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O problema das drogas ilícitas acarretam prejuízos não só para o usuário de drogas 
ilícitas, mas também para a sociedade como um todo, como exemplo segurança e 
saúde pública. A mais recente lei de drogas no Brasil, Lei nº 11.343/2006, dá maior 
atenção ao usuário de drogas ilícitas diferenciando-o do traficante na aplicação das 
penas, criando ainda mecanismos para a sua reinserção na sociedade e promovendo 
a conscientização para a diminuição no índice de novos usuários. O artigo em 
desenvolvimento visa explorar algumas das políticas públicas instituídas pela Lei nº 
11.343/2006 na reinserção social de usuários e dependentes de drogas psicoativas 
ilícitas no Brasil. A metodologia em desenvolvimento no artigo é de caráter qualitativo, 
sendo adotado o referencial teórico metodológico funcionalista, método este de 
interpretação, que considera a sociedade como um sistema organizado formado por 
partes, e em sendo o objetivo da nova lei de drogas a atuação conjunta de órgãos 
públicos e sociedade civil, e referida lei base de estudo do artigo, cabe a utilização do 
citado referencial teórico. Como resultado, constata-se até o presente ponto do 
desenvolvimento do artigo que é necessária a atuação conjunta da sociedade civil e 
órgãos públicos no objetivo de diminuição do problema das drogas, tendo como forte 
ferramenta para este fim a conscientização e a reinserção de usuários e dependentes 
de drogas ilícitas. 
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