
VIOLAÇÃO DA INTEGRIDADE PSICOFISICA: A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E
OS PSICOATIVOS

Diego Fernandes Vieira  1  ; Cleber Sanfeleci Otero2

1Acadêmico do Curso de Direito, Centro Universitário de Maringá - UNICESUMAR. Pesquisador cientifico PIC-UniCesumar. Participante do Grupo de
Pesquisa - Internacionalização Do Direito: Dilemas Constitucionais e Internacionais Contemporâneos - UNICESUMAR.

diego.vieira_180@hotmail.com
2Orientadora, Doutor e Mestre em Direito pelo Programa de Pós-graduação stricto sensu Sistema Constitucional de Garantia de Direitos da ITE,

Bauru/SP. Graduação na Faculdade de Direito da USP, São Paulo/SP. Professor no Curso de Graduação em Direito e no Programa de Mestrado em
Ciências Jurídicas da UNICESUMAR, Maringá/PR. Professor no Curso de Especialização em Direito Previdenciário da UEL, Londrina/PR. Pesquisador

do Instituto Cesumar de Ciência, Tecnologia e Inovação – ICETI. Juiz Federal.
cleber.otero@unicesumar.edu.br

RESUMO
Todo ser humano é dotado de personalidade, e esta personalidade só se perfaz no mundo fático em razão de uma
integridade física e psíquica, uma interligada à outra. Esta integridade possibilitará uma vida digna, mas o crescente uso
de medicamentos psicoativos ameaça à integridade em questão das pessoas que fazem uso de remédios. Uma boa
parcela  da  sociedade  está  cada  vez  mais  doente,  e  mais  dependente  de  fármacos  psicoativos,  fato  que  traz
consequências devastadoras  à  integridade do ser  humano,  pois  estes fármacos modificam questões envolvendo a
psique do indivíduo, e, dependendo do caso, pode causar grandes danos ao mesmo. Objetiva este estudo demonstrar
que o Estado tem o dever de proteger a saúde coletiva e individual, e não permitir que a indústria farmacêutica faça uso
de seu poder e influência para submeter a sociedade em prol de interesses econômicos. Utilizar-se-á do método lógico-
dedutivo de forma qualitativa, partindo da compreensão de que as normas positivadas no ordenamento jurídico devam
ser aplicáveis no mundo fático, e fazer valer os princípios fundastes do Estado e da comunidade internacional, de forma
que os direitos econômicos e a iniciativa privada não prevaleçam sobre o existencial humano. Espera-se, assim, que os
resultados deste estudo demonstrem os principais malefícios dos fármacos psicoativos, e que o Estado possui um dever/
fazer de proteger e efetivar o direito a saúde, para toda a sociedade. Tendo assim o referido trabalho o interesse de
demonstrar qual será a resposta do Direito para tais situações, e quais serão as medidas que devem ser tomadas no
cenário jurídico. Em razão de que se está saúde e integridade não for tutelada, pode se afetar toda a estrutura humana,
o “coisificando”, pois, as pessoas que não possuem um discernimento, uma psique saudável, estarão desta forma à
mercê das vontades e interesses de grupos economicamente superiores.

PALAVRAS-CHAVE: Dignidade Humana, Saúde, Tratamentos Farmacológicos, Direitos da Personalidade.

1 INTRODUÇÃO

A cada ano que passa, mais pessoas tanto crianças como adultos começam a fazer uso de
fármacos  psicoativos,  e  estes  são  medicamentos  modificadores  seletivos  do  sistema  nervoso
central, sendo estes usados no tratamento de distúrbios psíquicos. Mas estes fármacos possuem
efeitos  colaterais  dependendo  de  sua  dosagem  e  tempo  de  uso.  Sendo  estes  relacionados
diretamente com a psique do ser humano, e dependendo se seu grau de agressividade pode causar
enormes prejuízos a integridade psicofísica do mesmo e consequentemente a sua personalidade e
dignidade  humana.  “A  saúde  física  e  psíquica,  em  suas  dimensões  preventiva,  curativa  e
promocional, mostra-se como requisito básico para essa dignidade existencial” (DE ASSIS SILVA, p.
146, 2016).

