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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este pequeno trabalho representa uma tentativa de abor-
dar, da maneira mais simples possível, uma parcela de dados 
que permita o entendimento do que é essencial na doença 
dependência química. 

É um entendimento desenvolvido por mais de trinta anos, 
no trato com os mais variados aspectos, mesmo antes de a de-
pendência química ser considerada como é atualmente, pela 
OMS (Organização Mundial da Saúde), no final da década 
de 1980. Naquela época pensávamos que mudanças consi-
deráveis pudessem ocorrer, finalmente, sob todos os aspectos 
que englobassem a dependência química. Estávamos redonda-
mente enganados, pois, com o passar dos anos, dada a impor-
tância do assunto, as modificações vieram muito timidamente 
e, algumas, mais para confundir do que para esclarecer, princi-
palmente no enfoque da recuperação e da prevenção.

Aos responsáveis, parece que basta proibir e/ou divulgar 
medidas proibitivas, como a venda para menores de dezoito 
anos, e o uso por quem dirige, no que se refere às bebidas 
alcoólicas, e, também, proibir as outras substâncias psicoati-
vas (drogas). Parece preencher todas as lacunas o fato de elas 
serem vedadas, não havendo nada mais a esclarecer.

Considerando algumas abordagens com relação ao al-
coolismo, feitas em nosso primeiro livro, Alcoolismo: como 



8

enfrentar e superar (publicado por Paulinas Editora em 1995, 
teve 5 reedições e mais de 10 mil exemplares vendidos; atual-
mente encontra-se fora de catálogo), resolvemos enriquecer 
o assunto nesta nova publicação, arrolando dados que vi-
venciamos com nossa própria dependência química, e com 
o aprendizado longo desses mais de trinta anos de trabalho 
juntos – que, da maneira mais simples e “familiar” possível, 
pretendemos transmitir a vocês, nossos amigos e leitores. 

A convivência com os resultados dessa medida proibitiva, 
da maneira como é feita, soa como mais uma atitude unilate-
ral das autoridades, como tantas outras, sem que haja necessi-
dade de outro esclarecimento sobre a dita proibição. Algo pa-
rece ter sido deixado inacabado sobre o assunto, quando fatos 
graves ocorrem envolvendo o uso, com hospitalizações e até 
mortes, por ocasião de trotes e outras brincadeiras, como tem 
acontecido. Considero muito perigoso e injusto atribuir tais 
comportamentos à falência de atributos da nossa juventude.
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Principalmente por envolver jovens em formação, sob to-
dos os aspectos, acredito que aos pais, educadores e ao públi-
co que lida diretamente com menores, caberia saber que os 
jovens nessa faixa etária não têm o sistema emocional comple-
tamente formado, e que é extremamente perigosa a utilização 
de uma droga que vai, com toda certeza, influenciar no de-
senvolvimento natural desse sistema tão importante, criando 
uma ilusão de sentimentos que, fatalmente, irá influir no seu 
relacionamento em todos os aspectos de sua existência. 

Com o consumo do álcool, por exemplo, seu filho, fatal-
mente, se tornará um adulto só por fora. Vai parar de crescer 
emocionalmente de maneira natural, e seu comportamento se 
tornará cada vez mais infantil. A verdade, bem trabalhada e 
divulgada com todas as suas nuanças, teria maior impacto que 
uma simples proibição.
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Todos conhecem essa proibição. Sabem das estatísticas 

existentes divulgando ocorrências graves diante da falta de 

respeito a essa medida, o que evidencia ser ela mais um ca-

pricho das autoridades do que um alerta importante sobre os 

inúmeros malefícios que o álcool pode causar, tanto a si quan-

to aos outros.

O desrespeito a tal proibição, não só pelos jovens, mas 

por grande parte da população, parece mais uma tentativa 

de demonstrar falta de respeito por quem “inventou” a lei do 

que uma verdadeira percepção das reais consequências disso.

