telefone 181 -

Narcodenuncia, sao, verdadeiros Super-Her6is, pois com urn pequeno gesto podem 

estar salvando muitas vidas. 

Apesar de serem sabedores de que o resultado de sua agao, atraves da 

denuncia dos traficantes ser totalmente anonima e de que ninguem ira saber do 

trabalho que prestou a sociedade, como urn todo, em seu intimo, cada cidadao 

Super-Her6i sabe que, ao chegar a sua casa e olhar para a sua familia, tera 

contribuido para urn mundo melhor. 

Da mesma forma, os agentes publicos que atuam no combate ao narcotrafico 

nao estao apenas cumprindo o seu dever, mas tambem estao fazendo o seu papel 

como cidadao e como pai de familia, pois assim como hoje podem estar efetuando a 

prisao de urn traficante que esta vendendo suas drogas para pessoas totalmente 

estranhas, amanha estes traficantes poderao estar vendendo suas drogas para os 

seus filhos. 

Assim sendo, o combate ao narcotrafico nao interessa apenas a urn pequeno 

grupo, mas sim a toda a sociedade, pois ninguem pode dizer que esta livre dos 

traficantes ou das mazelas provocadas pelos mesmos atraves das drogas que 

vendem diariamente nas ruas, nao s6 de nossa cidade, mas nas ruas de todas as 

cidades, independente da classe social de quem Ia mora. 

0 mundo em que vivemos, para ser melhor ou pior, depende, exclusivamente, 

da agao ou omissao de cada urn. 

0 Estado esta fazendo a sua parte, mas sem a colaboragao dos Super-Her6is 

que, anonimamente, fazem a sua parte, a construgao de uma sociedade mais justa e 

perfeita ficara, cada dia, mais distante. 

Foram contratadas para o Programa Narcodenuncia - 181, urn total de 41 

( quarenta e uma) pessoas portadoras de necessidaqes especiais. 

Dessa forma, alem de estar combatendo o narcotrafico, tambem se esta 

possibilitando o acesso ao mercado de trabalho aqueles que estao a procura de urn 

emprego e que, em muitos casos, independente de suas capacidades e 

discriminado. 
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4.14 AVALIAQAO DAS DENUNCIAS RECEBIDAS 

Desde a implantagao do programa de combate ao narcotrafico, houve uma 

mudanga de comportamento na paranaense, pais ate entao o cidadao comum nao 

tinha urn acesso confiavel e disponivel em todos os municipios paranaenses, que 

pudesse ser considerado confiavel e eficiente. 

Apesar de estar em opera gao, a aproximadamente 03 (tres) a nos, uma boa 

parcela da populagao ainda nao confia na seguranga do problema, motivo pelo qual, 

constantemente, e distribuido material publicitario, visando reforgar a seguranga do 

programa. 

QUADRO 7 - DENUNCIAS RECEBIDAS - 2003 I 2006 
2.003 2004 2005 

Janeiro -X- 1.929 1.445 
Fevereiro -X- 1.634 1.403 
Mar<jo -X- 1.586 1.566 
Abril -X- 1.448 - 1.945 
Maio -X- 1.084 2.000 
Junho 1.149 1.337 2.085 
Julho 1.745 1.324 2.166 
Agosto 1.460 1.287 1.602 
Setembro 1.337 1.177 1.213 
Outubro 1.336 1.355 1.168 
Novembro 1.456 1.628 1.667 
Dezembro 1.754 1.233 1.599 

FONTE: 181 - Narcodenuncia 
Obs.: o programa 181 - Narcodenuncia teve inicio em junho de 2.003 
* Levantamento de dados realizado ate 14 jun. 

GRAFICO 1 -VOLUME DE LIGAQOES PARA 0 181 -2003 I 2006 

20000 
18000 
16000 
14000 
12000 
-10000 

8000 
6000 
4000 
2000 

0 
1 

2003 
FONTE: 181 - Narcodenuncia 

2 3 4 

2004 2005 2006 

2006 
1.851 
1.999 
2.284 
2.177 
2.284 
1.054* 

-X-
-X-
-X-
-X-
-X-
-x-



MAPA 5- LIGAQOES POR MUNICIPIO, DIRECIONADAS PARA 0 181 
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4.15 EVOLUQAO DAS APREENSOES DE DROGAS 
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Ate a implanta(fao do programa de combats ao narcotrafico, nao havia urn 

controls sabre as apreens6es no Estado, pon§m, em contato com os 6rgaos 

estaduais e federais, constata-se que o aumento de apreens6es e evidente, e 

aumenta a cada dia. 

