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Drogas farmacêu
uticas vers
sus drogas
s de abuso
o: do praze
er à dor
Jozi Go
odoy Figueiredo *
Buscar substâncias pssicotrópicas para o alivio
o da dor fazz parte da hiistória
da hu
umanidade. Acredita-se que o consu
umo de ópio
o, álcool e Ca
annabis já o
ocorria de 3.000 a
4.000
0 anos antes
s de Cristo. O consumo de substânc
cias psicoativ
vas é provav
velmente an
nterior
a uma das mais importantes
i
invenções h
humanas, a agricultura.
a
O fenôme
eno de depe
endência de drogas, sejjam elas líccitas ou ílicittas, é
algo que se pren
nde à condiç
ção humana
a com divers
sas finalidad
des, desde a de apazigu
uar as
dores
s, as angústiias, as triste
ezas.
Entre as drogas
d
lícitass é possível notar que há
h aquelas q
que não pos
ssuem
utilidade médica,, mas são co
onsumidas li vremente ou
u com algum
m controle. É o caso do álcool
e do tabaco. Há aquelas que
e apesar de causarem dependência
d
possuem in
ndicações mé
édicas
precis
ortantes. São os calm
mantes, os analgésicos
s derivadoss do ópio e as
sas e impo
anfettaminas.
O fato é que
q
o abuso
o no consum
mo dos remédios – opioiides ou comuns –
torno
ou-se um do
os maiores desafios
d
da m
medicina atu
ual. Na medida certa, e les aliviam a dor.
Mas, em excess
so, podem ser
s
extrema
amente ame
eaçadores à saúde. No Brasil, uma das
categ
gorias mais usadas inc
corretamentte é a de medicamen
ntos contra dor de ca
abeça,
norm
malmente vendidos sem receita mé
édica. O que
e a maioria dos pacienttes desconhece é
que, quando há consumo sem
s
orienta
ação adequa
ada, corre-s
se o risco d
de desenvolver a
cham
mada cefaleia
a de rebote, causada ju
ustamente pela
p
ingestão acima do recomendado de
certo
os medicame
entos.
As droga
as são esssencialmente
e venenos. A quanti dade consu
umida
(acelera–o).. Uma quanttidade
deterrmina o efeitto. Uma quantidade peq uena é um estimulante
e
maior age como
o sedativo (a
abranda–o). Uma quantidade ainda
a maior age
e como veneno e
pode matar uma
a pessoa. Isto é verda
ade para qu
ualquer drog
ga, e princiipalmente para
p
o
tylenol®. O que apenas varia
a a quantida
ade necessárria para alcançar o efeito
o desejado.
Remédios como benzzodiazepínico
os (tranquiliz
zantes), ana
algésicos opioides
e anffetaminas (c
como os inib
bidores de ap
petite) estão
o entre os mais
m
usados para esse fim em
doses
s acima ou para
p
fins dife
erentes do rrecomendado. Muitos sã
ão de tarja p
preta, mas podem
p
ser co
omprados na
a internet, contrabandea
c
ados ou falsificados.
O uso de analgésicos em longo prazo
p
pode levar à depe
endência física. O
corpo
o adapta–se
e à presenç
ça da substtância e se uma pesso
oa parar de
e tomar a droga
abrup
ptamente, os
o sintomas
s de abstin
nência ocorrrem; ou o corpo pode
e acumular uma
tolerâ
ância à droga, o que significa
s
que
e será nece
essário toma
ar doses ma
ais altas pa
ara se
conse
eguir os mes
smos efeitos
s.
Como toda
as as drogass, os analgés
sicos simplesmente masscaram a dorr. Não
“cura
am” nada. Alguém
A
que tenta contin
nuamente attenuar a dorr pode enco
ontrar–se a tomar
doses
s cada vez mais
m
altas — até descobrrir que ele não consegue
e passar o diia sem a dro
oga.
Muitas dro
ogas têm ou
utra dependê
ência, elas afetam
a
direttamente a mente.
m
Elas podem disto
orcer a perce
epção do co
onsumidor do
o que está a ocorrer ao seu redor. Como
resulttado, as aç
ções da pessoa podem ser estranh
has, irracion
nais, inaprop
priadas e mesmo
m
destrrutivas.
As drogas
s bloqueiam todas as se
ensações, ta
anto as senssações desejáveis
como
o as indesejá
áveis. Portanto, enquan
nto oferecem
m ajuda em curto prazo em aliviar a dor,
tamb
bém destroem
m a capacida
ade e o esta
ado de alerta
a e obscurece
em a pensattividade.
Os medica
amentos são
o drogas que
e têm a inte
enção de ace
elerar ou rettardar
ou m
mudar algo so
obre a mane
eira como o sseu corpo trrabalha, tenttam fazê–lo trabalhar melhor.
Muita
as vezes, ele
es são necessários. Mass eles contin
nuam a sere
em drogas: eles atuam como
estim
mulantes ou sedativos, e demasia dos podem matá–lo. Por
P
isso se você não toma
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medicamentos como devem
m ser usado
os, eles pod
dem ser tão
o perigosos como as drogas
d
ilícita
as.
Dados rec
centes dos E
EUA, publicados no USA Today, mosstram que drogas
d
farma
acêuticas (p
prescritas ou não) são ccada vez ma
ais usadas co
omo drogass de abuso, e que
causa
am mais mortes que as drogas ilícita
as. Cerca de
e 120.000 am
mericanos po
or ano recorrem a
emerrgências méd
dicas devido a overdose s desses ana
algésicos. E a taxa de m
mortalidade devido
d
aos m
mesmos é tã
ão alta nas áreas urban
nas quanto nas
n
rurais, ao
a contrário do que aco
ontece
com as drogas ilíícitas, que ca
ausam muito
o mais estrago nas áreas urbanas.
Apesar da
a preocupaçção das autoridades americanas ccom o abus
so de
analg
gésicos opioides os EUA
A não parece
em preocupados em reprimir a pro
odução. Por outro
lado reprimem os
s produtores
s sul-americcanos de dro
ogas ilícitas, com alto cu
usto social pa
ara as
mo modo pssicoativos fa
armacêuticos
s como as a
anfetaminas
s e os
populações locais. Do mesm
ansio
olíticos contin
nuam sendo legalmente produzidos..
sumo de anfetaminas é cconhecido, somos
s
No Brasil o problema do alto cons
o terceiro maior consumidorr do mundo, segundo re
elatório da ONU.
O
O ansio
olítico Rivotril é o
segun
ndo remédio
o mais vendido no país.
É preciso acabar com a ilusão de que pílulas aliviam tod a e qualque
er dor.
Contrra as dores da alma, ela
as nada pod
dem fazer. Alguns
A
incôm
modos nasce
em na mente
e e se
manifestam no corpo.
c
Nesse
es casos, os comprimido
os podem aju
udar. Mas a causa da dor vai
continuar onde sempre este
eve. Corpo e mente fu
uncionam ju
untos. Eles têm limites. Não
passa
am incólume
es em caso de
d sobrecarg
ga.
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