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apresentação 

A Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS) é um programa desenvolvido pela Secretaria 
de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), do Ministério da Saúde (MS), que cria 
condições para o funcionamento de uma rede colaborativa de instituições acadêmicas e serviços de 
saúde e gestão do SUS, destinada a atender as necessidades de formação e educação permanente 
do Sistema Único de Saúde seguindo um modelo de programa interfederativo. A Universidade 
Federal do Maranhão – UFMA, por meio da UNA-SUS, e em parceria com o Instituto de Psiquiatria 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (IPq-FMUSP), estão associando as 
tecnologias educacionais interativas e os recursos humanos necessários para disponibilizar a este 
curso ferramentas educacionais de alta qualidade, que auxiliem e enriqueçam o dinamismo do 
ensino e da aprendizagem. 

Este livro faz parte do Capacitação em Dependência Química, disponibilizado no modelo 
Ensino a Distância (EaD), destinado aos profissionais de saúde que atuam no CAPS, PSF, NASF e 
nos demais dispositivos da Rede de Assistência a Saúde Mental do SUS. É uma iniciativa pioneira 
que abrange diversas áreas da Saúde Mental, utiliza tecnologias educacionais como ferramentas 
de aprendizado para disponibilizar um programa de qualificação profissional, contribuindo, 
no exercício de sua prática, novas habilidades e competências adequadas as novas demandas 
profissionais.

A rede colaborativa, proposta pela UNA-SUS, é uma rede compartilhada de apoio 
presencial e a distância, responsável pelo processo de aprendizagem em serviço e intercâmbio 
de informações acadêmicas que objetiva a certificação educacional compartilhada. Dessa forma, 
é possível levar a cada profissional de saúde oportunidades de novos aprendizados com a 
utilização de material auto-instrucional, cursos livres e de atualização, cursos de aperfeiçoamento, 
especialização e até mesmo mestrados profissionais.  Esperamos que você, leitor, aprecie este 
material que foi elaborado visando, especialmente, o seu aperfeiçoamento profissional. Vamos 
juntos construir uma nova era de Saúde Mental. 

Seja bem-vindo a este curso!

Ana Emília Figueiredo  de Oliveira, Ph.D.
Coordenadora Geral UNA-SUS/UFMA

Christiana Leal Salgado, MSc
Coordenadora dos Cursos- Saúde Mental UNA-SUS/UFMA
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INTrODUçãO
De acordo com a Organização Mundial 

da Saúde, o termo “droga refere-se a qualquer en-

tidade química ou mistura de entidades que altere 

a função biológica e possivelmente a estrutura do 

organismo” (OMS, 1981).As chamadas substâncias 

psicoativas ou drogas psicotrópicas são aquelas 

que atuam sobre o cérebro, modificando o seu fun-

cionamento, podendo provocar alterações no hu-

mor, na percepção, comportamento e estados da 

consciência.

O uso de drogas, incluindo álcool e nico-

tina, altera o Sistema Nervoso Central (SNC) e está 

entre os principais problemas de Saúde Pública no 

mundo. Além do comprometimento das estruturas 

cerebrais, as drogas podem causar problemas físi-

cos, psicológicos, sociais, ocupacionais e legais. Se-

gundo Seidl (1999) as drogas podem ser classifica-

das de acordo com a produção e com a Lei.

Quadro 1 - Classificação das drogas de acordo com 

a produção.

D
ro

ga
s 

N
at

ur
ai

s São originadas de plantas, disponíveis 
na natureza, como os cogumelos e a 
trombeteira, consumidas em forma de 

chá.

D
ro

ga
s 

Se
m

is
si

nt
ét

ic
as

São extraídas de plantas, mas exigem 
algum tipo de processamento para 
serem consumidas. Como exemplo, 

tem-se a maconha, a cocaína, o 
álcool e o tabaco. Elas podem ser 
produzidas em escala industrial, 
como as bebidas alcoólicas e o 

cigarro. Sendo assim, são obtidas a 
partir de modificações químicas das 

substâncias naturais.

