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O que O que O que O que sãosãosãosão    drogadrogadrogadrogassss????    
    

As drogasdrogasdrogasdrogas são definidas como toda substância, 
natural ou sintética, que modifica as funções normais de 
um organismo. Também são chamadas de entorpecentesentorpecentesentorpecentesentorpecentes ou 
narcóticosnarcóticosnarcóticosnarcóticos. Podem causar dependência química ou 
psicológica, e podem levar à morte em caso de overdose. 
Existem exames médicos que conseguem detectar a 
presença de várias drogas no organismo - são chamados 
de exames toxicológicosexames toxicológicosexames toxicológicosexames toxicológicos. 

Engeáudio 1 



    
    

    
    
    
    
    
    

Quais são os tipos de Quais são os tipos de Quais são os tipos de Quais são os tipos de ddddrogas?rogas?rogas?rogas? 
 

Quanto ao tipo de efeito no sistema nervoso, as drogas 
podem ser classificadas como: 

PPPPsicodislépticassicodislépticassicodislépticassicodislépticas    (depressoras) (depressoras) (depressoras) (depressoras) - diminuem a atividade do 
sistema nervoso atuando em receptores específicos 
(neurotransmissores).  

Exemplos: álcool, barbitúricos, diluentes, quetamina, 
cloreto de etila ou lança perfume, clorofórmio, ópio, 
morfina, heroína, e inalantes em geral (cola de sapateiro, 
etc.) 

PsicodistróPsicodistróPsicodistróPsicodistrópticaspticaspticaspticas    ((((perturbadoras/modificadoras)perturbadoras/modificadoras)perturbadoras/modificadoras)perturbadoras/modificadoras) - têm por 
característica principal a despersonalização ou modificação 
da percepção em maior ou menor grau (daí o 
termo alucinógeno para sua designação). 

Exemplos: Algumas espécies de cogumelos, LSD, 
maconha, MDMA ou ecstasy e o DMT. 

PsicolépticasPsicolépticasPsicolépticasPsicolépticas    ((((estimulantesestimulantesestimulantesestimulantes)))) - produzem aumento da 
atividade pulmonar (ação adrenérgica), diminuem a fadiga, 
aumentam a percepção, ficando os demais sentidos 
ativados. 

Exemplos: cocaína, crack, cafeína, teobromina (presentes 
em chocolates), GHB, metanfetamina, anfetaminas 
(bolinha, arrebite etc.) 
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Quanto à forma de produção, classificam-se como: 

NaturaisNaturaisNaturaisNaturais - aquelas que são extraídas de plantas.  

Exemplos: tabaco, cannabis, ópio, cafeína, nicotina, DMT 
(dimetiltriptamina), psilocibina (cogumelos alucinógenos). 

SemiSemiSemiSemi----sintéticassintéticassintéticassintéticas - são produzidas através de modificações 
em drogas naturais.  

Exemplos: crack, cocaína, heroína, morfina, merla, oxi. 

SintéticasSintéticasSintéticasSintéticas    - são produzidas em laboratório através de 
componentes ativos não encontrados na natureza.  

Exemplos: anfetamina, anabolizantes, barbitúricos 
(sedativos e tranquilizantes), metanfetamina, ecstasy, 
LSD. 
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ReapropriaçãoReapropriaçãoReapropriaçãoReapropriação    
 

Outra classificação se refere ao uso das drogas em 
desvio de seu uso habitual, como por exemplo, a 
reapropriação narcótica de cola, gasolina, benzina, éter, 
dentre outras substâncias químicas. 

 

Absorção corporalAbsorção corporalAbsorção corporalAbsorção corporal    
    

As drogas em geral são absorvidas pelo corpo de 
diferentes formas:    por inalação, via oral ou injeção 
intravenosa. 
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Por que as pessoas usam dPor que as pessoas usam dPor que as pessoas usam dPor que as pessoas usam drogas?rogas?rogas?rogas?    
    

Historicamente, a humanidade sempre procurou por 
substâncias que produzissem algum tipo de alteração em 
seu humor, em suas percepções, suas sensações. Os 
motivos que levam algumas pessoas a utilizarem drogas 
variam muito. Cada pessoa tem necessidades, impulsos ou 
objetivos que as fazem agir de uma forma ou de outra e a 
fazer escolhas diferentes.  
 