Cabendo elencar a importância do reconhecimento e entendimento do direito à integridade
psicofísica, pois o mero direito à integridade física tem se mostrado amplamente insuficiente para a
proteção  de  toda  complexidade  que  o  ser  humano é,  sendo  que  vários  transtornos  de  origem
psíquica afetam e causam grandes reflexos físicos.

Ficando o Estado responsável por salvaguardar a saúde de toda uma sociedade, e de forma
nenhuma poderia se dizer que a sociedade contemporânea se encontra “saudável”, sendo que uma
grande parcela desta está submetida a indústria farmacêutica e seus interesses capitalistas, que
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“empurram”  fármacos  psicoativos  para  toda  uma  sociedade,  gerando  distúrbios  mentais,  e
personalíssimos  aos  indivíduos  que  nem  ao  menos  precisariam  de  tal  medicação.  Estando  a
problemática deste trabalho relacionada na questão de u que se a ou não uma violação ao direito a
integridade psicofísica que o ser humano, em face ao uso de psicoativos? O direito a saúde e uma
vida digna que o ser humano possui, pode ser agredido e desrespeitado pela indústria farmacêutica
para a sua lucratividade? 

Embasando-se assim referido trabalho na premissa de que a dignidade, em regra é violada
quando uma pessoa é tratada como um meio para se atingir um determinado fim. E a indústria
farmacêutica não poderia se aproveitar da vulnerabilidade das pessoas e na esperança de uma vida
melhor, para lucrar às custas do desespero da humanidade. 

Cabendo Estado proteger e promover o valor que se dá a dignidade, a vida e as pessoas em
sua integridade tanto física como psíquica, pois estas possuem um valor constitucional supremo
para o desenvolvimento e harmonia social, não podendo o Estado ficar omisso a esta situação social
que possui um grande risco a toda uma coletividade submetida a estes fármacos psicoativos que
modificam  estruturas  celebrais  fundamentais  para  a  personalidade  do  indivíduo.  Tendo  que  o
mesmo oferecer uma resposta para tal situação fática, pois como o Direito ira lidar quando ocorrer
danos aos usuários que tomara tais fármacos por livre e espontânea vontade? E como o Estado ira
prevenir estes possíveis danos? 

Esperando-se  assim  afirmar  que  o  direito  econômico  e  a  livre  iniciativa  não  podem  se
sobrepor a questões de Direitos Humanos e fundamentais estipulados não só no Brasil, mas em
diversos outras constituições de outros Estados pelo mundo todo. Entendendo-se desta forma que o
uso e prescrição medica indiscriminada de fármacos psicoativos podem gerar danos irreversíveis a
psique do homem, e se este tem sua personalidade violada, e modificada, ficando mentalmente
incapaz, estaríamos indo contra todos os valores constitucionais e internacionais, que colocam o ser
humano como fim de todas as coisas.

2 JUSTIFICATIVAS

Justifica-se este projeto em razão do crescente número de usuários de fármacos psicoativos
na sociedade,  remédios que apresentam grande influência na psique dos usuários,  e isto  pode
causar grandes danos e efeitos colaterais, além de o homem ficar refém da indústria farmacêutica e
dependente de fármacos para viver. Questiona-se, no entanto, se viver seria a mesma coisa que
viver de forma digna e com todas as suas potencialidades personalíssimas saudáveis.

A indústria farmacêutica não pode se utilizar de sua grande força econômica para fazer o que
bem entende com a humanidade, pois, se esta onda de tratamentos farmacológicos continuar a se
expandir,  todo  o  mundo  estará  doente  e,  consequentemente,  também  os  Estados  ficarão
prejudicados ante a existência de muitos cidadãos que não possuem um discernimento real sobre a
realidade, em razão dos efeitos causados pelos fármacos psicoativos.

