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DEPENDÊNCIA QUÍMICA:
essa “droga” é comigo?

VOCÊ SABE O QUE É?
DROGA: segundo a Organização Mundial da Saúde(OMS),
é  qualquer  substância  não  produzida  pelo  organismo  que
tem  a  propriedade  de  atuar  sobre  um  ou  mais  de  seus
sistemas, causando alterações em seu funcionamento.

Classifica-se em:

LÍCITAS :  aquelas cujo consumo e comercialização são
legalmente  permitidos  (bebidas  alcoólicas,  energéticos,
cigarro, etc.)
  

ILÍCITAS: aquelas cujo consumo e comercialização são
proibidos por lei (maconha,cocaína, crack, oxi, etc)

VOCÊ SABE QUAL A CLASSIFICAÇÃO
DAS DROGAS QUANTO A AÇÃO DO SNC?

DEPRESSORAS: aquelas são capazes de diminuir, pó 
deprimir as atividades cerebrais, tornando seus usuários 
sonolentos, desatentos e desconcentrados.
Fazem parte desse grupo:

• Bebidas alcoólicas
• Opiáceos (heroína e morfina)
• Tranquilizantes
• Inalantes ou Solventes (cola de sapateiro, tíner, 

éter, acetona)

ESTIMULANTES:  aquelas  que  aceleram  atividades  do
cérebro, que passa a funcionar mais rapidamente, fazendo
com que seus usuários fiquem mais “ligados”, sem sono e
sem fome.
Fazem parte desse grupo:

• Anfetaminas
• Cafeína
• Cocaína
• Crack
• Oxi
• Tabaco

PERTURBADORAS: aquelas que agem alterando o 
sentido da realidade, provocando alterações na percepção. 

Fazem parte desse grupo: 
• Ecstasy 
• LSD 
• Maconha 
• Bebidas alcoólicas 
• Opiáceos (heroína e morfina) 
• Tranquilizantes 
• Inalantes ou Solventes (cola de sapateiro, tíner, éter, 
acetona)



EXISTE TRATAMENTO PARA A
DEPENDÊNCIA QUÍMICA?

Apesar de a dependência química ser uma doença
incurável, assim como a diabetes e a hipertensão arterial, ela
pode e deve ser tratada. 

As etapas/indicação de tratamento podem variar de
acordo  com  cada  individuo,  sendo  necessário  considerar,
entre  outros  aspectos,  a  sua  história  de  vida,  o  nível  de
comprometimento físico, mental e psicossocial, o(s) tipo(s)
de droga(s) consumida(s) e o seu tempo uso. Essas etapas se
constituem basicamente de: 

• Prescrição/Ingestão de medicamentos; 
•Frequência em Grupos de auto-ajuda (Narcóticos 

Anônimos/NA e Alcoólicos Anônimos/AA); 
• Tratamento Psicoterápico; 
• Internação em Centro de Recuperação; e 
• Adesão/Compromisso com a pós-internação

FIQUE SABENDO!

     No Núcleo de Assistência Social (NAS/CIAA) funciona
o GRUPO SÓCIO-EDUCATIVO que  previne,  aborda  e
orienta  os  usuários  de  álcool  e/ou  outras  drogas.  Este
Grupo  faz  parte  do  Programa  "Qualidade  de  Vida"  do
NAS, e integra o Projeto "Semeando Vidas", voltado para
Prevenção  à  Dependência  Química;  conta  com  a
participação  de  um  Capelão  Naval,  de  uma  Assistente
Social e de uma Psicóloga. Ocorre em datas previamente
marcadas  com  os  interessados  em  participar,  como
voluntários.

QUAL O PAPEL DA FAMÍLIA NO 
TRATAMENTO E NA PREVENÇÃO DA

DEPENDÊNCIA QUÍMICA?

A  dependência  química  não  é  uma  doença
contagiosa, mas sim contagiante, no sentido de que ela afeta
todos os membros da família. Assim, a família possui um
papel muito importante na prevenção, na detecção precoce
da doença e no apoio durante o processo de recuperação e
posterior  manutenção.  O  diálogo  é  uma  importante
ferramenta para o estreitamento dos vínculos familiares, ao
passo  que  propicia  laços  de  confiança  entre  os  entes
familiares para que os mesmos possam se manifestar sobre
o assunto, a partir de uma conversa aberta e franca. 

A família é uma importante aliada para auxiliar o
dependente  químico  no  resgate  de  valores,  princípios  e
autoestima  No  entanto,  para  que  isso  seja  possível  é
importante  que  seus  membros  se  fortaleçam,  buscando
conhecer  mais  sobre  esse  assunto,  procurando  apoio  e
orientação  psicoterápica  e  em  grupos  de  autoajuda  (AL-
ANON/NAR-ANON).

FIQUE SABENDO!

Além dos membros da família,  qualquer pessoa
da  sociedade  pode  contribuir  no  auxílio  ao  dependente
químico,  que  pode ser  um companheiro  de  trabalho,  de
estudo, um vizinho... 

Procure se informar mais sobre o assunto! Leve 
uma mensagem de esperança e o oriente a procurar ajuda.

ONDE PROCURAR AJUDA?

Núcleo  de  assistência  Social  do  Centro  de  Instrução
Almirante Alexandrino – CIAA

Endereço: Av. Brasil, 10.946 – Penha
Rio de janeiro – CEP: 21.012-350
Tel: 2126-6219
(Exclusivo  para  militares  e  servidores  civis  lotados  no
CIAA, e seus dependentes)

Hospital  Central  da  Marinha  (HCM)-  Espaço
Consciência e Cuidado

Endereço: Praça Mauá
Ilha das Cobras – Parte Alta, S/N° - Tel: 2104-5588
(Exclusivo para militares e seus dependentes)

ATENDIMENTOS GRATUITOS:

Narcóticos Anônimos (NA)
Tel: 2533-5015

Grupo de apoio familiar NAR-ANON
Tel:2263-6595 / 2516-0057

Alcoólicos Anônimos (AA)
Tel: 2253-3377


