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Perguntas e respostas
� O que é droga?
� Todo usuário de drogas vai se tornar um dependente?
� O que é dependência?
� O efeito de uma droga é o mesmo para qualquer pessoa?
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PRINCIPAISDROGAS Efeitos decorrentes do uso e abuso
de substâncias psicoativas�Cannabis

�Estimulantes
(Anfetaminas, Cocaína e ‘Crack’)

�Ecstasy

�Alucinógenos
(LSD, mescalina, psilocibina)

�Solventes
(colas, éter, benzina, clorofórmio,
lança-perfume)

�Opióides
(ópio, morfina, codeína e heroína)

�Tranquilizantes
(benzodiazepínicos e barbitúricos)

�Álcool

�Esteróides anabolizantes

�Nicotina e cafeína

uitas vezes desejaríamos que

as drogas simplesmente não

existissem, principalmente quando

vemos pessoas a quem amamos sofrendo

e nos fazendo sofrer por estarem envol-

vidas com drogas. Entretanto, as drogas

existem, sempre existiram e sempre vão

existir. O que podemos fazer é tentar

evitar que as pessoas se envolvam com

estas substâncias. Para aqueles que já

se envolveram, podemos ajudá-los a

evitar que se tornem dependentes. E,

para aqueles que já se tornaram depen-

dentes, cabe a nós oferecer os melhores

meios para que possam abandonar a

dependência. Se, apesar de todos os

nossos esforços, eles continuarem a

consumir drogas, temos a obrigação de

orientá-los para que o façam da maneira

menos prejudicial possível, mantendo

a esperança de que estejam atravessando

apenas uma fase difícil e necessitando

portanto de nosso apoio. Afinal, eles são

nossos filhos...
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� Todo usuário de drogas vai
se tornar um dependente?

A maioria das pessoas que consomem

bebidas alcoólicas não se torna alcoólatra

(dependente de álcool). Isto também é

válido para a maioria das outras drogas.

A maioria das pessoas que experi-

mentam drogas fazem isto por curiosi-

dade e acabam por utilizá-las apenas uma

ou algumas vezes (uso experimental).

Muitos passam a usar drogas de vez em

quando, de maneira esporádica, na

maioria das vezes sem maiores conse-

quências (uso ocasional). Apenas um

grupo menor de pessoas passa a usar

drogas de forma intensa, em geral

quase todos os dias, com consequências

danosas (dependência).

O grande problema é que, entre as

pessoas que começam a usar drogas,

não sabemos de antemão quais serão

apenas usuários experimentais, quais

serão usuários ocasionais e quem se

tornará dependente.

� O que é droga?
Temos a tendência a pensar que

existem algumas poucas substâncias

extremamente perigosas à quais cha-

mamos “drogas”. Não é exatamente

assim. Temos também a tendência a

considerar ‘droga’ apenas os produtos

ilegais como a maconha, a cocaína e

o ‘crack’, mas do ponto de vista de

saúde, muitas substâncias legalizadas

podem ser igualmente perigosas, como

por exemplo o álcool, o qual devemos

também considerar uma ‘droga’.

Assim, damos o nome de ‘droga’  a

qualquer produto químico  com o qual

algumas pessoas podem desenvolver

uma relação de dependência. Para

que isto possa acontecer, estas subs-

tâncias devem produzir alterações

das sensações, da consciência ou do

estado emocional. Além disto, para

que ocorra a dependência esta subs-

tância deve em princípio produzir

efeitos agradáveis.

� O que é dependência?
Dependência é um impulso que leva

o indivíduo a fazer uso de uma droga

(substância psicoativa) de forma contí-

nua ou periódica, com a finalidade de

obtenção de prazer. Alguns indivíduos

podem também fazer uso constante de

uma ‘droga’ para evitar sensações de

desprazer (alívio de tensões, ansiedade,

medo, sensações físicas desagradáveis

etc). O dependente caracteriza-se por

apresentar uma falta de controle no

consumo de drogas, agindo de forma

impulsiva e repetitiva.

Para uma melhor compreensão, vamos

considerar dois aspectos da dependência:

Dependência física - identificada

pela presença de sintomas e sinais físicos

que aparecem quando o indivíduo

para de utilizar a  “droga”: trata-se da

síndrome de abstinência. Estes sinais

e sintomas de abstinência aparecem

algumas horas ou dias depois que a subs-

tância foi utilizada pela última vez. Os

sinais de abstinência dependem do tipo

de substância utilizada, por exemplo, a

privação do álcool em dependentes

pode ocasionar o aparecimento de uma

série de sintomas, desde um simples

tremor nas mãos, náuseas e vômitos,

até um quadro de abstinência mais gra-

ve denominado “delirium tremens”).

Ecstasy: uso em baladas
freqüentadas por jovens
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O cigarro, embora legalizado, é considerado como droga



Estes quadros constituem urgência

médica pois podem, em alguns casos,

levar à morte.

Dependência psicológica - corres-

ponde a um estado de mal-estar e des-

conforto, com sofrimento psíquico,

aparecendo quando o dependente in-

terrompe o uso de uma “droga”. Os

sintomas mais comuns seriam ansiedade,

sensação de vazio, dificuldade em se

concentrar, mas podem variar de pessoa

para pessoa.

Com os medicamentos de que dis-

pomos atualmente, é relativamente

simples para os médicos resolverem os

problemas relacionados à dependência

física. Desta forma, um dependente

pode ser rapidamente desintoxicado e

na maioria dos casos a síndrome de

abstinência pode ser facilmente tratada.

Por outro lado, o que quase sempre faz

com que este indivíduo volte a usar

drogas é a dependência psicológica, que

Cocaína é uma das drogas mais consumidas no mundo

é de difícil  tratamento e que não pode

ser resolvida de forma rápida e simples

como a dependência física .

� O efeito de uma droga é
o mesmo para qualquer
pessoa?

Não. Os efeitos obtidos quando se uti-

liza uma droga dependem basicamente

de três fatores:

� da droga

� do usuário

� do meio ambiente

Cada tipo de droga, com suas carac-

terísticas químicas, tende a produzir

efeitos diferentes no organismo. A forma

como uma substância é utilizada, assim

como a quantidade consumida, o grau

de pureza da substância  também terão

influência no efeito produzido.

Cada usuário, com suas características

biológicas e psicológicas, tende a apre-

sentar reações diversas sob a ação de

drogas. São extremamente importantes

o estado emocional do usuário e suas

expectativas com relação à droga no

momento do uso.

O meio ambiente também influencia

no tipo de reação que a droga pode

produzir. Desta maneira, o local, as

pessoas, toda a situação onde se dá o

uso poderão interferir nos efeitos que a

droga vai produzir.

Por exemplo, uma pessoa ansiosa

(usuário) que consome grande quanti-

dade de maconha (droga) em um lugar

público (meio ambiente) terá uma grande

chance de se sentir perseguido (“para-

nóia”). Por outro lado, um indivíduo

que consome maconha quando está tran-

quilamente em sua casa na companhia

de amigos terá menor probabilidade de

apresentar reações desagradáveis.

(...continua na próxima
edição da Revista da APM)
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Perguntas e respostas
� As substâncias ilícitas são mais perigosas do que as substâncias legalizadas?
� As ‘drogas naturais’ são menos perigosas do que as ‘drogas químicas’?
� Existem maneiras menos prejudiciais de consumir drogas?
� Existem drogas seguras e inofensivas, que não causam nenhum problema?
� Por que muitos jovens têm dificuldades em reconhecer que o uso de drogas pode ser

nocivo e perigoso?
� Como deve ser a informação que os pais devem dar a seus filhos a respeito de drogas?
� Existem drogas leves e drogas pesadas?
� O uso de substâncias em rituais religiosos causa dependência?
� O tratamento de um dependente de drogas com medicações não vai fazer com que

esta pessoa se torne dependente de remédios?
� Não seria mais fácil simplesmente impedir que os jovens tenham acesso às drogas?
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� As substâncias ilícitas são
mais perigosas do que as
substâncias legalizadas?

Nem sempre isto ocorre. Os perigos
relacionados ao uso de drogas dependem
de diversos fatores como, por exemplo:
de que droga estamos falando, das con-
dições em que ela é utilizada, e de quem
é o usuário. O fato da substância em
questão ser ilícita ou legalizada não tem
uma relação direta com o perigo que ela
oferece. Exemplificando, a maioria dos
estudos científicos nos leva a concluir
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que o álcool é uma substância muito
mais nociva e perigosa do que a maconha.

Isto não quer dizer que a maconha
não ofereça riscos ou que não cause
danos, mas estes são menores do que os
observados entre usuários de álcool.
Temos a tendência a considerar que
substâncias como o álcool não são tão
problemáticas e prejudiciais quanto as
drogas ilegais (ilícitas) apenas por que
são legalizadas. Esta é uma maneira
incorreta de se pensar. Assim, observa-
mos que na nossa cultura há excessiva

intolerante com as drogas chamadas
(ilícitas) e, por outro lado, somos dema-
siadamente tolerantes com relação às
drogas legalizadas (álcool, medica-
mentos, tabaco etc).

� As ‘drogas naturais’ são
menos perigosas do que as
‘drogas químicas’?

Não. Substâncias obtidas a partir de plan-
tas, como a cocaína, podem ser tão ou até
mesmo mais perigosas do que as drogas
produzidas em laboratórios, como o LSD.
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� Existem maneiras menos
prejudiciais de consumir
drogas?

Sim. Tomando como exemplo a cocaí-
na, mascar folhas de coca como é feito
há milênios na região dos Andes é um
hábito praticamente sem consequências
danosas que não leva à dependência.
Por sua vez, o pó de cocaína (cloridrato
de cocaína) usado de forma aspirada
(cheirada) apresenta um grande potencial
tóxico. Se este mesmo pó de cocaína
for diluído e injetado nas veias, a toxi-
cidade aumenta  ainda mais. Fumar
‘crack’ (cristais de cocaína) chega a ser
praticamente tão perigoso quanto a
cocaína injetada. Este perigo se deve
basicamente à grande quantidade da
substância que atinge o organismo
quando a droga é fumada ou injetada.

