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RESUMO 
 

A adolescência é uma fase na vida do indivíduo marcada por transformações físicas, 

psíquicas, sociais. Nessa etapa, geralmente, o adolescente se distancia dos pais e adere a um 

grupo de iguais. Dentro do grupo existe uma 'fraternidade' entre indivíduos que buscam uma 

identidade comum, gerando as tribos urbanas. A utilização de drogas dentro dos grupos de 

adolescentes envolve múltiplos fatores e tem aumentado exponencialmente nos últimos anos. O 

presente trabalho é teórico e pretende investigar fatores associados ao uso abusivo de drogas 

entre adolescentes. Alguns autores são abordados para trabalhar possíveis causas que levam 

adolescentes ao uso e abuso de drogas, as possibilidades de prevenção e tratamentos neste 

contexto. 
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INTRODUÇÃO 

 

Está presente na história da humanidade a produção e o uso de dogas. Em função da 

elevada frequência de seu uso, as drogas se transformaram em  um problema mundial de saúde 

pública nas últimas décadas, provocando o interesse de pesquisadores (TAVARES; BÉRIA; 

LIMA, 2004). 

Segundo Wagner (2008)  na década de 60, acreditava-se que os jovens passaram a consumir 

mais drogas por causa da cultura. O autor afirma que está é uma crença errônea e ilusória, pois o 

uso e o abuso de drogas não se limita aos adolescentes e não começa com a cultura jovem dos 

anos 60. 

Vários estudos, em que se utilizam questionários anônimos auto-aplicados, estão sendo 

feitos com o intuito de investigar prevalências do uso de drogas, tendo o Centro Brasileiro de 

Informações sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID) realizado levantamentos nacionais, nos anos 

de 1987, 1989, 1993 e 1997, entre adolescentes que estavam inseridos no contexto escolar em 10 

capitais brasileiras. Os dados apontam que na adolescência, por estarem expostos às drogas, os 

adolescentes se tornam mais vulneráveis, o que aumenta a frequência da experimentação. Alguns 

adolescentes acreditam que o uso de drogas será apenas parte de seu processo de 

desenvolvimento, e irá cessar com sua transição para a fase adulta. Entretanto, alguns sujeitos 

desenvolvem um uso considerado problemático, por trazer consequências à vida adulta e certa 

interrupção da adolescência (TAVARES; BÉRIA; LIMA, 2004). 

Tavares, Béria e Lima (2004) afirmam que os fatores de risco para o uso de drogas no 

Brasil são pouco estudados, e a maioria das informações são de outros países. Os estudos 

indicam uma ligação entre o uso de drogas com: envolvimento dos pais ou da família com o 

consumo de álcool ou drogas, dificuldade em perceber o apoio dos pais, ser criado por apenas um 

dos genitores, não ter nenhum vínculo religioso, baixo número de práticas esportivas, e também 

fatores sociodemográficos (idade, sexo , classe social). E no Brasil os fatores sociodemográficos 

são os mais estudados. 

Os fatores de risco não predispõem que indivíduos enquadrados nestas categorias façam 

uso e abuso de drogas, mais que esses fatores aumentam a probabilidade de que o uso e abuso de 

drogas ocorra. O presente estudo tem como objetivo estudar fatores associados ao uso de drogas 

entre adolescentes que frequentam ou frequentaram as escolas. 
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DROGA: DEFINIÇÃO 

 

Apesar de não específico e abranger diferentes substâncias, a palavra 'Drogas' nomeia 

substâncias tóxicas que podem ser naturais ou sintéticas. O comportamento físíco e emocional 

dos usuários podem ser alterados de maneira transitória. Existem substâncias inibidoras do 

Sistema Nervoso, algumas alucinógenas e as mais conhecidas e utilizadas são as lícitas: álcool, 

cigarro, estimulantes (EDIPE- Enciclopédia Didática de Informação e Pesquisa Educacional, 

Drogas, p.1220). 

De Acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 1981) droga é: “qualquer entidade 

química ou mistura de entidades (mas outras e não aquelas necessárias para a saúde como, por 

exemplo, água e oxigênio) que alteram a função biológica e possivelmente a sua estrutura” 

(CARLINE; NAPPO; GALURÓZ e NOTO, 2001, p.3). Segundo Carline, Nappo, Galuróz e Noto 

(2001) as drogas psicoativas agem principalmente nos neurônios, afetando o Sistema Nervoso 

Central e alterando o comportamento, o humor e a cognição. 

