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DROGAS LÍCITAS 
O consumo de drogas, lícitas e ilícitas, é considerado 

problema de ordem social, não somente em função da alta 
frequência, mas, principalmente, devido aos prejuízos à saúde, pois 
afeta pessoas de todas as faixas etárias, com consequências 
biopsicossociais para a sociedade.1 

Drogas de abuso são definidas como substâncias 
consumidas por qualquer forma de administração, que alteram o 
humor, o nível de percepção ou o funcionamento do sistema 
nervoso central. Essas drogas podem ser lícitas ou ilícitas, desde 
medicamentos, álcool, até maconha, crack, solvente e outras.2 

Para o início do uso dessas substâncias psicoativas, têm-se 
diversos fatores de risco. Esses podem ser divididos em inerentes à 
personalidade e a fatores contextuais, decorrentes da influência do 
meio social sobre o indivíduo. Entre os fatores endógenos, são 
comumente citados a vulnerabilidade genética, as psicopatologias – 
como depressão e transtorno de personalidade antissocial –, a baixa 
autoestima, a falta de perspectiva de vida, estar à procura de novas 
sensações, inclusive a busca pelo prazer, e a curiosidade. 

Entre os fatores contextuais estão a baixa condição 
socioeconômica e a disponibilidade da droga; entre os fatores 
ambientais, as altas taxas de criminalidade e os aspectos 
socioculturais, incluindo campanhas publicitárias e políticas sociais, 
a falta de vínculo familiar (pais que exercem pouco controle e não 
se preocupam com os hábitos de seus filhos), a falta de vínculo com 
atividades religiosas, a pouca adesão às atividades escolares, como 
atrasos e reprovações, a pressão e a influência dos amigos que já 
são usuários. 

A utilização das substâncias psicoativas reflete-se em 
alterações físico-comportamentais, que vão se agravando no 
decorrer do uso. Citam-se, ainda, danos sociais relacionados ao 
consumo de drogas, como acidentes de trânsito, os prejuízos 
escolares e ocupacionais, assim como a violência caracterizada pela 
ocorrência de brigas, homicídios e práticas de atos ilícitos.3 

Dentre os segmentos da sociedade, o uso dessas substâncias 
entre os adolescentes é preocupante, uma vez que o primeiro 
contato com as drogas ocorre, muitas vezes, na adolescência. Nessa 
fase intermediária entre a infância e a juventude, conhecida como o 
período das grandes mudanças intrínsecas, o indivíduo passa por 
mudanças biopsicossociais, que afloram conflitos em virtude da 
maior labilidade emocional e da sensibilidade aumentada, o que 
confere ao sujeito que vive tal desenvolvimento certo desconforto. 
Surgem dúvidas e questões de várias ordens, desde como viver a 
vida, modo de ser, de estar com os outros, até a construção do 
futuro relacionado às escolhas. Essas características e situações 
fazem com que o adolescente fique exposto a inúmeros riscos, 
dentre os quais se pode citar o uso de tabaco, de álcool e de outras 
drogas.4 

É nesse período que o indivíduo se identifica com o grupo de 
pertencimento e passa a ajustar o comportamento ao dos 
integrantes dessa turma. Se os integrantes desse grupo forem 
usuários, seja de álcool, de tabaco ou de drogas ilícitas, maiores 
serão as chances de ocorrer a experimentação dessas substâncias, 
levando ao uso e ao abuso frequentes. 

O adolescente busca a independência individual. Ele absorve 
atitudes, ações e costumes das pessoas que estão mais próximas, e 
várias são as informações e os conselhos recebidos. A mídia é uma 
poderosa fonte de informação, com influências positivas e negativas 
nos comportamentos e na formação do adolescente. E esse papel 
pode ser visto nas propagandas de bebidas alcoólicas, veiculadas 
nos meios de comunicação, que estimulam o consumo dessa droga, 
que, protegida por lei, é tolerada e permitida. 

