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O USO DE DROGAS NA ADOLESCÊNCIA 

São diversos os fatores associados a essa realidade. 
A dependência química é classificada como um transtorno 

mental e tem repercussões físicas, psicológicas e emocionais, que 
interferem de forma significativa na qualidade de vida do indivíduo. 
Algumas das consequências incluem o comprometimento do 
convívio social, conflitos familiares, redução do rendimento escolar 
ou do trabalho, influenciando negativamente em muitas outras 
esferas da vida. O doente se torna refém da própria condição e não 
consegue parar de usar a droga da qual é dependente, mesmo tendo 
noção dos efeitos negativos que esta tem em sua vida, sendo 
necessária a ajuda de um profissional e tratamento especializado. 

 

DEPENDÊNCIA QUÍMICA E ADOLESCÊNCIA 
Há uma relação muito marcante entre a dependência 

química e a adolescência, tendo muitos relatos de usuários de 
drogas que afirmam ter adquirido o vício nessa fase da vida. E 
muitos são os fatores associados a essa realidade, por exemplo, a 
busca dos jovens por pertencimento, desejo de fuga de alguma 
situação vivida, influência de familiares ou conhecidos. Sem contar 
com a facilidade de acesso a essas drogas, até mesmo as ilícitas. É 
sempre bom ressaltar que o cigarro e o álcool também geram 
dependência. As pessoas costumam esquecer, devido ao caráter 
legalizado dessas substâncias. 

Mas por que a adolescência é uma fase em que as drogas 
acabam sendo introduzidas com tamanha facilidade? A resposta se 
encontra em aspectos biológicos e psicológicos do adolescente, que 
o deixam mais vulnerável a certas circunstâncias e condições como 
depressão, ansiedade e a própria dependência química. Também é 
importante levar em consideração o contexto pessoal, como 
predisposição à dependência, meio em que está inserido e acesso 
às drogas. 

 

MAIS DO QUE IMPULSO DA JUVENTUDE 
Normalmente, os adolescentes são impulsivos, não medem 

seus atos e nem se preocupam com consequências, e isso tem 
relação com o amadurecimento cerebral, que acontece nesse 
período. Parte do cérebro, responsável pela tomada de decisões e 
controle emocional, está em amadurecimento até o início da vida 
adulta. Isso não quer dizer que todos os adolescentes vão partir para 
as drogas, mas mostra um ponto de fragilidade e instabilidade 
emocional que pode fazer com que isso se torne uma realidade. 

O fator psicológico também tem grande relevância nesse 
período de transição, que representa a saída da infância em direção 
à vida adulta. O adolescente quer autonomia, mas ainda depende 
dos pais. Então conflitos acabam sendo normais nessa fase, assim 
como querer se afastar um pouco da família e buscar pela própria 
identidade. Por isso, o papel dos pais é fundamental nesse 
momento; eles devem “dar corda” na medida certa ao filho, mas 
saber “puxar”, quando for necessário, nunca soltando, nem 
apertando demais. Conversar com o jovem e demonstrar que o que 
ele diz está sendo valorizado também é importante, nessa fase. 

 

SEU LUGAR NO MUNDO 
Esse é um período da vida em que o adolescente procura 

andar mais com pessoas de idades próximas à dele, quer se encaixar, 
fazer parte de um grupo, mesmo que para isso tenha que reproduzir 
estilos e comportamentos de outras pessoas. Muitas vezes, as 
drogas são apresentadas nesse contexto e o jovem aceita para se 
auto afirmar frente aos amigos. Muitas vezes, começa com o álcool, 

o cigarro e a maconha. O jovem acaba usando as drogas para ficar 
mais desinibido e parecer “legal” para os outros. Essas é uma das 
razões da presença de muitas drogas em festas frequentadas por 
essa faixa etária. 

 

REPRODUÇÃO DE COMPORTAMENTO 
Muitas vezes, o ambiente de convívio desse jovem é onde 

ocorre o primeiro contato com substâncias químicas. Pais que 
bebem ou fumam na frente dos filhos abrem margem para 
reprodução de comportamentos semelhantes no futuro. Assim 
como situações, por exemplo, em que o tio oferece uma cerveja ao 
menor de idade e acha que não tem nada demais. Quanto mais cedo 
o adolescente entra em contato com essas substâncias, mais 
prejudiciais elas são e mais fácil de desenvolver uma dependência a 
longo prazo.  