 

DROGA E ADOLESCÊNCIA 

 

Corrêa (2010) afirma que a probabilidade de um adolescente da contemporaneidade ter 

algum contato com o mundo das drogas é de cem por cento, devido à extrema facilidade de 

acesso aos tóxicos. Esse contato não se refere propriamente ao uso, mas ao fato de que os 

adolescentes vivenciam muitas situações que possibilitam isto: ver alguém sob o efeito de 

drogas; conhecer algum usuário; ir a uma festa onde existe o consumo de drogas; saber quem é o 

traficante do bairro. 

Segundo o Jornal LN-Limeira Notícias (2011) foi realizada uma pesquisa para saber os 

motivos dos jovens serem mais suscetíveis a dependência química do que um adulto, chegando a 

uma conclusão que envolve três fatores: primeiro, o cérebro do jovem não tem o sistema de freio, 

momento de reflexão das conseqüências de sua decisão, assim, o jovem toma as atitudes de 

forma impulsiva; segundo, o adolescente está mais pré-disposto à depressão, o que pode levar ao 

uso de drogas; e em terceiro, o fato do organismo do jovem ser menos sensível aos efeitos do 

álcool, ou seja, ele precisa beber mais para ter o efeito de embriaguez.  

 Menezes (2011) afirma que dentre os motivos que levam um adolescente ao uso de drogas, 

em um primeiro momento, devem ser consideradas as mudanças que ocorrem na adolescência, 

como: amadurecimento emocional, puberdade, amadurecimento físico e as transformações 

fisiológicas. Outros fatores são os conflitos relativos à definição sexual e a dependência ou 

independência dos genitores. Como mencionado por Menezes (2011, s/p): 
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E é em meio a todos esses conflitos que a droga surge como um elemento capaz de 

solucioná-los. Oferece uma fuga à realidade e por alguns instantes, sob o efeito dela, se 

sente o todo-poderoso, "em paz", independente (pois se torna "onipotente de fato"). E é 

em meio a tantas mudanças, no afã de conquistar a tão sonhada independência, que se 

junta a grupos. E com medo de não ser aceito por eles, se submete às suas regras. A busca 

pela independência o leva a ser dependente das regras desse grupo e muitas vezes 

dependente da droga. É neste ajuntamento que ele consegue muitas vezes ser ouvido na 

sua "linguagem", pois para eles os pais são ultrapassados, caretas e não sabem nada da 

vida. Ocorre que muitas vezes a regra desse grupo é se drogar. E se em casa não houve um 

diálogo suficientemente capaz de envolvê-lo, ele facilmente, e fatalmente, cederá a essas 

regras. 

 

 Silber e Souza (2007) afirmam ainda que alguns adolescentes sofrem mais riscos do que 

outros quanto ao uso das drogas, por elas estarem disponíveis, e devido ao fato dos jovens 

passarem por algum tipo de pressão para o uso das drogas. Os três fatores considerados mais 

importantes para a utilização e abuso das drogas são: história familiar, uso por parte dos pais e 

algumas características individuais. 

Os autores acima alegam também que os adolescentes que estão expostos a grupo de iguais, 

como grupo em que os melhores amigos fumam, ingerem bebidas alcoólicas, apresentam maior 

influência para o uso de substâncias ilícitas, do que os adolescentes cujo ciclo de amizade evita 

esse tipo de prática.  

O senso comum - e até mesmo alguns autores - falaria em desajustes familiares, frustrações, 

problemas em casa e na escola. Segundo a maior parte dos especialistas, a resposta é bem mais 

prosaica e se resume a uma palavra: curiosidade. "Para muitos adolescentes, provar a droga faz 

parte do ritual da adolescência. É como 'ficar' pela primeira vez", acha o psiquiatra Ronaldo 

Laranjeira, da Universidade Federal de São Paulo - Unifesp (CORRÊA, 2010). 

O Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP/EPM, 

sem ano) afirma que recentemente foi descoberto que pessoas com transtornos neurocognitivos 

estão mais propensas a tornarem-se dependentes das drogas. Estes transtornos podem ser 

observados através da presença de sintomas no sujeito, como: problemas de memória, atenção, 

concentração ou linguagem, dentre outros. O problema é quando  esses sinais não são 

identificados pela família ou pela escola. Dessa foma, muitos jovens nomeados com uma série de 

adjetivos pejorativos podem, na verdade, apresentar um transtorno específico de aprendizagem 

ou de atenção, prejudicando à sua auto-estima, seu desenvolvimento, ou ainda, impossibilitando 

o uso de seu potencial. Se fosse realizado um diagnóstico preciso seria possível tratar e diminuir 

a possibilidade da ocorrência de consequências devastadoras. Esse mesmo departamento 
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apresenta exemplos de casos de toxicômanos que quando corretamente diagnosticado e tratado o 

transtorno de atenção, os usuários cessaram o consumo das substâncias. 

Dentro os principais motivos que levam crianças e adolescente para as ruas estão a 

violência doméstica e o uso de drogas (CASTILLO, 2011). Porém a Secretaria Nacional 

Antidrogas (2011) alerta ainda que o uso das drogas pode se dar pelo simples fato de ser algo 

excitante e ousado para os adolescentes, muitas vezes são os riscos envolvidos que os atraem, a 

droga se torna uma obtenção de prazer. 

O estudo do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas da Universidade de São 

Paulo (Grea) relata em seu estudo que a motivação que leva muitos jovens a experimentar as 

drogas pela primeira vez é a curiosidade e o desejo de se integrar ao grupo de amigos. O estudo 

cita também que durante o processo de iniciação do uso das drogas, o adolescente não observa os 

malefícios que o uso contínuo dessas substâncias causa nos amigos, a pressão que estes sofrem 

através dos traficantes e etc. (SCIVOLETTO; 2003). 

Segundo Scivoletto (2003) dificilmente o adolescente percebe que o uso contínuo das 

drogas pode gerar dependência química no futuro, pelo fato de que muitas substâncias ilícitas 

provocam a dependência após algum tempo de uso. A demora que a droga tem para tornar uma 

pessoa dependente faz com que o adolescente que se torna usuário perceba tarde demais que esta 

num caminho sem volta, e acabe tornando-se dependente grave. 

Castillo (2011) concorda com Scivoletto (2003) quando diz que muitas vezes os riscos 

relacionados ao uso de drogas é o que atraem os adolescentes. E afirma ainda que o tédio é um 

grande vilão, pois quando o cérebro esta vazio, desocupado, provavelmente irá procurar algo para 

se ocupar. Quando a mente não esta preenchida começa a concentração nas fantasias, e se 

possível na satisfação destas. Pensa-se que novas experiências podem ser melhores do que as 

anteriores. A sensação de risco, de aventura, do proibido, pode levar o jovem a experimentar e 

em seguida necessitar da droga. (CASTILLO, 2011) completa dizendo que: 

 

Se alguém não tem metas e visão de futuro, não tem perspectiva do dia de amanhã. Se 

não tem perspectiva do amanha, só conta com o agora. Se conta somente com o agora, 

não leva em consideração as conseqüências nocivas a longo prazo. Uma boa visão de 

futuro faz a segunda feira ser o melhor dia da semana. Um jovem sem visão é um jovem 

em perigo. 

 

Além dos motivos apresentados até então, Castillo (2011), informa que existe uma forte 

associação entre o abuso sexual e físico na infância e o desenvolvimento posterior de problemas 

com uso de drogas. Crianças vítimas de negligência apresentam riscos elevados de desenvolver 

problemas com o uso de drogas, e assim um ciclo crescente de violência e negligência. E cita 
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ainda situações de negligência familiar, que podem conduzir ao futuro uso de drogas, incluem: 

criança sozinha em casa, pois esta acaba ingerindo as substâncias sem que nem mesmo o adulto 

tenha conhecimento; abandono e maus tratos de menores; mau exemplo, pois muitas vezes são os 

pais que oferecem álcool ou drogas aos filhos. Todas estas questões podem causar situações que 

aumentam a possibilidade da utilização e abuso das drogas. 

Para Tavares (2010) não importa o motivo pelo qual o adolescente inicia o uso de drogas, o 

consumo é uma maneira de demonstrar suas dificuldades e ansiedades frente aos problemas. O 

uso de drogas pelo adolescente é um revelador do sintoma familiar e social a qual pertence. 