D
ro

ga
s 

Si
nt

ét
ic

as

São produzidas artificialmente em 
laboratório, como o ecstasy, o LSD e 
os benzodiazepínicos. Algumas são 

fabricadas pela indústria farmacêutica 
com finalidade médica (SEIDL, 1999).

Quadro 2 - Classificação das drogas de acordo com 

a Lei.

líCITaS

Não há nenhuma proibição na legislação 

quanto à produção, uso e comercialização. 

São chamadas drogas legais e em geral têm 

seu uso aceito socialmente e às vezes até es-

timulado em determinadas culturas, como 

exemplo tem-se o álcool, tabaco e café. 

Os benzodiazepínicos e as anfetaminas tam-

bém são drogas permitidas, apesar do contro-

le na comercialização e receita médica.

Os solventes ou inalantes, como a cola de sa-

pateiro, são drogas lícitas muito utilizadas na 

construção civil e na fabricação de objetos de 

couro, contudo tem a comercialização contro-

lada para evitar o uso indevido.
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paDrÕES DE USO
O novo conceito dos transtornos relacionados ao 

uso do álcool e outras 

drogas rejeitou a ideia da 

existência apenas do de-

pendente e não depen-

dente. Existem, ao invés 

disso, padrões indivi-
duais de consumo que 

variam de intensidade, 

ou seja, variam em forma de um continuum.Por isso, 

deve-se avaliar não só se existe consumo de alguma 

substância, mas também a intensidade dos sintomas 

presentes e seus diferentes níveis de gravidade.De 

acordo com Widiger(1994), opadrão de uso pode ser 

classificado como:

Quadro 3 – Classificação do padrão de uso das dro-

gas.

Experimental
Uso inicial, esporádico de uma 
determinada droga. 

Recreativo
Uso de determinada droga em 
situações sociais ou de relaxamento, 
sem consequências negativas. 

Uso frequente
Uso regular, não compulsivo e que 
não traz prejuízos significativos 
para o funcionamento do indivíduo. 

Uso nocivo

Um padrão de uso de substâncias 
psicoativas que causa algum dano 
à saúde, podendo ser de natureza 
física ou psicológica. 

Dependência

Relação disfuncional entre um 
indivíduo e seu modo de consumir 
uma determinada substância 
psicoativa. 

•	 Conceitos importantes

§	Intoxicação: síndrome causada pela in-

gestão recente de uma determinada droga.É 

caracterizada por alterações comportamentais 

ou psicológicas clinicamente significativas e mal

-adaptativas, devido ao efeito da substância so-

bre o SNC eoutros sistemas do organismo. 

§	abstinência: desenvolvimento de uma 

síndrome específica devido à interrupção ou re-

dução do uso pesado e prolongado de determi-

nada droga. Esta síndrome causa sofrimento ou 

prejuízo no funcionamento social, ocupacional 

ou em outras áreas importantes da vida do indi-

víduo.

•	 Transtornos mentais e comportamentais devi-
do ao uso de substâncias psicoativas
•	

 

IlíCITaS

São as drogas proibidas por leis específicas 

e que têm a produção, a comercialização e o 

consumo considerados como crime.

A maconha, a cocaína e o crack são exemplos 

de drogas ilícitas ou ilegais.

Fonte: iconfinder.com

•	 Intoxicação aguda

•	 Sintomas de abstinência

•	 Síndrome de dependência

•	 Síndrome de abstinência com delirium

•	 Transtorno psicótico

•	 Síndrome amnésica

•	 Transtorno psicótico residual ou de instalação tardia
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•	 Critérios de uso nocivo das drogas de acordo 
com a Classificação Internacional das Doenças 
(CID -10)

§	O diagnóstico requer 

que um dano real deva ter 

sido causado à saúde física e 

mental do usuário;

§	Padrões nocivos de 

uso são frequentemente cri-

ticados por outras pessoas 

e estão associados a conse-

quências sociais diversas de 

vários tipos. O fato de um padrão de uso ou uma 

substância em particular não ser aprovado por ou-

tra pessoa, pela cultura ou por ter levado a conse-

quências socialmente negativas, tais como prisão 

ou brigas conjugais, não é, por si mesmo,evidência 

de uso nocivo;

§	 O uso nocivo não deve ser diagnostica-

do se a síndrome de dependência, um transtorno 

psicótico ou outra forma específica de transtorno 

relacionado ao uso de drogas ou álcool estiver 

presente.