Não conheço campanhas amplas no sentido de esclare-

cer os cidadãos que o álcool interfere nos seguintes aspectos, 

quando se está ao volante:

a) Resposta sensitiva: capacidade de o ser humano respon-

der, por atitudes, a um comando cerebral. Ou seja, dirigindo, 

o cérebro identifica um obstáculo ou um ser humano à frente 

e ordena que o motorista acione o freio. Ele pode frear, mas, 

se tiver bebido, jamais o fará no tempo necessário para evitar 

um acidente.

b) Tamanho das formas e dimensões: dificilmente, sob o 

efeito do álcool, o motorista avaliará corretamente o tamanho 

tanto de seu quanto do outro carro, as dimensões da pista, dos 

obstáculos etc.

c) Velocidade no trânsito: o motorista, sob efeito do ál-

cool, perde a noção exata tanto da sua velocidade quanto da 

velocidade do outro veículo.
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d) Coragem ilusória: acrescente-se aos comprometimentos 
enumerados, além de outros, a coragem ilusória do motorista 
ao volante, sob o efeito do álcool.

Um aspecto importante a considerar é que, com o desen-
volvimento da dependência do álcool, esses comprometimen-
tos farão parte do quadro da doença, com o doente alcooliza-
do ou não.
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AS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 

Álcool

É inegável que houve um relativo avanço, principalmente 
no aspecto da desintoxicação do álcool, com o surgimento 
de novos medicamentos e a adoção de técnicas que substi-
tuíram a sedação do paciente. Entretanto, a recuperação da 
dependência psicológica ainda depende mais do trabalho de 
uma equipe multidisciplinar, do envolvimento da família e do 
próprio paciente, do que da medicina tradicional.

Incrivelmente, grande parte da população ainda confunde 
alcoolismo com o ato de beber. A sociedade, principalmente 
as famílias, não sabe ou não entende que um alcoólatra não 
consegue beber da mesma maneira que a maioria das pessoas, 
moderadamente, de maneira responsável, sem causar vexa-
mes ou partir para a agressão.

O alcoólatra começa a beber pelos mesmos motivos que 
os não alcoólatras. Em algum momento, porém, seu compor-
tamento diante da bebida começa a se diferenciar do padrão 
da maioria. Ele sonha em poder beber socialmente, como os 
demais, e se agarra a isso. Contudo, por mais que tente, não 
consegue se controlar, até o ponto em que não consegue mais 
parar sozinho.
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Desde muitos anos atrás, a perda do controle sobre o ál-
cool, verificada nos alcoólatras, foi pesquisada incansavelmen-
te, já que eles representavam, e ainda representam, uma pe-
quena parcela da população.

As primeiras pesquisas, desenvolvidas por volta de 1975, 
foram dedicadas a identificar a personalidade do alcoólatra. 
Mas foram abandonadas, por não terem chegado a qualquer 
resultado e, principalmente, por constatarem que os maiores 
problemas psicológicos do alcoólatra surgem depois que ele 
desenvolve a dependência e não antes, como se presumia. 
Tais pesquisas, então, passaram a se concentrar no organismo 
do doente, e descobertas interessantes começaram a surgir.

Curiosamente, em junho de 1980, a empresa americana 
Joseph E. Seagram and Sons Inc., naquela época subsidiária 
americana da maior destilaria e fabricante de vinhos do mun-
do, fez uma doação de mais de 5 milhões de dólares à Escola 
de Medicina da Universidade de Harvard (Boston, EUA), para 
que fossem pesquisados os principais aspectos biológicos, quí-
micos e genéticos do metabolismo do indivíduo alcoólatra. 
Esse estudo, e outros semelhantes, sobre as condições físicas 
e não sobre a personalidade do indivíduo, revelaram inúme-
ras diferenças fisiológicas entre alcoólatras e não alcoólatras. 
Aquelas descobertas, no seu conjunto, explicaram a vulnera-
bilidade ao álcool e o início do alcoolismo.