Percebe-se através de diversos autores a manutenção de determinado esteriótipo acerca da 

adolescência, propagado como maneira de justificar a associação entre adolescência e drogas. O 

adolescente, em grande parte deste referencial teórico, não é tomado no caso a caso, mas dentro 

de um contexto amplo e destituído de espaço para a singularidade. Este foi um objetivo do 

trabalho para revelar o quanto se precisa avançar no que se refere ao estudos referentes à esta 

temática. 

 

TRATAMENTOS 

 

Na teoria e prática ainda existem muitas coisas a serem questionadas em relação ao 

tratamento dos usuários de drogas. Nesta parte do trabalho serão discorridos alguns tratamentos 

propostos. 

Segundo Silber e Souza (2007) para um efetivo tratamento dos adolescentes que consomem 

drogas se faz necessária uma insistência dos pais para que seus filhos deixem as drogas. É 

importante a participação de um profissional para orientar a família e o próprio adolescente. O 

local do tratamento depende da situação financeira da família, e a intensidade do tratamento 

depende da severidade de cada caso.  

Existem vários tipos de tratamento e reabilitação com diferentes custos em clínicas, 

ambulatórios e instituições especializadas, para o indivíduo dependente químico. Seja para o 

indivíduo que reconhece a necessidade do tratamento ou não. Os programas de reabilitação que 

apresentam bom êxito ao final dos tratamentos apresentam como plano prático a concordância 

em abstinência total, presença e participação da família, e acompanhamento dos consultores 

especializados. É importante que durante todo o processo do tratamento a família incentive e 

ajude o dependente químico a cumprir o plano prático.  

Segundo o Departamento de Psicobiologia (UNIFESP/EPM, sem ano) a depressão é  o 

transtorno psiquiátrico mais associado ao uso de drogas. Dentre os outros transtornos que 

também se relacionam com o uso e abuso de drogas foram encontrados: transtorno obsessivo-
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compulsivo, de ansiedade, de personalidade e, com menor frequência, transtornos psicóticos. O 

Departamento reconhece a impossibilidade de ter um único modelo de ajuda que abarque todos 

as formas de dependência e todos os dependentes. Ex-dependentes de drogas são muitas vezes 

utilizados como agentes, por uma aposta na identificação e compreensão de um sujeito que 

vivenviou situação semelhante. O mesmo departamento ainda afirma que: 

 

Os especialistas em dependência vêm realizando pesquisas nos últimos anos para 

determinar que tipos de dependentes se beneficiam mais de um ou de outro tipo de 

ajuda. Entretanto deve-se destacar que as abordagens medicopsicológicas (que associam 

ao mesmo tempo os recursos da medicina e da psicologia) têm se mostrado mais 

eficazes na maior parte dos casos (UNIFESP/EPM, sem ano, s/p). 

 

Griesi (2001) aborda o papel da acolhida familiar como fator imprescindível para combater 

e prevenir o abuso de drogas. 

 

CONCLUSÃO 

 

Griese (2001) afirma que na busca pela identidade o adolescente se torna mais susceptível 

às drogas devido à influência do grupo em que está inserido e da mídia. Algumas vezes o uso 

destas substâncias são interpretados como algo que garante sucesso e status. A família pode 

incentivar a utilização das drogas quando o par parental utiliza remédios compulsivamente, 

ensinando maneiras substitutivas para lidar com o sofrimento e o mal-estar. 

Segundo Menezes (2011) é essencial que a família acompanhe de perto o tratamento clínico 

para desintoxicação do usuário de drogas, para diminuir a possibilidade do recuperando retornar 

ao uso. Existem diversos casos em que o dependente retome o uso após o retorno ao convívio 

familiar. 

Não existe uma única possibilidade de tratamento para os usuários de drogas e apesar do 

apelo para uma clínica específica do toxicômano, a intervenção na clínica destes sujeitos deve 

levar em conta sua singularidade, incluindo: desejo, gozo, história, escolhas, renúncias, traumas, 

romances, tragédias. Aqui fica uma aposta para a construção de uma clínica que leve em conta o 

caso a caso como condição de uma prática ética e coerente. 
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