•	 Critérios de dependência(OMS, 1997)

§	 O diagnóstico definitivo de depen-

dência deve usualmente ser feito somente se 

três ou mais dos seguintes requisitos tenham 

sido experienciados ou exibidos em algum mo-

mento do ano anterior: 

ClaSSIfICaçãO DaS SUBSTÂNCIaS pSICOaTIvaS 
DE aCOrDO COM OS EfEITOS NO SISTEMa NEr-
vOSO CENTral(SEIDl, 1999)

Depressoras do Sistema Nervoso Central: 
causam diminuição da atividade do SNC, o que pode 

afetar a atividade global do cérebro ou incidir sobre 

certos sistemas específicos.Há uma tendência à dimi-

nuição da atividade motora, da ansiedade e da rea-

ção à dor. É comum um efeito de euforia inicial segui-

do de sonolência.Fazem parte deste grupo: o álcool, 

os benzodiazepínicos, os opioides e os solventes ou 

inalantes.

Estimulantes do SNC: causam aumento da 

atividade do SNC e têm como consequência um esta-

do de alerta exagerado, aceleração dos processos psí-

quicos e insônia. Fazem parte deste grupo: o tabaco, a 

cafeína, as anfetaminas, o ecstasy, a cocaína e o crack.

perturbadoras do SNC: provocam altera-

ções no funcionamento do cérebro, resultando em 

alucinações (alteração da sensopercepção) e delí-

rios (alteração do juízo da realidade).Por isso, estas 

drogas recebem o nome de alucinógenos. As dro-

gas que fazem parte deste grupo são: maconha, o 

LSD, os anticolinérgicos. A cocaína, o crack e o ecs-

tasy também fazem parte deste grupo e do grupo 

das drogas estimulantes.

alguns dados epidemiólogicos
 

A prevalência de dependência de álcool na popu-

lação brasileira, conforme o II Levantamento Domi-

ciliar Sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no Bra-

sil, realizado pelo Centro Brasileiro de Informações 

sobre Drogas Psicotrópicasfoi de 12,3%, com maior 

prevalência entre os homens(CEBRID, 2005).

A relação entre uso na vida e dependência 

mostrou que para cada 04 (quatro)pessoas do sexo 

masculino que fazem uso na vida do álcool, uma 

se torna dependente. A proporção para o sexo fe-

minino foi de 01(uma) para dez.Estudo recente, de 

abrangência nacional, registrou uma taxa de de-

pendência de álcool de 9%, sendo que 14% entre 

os homens e 4% entre as mulheres (CEBRID,2005).

No Brasil, a faixa etária igual ou maior que 

Fonte: iconfinder.com
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35 anos mostrou maiores porcentagens de uso de 

benzodiazepínicos. No segundo levantamento do 

CEBRID (2005), a prevalência da dependência foi 

de 0,54%, com predomínio nítido de uso para o 

sexo feminino em todas as faixas etárias. As mu-

lheres (0,77%) apresentaram prevalência cinco ve-

zes maior do que os homens (0,14%). A prevalên-

cia de mulheres dependentes na faixa etária maior 

que 35 anos chegou a 1,02%. 

Segundo dados do CEBRID (2005), 0,23% 

dos brasileiros entrevistados relataram uso de 

opioides nos 12 meses que antecederam a pes-

quisa. Apesar da baixa prevalência no Brasil, a de-

pendência de opioides apresenta um significativo 

impacto na mortalidade e morbidade. No Brasil, 

quadros de dependência de opioides prescritos 

(analgésicos) são os mais comuns. O número de 

usuários na vida de solventes no Brasil, em 2005, 

foi maior para o sexo masculino (10,3%, contra 3,3% 

para o feminino). Menos de 1% da amostra apresen-

tou dependência de solventes. 