 

EFEITOS E CONSEQUÊNCIAS 
Os efeitos e consequências das substâncias químicas no 

cérebro e corpo de um adolescente são variáveis e dependem de 
aspectos próprios das drogas, assim como a dose e frequência de 
uso. Toda substância administrada no corpo, seja álcool, maconha 
ou cocaína, tem efeitos no organismo com um todo, sendo o fígado, 
o coração e o pulmão os que mais sofrem pelo abuso de substâncias. 

Uma vez que o adolescente está em formação, os efeitos 
acabam sendo mais intensos e, consequentemente, mais  tóxicos. 
No cérebro, as drogas afetam a concentração, a atenção e o 
raciocínio, refletindo em baixo rendimento escolar. Têm efeitos de 
agitação ou cansaço exagerado, sem contar com os sintomas da 
abstinência, que incluem enjoos, vômitos, suor excessivo, 
batimentos cardíacos acelerados e sentimentos de morte e 
perseguição. 

Disponível em: https://www.marceloparazzi.com.br/blog/o-uso-de-drogas-na-

adolescencia. Acesso em: 18 mai. 2022. 
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Entenda os riscos do uso de drogas na juventude 
De acordo com dados do Centro de Referência Estadual em 

Álcool e Drogas (CREAD), a maioria dos quadros de dependência 
química se iniciam ainda na juventude. Muitas vezes, pais e adultos, 
de forma geral, acabam ignorando os fatores de risco e os 
problemas que o adolescente apresenta, por acharem que se trata 
apenas de uma fase. Se algo parece errado, é preciso tomar medidas 
para evitar as graves consequências do uso de drogas na 
adolescência. 

Para abordar esse assunto de extrema relevância, 
preparamos este texto, explicando os riscos do uso de drogas na 
juventude, como isso se apresenta no Brasil e no mundo, além de 
saber quais são as consequências das drogas na adolescência e os 
efeitos do uso a longo prazo. 

 

INÍCIO DO USO DE DROGAS NA JUVENTUDE 
O primeiro contato com as drogas acontece, principalmente, 

na juventude. Isso porque esse é um momento em que ocorrem 
diversas mudanças relacionadas ao psicológico do adolescente, que 
se torna mais vulnerável e, por isso, pode ser considerado um grupo 
de risco. 

O consumo de drogas lícitas e ilícitas se dá por diversos 
fatores, entre eles o sentimento de indestrutibilidade, relações com 
amigos e família e falta de autoconhecimento. Além desses fatores, 
é importante compreender de onde vem o interesse em consumir 
drogas, pois, muitas vezes, os jovens têm seus próprios motivos para 
as usarem ou utilizam pela primeira vez dentro de casa, com o apoio 
dos pais. 

 

CULTURA 
Socialização, tédio, rebeldia, comportamento, estímulos 

externos e internos têm relações diretas com a cultura. A mídia, 
televisão e a Internet apresentam o consumo de drogas de uma 
forma romantizada e normal. Muitos adolescentes também já são 
incentivados a consumir substâncias, principalmente o álcool, em 
festas de aniversário, algo que é cada vez mais comum. 

Geralmente, a droga utilizada pela primeira vez na vida de 
um jovem é o álcool, por conta da facilidade de acesso e da cultura 
ao redor da bebida. Músicas que estimulam o consumo e relacionam 
a substância a algo descolado ou para se desinibir.. 

Ainda, o tédio e a rebeldia são riscos suficientes para uma 
pessoa fazer uso de drogas. Aqueles que não encontram algo para 
se ocupar, que não conseguem ficar sozinhos ou procuram por algo 
mais interessante em suas vidas, acabam por decidir gastar seu 
tempo com essas substâncias. 

 

PRAZER INSTANTÂNEO 
Todos os fatores acima relacionados à cultura levam ao 

prazer instantâneo que as drogas e o álcool proporcionam. Os seus 
efeitos iniciais fazem os adolescentes se sentirem bem consigo 
mesmos, e acabam associando à droga o sentimento de felicidade. 
Ou seja, eles sentem que a cada uso poderão se sentir mais felizes, 
ou até com uma falsa ideia de maturidade. 

Os amigos também acabam por influenciar o consumo para 
animar uns aos outros quando se sentem tristes ou porque não 
estão indo bem na escola. Então, a solução que encontram para 
amenizar os sentimentos é a ingestão de bebida alcoólica em locais 
públicos ou na casa uns dos outros. 