Nestes exemplos, o princípio ativo é
o mesmo em todos os casos. O que torna
a droga mais perigosa ou menos  peri-
gosa é a quantidade maior do princípio
ativo que vai agir sobre o organismo.

� Existem drogas seguras e
inofensivas, que não
causam nenhum problema?

Mesmo as drogas por alguns consi-
deradas ‘leves’ como por exemplo a
maconha, dependendo de quem a usa
e de como usa, podem vir a ter conse-
quências danosas para a pessoa.

� Por que muitos jovens têm
dificuldades em reconhecer
que o uso de drogas pode
ser nocivo e perigoso?

Da mesma forma que alguns adultos
que consomem bebidas alcoólicas de
forma ocasional têm dificuldades em
reconhecer que o álcool possa vir a ser
uma substância nociva e perigosa,
também os jovens que experimentam
ou usam drogas ilícitas tem dificuldade
em reconhecer que este uso pode vir a
se tornar problemático. Isto se deve em
grande parte ao fato de que a maioria
dos consumidores de drogas, lícitas ou

ilícitas, conhecem muitos usuários
ocasionais destes produtos e conhecem
poucas pessoas que se tornaram depen-
dentes ou tiveram problemas com o
uso de drogas.

� Como deve ser a
informação que os pais
devem dar a seus filhos a
respeito de drogas?

O primeiro grande problema que se
apresenta nestas situações é que frequen-
temente os jovens são mais informados
a respeito de drogas do que seus pais.

Quando falarem de drogas, os pais
devem se basear em substâncias que eles
realmente conhecem (por exemplo
álcool ou tranquilizantes). Os pais em
geral têm mais dificuldade em falar sobre
drogas ilegais, mas grande parte das infor-
mações a respeito de drogas legalizadas
(como álcool e tranquilizantes) tende a ser
igualmente válida para as drogas ilícitas.
Seria aconselhável que os pais pudessem
adquirir conhecimentos básicos sobre as
principais substâncias de uso e abuso em
nosso meio, para que não transmitam in-
formações inconsistentes e preconceitu-
osas  como são habitualmente veiculadas

em jornais, revistas, televisão etc. Entre-
tanto, não há problema algum no fato dos
pais admitirem perante os filhos o seu des-
conhecimento a respeito de drogas quan-
do este for o caso. Os pais não precisam ter
conhecimentos detalhados a respeito de
drogas para poder ajudar seus filhos.

Relacionamentos familiares sólidos
são mais importantes do que o conhe-
cimento que os pais têm a respeito de
drogas. Se, no decorrer de anos de con-
vivência, as relações familiares forem
bem constituídas e solidificadas, dificil-
mente o uso de drogas virá a se tornar
um problema. Por outro lado, se a quali-
dade dos relacionamentos for precária,
os pais deverão ficar atentos não apenas
ao problema das drogas mas também a
outros aspectos da vida familiar.  Infe-
lizmente, quando isto acontece, os pais
nem sempre têm consciência do distan-
ciamento que existe entre os membros
da família. É frequente que nestas cir-
cunstâncias os pais assumam atitudes
arbitrárias e autoritárias perante os filhos,
aumentando ainda mais esta distância.
Diante deste tipo de dificuldades, os
pais devem recorrer a outras pessoas
que possam ajudá-los.

Bebidas: os filhos contam com a tolerância dos pais
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� Existem drogas leves e
drogas pesadas?

Esta questão é controvertida. Do
ponto de vista da lei, não existe distin-
ção entre drogas leves e pesadas, mas
apenas entre drogas lícitas e ilícitas: sob
o ponto de vista legal, fumar maconha
ou injetar cocaína são atitudes igual-
mente repreensíveis. Na prática, porém,
o uso de maconha raramente chega a
ter as mesmas consequências danosas
que o uso de cocaína pode acarretar.
Além disso, sabemos que os riscos
relacionados ao uso de drogas depen-
dem mais do padrão de uso do que do
tipo de droga utilizado. Mesmo para os
dependentes, os perigos dependem da
intensidade da dependência e não do
fato de uma droga ser lícita ou ilícita.
Tudo vai depender de como as pessoas
usam drogas e em que circunstâncias
este uso se dá. Por exemplo, a morfina,
substância legalizada cujos efeitos são
muito semelhantes aos efeitos produzi-
dos pela heroína, poderia ser considerada
uma droga pesada e, apesar disto, pode
ser prescrita para pacientes com câncer
sem que estes necessariamente se tornem
dependentes da morfina.

Na verdade, não deveríamos falar em

drogas leves e pesadas, mas sim em
uso leve e uso pesado de drogas. Com
relação ao álcool, por exemplo, existem
dependentes de álcool que nunca con-
seguiriam beber moderadamente e, ao
mesmo tempo, existem usuários oca-
sionais de álcool que jamais se torna-
rão dependentes de álcool. Para os
primeiros, o álcool é uma droga ex-
tremamente perigosa (droga pesada),
enquanto que para os últimos o álcool
é um produto inofensivo (droga leve).

� O uso de substâncias
em rituais religiosos
causa dependência?

Não. Alguns grupos religiosos, como
o Santo Daime e a União do Vegetal,
utilizam substâncias psicoativas em seus
rituais. Trata-se de um chá produzido a
partir de plantas originárias da região
amazônica. O uso deste tipo de subs-
tância em um contexto ritual religioso
não acarreta dependência. Entretanto,
é importante ressaltar que pessoas com
problemas mentais ou que estiverem
tomando determinados medicamentos
(antidepressivos, por exemplo) não
poderão usar estas substâncias, mesmo
em rituais religiosos.

� O tratamento de um
dependente de drogas
com medicações não vai
fazer com que esta
pessoa se torne
dependente de remédios?

No tratamento da dependência
tenta-se sempre evitar o uso de me-
dicações que possam causar este
problema. A maioria dos produtos
receitados pelo médico nestes casos
não causa dependência. Alguns pro-
dutos (por exemplo, benzodiazepíni-
cos, barbitúricos e metadona) podem
vir a causar dependência, mas ainda
assim podem ser usados desde que

sob controle médico, por determinados
períodos de tempo e em doses adequadas.

� Não seria mais fácil
simplesmente impedir
que os jovens tenham
acesso às drogas?

Se um jovem quiser experimentar
drogas, ele vai sempre encontrar alguém
que possa fornecê-la. Ainda que pudés-
semos contar com todos os esforços
policiais disponíveis seria muito difícil
o controle absoluto tanto da produção
clandestina quanto da entrada de drogas
ilegais em um país. Podemos encontrar
medidas para reduzir a oferta de drogas,
mas nunca teremos uma sociedade sem
drogas. Mesmo em instituições pequenas,
como a escola, é muito difícil evitarmos
a entrada de drogas. A idéia de que exis-
tem algumas escolas onde não existem
drogas simplesmente não é verdadeira.
Por outro lado, também é imprecisa a
idéia de que existem traficantes infil-
trados nos pátios escolares distribuindo
às crianças e aos jovens drogas disfar-
çadas em balas ou doces. Isto é fruto da
imaginação de adultos que não sabem
o que fazer diante de tais questões por
se sentirem muito vulneráveis diante dos
perigos a que seus filhos são expostos.

Entre os jovens que experimentam
drogas ilícitas, a maioria entra em contato
com o produto através de amigos. A
maconha é a droga ilícita mais frequente-
mente utilizada. De uma maneira geral,
a experimentação de substâncias ilícitas
costuma ocorrer na metade ou no final
da adolescência. Poucos chegam a ex-
perimentar cocaína ou crack antes dos
vinte anos. Por outro lado, os jovens
encontrarão muito mais facilidade em
obter drogas legais como álcool e sol-
ventes (cola, éter, benzina). Embora
existam leis proibindo a venda destas
substâncias a menores de idade, estas
são frequentemente desrespeitadas.

(...continua na próxima edição
da Revista da APM)

Cocaína: usuário tem
idade acima de 20 anos
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Perguntas e respostas
� A repressão às drogas não seria uma forma mais simples de diminuir o problema

do uso indevido de drogas?
� A liberação das drogas resolveria os problemas relacionados a uso e dependência?
� Qual a relação entre a disponibilidade de drogas (oferta) e o consumo

de drogas (demanda)?
� Mas, se não podemos acabar com a oferta de drogas, o que podemos fazer?
� Como podemos ajudar um jovem a adquirir uma atitude adequada com relação às drogas?
� Pais que usam ou que usaram drogas ilícitas no passado estão mais preparados para

lidar com o problema?
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� A repressão às drogas
não seria uma forma mais
simples de diminuir o
problema do uso
indevido de drogas?

Todas as vezes em que aumenta a
repressão às drogas, o uso indevido de
drogas tende a aumentar também.
Quando as medidas repressivas se inten-
sificam, ocorre a diminuição da oferta da
droga. Assim, com menores quantidades
de droga disponíveis , dois fenômenos
podem acontecer:
� sendo o acesso à droga mais difícil,
alguns usuários do produto podem
passar a adotar formas de consumo
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mais perigosas. Por exemplo, no
Extremo Oriente (Indochina, Laos)
havia um consumo milenar de ópio que
era realizado de forma culturalmente
aceita e que consequentemente acar-
retava poucas consequências danosas.
Na década de 50, com a chegada dos
franceses e posteriormente dos ame-
ricanos (Vietnã), o uso do ópio foi
proibido. A partir de então, com o difícil
acesso ao produto, desenvolveu-se o
mercado negro, favorecendo a produção
e comercialização clandestina da
heroína e começaram a proliferar os
casos de uso injetável e dependência
desta droga, incomparavelmente mais

perigosa que o ópio fumado. Outro
exemplo do desenvolvimento de formas
mais perigosas de consumo de drogas
desencadeadas pela repressão se deu na
época da Lei Seca que proibiu o uso de
álcool nos Estados Unidos no ínicio
do século: foi o único momento da
história onde, em consequência da
dificuldade de acesso a bebidas alcoó-
licas, foram registrados casos de uso
de álcool injetável.
� a diminuição da oferta do produto
leva à diminuição do uso daquela droga
mas, ao mesmo tempo, promove o
aumento do consumo de outras drogas.
Considerando-se, por exemplo, o uso
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de solventes por crianças de rua na
cidade de São Paulo, observamos que
a intensificação do controle da venda
de colas no início dos anos 90 reduziu
o acesso das crianças ao produto.
Entretanto, houve um aumento de
500% do uso de esmalte logo após.
Outro exemplo deste fenômeno é a
tendência ao aumento do consumo de
álcool e cannabis (maconha) que se
observa nos períodos onde a disponi-
bilidade de cocaína é menor.
As medidas proibitivas, tais como a

restrição de venda de alguns medica-
mentos (psicotrópicos), a repressão ao
tráfico de drogas ilícitas e o controle
policial voltado aos usuários têm alcance
limitado. A restrição do acesso a deter-
minada droga pode diminuir o consumo
da mesma, porém desencadeia um
processo de substituição por outras
drogas mais disponíveis.

