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RESUMO 

 

Compreender o uso de drogas é entender a forma como elas atuam e quais são os fatores que 

contribuem para o seus efeitos. Fatores como Idade; Gênero; Características físicas (ex: altura, 

peso); Dieta nutricional; Fatores genéticos; Uso concomitante de outras substâncias psicoativas; 

Influência de doenças preexistentes; Estado de saúde e padrão de vida; Padrão de uso  afetam o 

organismo e propiciam efeitos distintos das substâncias psicoativas. A proposta deste artigo é 

discutir de forma objetiva estes fatores que contruem para os efeitos das substâncias psicoativas. 

 

Palavras-chave: substâncias psicoativas, efeitos das SPA, fatores de influência. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Antes de iniciarmos este capítulo sobre os efeitos das drogas no organismo se faz necessário 

entender que o conceito da palavra droga, na atualidade carrega um significado pejorativo e 

depreciativo tanto da substância como de quem a usa. Neste sentido, utilizaremos a palavra 

“substância psicoativa” ao invés da palavra “droga”, com o objetivo de auxiliar o leitor a uma 

compreensão diferenciada do senso comum. Outro aspecto que nos leva a utilizar a palavra 

“substância psicoativa” está diretamente associado ao seu conceito já estabelecido pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS). 
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Segundo a OMS drogas são qualquer substância natural ou sintética que administrada por 

qualquer via no organismo afete sua estrutura ou função. De acordo com este conceito são drogas, 

desde medicamentos à chás e até mesmo alguns alimentos. Enquanto que o conceito de substância 

psicoativa está associado especificamente a substâncias que alteram as sensações, o humor a 

consciência ou outras funções psicológicas e comportamentais. Sendo assim, as substâncias 

psicoativas possuem seus efeitos associados diretamente às funções cognitivas e comportamentais. 

É importante entender que as substâncias psicoativas possuem efeitos característicos em 

grande maioria dos indivíduos, entretanto, existem fatores que influenciam seus efeitos de forma 

específica para cada indivíduo. Ou seja, a intensidade dos efeitos das substâncias psicoativas é 

específico de cada indivíduo/organismo. Sendo assim, fatores como: 

 

 Idade; 

 Gênero; 

 Características físicas (ex: altura, peso); 

 Dieta nutricional; 

 Fatores genéticos; 

 Uso concomitante de outras substâncias psicoativas; 

 Influência de doenças preexistentes; 

 Estado de saúde e padrão de vida; 

 Padrão de uso. 

 

Cada um destes fatores têm influencia direta nos efeitos que as substâncias apresentam no 

organismo. Discutiremos cada um deles a seguir. 

 

IDADE 

 

Uma pesquisa realizada por David H. Jernigan em 2001 nos Estados Unidos da América, 

demonstrou que  quanto mais precoce o consumo de álcool maior a tendência do desenvolvimento 

de dependência na fase adulta da vida. 
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De acordo com o Departamento de Adolescência da SBP1 estudos em modelos animais 

demonstram que ratos adolescentes possuem menor sensibilidade aos efeitos agudos do álcool em 

relação aos adultos. Esse fato sugere que indivíduos mais jovens podem desenvolver respostas 

adaptativas mais rápidas de tolerância à droga por mecanismos ainda não bem conhecidos. Desta 

forma,  a resposta adaptativa que funcionaria como um fator de proteção para os indivíduos mais 

jovens acaba por favorecer o maior consumo da droga, podendo contribuir para acidentes e 

violência e, no futuro, maior risco de dependências física e psicológica1. 

Segundo Jernigan2 aqueles que iniciaram o consumo de álcool na adolescência apresentam 

maior risco de sofrer acidentes de diversas naturezas em decorrência de seu uso. No Brasil, de 

acordo com o II levantamento domiciliar sobre o uso de drogas psicotrópicas realizado em 2005 a 

idade média do início de consumo do álcool é aos 17 anos; do tabaco 16,2 anos; maconha 17,7.  

 

GÊNERO 

 

A metabolização das substâncias psicoativas ocorre de forma distinta de acordo com o 

gênero. Na população feminina a metabolização do álcool e de outras substâncias psicoativas 

ocorrem de maneira mais lenta. Sendo assim, a população feminina se torna mais susceptíveis aos 

prejuízos associados ao seu consumo, mesmo ingerindo níveis mais baixos de álcool por período 

mais curto (ELBREDER)3. Segundo York (apud. SBP)1  avaliando o pico de concentração 

sanguínea de álcool após o consumo, ajustando-se as doses em ambos os sexos, relataram que as 

mulheres apresentam menor pico de concentração plasmática da droga em relação aos homens, o 

que sugere maior eliminação da droga no sexo feminino. 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