 

FALTA DE CONFIANÇA 
Jovens que são mais tímidos e têm dificuldades de socializar 

tendem a usar drogas ou ingerir bebidas para se tornarem mais 
sociáveis, interessantes e fazer algo que eles não fariam se 
estivessem sóbrios. Por ser um período marcado por diversas 
transformações e mudanças internas e externas, a adolescência 
acaba por gerar um sentimento de baixa autoconfiança. 

Pelo fato de ainda não se conhecer totalmente, o 
adolescente se torna mais vulnerável a situações de risco. Para 
conseguir aprovação social, ele acaba por se sujeitar ao consumo da 
maconha, do cigarro ou do álcool, drogas mais comuns e de mais 
fácil acesso. 

 

USO DE DROGAS NO BRASIL E NO MUNDO 
A falta de políticas efetivas para controlar, alterar e, 

principalmente, prevenir o uso de substâncias em todo o mundo 
provoca o aumento do consumo de drogas na juventude. Isso acaba 
colocando em risco a integridade social, física e mental de 
adolescentes. O estímulo externo e social acaba por agravar a 
situação e encorajar o consumo que, muitas vezes, é excessivo. 

O uso de drogas é uma das maiores causas de morte de 
jovens no mundo, além de poder deixar graves sequelas, a longo 
prazo. A prevenção pode reduzir os números drasticamente, mas 
primeiro é preciso entender qual é o cenário atual do uso de drogas 
na juventude. 

 

NO BRASIL 
Em uma pesquisa realizada pelo IBGE no segundo semestre 

de 2016, constatou-se que mais da metade dos jovens (55%, ou 1,44 
milhão de alunos) relataram já ter tomado ao menos uma dose de 
bebida alcoólica. 

Outros estudos também relataram um início precoce na 
experimentação de bebidas alcoólicas. Esse dado é bastante 
preocupante, se considerarmos que o consumo de bebidas 
alcoólicas só está legalmente autorizado, no Brasil, para indivíduos 
maiores de 18 anos. Porém, não é difícil adquiri-las em bares, 
supermercados e lojas de conveniência, visto que a fiscalização 
nesses locais é baixa. 

A cultura do consumo de álcool, no Brasil, também é um 
problema, e é vista como aceitável, pois a substância não é 
considerada uma droga. Programas de controle e taxação de 
bebidas no país também são fracos. O fácil acesso a outras drogas, 
como ecstasy, LSD e maconha, acaba por estimular o uso, que está 
também relacionado ao tráfico de drogas, principalmente em 
periferias das cidades. 

 

NO MUNDO 
De acordo com o Estudo de Acompanhamento de Atitude, 

realizado em 2012, no mundo, 40% dos jovens concordam que 
filmes e séries de TV exibem o consumo de drogas como algo 
totalmente aceitável. Portanto, as mídias podem ser 
influenciadoras. É importante que pais conversem abertamente 
com seus filhos sobre o assunto. 

Em um relatório realizado pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), verificou-se que a ingestão de substâncias químicas 
gera 500 mil mortes por ano. Um número alarmante que demanda 
maior atenção por parte da saúde pública e não deve ser somente 
tratado como uma questão criminal. 

Muitos países ainda veem o consumo de drogas como algo 
que está mais sujeito a penas de prisão ou até de morte, em alguns 
países, em vez de uma doença que merece atenção e um 
tratamento terapêutico multidisciplinar. A dependência química é 
um transtorno mental e somente duras penas não resolvem o 
problema. 

 

AÇÃO DAS DROGAS NO CÉREBRO DE ADOLESCENTES 
Existem diversas substâncias psicoativas, como o álcool, a 

maconha e o LSD, que podem alterar ou danificar o 
desenvolvimento cerebral na adolescência. Elas alteram a função 
dos neurotransmissores, que permitem a comunicação com os 
nervos. Como consequência, a percepção da pessoa também é 
modificada. O hábito do uso acaba por afetar o pensamento, o 
raciocínio e a consciência desenvolvidos, podendo permanecer ao 
longo da vida de uma pessoa. 
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Além dessas consequências das drogas na adolescência, vale 
destacar que o cérebro humano só se forma totalmente depois dos 
24 anos de idade. Por conta disso, jovens que fazem uso de drogas 
por bastante tempo podem desenvolver transtornos físicos e 
mentais crônicos que demandam tratamentos contínuos. 

