
AS DROGAS 

TABACO: contém milhares agentes químicos perigosos, entre eles: nicotina, alcatrão e o 
monóxido de carbono. Cada cigarro fumado diminui em 5,5 minutos a expectativa de vida. 
Aproximadamente 4000.000 mortes por ano, são atribuídas ao uso do cigarro. 
ÁLCOOL: é absorvido na corrente sangüínea através do estômago e do intestino. Age como 
depressor no sistema nervoso central. Entre outros prejuízos para a saúde, 
comprovadamente causa impotência sexual, distúrbios respiratórios e cardíacos. 
INALANTES: são produtos químicos inalados como fumaça ou cheirados ao natural. Ex.: 
cola de sapateiro, lança perfume, etc...Destroem as células do cérebro responsáveis pela 
inteligência e coordenação motora. 
MACONHA: é uma erva que contém mais de 400 agentes químicos, incluindo o THC (Tetra 
Hidro Cannabinol). Pode conduzir ao uso de outras drogas. Prejudica a fertilização e o 
desenvolvimento normal da sexualidade. O SKANK ou SKUNK – são plantas da maconha 
modificadas geneticamente e com maior concentração de droga – 7 vezes mais.  
COCAÍNA: é um pó branco, cristalino, de sabor amargo, deixando sobre a língua a sensação 
de anestesia. Pode ser ingerido, aspirado ou injetado. Pode causar convulsão, morte por 
insuficiência respiratória e colapso cardíaco. 
CRACK: é o resultado da combinação da cocaína, água e bicarbonato de sódio, formando 
pequenas pedras. É fumado em cachimbos, normalmente improvisados. Seu efeito é 
fortíssimo e atinge o cérebro em poucos segundos, causando efeitos devastadores e viciando 
após alguns usos. 
MERLA: tem consistência pastosa e cores que variam do amarelo escuro ao marrom. A 
partir da pasta base de coca são acrescentados ácidos sulfúricos, querosene, gasolina, cal 
virgem, éter, pó de giz, etc., formando-se a Merla, que é atualmente tóxico aos pulmões, 
fígado, coração e cérebro. 
ANFETAMINAS: produzidas em laboratórios, tem o nome popular de “bolinhas” ou 
“rebites”, tem efeitos semelhantes ao da cocaína, sendo encontradas nos medicamentos para 
emagrecer, necessitando portanto de severo acompanhamento médico para não oferecer 
riscos à saúde. 
ESTERÓIDES/ANABOLIZANTES: usados para aumentar a massa muscular e a resistência 
física, mas por outro lado causam danos no cérebro, rins, fígado, ossos, boca e órgãos 
sexuais, daí serem rejeitados do ponto de vista médico. 
ÊXTASE OU ECSTASY: divulgada nas danceterias como sendo a droga do amor, apresenta-
se em formatos de comprimidos, porém causam taquicardia, hemorragia cerebral, dores 
musculares, elevação da temperatura corporal, com grande transpiração, e por fim leva à 
morte. 
HAXIXE: é obtido a partir das flores da maconha, trata-se de fórmula concentrada e por 
isso muitas vezes mais forte. Também é fumada e apresenta-se em formato de pequenas 
bolas de coloração marrom escuro. 
L.S.D.: é uma substância química, que não está na natureza, só é produzida em laboratório. 
Sua principal característica é o efeito flashbacks, ou seja, o usuário pode de LSD, voltar a 
sentir os efeitos da droga, semanas e até mesmo meses depois de tê-la consumido e sem 
fazer novo uso da mesma. 
HEROÍNA: derivada da morfina, é um pó branco, podendo também ser encontrados nas 
cores rosácea e marrom, cristalino, amargo, solúvel em água. Pode ser fumada, via oral, em 
cachimbos especiais (narguiles) misturada em cigarros de maconha; em seringas (via 
parental) ou via retal. Tem valor elevado para os padrões brasileiros. 
OPIÁCEOS: substâncias derivadas do ópio, que é extraído da papoula. São também 
conhecidos como narcóticos. Exemplos: heroína, morfina ou codeína. 
CHÁ ALUCINÓGENO: entre os mais comuns temos o cogumelo, o lírio e o AYAHUASCA. 
Produzem alucinações, alterações de ânimo, comportamento e atividade cerebral. Podem 
causar a morte. 
CALMANTES: são os ansiolíticos e tranqüilizantes, remédios a base de barbitúricos, que só 
devem ser administrados apenas com prescrição médica. 