4.15.1 Comparative de apreens6es de cocafna 

Conforms se verifica nos dados coletados junto a Coordena(fao Estadual do 

181 - Narcodenuncia, nos primeiros seis meses de atua<fao em 2003, houve urn 

volume de 394 kg, no ana de 2004 houve uma apreensao de 437 kg. 
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No ano de 2005 houve um aumento consideravel no volume de apreensoes, 

com uma aumento de 54,6°/o chegando 676 kg. 

Nos primeiros 06 ( seis) meses de 2006 o volume de apreensoes ja chegou a 

610 kg, ou seja, em menos de 06 (seis) meses, o volume apreendido ja chega a 

90°/o do volume apreendido em 2005. 

Comparando o volume apreendido nos primeiros 06 (seis) meses do 

programa, com os primeiros 06 ( seis) meses de 2006 constata-se urn aumento no 

volume de apreensoes da ordem de 97o/o. 

QUADRO 8 - APREENSAO ANUAL DE COCAfNA EM kg- 2003 I 2006 
2003 2004 2005 2006 

Cocafna 394 437 676 610 
FONTE: 181 - Narcodenuncia 

GRAFICO 2 - APREENSAO ANUAL DE COCAfNA EM kg 
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4.15.2 Comparative de apreensoes de "crack" 

Com base nos resultados registrados nos bancos de dados do 181 -

Narcodenuncia verifica-se o aumento das apreensoes de "crack", tendo como 

referencia o perfodo de junho de 2003 a junho de 2006. 

Conforme se verifica nos dados coletados junto a Coordena(fao Estadual do 

181 - Narcodenuncia, nos primeiros seis meses de atua<fao em 2003, houve urn 

volume de 15.043 pedras, no ano de 2004 houve urn consideravel aumento no 

volume de apreensoes, chegando a 118.035 pedras. 
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No ana de 2005 houve urn aumento maior no volume de apreens5es, com 

uma aumento de 268% com relactao ao ana de 2004 e urn aumento de 2.166 °/o, 

chegando a 317.514 pedras. 

Nos primeiros 06 (seis) meses de 2006 o volume de apreensoes ja chegou a 

impressionante marca de 294.175 pedras, ou seja, em menos de 06 (seis) meses, o 

volume apreendido ja chega a 93°/o do volume apreendido em 2005. 

QUADRO 9 - APREENSAO ANUAL DE "CRACK" em pedras- 2003 I 2006 
2003 2004 2005 2006 

"crack" 15.043 118.035 317.514 294.175 
FONTE: 181 - Narcodenuncia 

GRAFICO 3 - APREENSAO ANUAL DE "CRACK" EM PEDRAS 
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4.15.3 Comparativo de apreensoes de maconha 

3 

2005 

4 

2006 

Com base nos resultados registrados nos bancos de dados do 181 -

Narcodenuncia verifica-se o aumento constante das apreensoes de maconha, tendo 

como referencia o periodo de junho de 2003 a junho de 2006. 

Conforme se verifica nos dados coletados junto a Coordenactao Estadual do 

181 - Narcodenuncia, nos primeiros seis meses de atuactao em 2003, houve urn 

volume de 16.175 kg, ja no ana de 2004 houve urn aumento no volume de 

apreensoes, chegando a 60.665 kg, o que representou urn aumento de 375o/o. 
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No ano de 2005 houve novamente urn aumento no volume de apreensoes, 

com uma aumento de 65o/o com relac;ao ao ano de 2004 e urn aumento de 618 °/o, 

em relac;ao ao anode 2003, chegando a 99.959 kg. 

Nos primeiros 06 ( seis) meses de 2006 o volume de apreensoes chegou a 
marca de 51.857 kg, ou seja, em menos de 06 (seis) meses, o volume apreendido ja 

chega a 52°/o do volume apreendido em 2005. 