Nessa perspectiva, a família tem uma grande importância 
para a formação de um código de valores próprios do adolescente, 
pois, no seu núcleo, são transmitidas as primeiras regras de valores 
que vão guiá-los no convívio social, formando a base emocional para 
o desenvolvimento dele. Assim, famílias que fazem uso de drogas, 
como o álcool e o cigarro, colocam em risco o sentimento de 
segurança e de proteção da criança e comprometem seus códigos 
de moral, pois os membros adultos constituem modelos para os 
adolescentes.5 

Em virtude disso, é importante que os adolescentes sejam 
bem informados, para que conheçam os danos acarretados pelo uso 
das drogas. A informação tem papel crucial como medida preventiva 
entre adolescentes e jovens, e precisa ser veiculada com cautela, de 
tal forma que não desperte a curiosidade ao consumo, ao invés de 
preveni-lo.6 Para a informação ser considerada um fator protetor, é 
necessário que ela seja transmitida de forma correta e completa. É 
importante evidenciar os efeitos negativos, mas sem deixar de citar 
os prazeres momentâneos alcançados com o consumo das drogas. 
Com isso, os adolescentes agirão de forma mais consciente diante 
das pressões externas e internas. 

A preocupação com o consumo de drogas é cada vez mais 
frequente. É importante que os adolescentes saibam diferenciar as 
drogas, bem como conheçam seus efeitos e as consequências 
originadas do uso dessas substâncias. 

 Um estudo aponta que a informação seria pouco eficiente 
como medida preventiva, atingindo uma pequena parcela da 
população.7 Todavia, se essa informação for passada de forma 
abrangente e por meio de diversos meios de comunicação, como a 
televisão e a internet, poderá alcançar um maior número de 
pessoas, de diferentes camadas sociais, tornando-se eficiente. 

A evidência dos efeitos negativos obtidos com o uso das 
substâncias psicoativas é relevante para garantir o papel de fator 
protetor contra o consumo de drogas.8 No entanto, quando há 
somente essa abordagem, desconsiderando o raciocínio crítico do 
adolescente, gera uma assimilação temporária e frágil. 

O álcool é uma das substâncias psicoativas mais 
precocemente consumida pelos adolescentes. Como ele é 
facilmente obtido e fartamente propagandeado, isso se reflete em 
seu consumo precoce e disseminado.9 Isso acaba sendo um tema 
controverso, já que a lei brasileira proíbe a venda de bebidas 
alcoólicas para menores de 18 anos (Lei n. 9294, de 15 de julho de 
1996). 

O cigarro, também considerado droga lícita, é largamente 
consumido pela população. Seu uso é estimulado, principalmente, 
por usuários que exaltam os efeitos positivos da nicotina, deixando 
de informar o risco de dependência e agravos à saúde que tardam a 
aparecer. O tabaco não traz malefícios apenas para quem fuma, mas 
também para quem convive com o fumante, o chamado fumante 
passivo. 

A mídia e a sociedade estimulam o consumo do álcool, seja 
com propagandas associadas à riqueza, ao sucesso e ao prestígio ou 
com a grande utilização em festas e eventos. Assim, a relação entre 
a informação sobre os males e o início do consumo parece afetar 
mais as drogas ilícitas do que as lícitas.10 Com isso, os adolescentes 
crescem sendo incentivados a fazerem uso dessas substâncias. É 
visível a desproporção na comparação entre as belas imagens 
produzidas na mídia, que ocupam a grande parte de um comercial, 
e a tarja governamental, sóbria e obrigatória, informando os danos 
causados pelo uso abusivo de tal substância.11 

O ambiente escolar pode ser um fator protetor, por se tratar 
de um local que tem a função de informar sobre drogas e outros 
assuntos relevantes para o cotidiano do adolescente, mas pode se 
tornar um fator de risco quando o ambiente escolar, no qual o jovem 
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está inserido, facilita a proximidade com usuários que influenciam o 
uso das drogas ou não tem se utilizado das oportunidades para 
educar sobre o evento “drogas”. 

Como as drogas lícitas são socialmente aceitas, os 
adolescentes acreditam que elas não trazem tantos problemas 
quanto as drogas ilícitas. Porém, sabe-se que, quando usadas em 
demasia, todas essas substâncias causam problemas sérios à saúde. 
O uso de álcool por menores está associado a mais morte do que 
todas as substâncias psicoativas ilícitas em conjunto. Além disso, o 
álcool é responsável por comportamentos sexuais de risco, déficits 
de memória, comprometimento no processo de aprendizagem e 
prejuízos na saúde.12 Já o tabaco é responsável por altos índices de 
problemas pulmonares, como tosse, expectoração, pneumonia, 
hemoptise, broncoespasmos, enfisema e câncer, e também dificulta 
as funções reprodutivas e a gravidez.13 

