
Múltiplos fatores contribuem para orientar um sujeito para o uso de 

drogas 
No passado, quando o problema de t. não tinha as dimensões atuais, a importância era dada 

principalmente às características farmacodinâmicas da droga e à predisposição individual, rastreáveis 

em um traço particular do caráter ou em uma organização desarmônica da personalidade 

(personalidades histéricas, disfórico-impulsivas).  

Posteriormente, passou a ter maior consideração pelo contexto sociocultural, à medida que foi se 

estruturando gradativamente; na verdade, é difícil não relacionar o uso de drogas de hoje com as 

tendências que K.Z.  

Lorenz (Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit, 1973), além de qualquer referência ao 

problema em questão, indicou como características da sociedade contemporânea: a necessidade de 

gratificação imediata, a mudança dos conceitos de felicidade e alegria para o de prazer. , 

• A desvalorização do esforço, a rejeição da dor; por outro lado, é interessante acrescentar que a 

razão da redução ao mínimo da contribuição pessoal, que está na base da ilusão de poder 

realizar situações interiores com meios artificiais que de outra forma exigiriam uma severa 

disciplina de vida,  

• tem um respaldo de indiscutível valor literário na teorização do direito a uma droga 'inofensiva e 

barata' preconizada por AL Huxley em As portas das percepções, em 1954, e, portanto, bem 

antes da revolta juvenil. 

A abordagem das drogas pode ser sugerida pelas mais 

díspares condições contingentes, incluindo a não 

aceitação dos aspectos ingratos da realidade; 

intolerância à dor física ou moral; escapar de 

sentimentos de inferioridade, tédio, vazio existencial em 

uma atmosfera de euforia e expansividade; a intenção 

de superar as inibições que dificultam o trabalho 

professional. 

A rebelião contra os valores tradicionais de uma sociedade competitiva e como tal julgada para negar o 

sentimento de fraternidade; a busca de experiências novas, decididamente irreais, cheias de símbolos, 

na esperança, ou na expectativa, de alcançar um melhor conhecimento do próprio ego (o chamado 

'efeito psicodélico' dos alucinógenos) etc. 

Toxicodependência e síndrome de abstinência 
O contato repetido ou habitual com drogas, se intercalado com períodos de sobriedade sem incômodo e 

de certa duração, não constitui t, mas sim um comportamento com alto risco de toxicodependência. A 

condição de dependência amadurece pela concorrência de fatores psicológicos e farmacológicos ou 

biológicos. 

Que atuam sinergicamente, integrando-se e fortalecendo-se mutuamente, quase fundindo-se em um 

mecanismo patogenético no qual pode ser difícil, principalmente em casos avançados, escolher com 



certeza o que lhe pertence. a cada um dos dois fatores: os termos comumente usados de dependência 

psíquica e dependência biológica ou farmacológica têm um significado mais descritivo do que 

rigidamente interpretativo. 

 A dependência psíquica é atribuível, entre outras coisas, a elementos sugestivos de vários tipos e à 

natureza gratificante da experiência. A dependência biológica está principalmente ligada às 

propriedades específicas das substâncias individuais e à interferência que elas, em graus variados / "> 

extensão, exercem sobre as atividades neuroquímicas e neurovegetativas.  

Um papel particular é desempenhado pela habituação, provavelmente devido a um aumento da 

capacidade do organismo poderes desintoxicantes e uma resposta diminuída das células nervosas ao 

fármaco, o que, ao reduzir a intensidade e a duração do efeito recompensador, é por si só um convite ao 

aumento das doses e da frequência das ingestões. nem sempre intervém: destaca-se a morfina e 

heroína; às vezes parece faltar no abuso de maconha. 

LSD e anfetaminas; é substituído pelo fenômeno inverso 

da hipersensibilidade no abuso de cocaína, com 

consequências práticas preocupantes para a possível 

explosão de estados alucinatórios e paranóides para 

doses consideradas 'modesto' pelo sujeito. 

No dependente químico, a interrupção abrupta ou 

redução drástica do uso da droga desencadeia uma 

síndrome de abstinência, que regride ou desaparece imediatamente após a administração, podendo 

constituir primeiros socorros, droga habitual ou outra substância farmacologicamente similar.  

A síndrome de abstinência tem características clínicas diferentes dependendo da 

substância em questão e do grau de intoxicação alcançado.  
Manifesta-se com particular gravidade na morfinamania e na heroinomania, em que se inicia com mal-

estar geral intenso, inquietação ansiosa, calafrios, ondas de calor horripilantes, sudorese, mialgia, 

distúrbios do aparelho digestivo (náuseas, vômitos e diarreia), depressão precordial, dispneia, 

taquicardia, desmaios e tendência ao colapso.  

• No t. dos barbitúricos, dos tranqüilizantes menores e no alcoolismo crônico há ansiedade, 

insônia e, também, crises convulsivas e confusão mental que podem levar ao delirium tremens, 

que no caso dos barbitúricos e tranqüilizantes menores só excepcionalmente pode atingir 

gravidade alcoolismo, se não houver tratamento adequado, o prognóstico é mais grave; no t.  

• dos psicoestimulantes a síndrome de abstinência costuma ter características modestas, limitada 

como é, na maioria dos casos, a apatia, hipersonia e bulimia; entretanto, estados depressivos 

com impulsos suicidas podem ocorrer. 

Evolução e prognóstico de algumas toxicodependências 

No t. a dependência da morfina e da heroína, tanto psíquica como farmacológica, pode assumir 

proporções particularmente consideráveis: a necessidade cada vez mais intensa de drogas pode 

dominar o comportamento do paciente que vive quase exclusivamente para as drogas e não presta 

atenção aos meios para obtê-las, o que também pode ser criminoso.  



Paralelamente à degradação ética da personalidade, observa-se muitas vezes uma decadência somática, 

para a qual contribuem outros fatores: a ação tóxica das impurezas devido à crueza dos métodos de 

processamento e das substâncias com as quais os traficantes cortam as drogas; os perigos das técnicas 

de recrutamento; abuso colateral (álcool, tabaco) e erros alimentares de vários tipos; falta de 

conscientização sobre saúde e higiene, o que se traduz em alta morbidade por doenças infecciosas, 

incluindo AIDS. 