 

INFLUÊNCIA GENÉTICA NO DESENVOLVIMENTO DA 
PRÁTICA DE INGERIR DROGAS 

Em pesquisa publicada recentemente no periódico 
científico Psychological Medicine, comprovou-se, por meio de 
análises genéticas, o que estudos anteriores já haviam sugerido de 
forma observacional: o consumo da maconha é particularmente 
perigoso para pessoas com propensão genética a esquizofrenia, 
mas, principalmente, que os esquizofrênicos tendem a usar mais a 
droga. 

DIMINUIÇÃO DA INTERAÇÃO SOCIAL 
O adolescente que usa drogas tende a mudar seus 

comportamentos. Se antes costumava estar perto de familiares e 
amigos, possivelmente ficará mais isolado e evitará o contato social. 
Atividades rotineiras também são deixadas de lado, pois já não 
trazem mais prazer. 

 

MAL DESENVOLVIMENTO DA MEMÓRIA 
Uma das consequências das drogas na adolescência é que 

as substâncias químicas das drogas atingem negativamente a 
capacidade de memorização, especialmente da chamada memória 
curta, ou seja, aquela que é utilizada para realizar as tarefas 
cotidianas. Assim, o jovem passa a ter problemas de concentração e 
não consegue concretizar as atividades planejadas para o seu dia. 

É válido ressaltar que o uso frequente das drogas pode 
ocasionar danos permanentes ao cérebro, visto que a prática afeta 
o sistema de ação de neurotransmissores importantes para o 
correto funcionamento cerebral. 

 

QUEDA DO RENDIMENTO ESCOLAR 
Devido à falta de concentração provocada pela droga, o 

desempenho na escola tende a cair, fator que dificulta o 
aprendizado e, consequentemente, o avanço nas séries escolares. 
Além disso, de acordo com um estudo publicado na revista The 

Lancet Psychiatry, a ingestão diária de substâncias químicas diminui 
também as chances de o indivíduo chegar a concluir o Ensino Médio. 

 

REDUÇÃO DO SENSO CRÍTICO 
A droga prejudica o potencial de racionalidade, uma vez que 

modifica a atividade cerebral. Nos casos do uso de alucinógenos, a 
realidade é transformada e, com isso, há uma mudança nos 
pensamentos, emoções, bem como no desenvolvimento de um 
raciocínio compatível com as situações ao redor do indivíduo. Dessa 
forma, ocorre uma redução do senso crítico. 

 
AUMENTO DAS CHANCES DE AQUISIÇÃO DAS DOENÇAS 

SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 
Com a falta de racionalidade causada pelas substâncias 

químicas, os jovens ficam mais expostos às doenças sexualmente 
transmissíveis, pela ausência de preocupação com o uso de 
preservativos. No caso das mulheres, os riscos de uma gravidez não 
planejada são altos. 

 

ELEVADO RISCO DE ACIDENTES 
O ato de dirigir sob o efeito de drogas aumenta 

consideravelmente os perigos no trânsito e chances da ocorrência 
de acidentes automobilísticos, uma vez que há alteração das noções 
de espaço e consciência. Isso coloca em risco não só a vida do 
condutor, como também dos pedestres. 

 

DEPENDÊNCIA QUÍMICA NO FUTURO 
O uso de drogas na juventude torna a pessoa mais 

vulnerável à dependência química na vida adulta. Isso porque o 
cérebro permanece com inúmeros receptores dessas substâncias, e 
também pelo fato da adolescência ser a fase em que são definidos 
os hábitos que serão levados ao futuro. 

 

AUMENTO DOS PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL 
Usuários de drogas estão mais propensos a sofrerem com 

ansiedade e depressão, por estarem expostos a uma série de 
situações que mexem bastante com o aspecto psicológico. Dessa 
forma, o consumo de substâncias químicas associado a esses 
transtornos pode trazer consequências severas ao indivíduo. 

Segundo o psicólogo Erick Marangoni, do Hospital Santa 
Mônica e da Unidade Integrativa Santa Mônica, a dependência 
química é uma doença progressiva, crônica, potencialmente fatal, 
porém tratável. Desse modo, é muito importante se conscientizar 
sobre os riscos da dependência química na juventude e as 
consequências das drogas na adolescência. Afinal, com esse 
conhecimento, entende-se que o tratamento ainda é o melhor 
caminho para restabelecer a saúde e qualidade de vida. 
Disponível em: https://hospitalsantamonica.com.br/entenda-os-riscos-do-uso-de-drogas-

na-juventude/. Acesso em: 18 mai. 2022.  

  

 