Sob o efeito de drogas, algumas pessoas tendem a 
parecer mais introspectivas ou mais extrovertidas e 
agressivas, a depender do tipo de substância consumida, 
assim como do contexto de utilização e dos próprios traços 
de personalidade individual.  
 

Sob o efeito de determinadas drogas, o indivíduo 
parece ver além do comum em objetos, em gestos ou até 
mesmo no vazio, daí a utilização de termos como 
despersonalização, alucinação ou sintomas paranóicos e 
psicóticos na descrição do seu comportamento. 
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Os motivos que normalmente levam alguém a provar ou 

a usar ocasionalmente drogas incluem:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
É comum distinguir o abuso de drogas (dependência) 

do seu consumo experimental, ou já em fase de risco de 
dependência. Esta classificação refere-se à quantidade e 
periodicidade em que ela é usada. Os usuários podem ser 
classificados, segundo o CID-10 (Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a 
Saúde), como eeeexperimentadorxperimentadorxperimentadorxperimentador, u, u, u, usuário ocasionalsuário ocasionalsuário ocasionalsuário ocasional, u, u, u, ussssuário uário uário uário 
habitualhabitualhabitualhabitual    e de de de dependenteependenteependenteependente....    

� Influência de amigos e familiares; 
� Influência da publicidade de fabricantes de drogas lícitas;  
� Problemas pessoais; 
� Busca pela sensação imediata de prazer; 
� Facilidade de acesso e obtenção; 
� Desejo ou impressão de que elas podem resolver problemas, 
� Aliviar ansiedades; 
� Desejo de fuga;  
� Objetivo de estimular ou acalmar;  
� Objetivo de fugir ou enfrentar;  
� Objetivo de ficar acordado ou dormir;  
� Objetivo de emagrecer ou engordar;  
� Objetivo de esquecer ou memorizar;  
� Objetivo de inebriar;  
� Objetivo de inspirar;  
� Objetivo de fortalecer;  
� Objetivo de aliviar dores, tensões, angústias, depressões;  
� Aguentar situações difíceis, privações e carências; 
� Encontrar novas sensações; 
� Força do hábito;  
� Ritual;  
� Dependência; 
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O que é O que é O que é O que é ddddependência ependência ependência ependência qqqquímica?uímica?uímica?uímica?    

    
A dependência química é considerada um transtorno 

mental, em que o portador desse distúrbio perde o controle 
do uso da substância, e a sua vida psíquica, emocional, 
espiritual e física vai se deteriorando gravemente. Nessa 
situação, a maioria das pessoas precisa de tratamento e 
de ajuda competente e adequada.  

 
Dependência química não é simplesmente "falta de 

vergonha na cara" ou um problema moral, é uma doença 
como, por exemplo, a diabetes. O paciente não escolhe ter a 
doença, mas pode sim escolher fazer o tratamento, e assim 
como diabéticos controlam o açúcar no sangue com 
medicações e cuidados com a alimentação, o dependente 
químico pode buscar ajuda para controlar sua adicção e 
entender o ciclo da doença. Ela é considerada uma doença 
biopsicossocialbiopsicossocialbiopsicossocialbiopsicossocial e é uma das doenças psiquiátricas mais 
frequentes da atualidade. 
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A dependência química...A dependência química...A dependência química...A dependência química...    
 
É uma doença química:É uma doença química:É uma doença química:É uma doença química: É provocada por uma reação 

química no metabolismo do corpo. O álcool e o tabaco, por 
exemplo, embora a maioria das pessoas separe das drogas 
ilegais, são drogas tão ou mais poderosas em causar 
dependência em pessoas predispostas, como qualquer outra 
droga, ilegal ou não. 

    
É uma doença interna e não externa:É uma doença interna e não externa:É uma doença interna e não externa:É uma doença interna e não externa: As questões 

externas como dificuldades sociais, familiares, e 
profissionais não geram a dependência química. Existem 
fatores internos de cada organismo, que atuam direta e 
indiretamente e contribuem para a instalação da doença, 
provocando uma predisposição física e emocional para a 
dependência. 
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É uma doença que atinge toda a família:É uma doença que atinge toda a família:É uma doença que atinge toda a família:É uma doença que atinge toda a família: O convívio 

com o dependente químico faz com que sua família também 
adoeça emocionalmente, tornando-se necessário o 
tratamento de todos os familiares. Recebendo assim 
orientações a respeito de como lidar com o dependente e de 
como lidar com seus sentimentos em relação a ele. 