Em linhas gerais, o problema inicia-se no fígado do indiví-
duo, que não produz determinada enzima e permite que uma 
substância presente no álcool, conhecida como acetaldeído, 
acumule-se no seu corpo e, pela corrente sanguínea, atinja 
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o cérebro. Ali, o acetaldeído se junta com a dopamina, uma 
amina encefálica indispensável para a atividade normal do 
cérebro, e a conjunção dessas duas substâncias formam uma 
terceira, conhecida como tetrahidroisoquinolina, batizada 
como THIQ, que, segundo especialistas, cria no alcoólatra a 
compulsão pelo álcool. Ocorre que o THIQ só era encontrado 
no cérebro de alcoólatras. Posteriormente, foi verificado que 
o THIQ também é encontrado no cérebro dos consumidores 
de heroína.

Os pesquisadores constataram que o THIQ, depois de for-
mado no organismo, não pode mais ser eliminado, ainda que 
o alcoólatra deixe de beber.

Ainda naquela época, o doutor Charles Lieber, chefe do 
programa de pesquisas sobre moléstias do fígado e nutrição 
do então Bronx Veterans Hospital (Nova Iorque, EUA), jul-
gou que a ausência da enzima que metabolizava o álcool era 
provocada pelo próprio álcool. Posteriormente, o doutor Marc 
Schuckit, psiquiatra e pesquisador da Universidade da Cali-
fórnia, constatou a falta da enzima acetaldeído no fígado de 
alcoólatras, mesmo antes deles começarem a beber.

Em decorrência dessa e de outras descobertas, as pesqui-
sas sobre o alcoolismo passaram a se concentrar no corpo, e 
a doença começou a ser caracterizada como uma predisposi-
ção orgânica.

A hereditariedade do alcoolismo teve um grande pesqui-
sador, na figura do psiquiatra americano Donald Goodwin, 
tendo acumulado provas que indicaram claramente que 
muitas anomalias existentes antes do alcoólatra beber foram 
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herdadas geneticamente de seus antepassados. Durante 
anos de estudo com filhos de pais alcoólatras, o cientista 
constatou que eles têm quatro vezes mais probabilidades de 
desenvolver a dependência do álcool do que filhos de pais 
não alcoólatras.

O Projeto Genoma, empreendimento internacional que 
teve início em 1990 e que pretende identificar e fazer o ma-
peamento dos cerca de 80 mil genes que se calculava existirem 
no DNA das células do corpo humano, e também determinar 
a sequência dos 3 bilhões de bases químicas que compõem o 
DNA humano, elevou para 60% as probabilidades da transmis-
são hereditária da predisposição para o alcoolismo.

Aqueles estudos abalaram as teorias de que os filhos de-
senvolvem a doença porque aprendem o “mau hábito” dos 
seus pais, pois já foi constatado que filhos de pais alcoólatras 
adotados por famílias em que não há indivíduos alcoólatras de-
senvolvem a doença na mesma proporção dos que convivem 
com pais doentes.

Maconha

Existe uma imagem bastante comum, divulgada em filmes 
ou em qualquer outro meio de comunicação, que mostra um 
usuário de maconha, adulto ou jovem, rindo ostensivamente 
e de maneira até convulsiva... 

Há um motivo aparente para esse riso. Só que esse motivo 
só existe na percepção daquele que ri. Ele está rindo por algo 
que não é perceptível aos outros espectadores. É como se es-
tivesse num estado mental alucinatório.
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Sabe-se que as manifestações emocionais são fruto de uma 
interpretação do ser humano sobre os diversos aspectos cap-
tados pelos seus sentidos. Essa interpretação gera, no cérebro, 
a fabricação de químicas responsáveis pelo prazer. No caso da 
manifestação de riso, ou de prazer, a que estamos nos referin-
do, a responsável é a influência externa de um dos componen-
tes da substância psicoativa chamada maconha. 

Imagine que, durante o uso da substância, a pessoa seja 
acometida por duas fontes geradoras de químicas de prazer, 
uma natural, gerada pelo cérebro, e outra artificial, criada pela 
substância. Com o tempo de uso da substância artificial, a 
produção da fonte natural fica comprometida e a sensação de 
prazer que provoca o riso tende a diminuir. A solução, então, 
é aumentar a quantidade dessa substância geradora do prazer 
artificial. Em consequência disso, o usuário passa a se tornar 
dependente dela.