 

Os efeitos das substância psicoativa sofrem diretamente a influência das características 

físicas do usuário, pois  de acordo com o peso e a altura encontra-se a quantidade necessária da 

substância psicoativa para garantir um efeito eficaz , reduzindo os efeitos colaterais indesejados.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 18.10.2015 

 

Gustavo Luis Caribé Cerqueira 4 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

DIETA NUTRICIONAL 

 

A alimentação previa ao consumo de substâncias psicoativas auxilia no processo de 

metabolização da substância no organismo. A exemplo da bebida alcoólica, ela é metabolizada no 

estômago e no intestino, quando o indivíduo a consome em jejum parte do álcool é absorvida 

diretamente pela corrente sanguínea, causando os sintomas da embriaguez. Entretanto, quando o 

usuário não está em jejum e tem comida no estômago (especificamente proteínas, gorduras e 

carboidratos) o processo de absorção é mais lento, o que diminui o tempo de reação dos sintomas  

de embriaguez. Outro aspecto importante é o consumo de água, pois ela tende a diluir o álcool no 

organismo. 

Estudos constataram Oliveira4 e Willhelm5  que o uso de drogas associado ao abuso de álcool 

induz o usuário a um estado de nutrição ou subnutrição. Neste sentido quando o usuário está sob o 

efeito da substância psicoativa não sente fome (principalmente sob o efeito de substâncias as 

psicoestimulantes), então passa dias sem se alimentar. Ao entrar em abstinência, ele recupera seu 

apetite, porém, se alimenta, principalmente, de arroz, feijão e carboidratos (Silva Júnior)6, não 

consumindo frutas, verduras e legumes, demonstrando assim um padrão alimentar insatisfatório, 

com deficiências nutricionais e consequentemente enfraquecimento do sistema imunológico 

deixando o usuário suscetível a contrair doenças (Oliveira et. al. 2005).  

De acordo com estudo realizado por Oliveira4 98,08% dos internos usuários de substâncias 

psicoativas entrevistados relataram que seus hábitos alimentares foram afetados pelo consumo de 

droga. Nos momentos de máximo consumo os alimentos eram totalmente  rejeitados, ficando 

alguns, até vários dias sem se alimentar.   

 

FATORES GENÉTICOS 

 

Aspectos genéticos afetam o processo de metabolização e transformação da substância 

psicoativa no organismo. Ou seja, a velocidade com que as drogas movimentam-se dentro do 

corpo. O estudo da influência das diferenças genéticas sobre a resposta às drogas é chamado 

farmacogenética. Em detrimento da constituição genética, alguns usuários metabolizam as 

substâncias psicoativas mais lentamente, promovendo um acúmulo da mesma no organismo, 

resultando em toxicidade. Outros usuários possuem uma constituição genética que lhes permite 

que metabolizem rapidamente as drogas. A exemplo: determinado medicamento pode ser 

metabolizado com tão rápido que seus níveis no sangue nunca tornam-se suficientemente altos para 

que seja eficaz. Às vezes, diferenças genéticas afetam de outra forma o metabolismo das drogas. 
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USO CONCOMITANTE DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 

 

As substâncias psicoativas além de alterarem o organismo do usuário, quando consumidas 

diferentes substâncias simultaneamente alteram seus efeitos entre si, alterando o organismo de 

outra forma, do quando sendo utilizadas individualmente. Os usuários que fazem uso da 

combinação de várias drogas simultaneamente, ou dentro de um curto período de tempo, ainda que 

tenham preferência por uma substância específica é denominado Poliusuário.  

Atualmente, é muito comum o uso de diferentes substâncias psicoativas concomitantemente. 

De acordo com dados da Associação Brasileira de Psiquiatria7,  entre dependentes de cocaína e 

crack que procuram tratamento, observou-se prevalência de 25% de dependência de mais de uma 

substância, 32,6% de dependência de duas e 22,4% de dependência de três drogas psicotrópicas, 

excluída a nicotina.  

Segundo Vasconcelos8, a interação entre álcool e cocaína tem sido investigada em humanos, 

esta combinação produz aumento da frequência cardíaca e na pressão arterial, quando comparado 

ao uso isolado de uma das substâncias (Cami et al., 1998, apud Vasconcelos)8, reduzem a sensação 

de embriaguez (Higgins et al., 1993, apud Idem)8, aumentam a euforia induzida por cocaína (Perez-

Reyes & Jeffcoat, 1992; McCance-Katz et al., 1998, apud Ibdem)8 e embotam alguns dos efeitos 

deletérios do álcool nas tarefas de desempenho psicomotor (Higgins et al., 1993; Farre et al., 1993 

apud Ibdem)8. 