Quando as medidas de controle en-
volvem situações de violência, como
repressão ao tráfico ou ao usuário de
drogas, elas desencadeiam situações de
estresse que parecem ser um dos fatores
que contribuem para o aumento da
necessidade de usar drogas (demanda).

Assim, a repressão por si só não é

uma maneira eficaz de reduzir o uso
indevido de drogas podendo até mesmo
agravar o problema.

� A liberação das drogas
resolveria os problemas
relacionados a uso
e dependência?

Por um lado, o acesso mais fácil às
drogas tende a levar a um aumento do
número de usuários experimentais e
ocasionais, mas não dos dependentes.
Ao contrário do que muitos pensam, as
pessoas não vão se tornar dependentes
de drogas somente por que as drogas
estão mais disponíveis. Entretanto, seria
ingênuo concluirmos que a simples
liberação das drogas resolveria todo o
problema. Se por um lado a diminuição
da oferta de drogas (repressão) não re-
solve e pode até mesmo estimular o uso
indevido de drogas, por outro lado o
aumento da oferta (liberação) não é capaz
de diminuir por si só a dependência de
drogas. O fenômeno dependência se
relaciona muito mais diretamente aos
aspectos envolvidos no tipo de necessi-
dade que o indivíduo tem de consumir
drogas (demanda) do que da disponibi-
lidade deste produtos (oferta).

Destacamos, porém, que a experiência
acumulada sobre o assunto mostra que
posições mais liberais com relação às
drogas permitem que possamos abordar
o problema de maneira mais eficaz. Por
exemplo, em um ambiente familiar
muito rígido e repressivo, um jovem en-
contraria muita dificuldade em revelar
seu uso de drogas, o que poderia agravar
possíveis problemas relacionados a este
uso já que não poderia contar com o apoio
de familiares ou de profissionais de ajuda.

� Qual a relação entre a
disponibilidade de drogas
(oferta) e o consumo de
drogas (demanda)?

É comum pensarmos que se as drogas
estiverem menos disponíveis irá dimi-
nuir o número de dependentes destes
produtos. Sabemos, pela observação de
situações onde este fenômeno aconteceu
(por exemplo, a proibição do álcool nos
Estados Unidos com a implantação da ‘Lei
Seca’) que, apesar de diminuir o consumo
do produto disponível (uso ocasional),
o número de dependentes de drogas tende
a não se modificar. Por outro lado, em
situações onde o acesso às drogas é
muito facilitado, existe também uma
tendência ao consumo descontrolado.

Desta forma, tanto situações de repres-
são excessiva quanto de liberalidade
exagerada com relação às drogas estão
associadas com aumento da demanda.
A situação onde a necessidade de drogas
é menor corresponderia aquela onde,
havendo uma normatização dos padrões
de consumo, predominaria o uso ocasi-
onal destes produtos. Entretanto, esta
é uma situação intermediária difícil de
ser atingida. Como ilustra a figura 1, a
demanda é maior nos dois extremos:
de um lado, a repressão extremada ten-
dendo a estimular o mercado negro e a
criminalidade associada às drogas
(como ocorre com a cocaína em nosso
meio); por outro lado, a oferta excessiva
de drogas tendendo a estimular o
consumo excessivo e irresponsávelTijolos de maconha, apreendidos pela polícia
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do produto (sendo o álcool o maior
exemplo desta situação entre nós).

� Mas, se não podemos
acabar com a oferta
de drogas, o que
podemos fazer?

A repressão ao tráfico é uma das
atividades de enfrentamento das questões
do abuso e dependência de drogas, na
medida em que reduz a oferta da subs-
tância. Entretanto, dificultar o acesso
dos jovens a estes produtos não é sufi-
ciente para resolvermos o problema.
Em prevenção, o importante é diminuir
a demanda de uma substância por parte
do indivíduo. A maior tarefa da pre-
venção é diminuir a necessidade que
alguém possa vir a ter de usar drogas.

� Como podemos ajudar
um jovem a adquirir uma
atitude adequada com
relação às drogas?

Provavelmente, a coisa mais impor-
tante que os pais podem fazer com
relação a esta questão é serem eles
mesmos um exemplo para os filhos. A
maneira como os pais lidam com a
questão tem muito mais efeito sobre o
jovem do que as informações que são
dadas. Ou seja, o que você faz é muito
mais importante do que o que você diz.
As crianças e os jovens começam a

aprender o que é droga quando observam
os adultos em busca de tranquilizantes
ao menor sinal de tensão ou nervosismo.
Aprendem também o que é droga quando
ouvem seus pais dizerem que precisam
de três xícaras de café para acordarem,
ou ainda quando sentem o cheiro da
fumaça de cigarros... Além disto, eles
aprendem o que é dependência quando
observam como seus pais têm dificul-
dade em controlar diversos tipos de
comportamentos, como por exemplo,
comer exageradamente, fazer compras
sem necessidade, trabalhar excessiva-
mente. Os adultos têm sempre “boas”
formas de justificar estes comportamen-
tos, tais como “Eu preciso trabalhar
mais para ganhar mais dinheiro para a
família”, mas na verdade este é um
modelo de comportamento impulsivo
e descontrolado. Estes modelos de com-
portamento podem ser copiados pelos
jovens na forma como se relacionam
com as drogas.

Somos uma sociedade de consumi-
dores de produtos e a maioria de nós
estabelece relações complicadas com as
drogas. Não é difícil encontrarmos
pessoas que, ao menor sinal de sofri-
mento, sentindo-se desconfortáveis,
lançam mão de um “remedinho”, de
uma “cervejinha”, de um “cafezinho”
ou de um “cigarrinho” para aplacar sua
ansiedade de forma quase instantânea.

Este é o princípio básico de modelo de
comportamento dependente que obser-
vamos em imenso número de adultos e
pais que, sem a menor consciência
do que estão fazendo, “ensinam” aos
filhos, alunos e jovens em geral que os
problemas podem ser resolvidos, como
que por um passe de mágica, com a
ajuda de uma substância.

É muito importante que os jovens
compreendam, através de nossas atitu-
des, o que é uso adequado e o que é uso
inadequado de drogas. Este processo de
aprendizagem começa na infância e
continua até o final da adolescência.

� Pais que usam ou que
usaram drogas ilícitas
no passado estão mais
preparados para lidar
com o problema?

Frequentemente não. O lado positivo
desta experiência é que os pais que
tiveram a oportunidade de experimentar
drogas ilegais provavelmente tenderão
a não ser tão alarmistas com relação ao
uso de drogas. Entretanto, se o assunto
vier à tona, devem se dirigir a seus
filhos expressando com sinceridade
tanto os momentos bons como os mo-
mentos ruins daquela época de vida,
cuidando para não transmitir uma visão
idealizada e “glamourizada” das drogas.

Se os pais ainda fazem uso de drogas
ilícitas, como regra geral este uso não
deveria ser colocado abertamente aos
filhos. Alguns pais, alegando que não
são hipócritas, chegam até mesmo a
usar drogas ilegais na companhia dos
próprios filhos. O que estes pais não
percebem é que, ainda que este uso de
drogas possa ser esporádico e não acar-
retar maiores problemas, grande parte
dos jovens não está preparada para lidar
com esta questão por uma série de razões
que variam de família para família e de
pessoa para pessoa.

(...continua na próxima edição
da Revista da APM)

Comprimidos de Ecstasy e micropontos de LSD
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� Existem sinais para
identificarmos se alguém
esta usando drogas?

É frequente os pais quererem saber

quais os sinais que indicam que um

jovem esteja usando drogas. Não existe

uma maneira fácil de confirmar este

tipo de suspeita.

Tentar identificar no jovem sinais ou

efeitos das diferentes substâncias só

tende a complicar ainda mais as coisas.

O clima de desconfiança que se instala

nestas situações dificulta muito o rela-

cionamento entre os familiares.

É normal e esperado que os jovens

tenham segredos e que dificultem o

acesso de outras pessoas da família,
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sobretudo os pais, a questões de sua vida

pessoal. Os jovens tendem também a

experimentar situações novas, a assumir

atitudes desafiantes e de oposição e até

mesmo apresentar comportamentos

ousados que podem envolver riscos.

Estes comportamentos constituem traços

carcaterísticos de uma adolescência

normal. A grande dificuldade dos pais

é saber até que ponto estas atitudes e

comportamentos estão dentro do espe-

rado ou se já significam que o jovem

está passando por problemas mais

graves e necessitando de ajuda.

O mais importante é que os pais

tentem sempre conversar com os filhos.

Mesmo que este diálogo se torne tenso

e cheio de conflitos, ainda assim ele é

uma via de comunicação importante.

Os pais devem também se preocupar

mais em ouvir o jovem do que em lhe dar

conselhos. Quando o jovem se isola e o

acesso a ele se torna impossível, este é

um sinal de que está sendo necessário

procurar algum tipo de ajuda externa.

� Deve-se conversar com
os filhos sobre o uso
de drogas?

Sim, na medida em que eles se mostra-

rem interessados pelo assunto.

Se os uso de drogas puder ser discutido

em contextos apropriados e de forma

adequada à idade da criança ou do

Perguntas e respostas
� Existem sinais para identificarmos se alguém esta usando drogas?
� Deve-se conversar com os filhos sobre o uso de drogas?
� Como os pais devem exercer sua autoridade?
� Quando se torna impossível conversar com os filhos, a quem os pais devem procurar?
� O que pode ser feito se você descobrir que seu filho está usando drogas?
� Quais razões levam uma pessoa a usar drogas?
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adolescente, este uso vai deixar de ser

algo secreto e misterioso, perdendo

muito de seus atrativos. Qualquer ativi-

dade que é vista como ausente do mundo

dos pais e dos professores tende a ser

vista pelos jovens como algo instigante

e excitante.