Algumas considerações particulares:

• Qualquer substância psicoativa é constituída de vários 
componentes e um princípio ativo. A maconha não é di-
ferente e possui várias substâncias, centenas até. Duas, 
no entanto, chamam atenção, uma batizada de canabi-
nol, que a ciência vem comprovando ter efeito medici-
nal, inclusive para a esquizofrenia e outras desestruturas 
de pensamento. O problema é que o canabinol é uma 
parte mínima da maconha, quantificada atualmente 
em 0,6%, e, para que possa ter seu efeito aproveitado, 
precisa ser separado de todos os outros componen-
tes, inclusive do seu princípio ativo, conhecido como 
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tetrahidrocanabinol (THC), que constitui a maior parte 
da maconha, quantificado em 6%, e que é extremamen-
te prejudicial à saúde, principalmente pelo seu efeito 
alucinógeno. 

• A maconha já teve seu uso permitido. Inclusive foi a 
última substância psicoativa a ser proibida, em 1935, 
quando a ciência pôde separar e identificar seu princípio 
ativo. O ideal seria questionar se o motivo pelo qual foi 
proibida ainda é válido.

• É fácil, no Brasil, criar conceitos que não precisam ser 
cumpridos. No caso da maconha, podem-se adotar nor-
mas que já existem, bastando copiá-las:

Proibida para menores de 18 anos; e, se dirigir, não use.

Porém, eis alguns dos comprometimentos ocasionados 
pelo uso da maconha, listados pela ciência: 

• Reduz a capacidade de concentração em 40% dos usuários.

• Reduz a memória de curto prazo em 60% dos usuários.

• Reduz a inteligência em 8 pontos de QI.

• Aumenta 3,5 vezes a probabilidade de esquizofrenia.

• Aumenta em 2 vezes a incidência de depressão.

• Aumenta em 5 vezes os transtornos de ansiedade.

• Aumenta em 4 vezes a fobia social.

• Eleva em 2,5 vezes o risco de câncer de boca e garganta.

• Eleva em 8% a probabilidade de câncer de pulmão.
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• Eleva em 5 vezes o risco de ataque cardíaco.

• Eleva em 4 vezes a incidência de câncer de cérebro em 
crianças cuja mãe usou a substância durante a gravidez.

Em que pese a importância dos comprometimentos enu-
merados, existem alguns deles que podem ser identificados 
durante a convivência com um usuário, tais como:

• manifestação de fadiga;

• depressão e variações constantes de humor;

• perda de ambição, conhecida como síndrome amotiva-
cional, identificada por uma inabilidade ou incapacidade 
de realização.

Cocaína e outras substâncias proibidas

A ciência trouxe a cocaína para o seu meio, como substân-
cia psicoativa, quando determinou o seu princípio ativo em 
1820. A partir daí, ela foi comercializada livremente como 
remédio, vendido nas drogarias. Muitos foram os laboratórios 
envolvidos, alguns existentes e famosos até hoje. O ópio era 
comercializado em infusões alcoólicas. A morfina era comer-
cializada como xarope calmante para crianças. A heroína tam-
bém entrou para a lista de remédios. Surgiu, então, a Coca-
-Cola, um remédio indicado para a exaustão e como tônico 
cerebral, fabricado à base de cocaína.

Tais remédios, tendo a cocaína como seu princípio ativo, 
eram vendidos nas drogarias, atualmente substituídas pelas 
farmácias.

Essa situação durou até o início de 1996, quando a medi-
cina começou a aprender a fabricar substâncias psicotrópicas, 
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que passaram a substituir os remédios que tinham a cocaína 
como princípio ativo.

Como até a presente data ainda não foi questionada a li-
beração da cocaína, os seus efeitos danosos persistem, sem 
que haja tanto espaço para discussão pública sobre o assun-
to, como tem ocorrido com a maconha, até que seja também 
questionada sua liberação.