-QHA-8RO -1-0---· AP-R-EENSAO -ANUAL BE MACONHA-EM kg ---2003-/- 2006- - · · - -· 
4003 2004 2005 2006 

Maconha 16.175 60.665 99.959 51.857 
FONTE: 181- Narcodenuncia 

GRAFICO 4- APREENSAO ANUAL DE MACONHA EM kg 
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FONTE: 181 - Narcodenuncia 

4.16 AMPLIA<;AO DO 181- NARCODENUNCIA 

Tendo em vista o sucesso alcanc;ado pelo programa de combate ao 

narcotrafico, 181 - Narcodenuncia conforme comprovado nos dados acima 

elencados, o governo do Estado visando nielhorar a ac;ao do programa determinou 

que fosse tambem recebida ligac;oes com denu-ncias referentes a abusos e violencia 

contra crianc;as e adolescentes. 
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Tal determinactao ocorreu em virtude de ter-se constatado que urn grande 

percentual das crianctas e adolescentes que sofrem algum tipo de violencia durante 

a sua formactao, acaba por ingressar no mundo das drogas. 

Assim sendo, visando ter uma sociedade no futuro constituida por cidadaos 

mais dignos e menos traumatizados, e com certeza menos envolvidos no mundo das 

drogas e, por conseguinte Ionge da marginalidade, o programa ja esta dando os 

primeiros passos no sentido de conscientizar a populactao que tambem tern, a partir 

de agora, urn numero de telefone confiavel e seguro para poder, tambem, denunciar 

aqueles que, irresponsavelmente, comentem crimes contra nossas crianctas, e 

tambem, contra nossos adolescentes. 

4.171MPLANTAQAO EM OUTROS ESTADOS 

Desde o inlcio da implantactao do programa no Parana, a conceituactao aqui 

implantada era com o intuito de solidificar as actoes, para posteriormente tentar 

implantar o mesmo programa em outros Estados, a fim de criar-se uma cultura 

nacional e uma referencia para que todo cidadao brasileiro pudesse, aonde quer que 

esteja, independente da distancia de urn grande centro, pudesse receber urn 

tratamento digno do Estado. 

No mes de novembro de 2004, foi implantado o mesmo programa, no mesmo 

molde, com o mesmo "marketing", no Estado do Mato Grosso do Sui, onde esta 

alcanctando o mesmo sucesso obtido no Parana. 

A op«fao de se investir para que o Mato Grosso do Sui fosse o primeiro Estado 

a receber o 181 - Narcodenuncia deveu-se ao fato do mesmo fazer fronteira como 

Estado do Parana e tambem com o Paraguai, que e ponto de acesso das drogas 

para o territ6rio paranaense. 

Assim sendo conseguiu-se que os dois Estados criassem uma barreira de 

contenctao as drogas que chegam ao nosso pais, evitando, com essa colaboractao 

entre os mesmos, que muitas familias, nao s6 desses Estados, mas de varios 

Estados, que sao os destinatarios finais das drogas as recebessem, pois com o 

programa em actao aumentaram, consideravelmente, tambem, naquele Estado, as 

apreensoes de drogas. 

Assim como no Estado do Parana, o enderecto de consulta e 

www.181.pr.gov.br, no Mato Grosso do Sui o enderecto e www.181.ms.gov.br. 
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Tal similaridade e proposital, pois a intenc;ao sempre foi criar uma cultura em 

nivel nacional e uma credibilidade na mesma proporc;ao. 

4.18 SEGURANQA DAS DENUNCIAS 

Desde a sua implantac;ao, a 16 de junho de 2003, o programa recebeu nos 

primeiros 06 (seis) meses 10.237 (dez mil duzentos e trinta e sete) ligac;oes; no ano 

de 2004 recebeu 17.022 ( dezessete mil e vinte e duas) ligac;oes; no a no de 2005 

recebeu 16.626 (dezesseis mi1 seiscentos evinte e seis) 1igac;oes e no anode 20006 

ate a data de 14 de junho, recebeu 11.649 (onze mil seiscentos e quarenta e nove) 

ligac;oes, perfazendo urn total de 55.334 (cinquenta e cinco mil trezentos e trinta e 

quatro) ligac;oes. 

