
CENTRO DE INSTRUÇÃO
ALMIRANTE ALEXANDRINO
NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NAS 

DROGAS 

CONCEITOS BÁSICOS

CONCEITOS IMPORTANTES
DROGA: “Qualquer  substância  natural  ou
sintética  (substancia  criada  pelo  homem)  que,
quando  administrada  ou  consumida  por  um  ser
vivo, modifica uma ou mais de suas funções, com
exceção  daquelas  substâncias  necessárias  para  a
manutenção  da  saúde  normal  (água  alimentos
etc.)". (Ghodse, 1995-OMS). 

Drogas  psicoativas  ou  psicotrópicas  são
aquelas  que  modificam  o  funcionamento  do
cérebro.  Ser  ou  não  legalizada  não  determina  se
uma substância é ou não droga. Cigarro e bebidas
alcoólicas são drogas! 

MEDICAMENTO: “Substância ou produto que se
utiliza  como  remédio  no  tratamento  de  doença
física ou mental”. (OMS, 1993). Os medicamentos
modificam  o  funcionamento  do  organismo,
portanto  são  drogas.  Sua  utilização  necessita
indicação adequada.

DEPENDÊNCIA  QUÍMICA: "Estado
caracterizado  pelo  uso  descontrolado  de  uma  ou
mais  substâncias  químicas  psicoativas  com
repercussões negativas  em uma ou mais áreas da
vida  do  individuo"  (OMS).  Tal  estado  pode  ser
episódico  ou  permanente,  mas  tende  a  tornar-se
progressivo com o passar do tempo. A dependência
química  é  uma  doença  primária,  crônica,
progressiva e de determinação fatal. 

TOLERÂNCIA: É a necessidade do uso de doses
crescentes  de uma determinada droga,  para  obter
efeitos  originalmente  alcançados  com  doses
menores redução significativa do efeito, quando a
dose consumida se mantém estável. 

SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA: Conjunto  de
sintomas decorrentes da interrupção do uso de uma
droga. Eles variam segundo o grau de intoxicação,

desde tremores matinais, náuseas, irritabilidade, até
quadros com delírios e alucinações.                      
 
OVERDOSE: Uso de qualquer droga com 
produção de efeitos físicos e/ou mentais danosos e 
frequentemente letais, seja por quantidade 
excessiva, pureza da droga ou pela diminuição dã 
tolerância do indivíduo

CLASSIFICAÇÃO DAS DROGAS
QUANTO A AÇÃO NO SISTEMA

NERVOSO CENTRAL
ESTIMULANTES: São  drogas  que,  uma  vez
introduzidas  no  organismo,  aceleram  a  atividade
cerebral.  Há  aumento  da  vigília,  da  atenção,
aceleração do pensamento e euforia. Seus usuários
tornam-se mais ativos, “ligados” Causam elevação
da  pressão  e  dos  batimentos  cardíacos  A
intoxicação pode resultar em acidentes vasculares e
paradas  cardíacas.  Exemplos:
anfetaminas(remédios  para  emagrecer),  cafeína,
cocaína, ecstasy e nicotina.

DEPRESSORAS: São  drogas  que,  uma  vez
introduzidas  no  organismo,  são  capazes  de
lentificar  ou  diminuir  a  atividade  do  cérebro,
podendo  possuir  também,  alguma  propriedade
analgésica. Pessoas sob o efeito dessas substâncias
tornam-se  sonolentas,  lerdas,  desatentas  e
desconcentradas.  Se  as  doses  forem  altas,  pode
sobrevir o coma e até a morte. 

Exemplos:  álcool,  opiáceos  (heroína  e
morfina),  tranquilizantes,  inalantes  ou  solventes
(cola) e indutores de sono. 

PERTURBADORAS: São  drogas  que,  uma  vez
introduzidas no organismo, modificam o sentido da
realidade,  provocando  alterações  na  percepção,
emoções e pensamento. O humor do usuário pode
variar  de  um estado  eufórico  (marcado  por  risos



imotivados,  fala solta e sensação de bem-estar) a
sintomas  de  mal-estar  psíquico  como  tristeza,
sensação de pânico e perda do controle (medo de
enlouquecer).  O  consumo  pode  desencadear
também  quadros  psicóticos  permanentes  em
pessoas  predispostas  a  essas  doenças  ou  novas
crises  emindivíduos  portadores  de  doenças
psiquiátricas  (transtorno  bipolar  esquizofrenia).  

Exemplos:anticolinérgicos,  LSD(ácido),
maconha, chá de cogumelo, trombeta, lírios e etc. 

 
NÍVEIS DE PREVENÇÃO

PREVENÇÃO  PRIMÁRIA:Conjunto  de  ações
educativas visando a saúde. Ela deve intervir antes
ou em face da perspectiva de consumo de drogas. 

PREVENÇÃO  SECUNDÁRIA: Conjunto  de
estratégias  definidas  quando  é  detectado  um
problema inicial  de consumo de drogas,  tentando
evitar o agravamento. 

PREVENÇÃO  TERCIÁRIA: Intervenções
realizadas  quando  a  dependência  química  já  está
instalada e atua antes, durante e após o tratamento,
no intuito de reintegrar o individuo à sociedade e
prevenir recaídas. 

.   

Preserve esta
maravilha que
todos temos: 

o cérebro. 
As drogas podem

destruí-lo.

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


