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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma reflexão sobre o uso de drogas psicotrópicas na adolescência e 

a relação delas com a fragilidade egóica na qual o adolescente esta inserido, revelando que o alto 

índice de adolescentes usuários de algum tipo de droga é decorrente de diversos fatores de risco 

sociocultural, familiar, psicocomportamental e biogenético.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas (OBID) a palavra “drugg” 

do holandês arcaico significa folha seca e foi a precursora da palavra droga, pois antigamente essa 

era a composição principal dos fármacos. Atualmente a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
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define como qualquer substância que altera a fisiologia do organismo e dos diversos sistemas, 

podendo ser sintética ou natural. 

Aquelas ditas como psicotrópicas são todas as drogas que possuem um tropismo ao sistema 

nervoso central e podem ser classificadas de acordo com sua ação: depressoras ou psicolépticas, 

estimuladoras ou psicoanalépticas e perturbadoras ou psicodélicos. 

De acordo com o Centro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID) e a revista 

Hype Science as principais substâncias consumidas de maneira abusiva são o solvente, cogumelo 

alucinógeno, opiáceo, LSD-25, barbitúrico, anorexígenos, ecstasy, cocaína, crack, maconha, 

heroína e álcool, além de outros em menos frenquencia como hipnótico, ansiolítico, mescalina, 

TCH, psilocibina, lírio e anticolinérgico. 

Apesar do uso dessas substâncias ser uma prática milenar tanto de povos quanto contextos 

diferentes, ela se estende aos dias atuais como problema de saúde mental e segurança pública 

atingindo principalmente os adolescentes por estar em uma fase de fragilidade egóica. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

“Na hora, digo o que penso, boto para fora. 

Uso a emoção. Se alguma coisa me excita, falo 

excitado. Se me agridem, passo a agredir. Mas 

não sinto raiva ou ressentimentos.”  

  José Lutzenberger 

 

A brusca mudança que os adolescentes experimentam no físico, emocional e psicológico 

refletem a instabilidade da personalidade e provoca a volta narscísica para questionar tudo e todos. 

Dados retirados da United National Office on Drugs and Crime (UNODC) revela que a 

prevalência mundial de 2014 para o uso de entorpecentes permaneceu estável e que em 2012 

equivalia a 5% da população mundial de 15 a 64 anos.  

Segundo a atual legislação sobre drogas vigente no Brasil representada pelo Decreto nº 5912, 

de 27 de setembro de 2006 da Lei nº 11343, de 23 de agosto de 2006 regulamenta que é função do 

OBRID junto a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) divulgar dados sobre o 

uso de drogas para facilitar a relação recíproca de informação entre instituições regionais, nacionais 

e internacionais. 

                                                 
 Escritor, filósofo, agrônomo, paisagista e ambientalista criador da Fundação GAIA. Em 1988 recebeu o 

premio “RIGHT LIVELYHOOD AWARD”. Durante o governo do Presidente Fernando Collor foi 

Secretário Especial do Meio Ambiente. 
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 Visto isso, o OBRID analisou uma amostra através do II Levantamento Domiciliar Sobre o 

Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil em 2015 e revelou que 22,8% da população pesquisada já 

consumiu alguma droga ilícita perdendo para o Estados Unidos (40,2%), Reino Unido (30,8%) e 

Dinamarca (24,3%) e a maconha é a primeira com 8,8% de pessoas que já usaram na vida. 

Além disso, o levantamento apontou que a maconha, solvente e benzodiazepínico, 

respectivamente, permanecem como as drogas mais usadas na vida em todas as regiões do Brasil. 

Porém, o dado mais alarmante é que da amostra de 7939 pessoas das quais 788 eram da faixa etária 

de 12 a 17 anos, quase 10% consumia alguma droga.  

 Em 2010, o CEBRID também levantou dados de 2001 a 2005 no II Relatório Brasileiro sobre 

Drogas apontando que as drogas mais usadas foram as mesmas do OBRID, porém em 2001 

orexígeno apresentava como a terceira mais consumida, a cocaína como a quinta e o 

benzodiazepínico pulando para a quarta posição e em 2005 houve essa mudança. Salientou que em 

2005 a região com mais usuários de drogas exceto de álcool e tabaco foi a região nordeste com 

27,6%, seguida pela região sudeste (24,5%) e centro-oeste (17%) e que de todas as regiões tanto 

em 2001 quanto 2005 a prevalência foi de 15% para faixa etária de 12 a 17 anos. 

Isso revela que o alto índice de adolescentes é decorrente de diversos fatores de risco que 

segundo Simkin (2002) esses fatores seriam sociocultural, familiar, psicocomportamental e 

biogenético (predisposição genética para a dependência). Além disso, segundo Clark (1997) 

quando se atende uma pessoa com faixa etária até os 18 anos que usa substâncias psicoativas vai 

estar correlacionada a presença de comorbidades. Seus estudos indicaram que 75% desses usuários 

tem moléstias de transtornos psiquiátricos, como transtorno de conduta, transtorno de déficit de 

atenção e hiperatividade (TDAH) e transtorno de humor. 

Na última década estudos mostraram que o TDAH é uma síndrome que acomete tanto 

homens quanto mulheres e que muitos casos se prolongava até a fase adulta (BROWN,2000) e 

Gittelman (1985) constatou em uma análise que os sintomas de TDAH quando não remitia na 

infância tinha maior probabilidade de desencadear os transtorno de conduta, sendo que quase 60% 

evoluíam para o transtorno do uso de substâncias (TUS). 

Acserald (2005) faz uma comparação da Redução de Danos (RD) com a perspectiva da 

educação para a autonomia definida por Freire (2008) que afirma que o processo de aprendizagem 

deve ser permeado por um conhecimento crítico da realidade. Seguindo essa linha tênue o uso de 

drogas se tornou um desafio a clínica e a estratégia de RD, por causa do alto consumo no Brasil, 

número de internações, custo, violência e doenças adquiridas. Os gastos hospitalares com os 

problemas de saúde provocados pelo álcool ultrapassam a arrecadação com impostos sobre o álcool 

(OMS, 2001). 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em saúde pública, RD consiste em medidas que visam prevenir ou reduzir conseqüências 

negativas a saúde, associadas a certos comportamentos (OMS). O serviço de saúde visa 

interromper esse vinculo adolescente-droga com algumas ações como a disponibilização de 

materiais descartáveis e o encaminhamento para tratamento. 

Com o fracasso das políticas em relação ao uso de drogas passou-se a desenvolver uma 

proposta mais educativa e adaptada a diversos contextos com um aspecto sociocultural, econômico 

e político privilegiando a capacitação continuada de educadores e a oferta de recursos/estratégias 

educativas, contemplando, o conhecimento, as crenças e os sentimentos, bem como a 

contextualização do fenômeno a partir de uma perspectiva educativa dialógica e participativa. 

Nessas novas medidas incluíram o diálogo ao grupo vulnerável e a adoção de alguns jogos 

educativos, como o Jogo da Onda. 

Porém, deve salientar que o benefício da estratégia educativa não está relacionado em reduzir 

o consumo de drogas. Essa proposta é um trabalho processual de conscientização e emancipação 

do sujeito enquanto cidadão; daí a importância de ações contínuas e do envolvimento dos jovens 

no processo de criação e implementação das atividades educativas (Feffermann; Figueiredo 2006; 

Soares. Jacobi 2000). 

  

                                                 
 Jogo de tabuleiro de cartas da FIOCRUZ que procura esclarecer dúvidas e promover reflexões sobre a 

AIDS e drogas. 
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