A maioria dos pais tende a conversar

com seus filhos sobre drogas somente

quando surgem problemas e conflitos.

Entretanto, torna-se muito mais fácil

conversar com os filhos sobre estes

problemas e conflitos quando os pais já

puderam superar no passado a barreira

de falar sobre drogas. É importante

também lembrar que conflitos e re-

beldia fazem parte da adolescência

normal e não indicam de forma alguma

que haja envolvimento com drogas. Os

conflitos dos jovens são necessários

para que eles se tornem adultos, sendo

responsabilidade dos pais ensinar seus

filhos a lidar com os conflitos. Os pais

não devem se apavorar com as desa-

venças, mas devem compreender a

raiva e a revolta do jovem e mostrarem-

se seguros com relação às suas próprias

crenças e valores.

� Como os pais devem
exercer sua autoridade?

A maioria das crianças e adolescentes

aceita a autoridade dos pais, sobretudo

quando no ambiente familiar estão

presentes a confiança e o afeto. Porém,

à medida que o adolescente vai se desen-

volvendo, esta autoridade vai sendo

transferida para eles mesmos até que se

tornem responsáveis por suas próprias

ações. Muitos pais têm dificuldades em

gradativamente abrir mão de sua au-

toridade, dificultando assim que seus

filhos possam se tornar responsáveis

por eles mesmos.

A autoridade dos pais desempenha

um papel importante no sentido de dar

limites, como por exemplo exigir que

seus filhos façam as lições de casa, fixar

horários para atividades de lazer, etc.

Esta autoridade promove a organização

interna do jovem, permitindo que ele

possa cuidar de si mesmo à medida em

que vai se tornando adulto. Entretanto,

esta autoridade não deve ser confundida

com autoritarismo, arbitrariedade ou

rigidez. Para todas as regras têm que

haver alguma flexibilidade para que o

jovem possa ir testando e sentindo seus

limites. Por exemplo, se foi fixado um

determinado horário para o jovem

chegar de uma festa, um pequeno atraso

não deve ser punido. Atitudes drásticas

como violência ou expulsar o jovem de

casa não têm resultados positivos e

nunca devem ser consideradas uma

solução para os problemas.

� Quando se torna impos-
sível conversar com os
filhos, a quem os pais
devem procurar?

Grande parte dos jovens é capaz de

se abrir quando os pais passam a ouvir

mais e falar menos. Entretanto, quando

os pais apesar de tudo não conseguem

mais se comunicar com os filhos, de-

vem recorrer a outras pessoas. Mas

quem poderia ser esta pessoa ? Os pais

devem de preferência procurar al-

guém que o jovem admire ou respeite.

Poderia ser um parente, um amigo da

família, um professor, uma padre, o

médico da família ou um profissional

especializado.

� O que pode ser feito se
você descobrir que seu
filho está usando drogas?

Não há uma resposta simples para

esta questão. Existem muitas maneiras

de se responder a esta pergunta. Alguns

pontos devem ser destacados:

� existem muitos tipos diferentes

de drogas.

� drogas diferentes produzem diferen-

tes efeitos nas pessoas; alguns destes

efeitos são perigosos, outros não.

� existem formas mais e menos peri-

gosas de se consumir drogas (por

exemplo, injetar drogas é geralmente

muito mais perigoso do que usá-las

de outras maneiras).

� a lei é diferente para cada tipo deTijolo de maconha apreendido pela polícia militar



3

droga (por exemplo, é ilegal fumar

maconha, mas não é ilegal cheirar

cola).

� o uso de algumas drogas, como o

álcool, é socialmente mais aceitável

do que o uso de outras drogas. En-

tretanto, o que é ou não socialmente

aceitável depende das características

sócio-culturais da comunidade em

questão (por exemplo, o álcool não é

socialmente aceitável em comunidades

muçulmanas) e não do risco que a

droga representa.

� cada jovem é uma pessoa diferente

e única e podem ser muitas as razões

pelas quais alguém se envolve com

drogas. Da mesma forma, existem

variadas formas de ajudá-los a inter-

romper ou moderar o uso drogas.

� os pais têm maneiras diferentes de

lidar com um filho que está usando

drogas. Embora alguns sejam total-

mente contra o uso de qualquer droga,

a maioria considera aceitável o uso de

determinadas substâncias (a maioria

de nós aprecia bebidas alcoólicas).

Alguns pais são tolerantes e outros

se resignam ao fato de seus filhos

usarem drogas.

� existem diferentes instituições de

ajuda a pessoas com problemas rela-

cionados ao uso de drogas.

� Quais razões levam uma
pessoa a usar drogas?

Muitas são as razões que podem levar

uma pessoa a usar drogas. Cada indivíduo

tem seus próprios motivos que o levam

ao uso de substâncias. Desta forma,

Cocaína recebe muitas misturas antes do consumo

Cocaína apreendida pela polícia
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diante do uso de drogas de seus filhos,

os pais não devem tirar conclusões

apressadas. Precisam escutar muito

seus filhos até poderem compreender

o que está acontecendo. Entre os pos-

síveis motivos, destacamos:

� A oportunidade surgiu e o jovem

experimentou.

O fato de um jovem experimentar

drogas não faz dele um dependente.

Entretanto, mesmo experiências ino-

centes com drogas podem resultar em

problemas (com a lei, por exemplo).

Um jovem que usou drogas passa a ser

tratado muitas vezes como “drogado”

por seus pais ou professores. O excesso de

preocupação com o uso experimental

de drogas pode tornar-se muito mais

perigoso do que o uso de drogas em si.

Diante desta situação os pais não

devem se desesperar. Reagir com

agressividade e com violência pode até

mesmo empurrar o jovem para o abuso

e dependência de drogas. Os pais devem

alertá-lo sobre possíveis riscos e, se

possível, conversar francamente sobre o

assunto, aproveitando esta oportunidade.

� O uso de drogas pode ser visto como

algo excitante e ousado pelos jovens.

Cabe aos adultos alertar os jovens

sobre os riscos relacionados ao uso

de drogas. Entretanto, muitas vezes

são justamente os riscos envolvidos

que exercem atração sobre os jovens.

Este é um dos motivos pelos quais as

campanhas anti-drogas de caráter

amedrontador, que exageram os riscos,

em vez de diminuir, acabam por induzir

ao consumo de drogas.

Assim, quando se falar em riscos, a

informação deverá ser objetiva, direta

e precisa, caso contrário o efeito poderá

até mesmo ser oposto ao desejado.

Exemplificando, muitos adultos dizem

aos jovens que ‘a maconha é a porta de

entrada das outras drogas’. Além disto

não ser verdadeiro, de nada poderá

ajudar este tipo de afirmação. Porque?

Grande parte dos jovens conhece pessoas

que usam maconha e que nunca se inte-

ressaram por outras drogas. Para estes,

a afirmação de que ‘a maconha é a porta

de entrada...’ vai soar como mentirosa

(o que de fato, é!) e como consequência

este jovem vai deixar de ouvir os adultos

em assuntos realmente importantes.

Por outro lado, se o jovem que ouve

Cartilha Informativa sobre Drogas

esta afirmação nunca experimentou

drogas e pouco conhece do assunto, esta

afirmação pode aguçar sua curiosidade,

principalmente porque para adoles-

centes assumir riscos faz parte do jogo,

transformando o próprio risco em

desafio. Alertar os jovens sobre os

riscos de se consumir bebida alcoólica

e dirigir veículos pode ser feito de

forma clara, precisa e objetiva, muito

mais educativa do que grandes discursos

dramáticos e aterrorizantes sobre os

malefícios do álcool. Dizendo de outra

forma, tentar exagerar os riscos e perigos

pode ser um estímulo ao uso de drogas,

principalmente para os jovens.

(...continua na próxima edição
da Revista da APM)

Polícia reprime com rigor o tráfico de drogas
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� As drogas podem modificar o que

sentimos. Este poder de transformação

das emoções pode se tornar um grande

atrativo, sobretudo para os jovens.

Provavelmente a melhor maneira de

tentar neutralizar este tipo de atração

que as drogas exercem seria estimular

os jovens a experimentar formas não-

químicas de obtenção de prazer. Estes

“baratos” podem ser obtidos através de

arte, esportes, relacionamentos afetivos,

etc. Cabe aos adultos tentar conhecer

melhor o jovem para estimulá-los a

experimentar formas mais criativas de

obter prazer e sensações intensas.

� Muitas pessoas acreditam que os
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Perguntas e respostas
� Quais razões levam uma pessoa a usar drogas? (continuação)
� Qual a melhor forma das escolas colaborarem na prevenção do uso indevido de drogas?
� Em se tratando de jovens que já usam drogas, como deve ser a atitude da escola?
� Entre as pessoas que usam drogas, quem deve ser tratado?
� Que tipos de ajuda existem para os dependentes?
� O que vai ser tratado?

jovens acabam consumindo drogas

pela influência de colegas e amigos

(pressão de grupo).

Embora a ‘pressão do grupo’ influencie

os jovens, sabemos que a maioria dos

grupos tem um discurso negativo a res-

peito de drogas e, mesmo assim, alguns

jovens acabam se envolvendo com

drogas. Mais importante do que estar

em acordo com o grupo é estar bem

consigo mesmo. Os jovens que dependem

exageradamente da aprovação do grupo

são justamente aqueles que têm outros

tipos de problemas (por exemplo, sentem-

se pouco amados pelos pais, inadequados,

pouco atraentes, etc.).

� O uso de drogas pode ser uma ten-

tativa de amenizar sentimentos de

solidão, de inadequação, baixa auto-

estima ou falta de confiança.

Nestes casos, é importante tentar

ajudar o jovem a superar estas dificul-

dades sem a necessidade de recorrer às

drogas. Os pais devem reassegurar seus

filhos através do afeto. Eles devem se

sentir amados, apesar de seus defeitos

ou de suas dificuldades.