Além das drogas lícitas, existem, também, as drogas ilícitas, 
que são aquelas proibidas pela lei. Mesmo sendo ilegais, essas 
drogas entram na vida do adolescente pela via do prazer. Na fase da 
experimentação das novas sensações, os adolescentes se deparam 
com a oportunidade de uso de tais drogas, e a relação que será 
estabelecida entre eles e a substância é que irá levá-los a 
consequências futuras.14 

São drogas estimulantes aquelas que aumentam a atividade 
mental. Essas substâncias afetam o cérebro, fazendo com que ele 
funcione de forma mais acelerada. Exemplos: cafeína, tabaco, 
anfetaminas, cocaína e crack. As anfetaminas, assim como os outros 
estimulantes, costumam ser utilizadas para se obter um estado de 
euforia, a fim de se manter acordado por longos períodos de tempo 
ou para diminuir o apetite. Podem ser utilizadas, ainda, como 
medicação para déficit de atenção e doenças neurológicas. 

As drogas depressoras são aquelas que diminuem a 
atividade mental. Tais drogas afetam o cérebro, fazendo com que 
ele funcione de forma mais lenta. Elas diminuem a atenção, a 
concentração, a tensão emocional e a capacidade intelectual. 
Exemplos: ansiolíticos (tranquilizantes), álcool, inalantes (cola) e 
narcóticos (morfina e heroína). 

A maconha é a droga ilícita mais utilizada entre os 
adolescentes. Isso se deve à aura de droga relativamente inocente, 
ou droga fraca, de baixo risco e dotada, até mesmo, de poderes 
medicinais.15 

A cocaína, o crack e o loló são, geralmente, as próximas 
drogas procuradas pelos jovens após a maconha. O uso é iniciado 
quando o indivíduo procura sensações mais intensas, na tentativa 
de aumentar e potencializar efeitos. 

A cocaína é um potente estimulador do sistema nervoso 
central e produz uma sensação inicial de euforia, bem-estar, 
desinibição e aumento da libido. Doses maiores podem causar 
tremores, convulsões e depressão de centros modulares vitais. Já 
o crack contém uma forte concentração de cocaína a preços 
relativamente baixos, o que o torna extremamente popular entre 
usuários de baixa renda, sendo, portanto, um motivo de grande 
preocupação. 

Pela falta de permissividade e pelo uso ser reprimido e 
recriminado, os adolescentes apontam as drogas ilícitas como as 
piores. Essas não deveriam ser classificadas como melhores ou não. 
O que irá definir a gravidade dela é a facilidade de gerar 
dependência por meio do seu uso e as consequências geradas pelos 
seus efeitos. 

Mesmo com a proibição das drogas ilícitas, não há 

dificuldade no acesso a elas. A disponibilidade e a presença 

delas nas comunidades de convivência dos adolescentes são 

vistas como facilitadoras do uso, uma vez que o excesso de 

oferta naturaliza o acesso.16 
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SAÚDE: O CONSUMO DE DROGAS EXPLODE NA 
QUARENTENA 

Trata-se de um reflexo do medo de adoecer, do desespero 

com a perda de renda e das incertezas sobre o futuro 
 

A pandemia do novo 
Coronavírus deixará profundas 
sequelas em todos os setores 
da sociedade, mas algumas 
pessoas sofrerão ainda mais: 
aquelas que abusam das 
drogas. Nos meses de 
isolamento social, hospitais de 
diversas regiões do país 
testemunharam um triste 
fenômeno. Segundo 
levantamento realizado por 
VEJA, houve um aumento 
expressivo nos atendimentos 
de dependentes químicos 
durante a quarentena. Dados 
do Ministério da Saúde 
mostram que, nas redes 
credenciadas pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), o socorro 
por uso de alucinógenos 
cresceu 54% de março a junho, 
em comparação com o mesmo 
período do ano passado. Sob 
qualquer ângulo que se olhe, 
trata-se de um avanço 
espantoso. Na história recente, 
raras foram as vezes que 
aumentos do tipo foram 
registrados, o que pegou de 
surpresa inclusive profissionais 
de saúde.  

Não é só. As 
ocorrências por uso excessivo 
de sedativos subiram 50% em 
idêntico período. A tendência é 
mundial. Nos Estados Unidos, 
os casos de overdose 
avançaram 42% em maio, ante 
o mesmo mês de 2019. Outro 
estudo, dessa vez realizado em 
diversos países, inclusive no 
Brasil, detectou que o consumo 
de maconha cresceu 36% no 
primeiro semestre. Os 

números, já alarmantes, tendem a ser ainda piores. Segundo Nivio 
Nascimento, porta-voz do escritório das Nações Unidas sobre 
Drogas e Crimes no Brasil, usuários de drogas podem inclusive ter 
deixado de procurar os serviços de saúde por receio de 
contaminação.  