 
É uma doença física:É uma doença física:É uma doença física:É uma doença física:    Se manifesta pelo aparecimento 

de profundas modificações físicas, alterando o metabolismo 
orgânico quando se interrompe o uso da droga. Essas 
alterações físicas obrigam o usuário a continuar 
consumindo a droga, caso contrário ocorre uma “crise ou 
síndrome de abstinência”. Essas alterações presentes na 
“Síndrome de Abstinência” se manifestam por sinais e 
sintomas de natureza física e variam conforme a droga. 

 
É uma doença psicológica:É uma doença psicológica:É uma doença psicológica:É uma doença psicológica: É a sensação de 

satisfação provocada pelo uso da droga que faz com que o 
indivíduo a utilize continuamente para permanecer satisfeito 
e evitar o mal estar da abstinência. A falta da droga deixa 
o dependente abatido, em péssimo estado psicológico. 
Quando privados da substância, os dependentes sofrem 
oscilações de humor e comportamento, assim como 
profundo mal-estar. 

 
É uma doença progressiva:É uma doença progressiva:É uma doença progressiva:É uma doença progressiva:    o uso contínuo e sem 

tratamento de drogas pode se tornar cada vez mais 
intenso e perigoso para o dependente químico. É uma 
doença crônica incurável: Uma vez dependente químico, 
sempre dependente, indiferente de estar ou não em 
recuperação, usando ou não usando algum tipo de droga. 
Não existe curaNão existe curaNão existe curaNão existe cura    para a dependência química,para a dependência química,para a dependência química,para a dependência química,    exexexexiste iste iste iste 
simsimsimsim    tratamentotratamentotratamentotratamento,,,,    contínuo e permanente. 

 
É uma doença controlável:É uma doença controlável:É uma doença controlável:É uma doença controlável: Mesmo que não se possa 

usar o álcool ou outras drogas de maneira “social” ou 
“recreativa”, o dependente, se aceitar e realmente se 
empenhar no tratamento, poderá viver muito bem sem a 
droga e sem as consequências negativas do seu uso. 
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A vulnerabilidA vulnerabilidA vulnerabilidA vulnerabilidade dos aade dos aade dos aade dos adolescentesdolescentesdolescentesdolescentes    
    

Os adolescentes estão vulneráveis ao abuso de 
drogas, assim como em relação à gravidez e às DST e à 
violência. Não se trata apenas de “dar informações”, mas 
de trabalhar as informações com o objetivo de criar 
comportamentos de prevenção e auto-cuidado. É 
necessário criar condições para que os adolescentes 
possam manejar as informações em benefício da sua 
própria saúde e da coletividade. 

Estratégias para diminuir a vulEstratégias para diminuir a vulEstratégias para diminuir a vulEstratégias para diminuir a vulnernernernerabilidade abilidade abilidade abilidade 
dos ados ados ados adolescentesdolescentesdolescentesdolescentes    

Reconhecer a existência e o direito ao prazerReconhecer a existência e o direito ao prazerReconhecer a existência e o direito ao prazerReconhecer a existência e o direito ao prazer, 
destacando que é possível ter prazer sem se colocar em 
situações de risco; 

Oferecer informações corretas e realistasOferecer informações corretas e realistasOferecer informações corretas e realistasOferecer informações corretas e realistas sobre as 
drogas (apresentar as drogas como realmente são — 
substâncias capazes de induzir alterações no organismo) 
e a realidade da dependência química; 

EviEviEviEvitar o discurso tar o discurso tar o discurso tar o discurso terroristaterroristaterroristaterrorista ("matam, são muito 
perigosas, caminho sem volta, coisa de marginal"), pois 
esse discurso reforça o "mito das drogas”, estigmatiza os 
usuários, dificulta a busca de ajuda, leva os usuários a se 
sentirem indignos de ajuda e, pior, irrecuperáveis. 

 
 
 
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte:     
http://adolescencia.org.br/site-pt-br/drogas 
http://www.infoescola.com/drogas/ 
http://www.clinicamaia.com.br/dependencia-quimica.php 
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