� Mas não existe uma pressão externa

a consumir drogas?

Sim, esta pressão certamente existe.

Nossa sociedade tem como um de seus

maiores objetivos a felicidade. O grande
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problema é que tristeza, descontenta-

mento e solidão passam a ser vistas

como situações a serem eliminadas,

quando na verdade elas são inerentes à

vida e devem ser compreendidas e trans-

formadas. Além disto, desde muito

cedo, nossas crianças têm um modelo

de felicidade diretamente ligado ao con-

sumismo: é o que podemos comprar

que poderá nos trazer satisfação e fe-

licidade. As propagandas de álcool,

cigarro e chocolate veiculam este

modelo para vender seus produtos. A

ingenuidade de nossa sociedade de que

“podemos comprar a felicidade” e de

que “tristeza e solidão devem evitadas

a qualquer preço” constituem o mesmo

padrão de relação que os dependentes

(consumidores) estabelecem com suas

drogas(produtos). Neste sentido que

podemos dizer que os ‘drogados’ estão

apenas repetindo o modelo de sociedade

que lhes oferecemos.

Consumir drogas é uma forma de

obtenção de prazer. Isto não pode ser

negado. O que devemos ter em mente

é que existem maneiras de se obter

prazer cujo preço a pagar pode ser

muito alto. Devemos ensinar aos jovens

que a fórmula de “felicidade a qualquer

preço” que nossa sociedade impõe

aos indivíduos não é a melhor forma

de se viver.

Além de todos estes aspectos, em

nossa sociedade, um grande número

de pessoas vive em situação de margi-

nalidade e de exclusão social. Nesse

contexto, o desemprego e a falta de

bons serviços públicos de apoio social,

fazem com que o tráfico de drogas seja

uma das formas que as pessoas, e em

especial os jovens, encontram para

sobreviver ou para comprar objetos que

a sociedade de consumo impõe.

No comércio de drogas, os jovens são

muito utilizados pelos traficantes como

intermediários na venda de drogas

ilícitas. Estes são conhecidos como

aviões. Esse comércio lucrativo torna-se

uma alternativa de ganho, mas também

favorece o contato dos jovens com as

drogas, com a violência e com as doenças

que se relacionam a elas .

� Qual a melhor forma das
escolas colaborarem na
prevenção do uso indevido
de drogas?

Diversas escolas têm adotado pro-

gramas educativos com este objetivo.

Estes programas podem ser de grande

ajuda aos jovens, sobretudo a partir

do início da adolescência, desde que

sejam conduzidos de forma adequada.

Informações mal colocadas podem

estimular a curiosidade dos jovens,

Traficantes agem
nas escolas
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Jovens consomem, cada vez mais, drogas lícitas (álcool e cigarro) e ilícitas (cocaína, maconha, etc)

levando-os a experimentar drogas.

Discursos anti-drogas e mensagens

amedrontadoras ou repressivas, além

de não serem eficazes, podem até

mesmo estimular o uso de drogas, como

já explicamos anteriormente.

Nos programas de prevenção mais

adequados, o uso de drogas deve ser

discutido dentro de um contexto mais

amplo de saúde. As drogas, a alimen-

tação, os sentimentos, as emoções, os

desejos, os ideais, ou seja, qualidade de

vida entendida como bem estar físico,

psíquico e social, são aspectos a serem

abordados dentro de uma perspectiva

de levar o jovem a refletir sobre como

viver a vida de maneira saudável. Os

jovens devem aprender a conhecer

suas emoções e a lidar com suas difi-

culdades e problemas. Um modelo de

prevenção deve contribuir para a res-

ponsabilização dos indivíduos a que

se dirige, visando a modificação de

comportamentos de risco da sociedade

como um todo.

� Em se tratando de jovens
que já usam drogas, como
deve ser a atitude da escola?

De preferência, a escola deve ter

algumas regras bem estabelecidas, tais

como não autorizar o uso de drogas,

sejam elas lícitas (ex. álcool e tabaco),

ou ilícitas (ex. maconha e cocaína)

nas suas dependências. Por outro lado,

seria abusivo e contra-producente a

escola tomar atitudes drásticas, como

por exemplo a expulsão, com relação a

alunos que fazem uso de drogas. A

expulsão de alunos, ou seja, a exclu-

são, só irá diminuir as chances que

esse jovem tenha de ser melhor com-

preendido e seu caso manejado de

forma adequada.

Nesse sentido, se detectado que

alunos estão utilizando algum tipo de

droga de forma abusiva, e a escola não

souber manejar esse tipo de situação, deve

procurar apoio em serviços de saúde

para que os alunos possam ser melhor

acolhidos e, se for o caso, tratados.

Ilustração: André Barbosa



4

Cartilha Informativa sobre Drogas

Não deve ser dada atenção exagerada

ao consumo de drogas em si. O mais

importante é que sejam estimuladas

atividades criativas que possam absorver

e entusiasmar os jovens. Para que alguém

se afaste das drogas, é necessário que

hajam outras alternativas mais interes-

santes e prazerosas que possam ocupar

o tempo que seria utilizado com drogas,

constituindo assim formas substitutivas

de se obter prazer dentro de um contexto

muito mais saudável.

� Entre as pessoas que
usam drogas, quem deve
ser tratado?

O tratamento deve ser dirigido basi-

camente às pessoas que se tornaram

dependentes de drogas. Da mesma

forma que não há qualquer sentido em

propormos tratamento a alguém que

usa álcool apenas ocasionalmente,

também não devemos falar em trata-

mento para usuários experimentais ou

ocasionais de outras drogas.

� Que tipos de ajuda existem
para os dependentes?

Existem diversos modelos de ajuda

dirigidos a dependentes de drogas:

tratamento médico; terapias cognitivas

e comportamentais; psicoterapias;

grupos de auto-ajuda (do tipo Alcoóli-

cos Anônimos e Narcóticos Anônimos);

comunidades terapêuticas; etc. Em

princípio, podemos dizer que nenhum

destes modelos de ajuda a dependentes

pode por si só dar conta de todos os

tipos de dependências e dependentes.

Se alguns podem se beneficiar mais

de um determinado modelo, outros

dependentes necessitam de diferentes

abordagens. É muito difundido o

modelo que utiliza ex-dependentes de

drogas como agentes “terapêuticos”.

Não podemos negar o quanto a vivên-

cia de uma problemática de depen-

dência pode auxiliar no sentido de

aumentar a empatia com relação ao de-

pendente e às suas dificuldades. En-

tretanto, é importante observarmos

que a eficácia de uma abordagem de-

corre essencialmente da capacitação

técnica dos profissionais envolvidos.

Seria muito simplista considerarmos

que uma pessoa que tenha sofrido um

infarto esteja apta, por este motivo, a

tratar outros infartados. Será que todas

as pessoas que tiveram um câncer estão

habilitadas a cuidar de cancerosos?

 Os especialistas em dependência

vêm realizando pesquisas nos últimos

anos no sentido de determinar que

tipos de dependentes se beneficiam

mais de um ou de outro tipo de ajuda.

Entretanto, devemos destacar que as

abordagens médico-psicológicas têm se

mostrado mais eficazes na grande

maioria dos casos.

� O que vai ser tratado?
A maioria dos modelos de tratamento

focaliza principalmente a dependên-

cia da droga. Embora este seja real-

mente o ponto central que leva o

indivíduo a procurar tratamento, de-

vemos destacar que os dependentes

frequentemente apresentam outros

transtornos psíquicos associados à

dependência de drogas. É extrema-

mente importante que estes transtornos

recebam a devida atenção, pois se eles

não forem também tratados haverá

uma grande possibilidade de que o

indivíduo volte a se tornar depen-

dente. Por exemplo, um dependente

de drogas que também apresenta um

transtorno depressivo (o que é muito

frequente!) deverá receber tratamento

não apenas para sua dependência mas

também para sua depressão. Se o tra-

tamento for dirigido apenas à depen-

dência, sua depressão não tratada

provavelmente o levará a abusar de

drogas novamente.

(...continua na próxima edição
da Revista da APM)

Abrigo para dependentes de drogas
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� Quais os transtornos
psiquiátricos mais associados
às dependências?

A depressão é o transtorno que mais

se associa ao abuso e à dependência de

drogas. Outros transtornos frequente-

mente encontrados entre os dependentes

seriam o transtorno de ansiedade, o

transtorno obsessivo-compulsivo, os

transtornos de personalidade e, mais

raramente, alguns tipos de psicoses.

Mais recentemente descobriu-se que as

dependências estão também frequente-

mente associadas a transtornos neuro-

psicológicos. Estes transtornos podem

se manifestar por meio de problemas

de atenção, memória, concentração ou
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linguagem, entre outros. O grande

problema é que com muita frequência

estes problemas não são sequer identi-

ficados nem pelos familiares tampouco

pela escola, podendo estar presentes

desde a mais tenra idade. Exemplifican-

do, muitos jovens que são considerados

rebeldes, preguiçosos, desinteressados,

vagabundos ou indisciplinados, na ver-

dade podem apresentar um transtorno

específico de aprendizagem ou de

atenção. Se estes transtornos fossem

adequadamente diagnosticados, pode-

riam ser facilmente tratados, evitando

assim as consequências drásticas re-

sultantes da não identificação destas

dificuldades. É importante ressaltar

que estes transtornos comprometem

profundamente a auto-estima e o de-

senvolvimento das crianças e jovens,

atrasando ou até mesmo impossibili-

tando o uso de suas potencialidades.

Exemplificando, muitos dependentes de

drogas que apresentam transtorno de

atenção simplesmente param de con-

sumir drogas quando este transtorno é

adequadamente tratado.

� Os dependentes de drogas
devem ser internados para
tratamento?

Na maior parte dos casos, o tratamento

do dependente de drogas não requer

internação. Nos raros casos em que a

Perguntas e respostas
� Quais os transtornos psiquiátricos mais associados às dependências?
� Os dependentes de drogas devem ser internados para tratamento?
� Qual a relação entre uso de drogas e AIDS?
� O que é redução de danos relacionados ao uso de drogas?
� Efeitos decorrentes do uso e abuso de substâncias psicoativas
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internação é necessária, esta deve ser

decidida com base em critérios claros e

definidos estabelecidos por um médico.