Substâncias psicoativas controladas  
(medicamentos)

Atualmente, a circulação e venda dos medicamentos 
abrangem três modalidades: 

• medicamentos de uso permitido;

• medicamentos de uso controlado, que são aqueles co-
nhecidos como substâncias psicoativas: extremamente 
danosos quando utilizados sem o controle prescrito;

• substâncias psicoativas que tiveram seu uso proibido, 
por terem sido substituídas por outras menos prejudi-
ciais ou consideradas mais eficazes. 

Um aspecto que chama bastante atenção, principalmente 
para quem trabalha na recuperação de dependência química, 
é o aumento crescente do número de dependentes de drogas 
psicoativas receitadas (medicamentos), uma vez que, sob o 
ponto de vista científico, não há diferença entre um depen-
dente de substâncias psicoativas lícitas ou ilícitas. Já foram 
abordados três fatores que influenciam o crescimento cada 
vez maior de medicamentos controlados:
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1) a máquina de propaganda da indústria farmacêutica; 
2) o desconhecimento ou falta de responsabilidade de mui-

tos profissionais; e
3) a ignorância dos usuários.
A Organização Mundial da Saúde recomenda um número 

mínimo necessário de farmácias para um atendimento confor-
tável a qualquer população. No Brasil, estatísticas mostraram 
que a quantidade de farmácias existentes em cada cidade é 
maior que a de padarias. Na época do levantamento, o nú-
mero foi considerado alarmante, segundo comentou o órgão 
responsável pelo estudo. Considere que a situação piora cada 
vez mais. Já se chegou a aventar que o lucro das indústrias 
farmacêuticas só é menor que o das companhias de petróleo. 

Parece piada, mas não é. Imagine um medicamento lança-
do como supressor hormonal, indicado para doenças da prós-
tata; com o tempo, foi verificado que tal remédio tinha como 
efeito colateral o crescimento de cabelo – o laboratório então 
relançou o medicamento contra a calvície. Outro exemplo 
registrado foi um medicamento usado como antidepressivo, 
cujo efeito colateral era a perda da vontade de fumar – o medi-
camento foi relançado como remédio contra o vício de fumar.

Laboratórios já foram acusados de intervir de forma abu-
siva no setor médico. Entre as acusações dos setores respon-
sáveis, estão aquelas advindas dos usuários que, após terem 
a doença da dependência instalada, deixam de ser inocentes 
úteis para se tornarem protagonistas à caça de um alívio para 
seus sofrimentos.
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Entre vários os fatos relevantes sobre a dependência de 
medicamentos, um chamou atenção, e foi motivo de repor-
tagem em uma grande emissora de TV. Diz respeito aos ha-
bitantes de uma cidade chamada Conceição do Castelo, no 
Estado de Espírito Santo, onde a maioria da população sofria 
de dependência química causada pelo abuso de medicamen-
tos tido como controlados.

Enfim, existem várias denúncias de órgãos de comunica-
ção sobre o malefício que medicamentos de uso controlado 
causam à população. Denúncias até de médico renomado, 
com mais de seis anos de trabalho na Organização Mundial 
de Saúde, condenando laboratórios por excesso de ganância e 
o Governo por falta de ação.

Quando da conceituação da dependência química como 
doença, instituiu-se que droga psicoativa ou substância psi-
cotrópica é toda substância química que age no sistema ner-
voso central, alterando a função cerebral, mudando tempo-
rariamente a percepção, o humor, o comportamento e/ou a 
consciência. Na definição desse conceito, foram incluídos os 
medicamentos controlados.

Danos à saúde causados pelo uso de substâncias 
psicoativas (que não a dependência em si)

Considere seu espanto, caso você lesse: “Beber uma taça 
de qualquer produto que contenha álcool eleva em 9% o risco 
de uma pessoa ter tumores de cólon, em 28% o surgimento de 
câncer de esôfago e em até 16% a possibilidade de o indivíduo 
vir a desenvolver câncer de boca, faringe ou laringe”.




