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A Droga em seu significado mais amplo, refere-se a

qualquer substância e/ou ingrediente utilizado em

laboratórios, farmácias, tinturarias, etc. Assim, desde um

pequeno comprimido para aliviar uma dor de cabeça até

uma inflamação é uma droga. Contudo, o termo é

comumente empregado a produtos alucinógenos, ou

seja, drogas que levam à dependência química e, por

extensão, a qualquer substância ou produto que seja

tóxico, como o cigarro, e o álcool, que por sua vez vem

sendo sinônimo de entorpecentes.

As drogas psicoativas são substâncias naturais ou

sintéticas que ao serem penetradas no organismo

humano, independente da forma (ingerida, injetada,

inalada ou absorvida pela pele), entram na corrente

sanguínea e atingem o cérebro alterando todo seu

equilíbrio, podendo assim levar o usuário a ter reações

agressivas.

Introdução
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O que leva uma pessoa a usar drogas?

Pesquisas recentes apontam, que os

principais motivos que levam alguém a

utilizar as drogas são: a curiosidade,

influência de amigos (mais comum),

desejo, fuga (principalmente por questões

familiares), fortalecer (encorajar alguém a

tomar tal atitude que sem o uso, julgue

não ter coragem), dificuldade em enfrentar

e/ou aguentar situações difíceis, hábito,

dependência (comum), rituais, sensações

de prazer, acalmar, estimulantes,

facilidades de acesso e obtenção e etc.
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Drogas e seus efeitos
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Cocaína

Altas doses de cocaína ou uso prolongado
pode desencadear paranóia. O crack pode
produzir um comportamento particularmente
agressivo em seus usuários. Quando as
pessoas dependentes interrompem o uso de
cocaína, elas freqüentemente apresentam
depressão.

O uso prolongado de cocaína por inalação
pode resultar em ulceração das mucosas no
nariz e pode lesar o septo nasal gravemente.
As mortes relacionadas com a cocaína são
freqüentemente resultado de parada cardíaca
ou convulsões seguida de parada respiratória.
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Ecstasy
Estudos recentes têm ligado o uso do ecstasy a

lesões a longo prazo de partes específicas do

cérebro, relacionadas com a memória e prazer.

O ecstasy também está relacionado com a

degeneração de neurônios que contém um

neurotransmissor chamado dopamina, a lesão

desses neurônios é a causa de distúrbios motores

vistos na doença de Parkinson.

Os sintomas dessa doença começam com uma

falha de coordenação e tremores e pode

eventualmente resultar em uma forma de paralisia.
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Heroína

Heroína é uma droga que leva a dependência
facilmente. É uma droga processada da morfina e
apresenta-se usualmente como um pó branco ou
marrom. O abuso da heroína está associado com
graves problemas físicos, incluindo overdose
fatal, aborto espontâneo, colapso venoso e
doenças infecciosas, incluindo HIV/AIDS e
hepatite.

Complicações pulmonares, incluindo vários
tipos de pneumonia, podem resultar da condição
de saúde precária do usuário, assim como do
efeito depressor da heroína na respiração.
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Maconha

Depressão, ansiedade, e distúrbios da
personalidade estão associados com o uso da
maconha. Devido ao efeito prejudicial na
habilidade de aprendizado e memória, quanto
mais a pessoa abusa da maconha, mais propensa
ela será de ter um declínio de suas atividades
intelectuais, de trabalho e sociais.

O abuso prolongado da maconha pode levar a
dependência em algumas pessoas, fazendo com
que a pessoa use compulsivamente a droga
mesmo com seus efeitos danosos na família,
trabalho, escola, e atividades recreacionais.
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Antes e Depois:

Um

Usuário de Drogas
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