A  saúde  é  pressuposto  indispensável  para  manutenção  da  vida,  direito  fundamental
consagrado  no  artigo  5º,  caput,  da  Constituição  Federal.  Tem-se,  assim,  a  saúde  como
componente do direito à vida, seja como elemento existencial, seja como elemento agregado à
sua qualidade. Sem saúde, não há vida (DE ASSIS SILVA, p. 146, 2016).

Eis  o  motivo  que  revela  a  importância  de  se  pesquisar  o  tema,  que  abrange  a  toda
coletividade e a sua saúde, tanto nacional como internacional, visando sempre à vida digna e à
saúde da humanidade, e não o lucro e benefícios de um grupo em particular.
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3 OBJETIVOS

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a indústria farmacêutica e sua atuação frente à
sociedade, elencando os valores supremos constitucionais da dignidade humana e de uma vida
digna e saudável e identificar como o Direito tratara tais situações que forem comprovados os danos
causados pelo uso desses fármacos, e qual deve ser a atuação Estatal para se prevenir tais danos.
Realizando toda uma sistemática envolvendo matérias de Direito Constitucional, Direito Internacional
Privado, Psicologia Jurídica e muitas outras, para que assim se compreenda toda a problemática da
importância da integridade psicofísica do ser humano, para com o âmbito subjetivo do mesmo, como
para  toda  uma  coletividade  e  a  resposta  jurídica  para  esta  realidade  do  mundo  moderno  e
patológico. 

Sendo que os objetivos específicos da mesma são realizar uma abordagem história e cultural
do uso de psicoativos e dos possíveis  danos em razão de seu uso;  Levantar a importância da
integridade e conceituação de uma integridade psicofísica, e seus reflexos para uma vida saudável e
digna; Revelar a importância dos direitos da personalidade e da liberdade de se autodeterminar, mas
sem a necessidade de uso de medicamento; Analisar se ocorre, de fato, uma violação à integridade
psicofísica do ser humano em face do uso indiscriminado de fármacos psicoativos; Compreender o
dever do Estado frente a uma realidade social que tende a piorar, principalmente se não houver uma
intervenção,  tanto  em  âmbito  nacional  como  internacional  dos  Estados;  Indicar  as  possíveis
soluções jurídicas para referida problemática.

4 MATERIAL E MÉTODOS

No  trabalho  a  ser  desenvolvido,  tem-se  como  objetivo  ser  descritivo  e  explicativo,
proporcionando primeiramente uma maior familiaridade com os fatos apresentados, e, em segundo
momento, aprofundar-se no conhecimento em questão e explicar a razão de seu acontecimento e a
importância  de  um  estudo  sobre  o  mesmo.  Abordando-se  este  trabalho  de  forma  qualitativa,
considerando as relações e a dinamicidade entre o mundo real e o sujeito. 

Tem-se, como foco da pesquisa, a coletividade tanto nacional como internacional submetida à
indústria farmacêutica, não apenas pessoas adultas, mas também as crianças. 

Utilizar-se-á, primordialmente, o método lógico-dedutivo para a coleta de dados. E no que se
refere às pesquisas bibliográficas, estas darão o suporte necessário para os estudos, que serão
realizados  com  a  utilização  de  livros,  artigos  jurídicos  de  revistas  especializadas,  periódicos,
legislação, acórdãos e, eventualmente, materiais colhidos na rede mundial de computadores.

5 RESULTADOS ESPERADOS

O resultado que se espera obter com a conclusão de tal pesquisa, é que se comprove os
malefícios  do  uso  discriminado  dos  fármacos  psicoativos  pode  trazer  acarretar  na  integridade
psicofísica  do  ser  humano,  e  por  consequência  a  constatação  de  que  existe  uma  violação  à
integridade psicofísica do ser humano, em face deste uso. Bem como demonstrar, no plano fático,
que  o  Estado  não  pode  ficar  omissão  a  esta  patologia  social  que  só  tende  a  crescer.  Como
decorrência, procurar-se-á evidenciar uma solução jurídica para que assim se efetive este direito
inerente a todo ser humano, e que se perfaz por toda a sua dignidade humana, para que assim
consiga minimizar gradativamente tal problemática. 
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