A internação de um dependente de drogas

sem necessidade pode levar até mesmo

a um aumento do consumo de drogas. Este

aumento de consumo após uma inter-

nação indevida pode se dar por diversas

razões, como por exemplo sentimentos

de revolta por parte de um dependente

que ainda não está suficientemente

convicto de sua necessidade de ajuda.

� Qual a relação entre uso
de drogas e AIDS?

A AIDS (síndrome de imuno-defici-

ência adquirida) é uma doença infecto-

contagiosa transmitida pelo HIV (vírus

da imuno-deficiência humana). Foi

primeiramente identificada nos Estados

Unidos em 1981 e desde então vem se

alastrando na forma de uma epidemia

pelo mundo todo. As principais formas

de transmissão do vírus são:

� por meio de relacionamentos sexuais

sem a proteção do uso de preservativos;

� pelo uso de seringas contaminadas, nas

práticas de uso de drogas injetáveis;

� mãe infectada e seu filho, durante

a gravidez;

� mãe infectada que amamenta seu filho.

Muitas pessoas, a partir do contato

com o vírus, desenvolvem anticorpos

que podem ser detectados por testes

sanguíneos (anti-HIV). Estes anticorpos

podem ser detectados no sangue apro-

ximadamente 9 semanas depois que o

indivíduo entrou em contato com o

vírus. Quando o teste detecta a pre-

sença destes anticorpos o indivíduo é

considerado soropositivo. As pessoas

soropositivas podem não apresentar

sintomas da infeção e podem perma-

necer muitos anos sem desenvolver a

doença. Apesar disto, elas são porta-

doras do vírus e por isso devem tomar

medidas de precaução tanto para não

transmitir a doença a outras pessoas

quanto para se protegerem de serem

novamente infectadas pelo vírus.

Neste sentido, como não se sabe quem

é portador do vírus, sempre devem

ser usados preservativos em todos os

relacionamentos sexuais.

O uso de drogas é considerado um

comportamento de alto risco para a

infecção pelo HIV. Os usuários de

drogas injetáveis podem se infectar

quando compartilham a seringa com

outras pessoas. Além disto, mesmo as

pessoas que não usam drogas injetáveis

podem se infectar por meio de relações

sexuais sem preservativos. Sob este

Ilustração: Jorge Taciba

Compartilhar a mesma seringa é decisão de alto risco
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aspecto, diversos estudos têm mostrado

que as pessoas sob efeito do álcool

frequentemente se envolvem em rela-

cionamentos sexuais sem proteção.

� O que é redução de
danos relacionados ao uso
de drogas?

Redução de danos é um conjunto de

estratégias dirigidas a pessoas que não

conseguem ou não querem parar de

consumir drogas. Estas estratégias têm

por objetivo reduzir as conseqüências

negativas que o uso de drogas pode

ocasionar. Um exemplo de estratégia

de redução de danos seriam as cam-

panhas orientando as pessoas a não

dirigirem após consumir bebidas al-

coólicas. Outro exemplo seriam os

programas de troca de seringas diri-

gidos a usuários de drogas injetáveis.

Sabemos que a forma de transmissão

mais perigosa do vírus da AIDS é por

meio da passagem de sangue de uma

pessoa a outra. Nos programas de troca

de seringas são recolhidas as seringas

usadas e são colocadas à disposição

seringas novas. Com estes procedi-

mentos ocorre uma redução importante

da infeção pelo vírus da AIDS, como

também de outras doenças contagiosas.

Ao contrário do que se temia inicial-

mente, os programas de troca de seringas

não induzem as pessoas a utilizarem

drogas injetáveis. Os programas de troca

de seringas constituem uma medida de

saúde pública da maior importância

para o controle da epidemia mundial

de AIDS.

� Efeitos decorrentes do
uso e abuso de substâncias
psicoativas:

Os efeitos produzidos pelo uso ou

abuso de uma substância psicoativa

dependem de diversos fatores: tipo de

substância utilizada; quantidade de

substância utilizada; via de utilização

da substância; características da perso-

nalidade do usuário; condições ambi-

entais onde se dá o uso da substância.

Programas de troca de seringa são importantes para controle da epidemia

Ilustração: Jorge Taciba
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Entretanto, apenas como diretrizes

gerais, listamos os efeitos mais fre-

qüentemente associados à utilização de

algumas substâncias psicoativas, acres-

cidos dos principais nomes técnicos,

comerciais ou leigos pelos quais estas

são denominadas:

� Cannabis
(maconha ou haxixe)

Excitação seguida de relaxamento;

euforia; distorções na avaliação de

tempo e espaço, logorréia, hiperfagia,

alucinações sobretudo visuais. Palidez,

taquicardia, hiperemia conjuntival,

pupilas dilatadas, boca seca.

Uso prolongado:
Síndrome amotivacional.

Superdosagem:
Ansiedade intensa; pânico; temor de

loucura; quadros psicóticos paranóides.

� Alucinógenos
(LSD, cogumelo, mescalina)

Similares aos da cannabis. Fenômenos

alucinatórios e delirantes mais intensos.

� Cocaína
(cocaína, “pó”, brilho”; crack; pasta-base;

”merla”) e

� Anfetaminas
(Moderex, Hipofagin, Inibex, Desobesi,

Reactivan, Pervertin, Preludin; meta-

anfetamina, “ice”; MDMA, “ecstasy”)

Excitação, euforia, diminuição do

cansaço. Irritabilidade, insônia, perda do

apetite. Hipervigilância, logorréia, agita-

ção psico-motora. Exacerbação simpa-

tomimética (taquicardia, hipertermia,

midríase, sudorese, hipertensão arterial).

Superdosagem ou uso prolongado:
Quadros psicóticos similares a surtos

esquizofrênicos (ideação paranóide, alu-

cinações); transtornos neuro-cognitivos.

Alguns casos evoluem para complicações

cardiovasculares (Insuficiência cardíaca,

Acidente Vascular Cerebral hemorrá-

gico, Infarto do miocárdio), convulsões

e coma.

� Anticolinérgicos
(Artane, Akineton, “chá de lírio”, “saia

branca”, “véu de noiva”, “trombeteira”,

“zabumba”)

Boca seca, retenção urinária e fecal,

cicloplegia, taquicardia, midríase,

hipertermia, hipotensão.

Superdosagem:
Convulsões, Delirium.

� Opiáceos
(Dolantina, Meperidina, Demerol, Algafan;

Belacodid; heroína; morfina; ópio e

outros medicamentos à base de codeína)

Sensação de orgasmo seguida de sono-

lência e estupor. Miose.

Superdosagem:
Depressão do S.N.C. (depressão respi-

ratória, hipotensão, sonolência e coma).

Na abstinência:
Bocejos, lacrimejamento, coriza, sudo-

rese, dores musculares e abdominais.

Hipertermia, midríase, pilo-ereção,

hipertensão arterial.

� Barbitúricos
(Optalidon, Fiorinal, Gardenal, Tonopan,

Nembutal, Comital, Pentotal)

Calma, relaxamento. Sonolência,

sensação de embriaguez alcoólica,

desinteresse. Midríase.

Superdosagem:
Depressão respiratória,coma.

� Solventes
(Lança-perfume, “loló”, colas, gasolina,

acetona, thinner, água-ráz, éter, benzi-

na, esmalte e tintas)

Sonolência, euforia, distorções per-

ceptuais. Tosse, rinorréia, náuseas,

vômitos e mialgias. Rebaixamento de

consciência, fala pastosa, diplopia,

perda do controle muscular.

Uso prolongado:
Tentativas de suicídio. Atrofia cerebral.

Superdosagem:
Depressão respiratória; Parada cardíaca

por distúrbios de condução.

� Benzodiazepínicos
(Diazepan, Diempax, Valium, Librium,

Lorax, Rohypnol, Lexotan)

Relaxamento e sedação. Fala pastosa,

incoordenação motora, marcha instável,

confusão mental, bradicardia, dispnéia.

(...continua na próxima edição
da Revista da APM)
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� Principais drogas
� A cannabis (maconha, haxixe) é

a mais utilizada das drogas ilícitas.

Estima-se que milhões de pessoas tenham

feito uso desta substância. O haxixe é a

seiva da planta que é misturada com

tabaco para ser fumada. Com as folhas

da planta também pode-se obter fumo

que é consumido em geral na forma de

cigarros (maconha).

A maioria das pessoas não obtêm

efeitos intensos com o uso de cannabis.

Os efeitos mais comuns são sensação

de bem estar e de relaxamento. As

pessoas tornam-se falantes. Às vezes

tornam-se ansiosas e podem apresentar

alucinações. O fato de uma experiência

com cannabis produzir efeitos agradáveis
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ou desagradáveis depende de muitos

fatores: da quantidade de droga utilizada,

das expectativas de quem usa, de como

ele está se sentindo naquele momento,

das pessoas que estão presentes no

ambiente, entre outras.

As pessoas não se tornam fisicamente

dependentes de cannabis. Podem se

tornar psicologicamente dependentes,

embora isto não seja frequente.

Um dos maiores riscos relacionados

ao uso de cannabis é o próprio estado

de intoxicação, onde o indivíduo perde

a capacidade de realizar determinadas

tarefas, como por exemplo dirigir veí-

culos. O uso muito frequente desta

droga, sobretudo em adolescentes,

pode levar a um quadro amotivacional,

em alguns aspectos semelhante à depres-

são. A cannabis pode também levar a

uma diminuição da produção de esper-

matozóides, efeito este que desaparece

com a interrupção do uso.

Embora a cannabis seja a droga ilícita

mais consumida, seu uso de maneira

geral não é considerado perigoso. Existe

uma crença de que usar cannabis levaria

ao uso de drogas mais perigosas. Não

existe nada de específico na substância

que predisponha ao uso destas outras

drogas. Poucos usuários de cannabis

passam a utilizar regularmente drogas

ilícitas mais perigosas e, quando isto

acontece, são movidos principalmente

por outros problemas que não têm

nenhuma relação com o uso de cannabis.

