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AGRAVOS DECORRENTES 

DO USO DE DROGAS



O uso abusivo de substâncias psicoativas,

sejam estas lícitas ou ilícitas, tem sido

considerado como um grave problema de saúde

pública, o qual merece atenção especial por

parte dos governantes e principalmente da

própria sociedade, visto que este produz danos

indesejáveis que repercutem na vida social,

cultural, econômica e na saúde dos seus

dependentes.



O consumo de drogas psicotrópicas no mundo é

crescente, fato preocupante pelas graves

conseqüências que estas substâncias trazem

para o organismo e saúde do indivíduo de forma

geral, inclusive para a cavidade oral.



Para a Organização Mundial da Saúde (OMS),

droga pode ser conceituada como “qualquer

substância natural ou sintética que,

administrada por qualquer via no organismo,

afeta sua estrutura ou função”.

O consumo de álcool, tabaco e outras drogas

são considerados fatores de risco para as

doenças bucais.



Uma larga variedade de fatores podem

influenciar na progressão de determinadas

alterações patológicas na mucosa bucal, como

características individuais, fatores sociais e

comportamentais, fatores sistêmicos, fatores

genéticos e composição da microbiota bucal. O

consumo de drogas pode ser incluído nos

fatores sociais e é considerado prejudicial à

saúde bucal.



Xerostomia, CPO-D elevado, redução do fluxo salivar e

capacidade tampão da saliva, bruxismo, perdas

dentárias, doença periodontal, gengivite, halitose,

queilite angular, estomatites e câncer bucal são os

principais achados em pacientes que fazem uso de

drogas. A perda da auto-estima e mudanças no padrão

de comportamento influenciam no descuido quanto a

higiene geral e bucal.

Cada substância tem seu poder devastador sobre os 

tecidos bucais.



Na literatura, o álcool, além de causar

doenças gastrointestinais, distúrbios

vasculares e desordens no sistema nervoso

central, facilita a penetração de carcinógenos

na mucosa bucal == maior permeabilidade

de mucosa não queratinizada, como o bordo

lateral da língua e da mucosa jugal,

comparada a tecidos queratinizados

existentes nas mucosas de revestimento do

palato e da gengiva.



O consumo excessivo do tabaco, por sua vez,

promove mudanças efetivas em células da

mucosa bucal, mesmo na ausência de

exposição ao fumo.



Muitos dos constituintes químicos do tabaco e

os produtos finais de sua combustão são

substâncias irritantes capazes de produzir

mudanças leucoplásicas da mucosa bucal;

mascar o fumo também desencadeia o

mesmo problema, mas não é tão agressivo

quanto fumar.



Inúmeros estudos têm tentado elucidar os

efeitos prejudiciais da maconha à saúde. A

redução do fluxo salivar no caso da maconha

ocorre em função da ação parassimpatolítica

da droga. Esse e outros fatores etiológicos

embasam a verificação da alta prevalência de

cárie e doença periodontal em indivíduos

dependentes.



A candidíase é uma manifestação que pode ser

observada nos usuários, assim como a xerostomia

intensa, levando-os a consumir maior quantidade de

doces e guloseimas, o que aumenta o risco à cárie.

Seus efeitos também aparecem no sistema

cardiovascular, conseqüentemente há diminuição da

pressão arterial. Assim, o uso de anestésico local

contendo vasoconstritor do tipo amina

simpatomimética deve ser evitado; o que pode ser

usado como vasoconstritor é anestésico contendo

felipressina.



Outras substâncias que também acarretam danos à

cavidade bucal são cocaína e crack. Para conseguir

uma rápida absorção, o viciado esfrega o pó sobre a

superfície gengival, o que provoca irritação na

mucosa, a língua pode apresentar escaras, sujeitas à

infecção.

A absorção da cocaína através da mucosa bucal leva

à formação de lesões por deficiência de suprimento

sanguíneo em decorrência da vasoconstrição

provocada na região, causando necrose tecidual.



O bruxismo está presente em alguns pacientes pela

alteração do psiquismo e do desenvolvimento de

espasticidade, trazendo efeitos deletérios para os

músculos, dentes e ATM (articulação

temporomandibular).

As lesões rampantes, de cárie, apresentam-se

atípicas nas faces vestibulares com uma base larga e

superficial do que as cáries convencionais de classe

V.



Como a cocaína pode provocar morte súbita por

parada cardíaca ou infarto do miocárdio, nenhum

tratamento odontológico eletivo é aconselhável

enquanto o paciente faz uso de tal substância,

visando à segurança na utilização dos

vasoconstritores.