No mesmo estudo, 52,6% das pessoas com 

mais de 35 anos de idade no Brasil já fizeram uso na 

vida de tabaco, e 10,1% são dependentes, sendo que 

2,9% deles na faixa etária de 12 anos. Já a cafeína, en-

contrada em bebidas (cafés, chás, refrigerantes), cho-

colates e medicamentos também está presente em 

alguns analgésicos que não necessitam de prescri-

ção médica para a compra. A maioria da cafeína con-

sumida é encontrada no café, chás e refrigerantes.

Quanto ao uso de estimulantes (tipo anorexígenos), 

apresenta nítido predomínio pelo sexo feminino.Na 

maioria dos países da União Europeia, de 0,5% a 6% 

dos adultos jovens entre 15 e 34 anos reportaram o 

uso de ecstasy nos últimos 12 meses(CEBRID,2005). 

O I Levantamento Nacional sobre o uso de 

Álcool, Tabaco e outras Drogas entre universitários 

das 27 capitais brasileiras mostrou maior frequên-

cia de uso de cocaína nessa população, quando 

comparada à população geral, com 7,7% para co-

caína e 1,2% para o crack. O uso nos últimos 12 me-

ses foi de 3% para cocaína e de 0,2% para o crack, 

e o uso nos últimos 30 dias, de 1,8% para a cocaína 

e de 0,2% para o crack (ANDRADE; DUARTE; OLIVEI-

RA, 2010).

A maconha é a droga ilícita mais consumida 

no mundo, com um número de usuários avaliado 

de 129 a 190 milhões de pessoas (UNODC, 2010). A 

mesma predominância sobre as demais drogas ilí-

citas também se observa no Brasil, em que estudos 

domiciliares indicam aumento do consumo nos úl-

timos anos (CEBRID, 2005).

Anorexígenos: remédios para emagrecer.

Levodopa: medicamento usado no trata-

mento das síndrome sparkinsonianas.

O uso de dietilamida do ácido lisérgico (LSD) 

e outros alucinógenos foi apontado por 1,1% dos 

entrevistados quanto ao uso na vida, no Brasil (CE-

BRID, 2005).É importante ressaltar que, neste estudo, 

o LSD e o ecstasy foram agrupados em uma única 

classe denominada “alucinógenos”. Em populações 

específicas, o uso do LSD pode ser muito mais co-

mum. No levantamento realizado entre universitá-

rios brasileiros, os usos durante a vida e no último 

ano foram relatados por 7,6 e 2,6% dos estudantes, 

respectivamente(CEBRID, 2004).

Os primeiros medicamentos anticolinérgi-

cos para a doença de Parkinson, sintetizados nos 

anos 40, foram largamente usados até a introdução 

da levodopa. Sua indicação principal hoje é o alívio 

de efeitos colaterais extrapiramidais induzidos por 

medicamentos antipsicóticos.

Que cerca de 2 bilhões de pessoas em todo o 

mundo são consumidoras de álcool, enquan-

to que 1,3 bilhão de pessoas são fumantes, 

e 185 milhões, usuárias de drogas ilícitas. O 

consumo destas substâncias contribui para 
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12,4% das mortes mundiais e para a perda 

de quase 9% dos anos de vida.

E que a maconha é a droga ilícita mais con-

sumida no mundo, com um número de 

usuários avaliado em de 129 a 190 milhões. 

A mesma predominância sobre as demais 

drogas ilícitas também se observa no Bra-

sil, em que estudos domiciliares indicam 

aumento do consumo nos últimos anos. 

CONSIDEraçÕES fINaIS

A questão do uso abusivo e da dependên-

cia química das diferentes drogas é complexa, de-

terminada por diversos fatores e atinge todos os 

segmentos da sociedade. Os profissionais da saú-

de que trabalham com esta população de usuários 

devem ter conhecimentos na área de Dependência 

Química, buscando acolher de modo humanizado 

estas pessoas e investindo, não só no tratamento, 

mas também na prevenção do consumo de drogas.

As drogas legais, diferente do que se cos-

tuma pensar, são as que causam maior impacto 

na saúde pública, pois são as mais consumidas e 

responsáveis pelos danos psicossociais decorren-

tes do uso abusivo e da dependência química. Na 

próxima unidade, abordaremos o álcool e o tabaco.
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