� Principais drogas
� Cannabis (maconha, haxixe)
� Anfetaminas e Cocaína (incluindo aqui o “crack”)
� Ecstasy
� Alucinógenos
� Solventes
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Alguns argumentariam que os dependen-

tes de drogas “pesadas” anteriormente

usavam maconha ou haxixe. Gostaríamos

apenas de lembrar que este mesmos

usuários de drogas “pesadas” com

frequência utilizavam anteriormente

não apenas a cannabis, mas também

álcool, tabaco e café.

� As anfetaminas e a cocaína (in-

cluindo aqui o “crack”) são as drogas

estimulantes mais perigosas em nosso

meio. Os estimulantes, como o próprio

nome diz, estimulam o sistema nervoso

central. Não produzem dependência fí-

sica, embora é frequente que os usuários

se tornem psicologicamente dependentes

de seus efeitos agradáveis. A interrupção

do uso de estimulantes pode levar ao

aparecimento de efeitos desagradáveis

por determinado período de tempo, pro-

duzidos tanto por mecanismos biológicos

(neuro-adaptação) quanto psicológicos

(falta do produto).

As anfetaminas diminuem o cansaço,

mantêm o usuário desperto e alerta,

além de produzirem sensação de auto-

confiança e diminuirem o apetite. As

anfetaminas são geralmente consumidas

na forma de comprimidos, podendo

também ser apresentadas em forma de

um pó branco que pode ser aspirado ou

injetado. Embora possam ser facilmente

produzidas em pequenos laboratórios

clandestinos de forma ilegal, as anfeta-

minas são legalmente produzidas em

larga escala pela indústria farmacêutica.

O abuso desta substância em nosso

meio está intimamente relacionado ao

seu uso sob a forma de medicamentos

para emagrecer.

Os indivíduos que usam cocaína ou

crack geralmente o fazem porque

sentem-se muito capazes, inteligentes

e auto-confiantes quando estão sob o

efeito da droga. Entretanto, podem

também ter sensações muito desagradá-

veis, achando que estão sendo vigiados

ou perseguidos (“paranoia”). Após o

uso, os indivíduos têm sintomas inten-

sos de depressão, com tristeza intensa,

sentimento de incapacidade, baixa auto-

estima, problemas de sono e, por vêzes,

sentimentos destrutivos a respeito de

si mesmos. O risco de suicídio é alto

nestes momentos.

 A cocaína é utilizada sob a forma de

um pó branco, geralmente aspirado mas

que também pode ser injetado. O “crack”

é uma forma de cocaína que se apresenta

em cristais (‘pedras’), podendo assim

ser fumada. Esta forma de uso torna a

substância ainda mais perigosa.

O uso frequente destas substâncias

pode levar a alterações cerebrais graves,

algumas delas irreversíveis. Além

disto, os usuários de estimulantes,

mesmo utilizando estas drogas apenas

esporadicamente, têm risco aumentado

de apresentarem problemas cardiovas-

culares extremamente graves (infarto

do miocárdio e ‘derrame’ cerebral,

por exemplo).

� O Ecstasy é uma droga peculiar:

em pequenas doses, seus efeitos são

semelhantes aos produzidos pelos

alucinógenos, porém sem alucinações,

enquanto que em doses altas os efeitos

Texto
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se assemelham aos das anfetaminas.

É utilizado na forma de comprimidos,

obtendo-se uma sensação de calma

acompanhada de percepções mais

aguçadas de cores e sons. Não ocorrem

as distorções visuais observadas com

o LSD. Pode haver incoordenação

motora, tornando-se perigoso dirigir

sob o efeito desta droga. Em doses ele-

vadas, o usuário pode se sentir ansioso

e confuso. O uso contínuo pode levar

à paranóia e insônia, que geralmente

desaparecem quando se interrompe o

uso da droga.

Embora não cause dependência fisioló-

gica, por ser uma espécie de estimulante,

pode ser extremamente prejudicial,

sobretudo para indivíduos com doenças

cardíacas, hipertensão arterial, epilepsia

e transtornos mentais. Existem ainda

relatos de morte súbita associados ao

uso de ecstasy, provavelmente pela

indução de um estado de hipertermia

e desidratação.

Os efeitos agradáveis produzidos pelo

Ecstasy parecem estar presentes apenas

nas primeiras vêzes em que a droga é

utilizada. Com a continuidade do uso,

eles tendem cada vez mais a serem

substituídos por efeitos desagradáveis,

podendo chegar até mesmo a desenca-

dear transtornos mentais tais como

Depressão e Síndrome do Pânico.

� Os Alucinógenos são substâncias

que alteram a percepção sensorial. Em

nosso meio, os mais utilizados são o

LSD (ácido), a psilocibina (cogumelos

alucinogênicos), a mescalina (cacto),

além de substâncias utilizadas em rituais

religiosos como por exemplo a hoasca

(Brasil) e a ibogaína (África).

Estas substâncias não causam depen-

dência, tratando-se sobretudo de drogas

de uso experimental ou ocasional.

Entretanto, os seus efeitos podem ser

agradáveis ou extremamente aterro-

rizantes (má-viagem), dependendo

de como o indivíduo está se sentindo

naquele momento e também se o meio

ambiente é hostil ou receptivo. As

percepções do indivíduo sob efeito de

alucinógenos ficam distorcidas, mas os

usuários raramente acreditam que estas

percepções sejam reais.

O maior risco associado ao uso de

alucinógenos é desencadear transtorno

mental grave em indivíduos que já

estavam anteriormente predispostos.

Além disso, sob efeito de alucinógenos,

o indivíduo pode perder a noção de

realidade e colocar-se em situações

perigosas (por exemplo, jogar-se de

uma janela em uma tentativa de voar...).

Para evitar este tipo de risco, a maioria

dos indivíduos que faz uso destas

substâncias procura sempre fazê-lo na

Texto
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presença de outra pessoa que não esteja

sob efeito de drogas e que permanece

no ambiente para tomar conta de quem

está sob o efeito do alucinógeno. Após

o uso destas substâncias, alguns indiví-

duos podem voltar a sentir, em outras

ocasiões, alguns dos efeitos produzidos

pela substância mesmo sem ter usado

a droga (“flash-back”). Cabe ainda

ressaltar que diversas espécies de cogu-

melos são venenosas e que o consumo

inadvertido destas pode levar à morte.

No Brasil, o uso destas substâncias

dentro de um contexto ritual religioso

não é considerado atividade ilegal.

� Os Solventes são substâncias que

evaporam à temperatura ambiente,

sendo portanto aspiradas (cheiradas)

pelos usuários. São na sua maioria

drogas legalizadas e estão entre as subs-

tâncias mais utilizadas pelos jovens.

Englobam uma grande variedade de

produtos, entre os quais destacamos:

colas, éter, clorofórmio, lança-perfume,

removedores, tintas, líquido para isquei-

ros e aerosóis.

A maior parte das pessoas que fazem

uso de solventes utiliza estes produtos

apenas de forma experimental ou oca-

sional. Somente uma pequena parcela

dos usuários de solventes chega a utili-

zar estas substâncias de forma mais

frequente e sistemática. Este uso mais

(...continua na próxima edição
da Revista da APM)

problemático de solventes está geralmen-

te relacionado a problemas psicológicos

aves ou a situações sociais de exclusão

(jovens institucionalizados, crianças

de rua, etc. ).

O uso frequente de solventes por

períodos de tempo prolongados pode

causar problemas físicos no fígado e nos

rins. É discutível se costumam ocasionar

lesões cerebrais permanentes. A maioria

dos sintomas decorrentes do uso intenso

de solventes desaparece quando o jovem

pára de utilizar o produto.

Por outro lado, existem de fato si-

tuações perigosas relacionadas ao uso

de solventes:

-muitos jovens e crianças utilizam

solventes colocando um saco plástico

na cabeça , sendo que esta prática

pode levar à morte por sufocação;

- os jovens geralmente utilizam os

produtos escondidos, em locais que

às vêzes podem se tornar perigosos

se o indivíduo encontra-se sob o efeito

de solventes (por exemplo, lugares

altos, locais próximos a rios ou lagos,

avenidas com tráfego pesado);

- o uso de alguns tipos de solventes

(por exemplo, corretivos de máquina

de escrever e diversos aerosóis)

pode levar à morte mesmo na pri-

meira vez que o jovem experimenta

o produto.

Texto
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� Principais drogas (cont.)
� Opióides são substâncias obtidas a

partir do alcalóide de uma espécie de

papoula, incluindo o próprio ópio, a

morfina, a codeína e a heroína. Incluem

ainda substâncias sintetizadas em labo-

ratórios como por exemplo a metadona.

Todas estas drogas produzem efeitos

semelhantes. Algumas destas substâncias

são utilizadas como medicamentos (por

exemplo, a morfina é usada no trata-

mento da dor e a codeína, como sedativo

da tosse). Entre os derivados do ópio, a

heroína é a substância que mais freqüen-

temente é utilizada de forma indevida.

Além da sensação de conforto e bem-

OITAVAPARTE

DROGAS:
UM GUIA PARA PAIS

1

(Publicação em fascículos nas edições 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563 e 564 da Revista APM)

estar comum a todos os opióides, o uso

de heroína injetável (endovenosa)

provoca uma sensação comparável ao

orgasmo. A heroína pode também ser

fumada ou inalada. O uso por períodos de

tempo prolongados fazem desaparecer

alguns efeitos colaterais desagradáveis

(náuseas e vômitos, por exemplo), mas

é a droga que mais rapidamente provoca

dependência física (fisiológica). Quando

se interrompe o uso sistemático de um

opióide, é freqüente o aparecimento de

uma síndrome de abstinência. Embora

seja extremamente desagradável, a

síndrome de abstinência de opióides é

de fácil tratamento do ponto de vista

médico, além de não oferecer os riscos

de vida observados na síndrome de

abstinência ao álcool e de barbitúricos.

Em nosso meio o uso de opióides é

raro, sendo o abuso ou a dependência

destas substâncias menos freqüentes

ainda. Com relação à heroína, a grande

maioria dos jovens nunca sequer entra

em contato com esta droga. Entre os

poucos que chegam a experimentar

heroína, poucos passam a usá-la regu-

larmente. Ao contrário do que se pensa,

mesmo com relação à heroína, somente

pessoas com problemas graves tendem

a se tornar dependentes desta droga.