Desse total de ligac;oes direcionadas para o telefone 181, e necessaria 

ressaltar que nenhuma das pessoas que realizaram as denuncias teve sua 

identidade revelada, primeiro porque urn dos fundamentos do programa e nao 

identificar os dados de quem realiza a denuncia e nem ha urn sistema que 

identifique o numero do telefone, o que faz com que a cada dia que passe o 

programa va se tornando mais confiavel e consiga manter urn ritmo no recebimento 

das ligac;oes e, por conseguinte, uma constancia das informac;oes recebidas, o que 

esta resultando num aumento consideravel das apreensoes de drogas. 

Outro fato a se destacar e que em conversa informal com o coordenador do 

181 - Narcodenuncia, o mesmo informou que apesar de nao haver tabulac;ao nem 

registro do sexo das pessoas que realizam as denuncias, os percentuais entre 

homens e mulheres que ligam para 0 telefone 181' e praticamente equivalente, ou 

seja, ha urn equilibria na hora de realizar as denuncias. 

Nao foi possivel identificar o grau de parentesco em virtude do sigilo das 

denuncias e por tais dados nunca serem questionados pelos atendentes. 

4.19 OS ATENDENTES 

Aqui se faz uma refen9ncia que deve ser destacada com relac;ao aos 

atendentes, pois em todas as 06 (seis) regionais, os atendentes sao civis portadores 

de necessidades especiais. 

Tal condic;ao dos atendentes foi uma solicitac;ao do Coordenador Estadual do 

181 - Narcodenuncia, visando dar uma demonstrac;ao de total neutralidade na infra

estrutura do programa, alem de oportunizar uma abertura de mercado de trabalho 
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para uma categoria que sempre encontra dificuldade na hora de procurar urn 

emprego. 

AIE~m de uma decisao social, os atendentes, por serem portadores de 

necessidades especiais sabem o que e o preconceito e a dificuldade que ha em 

todos os aspectos da vida, o que antecipadamente ja lhes da urn diferencial na hora 

de receber as denuncias e como tratar aqueles que estao realizando uma denuncia, 

muitas vezes, envolvendo urn ente de sua familia, que esta sendo corrompido pelo 

mundo das drogas. 

4.20 DENUCIAS ENVOLVENDO CRIAN<;AS E ADOLESCENTES 

Com a performance alcanc;ada pelo programa em todos os municipios de 

nosso Estado, o govemador autorizou que o programa tambem passasse a receber 

denuncias referentes a violencia e abuso contra crianc;as e adolescentes. 

Num primeiro momento, a impressao e que esta tentando se fazer uma 

demagogia ao misturar denuncias de traficantes com denuncias envolvendo crianc;as 

e adolescentes, porem, estudos demonstram que urn grande percentual de crianc;as 

que sofrem abusos em seu periodo de formac;ao tern muito mais probabilidades de 

se envolverem, no futuro, com o mundo das drogas. 

Assim, se o Estado fizer algo para poder minimizar o numero de crianc;as e 

adolescentes que venham a sofrer abusos ou sejam vitimas de violencia, alem de 

estar cumprindo com o seu papel constitucional estara ajudando que, no futuro 

menos jovens envolvam-se com as drogas. 

A grande maioria dos casos envolvendo abuso e violencia contra crianc;as e 

adolescentes ocorre no interior das residencias e sao perpetrados pelos pais, 

padrastos, tios ou outro parente que convive com a vitima em questao. 

Nestes casos sempre ha alguem que se sente inconformado com tal 

violencia, porem, por medo de represalia por parte do agressor acaba se calando, 

mas com a disponibilidade do acesso ao programa 181 - Narcodenuncia foi criado 

uma opc;ao segura onde a pessoa utilizando do anonimato pode realizar sua 

denuncia e cumprir com o seu papel de cidada ou cidadao, sem o receio de expor a 

si ou a seus entes queridos. 

Alem disso, outro grande aliado que pode somar esforc;os para auxfliar nesta 

luta, nao s6 contra os traficantes e contra as crianc;as e adolescentes, sao os 

professores, que com o acesso ao programa 181 - Narcodenuncia podem ter a 



tranqUilidade de ao observar alguma situagao envolvendo comportamento diferente 

das criangas, repassar estas informagoes para os atendentes do 181 sem se 

exporem ou exporem os demais alunos da escola. 