 
FORA DA LEI - Na fronteira: a quantidade de ilícitos apreendidos disparou –Wellington 

Carvalho/Futura Press 

Diversas razões explicam a disparada do uso de drogas 
durante a pandemia. A primeira delas é óbvia: a depressão 
desencadeada pela crise de saúde mais traumática a permear a 
humanidade em pelo menos um século. A obrigação de ficar recluso 
por períodos longos, o medo de adoecer — e de morrer, diga-se —, 
a perda do emprego, a queda da renda e as brutais incertezas sobre 
o futuro não só causam uma natural angústia como levam muita 
gente ao desespero. Daí para o desembarque no mundo sombrio 
das drogas é um caminho fácil e rápido. “Os sentimentos ruins 
trazidos pelo isolamento certamente podem levar ao aumento da 
busca por substâncias entorpecentes”, reforça Clarissa Corradi-
Webster, professora de psicologia da Universidade de São Paulo e 
pesquisadora do tema.  

A história ensina que, nos momentos de grande aflição, a 
tendência é sempre essa. Foi assim na crise de 2008, nos Estados 
Unidos, quando milhões de indivíduos perderam o emprego. À 
época, as autoridades notaram a intensa procura por químicos que 
pudessem fazer com que as pessoas esquecessem as dificuldades 
impostas pelo declínio econômico. Fenômeno idêntico foi 
observado após os atentados de 11 de setembro de 2001. Segundo 
um relatório produzido pela Organização Mundial da Saúde, as 
elevadas taxas de estresse associadas a acontecimentos 
catastróficos, como a pandemia do coronavírus, induzem, 
invariavelmente, ao uso abusivo de álcool e drogas e, nos casos mais 
dramáticos, ao comportamento suicida.  

 

 
AFLIÇÃO DE MÃE – Diana dos Santos, artesã, viu o filho se recusar a morar com ela 

para não ser obrigado a usar máscara. Ele preferiu ficar na rua e sobreviver de alimentos 
doados por restaurantes. Ela relata que o jovem tem tido dificuldades para encontrar 

comida, já que a maioria dos estabelecimentos ainda está fechada. “Ele recorre às drogas 
para compensar a fome”, diz. – Jefferson Coppola/VEJA 

Outro motivo para o aumento explosivo do consumo de 
drogas nos últimos meses é resultado direto das restrições de 
circulação. Com muitos grupos de apoio fechados, sem poder 
realizar suas habituais reuniões, as pessoas que precisam de ajuda 
não conseguiram encontrar o suporte indispensável, o ombro amigo 
ou a palavra apaziguadora. “Acompanhamentos terapêuticos foram 
interrompidos pelo isolamento, o que ampliou para os dependentes 
a sensação de desamparo”, explica a psicóloga Clarissa Corradi-
Webster. Sem esse tipo de auxílio, é de esperar que o consumo de 
drogas aumente, fazendo crescer o número de dependentes e a 
quantidade de recaídas de indivíduos em recuperação. É um 
processo automático.  

Foi o que aconteceu com Júlio C.N., um conselheiro 
terapêutico de 42 anos que vive em São Paulo. Usuário de drogas 
desde os 16 anos, e com um longo histórico de internações, ele 
vinha mantendo a sobriedade até a pandemia chegar. Em março 
passado, a depressão agravou-se e ele não resistiu mais. “Usei 5 
gramas de crack na Cracolândia no dia 22”, diz, ressaltando a data 
exata que o fez retornar ao seu inferno particular. “A recuperação é 
um processo contínuo. Com a falta de reuniões presenciais, não 
consegui segurar as pontas.”. Para evitar novas recaídas como a de 
Júlio, alguns grupos ligados aos Narcóticos Anônimos e Alcoólicos 
Anônimos ampliaram suas ações pela internet. Nem todos os 
dependentes, porém, conseguem manter a sobriedade apenas 
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fazendo consultas à distância, o que reforça os imensos desafios 
para atacar o problema em um cenário de pandemia.  

 

 
EM RECUPERAÇÃO – Rafael Adão é viciado em crack há quatro anos. Em fevereiro, foi 
internado em uma clínica de Santa Catarina, onde permaneceu isolado do mundo exterior. 