Existem indivíduos que se tornam

� Principais drogas (continuação)
� Opióides
� Tranqüilizantes (benzodiazepínicos e barbitúricos)
� Álcool
� Esteróides anabolizantes
� Nicotina e cafeína

� Anexo
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usuários ocasionais mesmo de heroína

(usuários de fins de semana), não se tor-

nando dependentes e não apresentando

síndrome de abstinência quando param

de usar a droga.

� Entre os tranqüilizantes que causam

dependência estão os benzodiazepínicos

e os barbitúricos. São substâncias ven-

didas como remédios em farmácias e

geralmente prescritas por médicos de

diversas especialidades. Entre os tran-

quilizantes mais utilizados em nosso

meio estão os benzodiazepínicos.

Utilizar estas drogas freqüentemente

por várias semanas pode levar à depen-

dência fisiológica, além da psicológica

das mesmas. Nestes casos, a tentativa

de interromper o uso pode levar ao

aparecimento de uma síndrome de

abstinência que freqüentemente leva as

pessoas a continuarem a usar o medica-

mento. De uma maneira geral, o uso de

benzodiazepínicos se torna extrema-

mente perigoso quando associado a

outras substâncias como por exemplo o

álcool. Os barbitúricos são muito menos

utilizados atualmente e constituem pro-

vavelmente as drogas potencialmente

mais perigosas que existem. A quanti-

dade de pessoas que morrem por uso

acidental de doses elevadas de barbitú-

ricos é alta e a síndrome de abstinência

de barbitúricos pode freqüentemente

levar à morte.

� O álcool é a mais consumida de

todas as drogas legalizadas, sendo

ainda aquela cujo uso prolongado se

relaciona com o maior número de

doenças incapacitantes. Embora seja

uma substância de uso socialmente

aceitável em quase todo o mundo

contemporâneo (exceção feita a países

muçulmanos), a dependência de álcool

(alcoolismo) tornou-se um problema de

saúde pública. Felizmente, a grande

maioria dos usuários de álcool consome

o produto de forma ocasional e apenas

uma pequena parcela dos usuários se

torna dependente. Apesar disto, mesmo

dentro de um padrão de uso ocasional e

recreativo, o álcool pode ser extrema-

mente perigoso, sendo a droga cujo

uso mais se associa a acidentes fatais

(morte por colisão de veículos, por

exemplo) e a comportamentos violen-

tos (agressão, abuso sexual, estupro,

assaltos, etc.). Além disso, o abuso

de álcool por jovens é um fenômeno

freqüente e habitualmente negligen-

ciado por nossa sociedade.

A dependência do álcool em geral

se instala após vários anos de consumo

do produto. Pode então haver o apare-

cimento de síndrome de abstinência

quando se interrompe o uso ou quan-

do se diminui a quantidade de álcool
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habitualmente utilizada. Esta síndrome

de abstinência necessita de cuidados

médicos adequados, caso contrário

pode levar à morte.

� Os esteróides anabolizantes são

substâncias derivadas do hormônio

sexual masculino (testosterona), rara-

mente utilizados com indicação médica.

A maioria dos usuários são atletas ou

freqüentadores de academias de muscu-

lação. O uso indevido de esteróides tem

por finalidade aumentar o tamanho dos

músculos ou melhorar a aparência física

dos homens. Aumentam a resistência a

treinamentos físicos e estimulam a agres-

sividade. O seu uso pode, entretanto,

diminuir a potência sexual dos homens

e diminuir a contagem de espermato-

zóides. Podem tornar as mulheres

masculinizadas (menor tamanho dos

seios e voz grave), efeitos estes por vezes

irreversíveis. Alguns casos de câncer

de fígado parecem estar relacionados

ao uso de esteróides anabolizantes.

Produzem ainda diminuição do cresci-

mento em jovens.

� A dependência de nicotina (tabaco)

e de cafeína (café) se distinguem da depen-

dência de todas as outras drogas porque

não apresentam duas das características

mais importantes das dependências:

por mais dependente que a pessoa se

torne de nicotina ou de cafeína, por não

haver modificações significativas da

percepção da realidade ou do estado

emocional, não há prejuízo do de-

sempenho escolar ou profissional e a

pessoa não desiste de relacionamentos

afetivos e compromissos sociais em

decorrência do uso destas drogas. Por

outro lado, é inegável que o uso fre-

qüente destas substâncias seja nocivo,

e que após anos de uso contínuo há um

aumento expressivo de doenças letais

relacionadas ao consumo destas subs-

tâncias (infarto do miocárdio, “der-

rames” cerebrais, câncer, enfisema

pulmonar, etc.). �
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� Anexo
Classificação do Uso de Drogas segundoClassificação do Uso de Drogas segundoClassificação do Uso de Drogas segundoClassificação do Uso de Drogas segundoClassificação do Uso de Drogas segundo

a Organização Mundial de Saúde (OMS):a Organização Mundial de Saúde (OMS):a Organização Mundial de Saúde (OMS):a Organização Mundial de Saúde (OMS):a Organização Mundial de Saúde (OMS):

� Uso na vida: refere-se ao uso de droga pelo

menos uma vez na vida

� Uso no ano: refere-se ao uso de droga pelo

menos uma vez nos últimos doze meses

� Uso recente ou no mês: refere-se ao uso de

droga pelo menos uma vez nos últimos 30 dias

� Uso freqüente: refere-se ao uso de droga

seis ou mais vezes nos últimos 30 dias

� Uso de risco: padrão de uso que implica em

alto risco de dano à saúde física ou mental do

usuário, mas que ainda não resultou em doença

orgânica ou psicológica.

� Uso prejudicial: padrão de uso que já está

causando dano à saúde física ou mental

Quanto à freqQuanto à freqQuanto à freqQuanto à freqQuanto à freqüüüüüência do uso de drogas,ência do uso de drogas,ência do uso de drogas,ência do uso de drogas,ência do uso de drogas,

segundo a OMS, os usuários podemsegundo a OMS, os usuários podemsegundo a OMS, os usuários podemsegundo a OMS, os usuários podemsegundo a OMS, os usuários podem

ser classi f icados em:ser classi f icados em:ser classi f icados em:ser classi f icados em:ser classi f icados em:

� Não-usuário: nunca utilizou drogas

� Usuário leve: utilizou drogas no último mês, mas

o consumo foi menor que uma vez por semana.

� Usuário moderado: utilizou drogas sema-

nalmente, mas não todos os dias, durante o

último mês.

� Usuário pesado: utilizou drogas diariamente

durante o último mês.

A OMS considera ainda que o abuso de drogas

não pode ser definido apenas em função da

quantidade e freqüência de uso. Desta forma,

uma pessoa somente será considerada depen-

dente se o seu padrão de uso resultar em pelo

menos três dos seguintes sintomas ou sinais,

ao longo dos últimos doze meses:

� Forte desejo ou compulsão de consumir drogas

� Dificuldades em controlar o uso, seja em

termos de início, término ou nível de consumo

� Uso de substâncias psicoativas para atenuar

sintomas de abstinência, com plena consciência

da efetividade desta estratégia

� Estado fisiológico de abstinência

� Evidência de tolerância, levando o indivíduo

a necessitar doses maiores da substância para

alcançar os efeitos anteriormente obtidos com

doses menores da mesma

� Estreitamento do repertório pessoal de

consumo, quando o indivíduo passa por

exemplo, a consumir drogas em ambientes

inadequados, a qualquer hora, sem nenhum

motivo especial

� Negligência progressiva de outros prazeres

e interesses em favor do uso de drogas

� Persistência no uso da substância, apesar de

manifestações danosas comprovadamente

decorrentes deste uso

� Evidência de que o retorno ao uso de

substância, após um período de abstinência,

leva a uma rápida reinstalação do padrão de

consumo anterior.

Sugestão de Leituras Complementares:Sugestão de Leituras Complementares:Sugestão de Leituras Complementares:Sugestão de Leituras Complementares:Sugestão de Leituras Complementares:

� “Os Drogados não são felizes” – Claude

Olievenstein, Editora Fronteira, São Paulo,1977.

� “A Droga” – Claude Olievenstein, Editora

Brasiliense, São Paulo, 1980.

� “O Destino do Toxicômano” – Claude

Olievenstein, Editora Almed, São Paulo, 1985.

� “O que é toxicomania” – Jandira Masur,

Editora Brasiliense, São Paulo, 1987.

(Coleção primeiros passos)

� “Drogas: Subsídios para uma discussão” –

Elisaldo Carlini, Jandira Masur, Editora

Brasiliense, São Paulo, 1989.

� “Sugestões para Programas de Prevenção

ao Abuso de Drogas no Brasil” – Elisaldo

Carlini, Beatriz Carlini-Cotrim e A. Silva

Filho, CEBRID, Escola Paulista de Medicina,

São Paulo, 1990.

� “Drogas Psicotrópicas e seu Modo de

Ação” – Frederico Graeff, Editora EDUSP,

São Paulo, 1992

� “Drogas e Drogadição no Brasil” –

Richard Bucher, Editora Artes Médicas,

Porto Alegre, 1992.

� “Drogas: Uma Compreensão

Psicodinâmica das Farmacodependências” –

Dartiu Xavier da Silveira, Editora Casa do

Psicólogo, São Paulo, 1995.

� “Dependência: Compreensão e

Assistência às Toxicomanias” – Dartiu Xavier

da Silveira, Mônica Gorgulho, Editora Casa

do Psicólogo, São Paulo, 1996.

� “Drogas e Sociedade nos Tempos da Aids”

–  Richard Bucher, Editora Universidade de

Brasília, 1996.

� “Toxicomania: Uma Abordagem

Multidisciplinar” – Clara Inem e Marcos Baptista,

Editora Sette Letras, Rio de Janeiro, 1997.

� “Dependência de drogas” – Sergio D

Seibel e Alfredo Toscano Jr., Editora Atheneu,

São Paulo, 2001

� “Panorama Atual das Drogas e das

Dependências” – Dartiu Xavier da Silveira e

Fernanda Gonçalves Moreira, Editora

Atheneu, São Paulo, 2005.
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