 

COMO RECONHECER UM USUÁRIO 

1. Mudança brusca no comportamento do jovem;  
2. Irritabilidade sem motivo aparente e explosões nervosas;  



3. Inquietação motora. O jovem se apresenta impaciente, inquieto, irritado, agressivo e 
violento;  

4. Depressões, estado de angústia sem motivo aparente;  
5. Queda do aproveitamento escolar ou desistência dos estudos;  
6. Insônia rebelde;  
7. Isolamento – O jovem se recusa a sair de seu quarto, evitando contato com amigos 

e familiares;  
8. Mudança de hábitos, o jovem passa a dormir de dia e ficar acordado à noite;  
9. Desaparecimento de objetos de valor, de dinheiro, ou, ainda, incessantes pedidos de 

dinheiro, o jovem precisa, a cada dia mais, a fim de atender às exigências e 
exploração de traficantes, para aquisição de produtos que lhe determinam a 
dependência;  

10. Más companhias. Os que o iniciaram no vício passam a fazer parte da vida do jovem.  

 

SEU FILHO USA DROGAS? O QUE FAZER? 

1. Não dramatize o fato. Encare-o com realismo e objetividade. Discuta-o em família ou 
com alguém de muita confiança. Lamentações, recriminações ou agressividades e 
violência não ajudam em nada;  

2. Procure ter certeza de que o fato está realmente acontecendo, através de uma 
observação cuidadosa do comportamento de seu filho e também dos sinais e 
sintomas gerais do uso de quaisquer drogas (mudanças de comportamento, falta de 
motivação, queda de rendimento, etc.);  

3. Tenha uma conversa franca, sincera e leal com seu filho. Procure coloca-lo à vontade 
a fim de descobrir toda a verdade;  

4. Verifique bem, nessa conversa, com energia, mas também com brandura, há quanto 
tempo e quais as drogas que ele está usando e, se possível, a freqüência e a 
intensidade do uso. Esses dados são importantes  para serem fornecidos, no futuro, 
ao especialista;  

5. Procure descobrir as razões e os motivos que levaram o seu filho ao uso de drogas. 
Muitas vezes, as raízes do uso de drogas repousam em problemas da própria família 
que, de comum acordo, você pode resolver ou minimizar;  

6. Não estigmatizar o seu filho, chamando-o, por exemplo, de “maconheiro” ou 
“marginal”, nem faça ameaça de expulsa-lo de casa, de interna-lo em hospitais 
psiquiátricos ou de denunciá-lo aos seus companheiros;  

7. Nunca fique recriminando ou procurando culpados pelo fato. Por outro lado, 
perguntas do tipo “onde é que falhamos?” não ajudam em nada. Lembre-se de que 
não existe vacina contra os tóxicos, que podem acometer qualquer um, 
independentemente de sua posição social, econômica ou cultural;  

8. Converse com o seu médico de confiança. Peça-lhe orientação, principalmente sobre 
as clínicas e os serviços especializados, a fim de encaminhar seu filho para o 
tratamento adequado;  

9. Depois de tudo isso, procure dar ao seu filho todo o apoio necessário. Não basta, no 
entanto, fornecer-lhe assistência de um psicólogo ou psiquiatra, mas é necessário 
envolver também toda a família no processo terapêutico. Chegou a hora de mostrar 
a seu filho que os melhores amigos estão dentro de sua própria casa;  

10. Lembre-se de que as melhores armas que temos para combater o abuso das drogas 
são: amor, carinho, compreensão, diálogo, muita oração e freqüência assídua e 
participante em uma boa Igreja Cristã.  

 

CONCEITOS GERAIS  

DROGAS: é uma palavra de origem persa, que significa Demônio. Segundo a Organização 
Mundial de Saúde, é toda substância animal, mineral ou vegetal, que introduzida em 
quantidade suficiente num organismo vivo, pode modificar uma ou mais de suas funções. 
PSICOTRÓPICO: é toda substância que tem tropismo pela mente, modificando o 
comportamento do usuário. 