Ao sair de lá, em maio, surpreendeu-se com os estragos provocados pela pandemia, e 
temeu que pudesse ter uma recaída. “Preciso de muita, mas muita vontade de viver”, diz. – 

Eduardo Marques/Tempo Editorial/. 

 
Para quem acabou de sair de um período de tratamento, é 

um tremendo esforço manter-se longe das drogas enquanto o 
planeta parece ruir. O pequeno empresário Rafael Adão, 36 anos, 
retornou à vida normal em maio, após três meses de internação em 
uma clínica especializada. Isolado do mundo real e convivendo 
apenas com pessoas em situações similares à sua, ele não tinha 
noção da gravidade do Coronavírus nem do que esperava por ele do 
outro lado dos muros da clínica. “Foi como viver em uma ilha”, diz. 
Agora, precisa lutar para não ceder ao crack, que o dominou durante 
boa parte de sua existência.  

Como ocorreu com algumas atividades comerciais lícitas, o 
negócio das drogas também prosperou com o aumento da demanda 
durante a pandemia. De acordo com o Ministério da Justiça, a 
quantidade de drogas apreendidas nas fronteiras brasileiras 
multiplicou-se por doze entre janeiro e junho. “Não me lembro de 
um evento que tenha tido um impacto tão grande sobre o tráfico e 
o consumo de drogas como a pandemia do Coronavírus”, afirma 
Eduardo Bettini, coordenador de fronteiras do ministério e que fala 
do alto de uma longa experiência no ramo. “Esse tipo de mudança 
no comportamento dos usuários costuma demorar anos ou 
décadas. Desta vez, foram poucos meses.”. O mercado se adaptou 
rapidamente à crise. No Distrito Federal, para preservar as regras de 
distanciamento, os traficantes desenvolveram um sistema de drive-
thru que permite aos usuários comprar cocaína e maconha sem 
descer do veículo.  

O fechamento de bares e restaurantes também impulsionou o 
consumo. É o que diz a artesã Diana dos Santos. Seu filho é viciado em 
crack e cocaína e não quis ficar com ela em casa porque a mãe o 
obrigou a usar máscara e a adotar outros procedimentos de 
segurança. O rapaz preferiu morar na rua e sobreviver de restos de 
comida dos restaurantes. “Como eles estavam fechados, ele recorreu 
às drogas para compensar a fome.”. Uma pena. O consumo de 
alucinógenos é mais um inesperado efeito colateral da pandemia.  

Disponível em: https://veja.abril.com.br/saude/o-consumo-de-drogas-explode-na-
quarentena/. Acesso em: 19 mai. 2022. 

DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS 
As drogas, substâncias naturais ou sintéticas que possuem a 

capacidade de alterar o funcionamento do organismo, são divididas 
em dois grandes grupos, segundo o critério de legalidade perante a 
Lei: drogas lícitas e ilícitas. 

As drogas lícitas são aquelas legalizadas, produzidas e 
comercializadas livremente e que são aceitas pela sociedade. Os 
dois principais exemplos de drogas lícitas na nossa sociedade são o 
cigarro e o álcool. Outros exemplos de drogas lícitas: anorexígenos 
(moderadores de apetite), benzodiazepínicos (remédios utilizados 
para reduzir a ansiedade), etc. 

Já a cocaína, a maconha, o crack, a heroína, etc., são drogas 
ilícitas, ou seja, são drogas cuja comercialização é proibida pela 
legislação. Além disso, elas não são socialmente aceitas. 

É importante ressaltar que não é pelo fato de serem lícitas 
que essas drogas são pouco ameaçadoras; o alerta é da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). Segundo o órgão, as drogas ilícitas 
respondem por 0,8% dos problemas de saúde em todo o mundo, 
enquanto o cigarro e o álcool, juntos, são responsáveis por 8,1% 
desses problemas. 

Nesse sentido, muitos questionam a aceitação, por parte da 
sociedade, das drogas lícitas, uma vez que elas são prejudiciais para 
a saúde e também causam dependência nos usuários. Assim, o 
critério de legalidade, ou não, de uma droga é historicamente 
variável e não está relacionado, necessariamente, com a gravidade 
de seus efeitos. Alguns até mesmo afirmam que esse critério é fruto 
de um jogo de interesses políticos, e, sobretudo, econômicos. 

Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br/drogas/drogas-licitas-ilicitas.htm. 
Acesso em: 19 mai. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