Costa (2011), com o objetivo de identificar

clinicamente e por meio de questionário as

condições de saúde bucal em indivíduos, causadas

pelo uso de drogas e suas relações com fatores

sociodemográficos, realizou um estudo transversal

com 70 pacientes que buscaram atendimento no

CAPS-ad (Centro de atenção psicossocial – álcool e

outras drogas). Os dados foram coletados de forma

sistemáti ca por uma única examinadora

previamente calibrada, através de exame clínico e

aplicação de formulário.



Os resultados encontrados mostraram que a idade

média dos pacientes pesquisados foi de 40,44 anos;

o gênero masculino (90%) foi predominante na

amostra; mais da metade dos pacientes eram da

raça branca (57,1); o nível de escolaridade

encontrado nos mesmos é baixo; as drogas mais

consumidas pelos mesmos foram respectivamente o

álcool (68,6%), maconha(17,1%), cocaína(7,1%),

crack (4,3%) e fármacos psicotrópicos (2,8%);



A maioria dos dependentes apresentou saúde bucal

deficiente; eram dependentes químicos há mais de

cinco anos; a deficiência na saúde bucal pode estar

associada ao descaso com a higiene corporal

provocado pelo uso abusivo de drogas. Observou-se

ainda que quanto maior o período de dependência

mais precária a saúde bucal do usuário (p= 0,002) e

que a precariedade da saúde bucal dos mesmos,

está relacionada aos seus hábitos de higiene bucal

(p=0,029).



Colodel (2009), com o objetivo de efetuar uma

revisão de literatura das alterações bucais e

identificá-las em um grupo específico de usuários de

diferentes tipos de drogas notou alta prevalência de

cárie dental e doença periodontal na população-alvo,

bem como a presença de alterações em tecido mole.



O conhecimento do perfil clínico de saúde bucal do dependente químico

pelo Cirurgião-Dentista pode evitar complicações como, por exemplo,

prescrição e administração de medicações sistêmicas, as quais possam vir

a causar interações medicamentosas indesejáveis, mesmo quando o

paciente não relatar o vício durante a anamnese.

A Odontologia, além de aliviar a dor, pode contribuir para a reabilitação

psicossocial dos pacientes dependentes de drogas, auxiliando no

desenvolvimento da auto-estima e ampliando a interação social, já que a

recuperação implica no resgate do ser humano em todos os aspectos,

eliminando o significado psicológico das drogas.



Salienta-se a necessidade de se elaborar e efetuar um

tratamento odontológico em conjunto com uma equipe

multiprofissional.

Destaca-se que é de suma importância a interação entre

profissionais para melhor atender essas pessoas, ajudando-as a se

recuperar por completo da dependência e minimizando os efeitos

deixados pelo uso de drogas.



Almeida BCM, Araújo UC, Silveira FM. A saúde bucal do dependente de drogas psicotrópicas. Pesq Bras Odontoped Clin Integr 2002; 

2(2/3):120-6.

Araujo MR, et al. Reações adversas medicamentosas de interesse odontológico. Rev Odontol Araçatuba 2005; 26(2):28-33.

Colodel, EV, et al. Alterações bucais presentes em dependentes químicos. RSBO. Revista Sul-Brasileira de Odontologia, vol. 6, núm. 

1, 2009, pp. 44-48.

Costa, SKP et al. Fatores Sociodemográficos e Condições de Saúde Bucal em Droga- Dependentes. Pesq Bras Odontoped Clin Integr, 

João Pessoa, 11(1):99-104, jan./mar. 2011

Darling MR, Arendorf TM, Coldrey NA. Effect of cannabis use on oral candidal carriage. Journal Oral Pathol Med. 1990;19(7):319-21.

Davoglio RS, et al. Fatores associados a hábitos de saúde bucal e uti lização de serviços odontológicos 

entre adolescentes. Cad Saúde Pública. 2009; 25(3):655-67.

Friedlander AH, Mills MJ. The dental management of the drug-dependent patient. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1985;60(5):489-926.

Líber CS. Herman award lecture: a personel perspective on alcohol, nutrition and the liver. Am J Clin Nutr. 1993;58:430-42.

Motta RHL, Ramacciato JC, Groppo FC, Tófoli GR. Tratamento odontológico de pacientes usuários de drogas. JBC. 2004;8:430-8. 

Pedreira, RHS, et al. Condições de saúde bucal em drogaditos em recuperação. Rev Odontol Univ São Paulo. v3, n4, p 395-399, 

out/dez, 1999.

Reis SRA, Sadigursky M, Andrade MGS, Soares LP, Santo ARE, Vilas-Boas DS. Efeito genotóxico do etanol em células da mucosa 

bucal. Pesqui. Odontol. Bras. 2002;16(3):221-5.

http://www.google.com.br/imghp?hl=pt-BR&tab=wi



Responder:

“Cite os dois principais impactos bucais
relacionados com o uso de drogas.”