ENTORPECENTE: causa diminuição das atividades gerais. 
NARCÓTICOS: é a que provoca sedação e analgesia, perda da sensibilidade à dor. 
DEPENDÊNCIA: é a condição do indivíduo que se torna escravo das drogas e sem elas já 
não consegue viver, ou ao menos, não vive psiquicamente bem. Pode ser física ou psíquica. 
SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA: é o conjunto de sintomas que se apresenta quando as 
substâncias são interrompidas  parcial ou totalmente, ou quando as doses não são 
suficientes para manter a fase de compensação, ocorrendo um estado geral de mal-estar. 
TOLERÂNCIA: é a adaptação do organismo à adição da droga, obrigando o usuário a 
aumentar a dosagem para obter os mesmos resultados. 

 

PRINCIPAIS CAUSAS QUE DETERMINAM O USO INDEVIDO DE 
DROGAS 

1. Ambiente do lar (família)  
2. Falta de religiosidade  
3. Curiosidade  
4. Modismo  
5. Procura de “Status”  
6. Contestação aos padrões vigentes  
7. Personalidade psicopática ou toxicofílica  

 

PREVENÇÃO 

PRIMÁRIA: visa impedir o uso de drogas por alguém. São medidas destinadas a evitar que 
indivíduos sadios usem drogas. 
SECUNDÁRIA: tem por objetivo obstar a continuidade do uso de droga por quem a esteja 
experimentando, sem ser dependente, é um conjunto de medidas e métodos que uma 
sociedade deveria determinar para tentar trocar uma epidemia já declarada. 
TERCIÁRIA: destinada aos dependentes, mais relacionada à recuperação, pois são medidas 
para manter o tratamento e não deixar recair física e psiquicamente o ex-toxicômano.         

REPRESSÃO 

Realizada pela polícia, com o fim de coibir o uso e tráfico das substâncias entorpecentes e 
que causam dependência física ou psíquica. 

RECUPERAÇÃO 

É a busca da auto-estima do dependente, trazendo-o à sociedade para que viva de forma 
sóbria. 

  

O QUE NÃO DEVE SER FEITO 

Fechar os olhos para o problema – Negação 
Facilitar o uso/abuso – Facilitação 
Banalizar a situação – Minimização 
Bancar o herói – Onipotência 
Dramatizar a situação – Impotência 
Buscar soluções mágicas – Fantasia 
Não participar da solução – Omissão 

 



SINAIS GERAIS DO USO DE DROGAS 

1. Mudanças bruscas de comportamento  
2. Síndrome amotivacional;  
3. Queda do rendimento escolar ou abandono dos estudos;  
4. Queda na qualidade do trabalho;  
5. Inquietação, irritabilidade, insônia, depressão, sonolência;  
6. Atitudes furtivas ou impulsivas;  
7. Uso de óculos escuros, mesmo sem excesso de luz;  
8. Uso de camisa de mangas longas, mesmo no calor;  
9. Desaparecimento de objetos de valor;  
10. Uso de sons em alta tonalidade;  
11. Troca do dia pela noite.  

OBS: a presença desses sinais não provam que alguém esteja usando drogas, mas 
evidenciam que alguma coisa não vai bem. 

 

ÓRGÃOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO 

1. ASSOCIAÇÃO AMOR-EXIGENTE 
Rua Ceará,  3567 – Centro -   Fone: 3421-0270  

1. ASSOCIAÇÃO ANTI-ALCOÓLICA 
Rua Pe. Izidoro Cordeiro Paranhos,    1999 - Vila América – Fone: 3421-0205  

1. CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS 
Av. João Gonçalves Leite, 4705 - Jd Alvorada – Fone: 3426-2600 
Secretaria Municipal de Assistência Social  

1. CONSELHO TUTELAR 
Rua Pará,  3071 – Centro - Fone: 3422-2288  

1. COMUNIDADE DE RECUPERAÇÃO NOVA VIDA 
Estrada Municipal Votuporanga/Sebastianópolis do Sul – Fone: 3421-3034 
Rua Amazonas, 3300 – 1º andar – sala 14 - Centro  

1. COMUNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS 
Rua Nelciades de Oliveira, 2821 - Cia.Melhoramentos  - Fone: 3422-2634  

1. DELEGACIA DE INVESTIGAÇÕES SOBRE ENTORPECENTES – DISE 
Rua Ivaí, 3205 – Centro – Fone: 3422-5300  

1. PROGRAMA DE SAÚDE DO ADOLESCENTE – PROSAD 
Rua Santa Catarina, 3890 – Centro - Fone: 3405-9787 
Secretaria Municipal da Saúde  

 