Tem sido muito comum a associação de bebidas alcoólicas com bebidas energéticas 

(conhecidas comercialmente como energy drink). Essas bebidas energéticas possuem elevada 

concentração de cafeína e outras substâncias, tais como taurina, glicose e vitaminas do complexo 

B, que reduzem a sonolência, diminuem a fadiga e aumentam a atenção e desempenho físico.   

O resultado da combinação bebidas alcoólicas e bebidas energéticas é a redução dos efeitos 

depressores do álcool, em especial de alguns dos sintomas de embriaguez. Importante salientar que 

o individuo ao fazer o uso concomitante destas bebidas, por sentir de forma reduzida os efeitos 

depressores da bebida alcoólica, ele continua bebendo e em muitos casos aumentando a dose. 

Porém, o organismo não consegue metabolizar tão rápido a quantidade de álcool ingerido, o que 

pode resultar no aumento da concentração de álcool no sangue e o usuário apresentar uma parada 

cardiorrespiratória, chegando ao ponto de entrar em coma. 
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INFLUÊNCIA DE DOENÇAS PREEXISTENTES 

 

O surgimento de uma determinada patologia em um indivíduo já portador de outra patologia 

é determinada como co-morbidade. O surgimento de uma doença adicional é capaz de alterar a 

sintomatologia, interferindo no diagnóstico, tratamento e prognóstico de ambas (Alves et al.)9. 

A literatura aponta que é muito comum a presença de transtornos mentais associados ao 

consumo de álcool e outras drogas. Segundo Lopes e Coutinho10 a avaliação de fatores de risco 

psiquiátricos para abuso de drogas depara-se com a dificuldade de especificação da cronologia do 

aparecimento e da determinação do status primário-secundário dos transtornos. De modo geral, 

discutem se o uso abusivo surgiu em função do transtorno mental ou o transtorno mental surgiu 

em função do uso abusivo.     

 

ESTADO DE SAÚDE E PADRÃO DE VIDA 

 

O conceito de qualidade de vida pode ser entendido como uma representação social em que 

há satisfação das necessidades básicas e estas são alcançadas pelo grau de desenvolvimento 

econômico e social. Aspectos subjetivos como bem-estar, felicidade, amor, prazer, realização 

pessoal são também algumas necessidades básicas que em nossa sociedade são valorizadas como 

objetivos de vida.  

Ribeiro11 salientam que o grau de satisfação humana nas diferentes esferas de vida (familiar, 

amorosa, ambiental, social, profissional e existencial) relaciona-se ao padrão de conforto e bem-

estar estabelecido pela sociedade, historicamente. Neste sentido o conceito de qualidade de vida 

passa a ser entendido também pela aquisição de bens materiais como casa, carro, bom salário, 

acessórios eletro-eletrônico e afins. Entretanto, sendo esses objetivos que representam o que se 

considera qualidade de vida, muitas pessoas tendem a cumprir longas horas de trabalhar no intuito 

de ter uma renda melhor para adquirir os bens de consumo que julgam ser importantes. Desta 

forma, dormem mal, se alimentam mal, deixam de praticar atividades físicas, o que compromete 

sua integridade física. Ou seja o estado de saúde reflete o padrão de vida que o usuário possui. 

 

PADRÃO DE USO 

 

Entender o padrão de uso que o usuário de substância psicoativa faz da substância permite 

compreender a frequência, a quantidade, a forma de uso  e em quais situações ele faz uso. 
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Auxiliando no desenvolvimento de estratégias que visem reduzir os danos, desde dos efeitos 

tóxicos da substância e suas combinações, até mesmo das situações em que esse usuário se submete 

para fazer o uso.  

É importante entender o perfil de usuário, até mesmo para compreender que alguém que faz 

uso ocasional de qualquer substância psicoativa necessariamente não é um “drogado” e muito 

menos um dependente. Abaixo segue tabela com algumas características do perfil de usuário.   

 

Perfil Definição 

Experimentador pessoa que experimenta a droga, levada geralmente por curiosidade. Aquele que prova a 

droga uma ou algumas vezes e em seguida perde o interesse em repetir a experiência 

Usuário ocasional utiliza uma ou várias drogas quando disponíveis ou em ambiente favorável, sem rupturas 

(distúrbios) afetiva, social ou profissional. 

Usuário habitual faz uso freqüente, porém sem que haja ruptura afetiva, social ou profissional, nem perda 

de controle. 

Usuário 

dependente 

usa a droga de forma freqüente e exagerada, com rupturas dos vínculos afetivos e sociais. 

Não consegue parar quando quer. 

Fonte: http://www.unifesp.br/dpsicobio/pergresp/defini.htm  
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