4.21 "MARKETING" DO 181 

Urn dos fatores que auxiliou a fixagao da confiabilidade do programa 181 na 

populagao, alem da seriedade do trabalho realizado por aqueles que tern acesso as 

denuncias e realizam o trabalho de investigagao, foi o "marketing" que utilizou a 

figura dos super-her6is para criar uma associagao com o anonimato e fortalecer o 

sentido de que qualquer cidadao, utilizando apenas urn telefone, poderia se 

transformar num super-her6i e auxiliar o estado a combater nao s6 o narcotrafico 

mas tambem aqueles que cometem crimes contra as criangas e contra os 

adolescentes. 

FIGURA 1 - PANFLETOS INFORMANDO SOBRE COMO FUNCIONA 0 181 

FONTE: Secretaria de Estado da Comunica<;ao 
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FIGURA 2- FILIPETAS PARA DISTRIBUI 

FONTE: Secretaria de Estado da Comunicac;ao 

FIGURA 3- ADESIVO RET ANGULAR DO 181 

FONTE: Secretaria de Estado da Comunicac;ao 



FIGURA 4- CARTAZ ORIENTANDO A.DENUNCIAR 0 ABUSO CONTRA AS 
CRIAN E ADOLESCENTES 

Comissilo Estadual 
Jnterinstintcional de 

Enfrentameto 
a Violenchi Sexual 

contra CrianQas 
e Adolescentes 

~
~ 
CEDCAIPR 
1~-*-~~tllo ri.

-'*.t\_a .. ..~o .t....._ 

...... .. t: .j: \fJ ~),) ;OD : rfR1 d~:!E~ 
~PE' ~ V~ ~ MPT PARANA lHiJ d•Curitib• 

Cffl'2S&~~ .•• , 

ii <&- ~ 
FONTE: Secretaria de Estado da Comunica<;:ao 

;:t~ 
conexlioJW_ 
.... ·.· :~!.!!;!..."'h. 

70 



71 

5 CONCLUSAO 

Diante dos quadros, tabelas e mapas mostrados, conclui-se que o projeto 

181- NARCODENUNCIA- tern surtido o efeito para o qual ele foi criado, ou seja, tern 

possibilitado a popula<;ao denunciar os casos que toma conhecimento, podendo 

manter o anonimato, e ao mesmo tempo pode atraves da imprensa escrita, falada ou 

televisionada, bern como atraves da propria "Internet", acompanhar os resultados 

sem se expor nem comprometer seus entes queridos, os quais, em virtude do 

anonimato da denuncia, estao protegidos, e, com isso, conforme se constata atraves 

dos relat6rios fornecidos pela coordenac;ao do 181 - Narcodenuncia, a constancia 

no volume de denuncias, com urn aumento gradual e constante, o que comprova o 

crescimento da confianc;a da popula<;ao no programa. 

Outro fato a se comentar e a ampliac;ao do programa visando atender urn 

outro segmento, que e o das crian<;as e dos adolescentes, atraves do recebimento 

de denuncias sobre vioh~ncia, o que, certamente, ira melhorar a qualidade de vida de 

nossas futuras gera<;oes. 

5.1 SUGESTOES 

Para que haja uma melhora no servi<;o do Narcodenuncia, apresentamos 

algumas sugestoes: 

• Manter as campanhas de esclarecimento a popula<;ao sobre o 

funcionamento do programa 181 - Narcodenuncia; 

• Sugerir, que a tropa seja instruida a respeito do 181 Narcodenuncia, 

para que cada policial seja urn elo multiplicador deste projeto na 

popula<;ao; 

• lncluir no PROERD, como uma das aulas, o funcionamento do 

programa, a fim de que toda a rede escolar e os professores se 

incorporem nesse universo de cidadaos, que estao participando e 

colaborando, atraves das denuncias realizadas no telefone 181; 

• Fazer uma campanha junto aos meios de comunica<;ao, para que 

sejam destacadas as apreensoes decorrentes de denuncias realizadas 

junto ao 181 - Narcodenuncia. 

• Determinar que a responsabilidade de fiscaliza<;ao sobre a utiliza<;ao do 

uso dos dados contidos no 181 - Narcodenuncia, seja conferido ao 
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Chefe do Estado Maior do CPC e ao Chefe do Estao Maior do CPI, e 

respectivamente aos Subcomandantes das OPM, a tim de os mesmos 

monitorem as a(f6es a ser desenvolvidas com base nas denuncias 

recebidas. 
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