CONSCIENTIZAÇÃO DE
ÁLCOOL E DROGRAS
De

acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), droga é qualquer
substância não produzida pelo organismo que tem a propriedade de atuar sobre um
ou mais de seus sistemas, produzindo alterações em seu funcionamento, ou seja,
altera ou causa uma série de mudanças na forma de sentir, pensar, agir e expressar.
É durante a adolescência que o jovem forma sua personalidade e sua individualidade,
e é também o período em que as drogas se fazem mais presentes.
Nessa fase, o conceito de interação grupal é perceptível, e o adolescente busca
pertencer a um grupo com o qual se identifica. Este terá a capacidade de influenciar
suas ações e fará com que adote atitudes as quais serão a prova de sua aceitação na
“tribo”.
Justamente nesse período, em que o grupo de amigos atinge importância social
principal, os conflitos familiares atingem o pico, fazendo com que os pais percam um
pouco do seu poder de controle sobre os filhos, que buscam a imagem de adulto
independente no grupo de amigos no qual estão inseridos, o que é uma tendência
natural dos adolescentes. É principalmente nesse período de crise que as drogas
entram em suas vidas.
O álcool e outras drogas são substâncias que causam mudanças na percepção e na
forma de agir de uma pessoa. Essas variações dependem do tipo de substância
consumida, da quantidade utilizada, das características pessoais de quem as ingere e
até mesmo das expectativas que se têm sobre os seus efeitos.
Para começo de conversa, é bom saber que, historicamente, a humanidade sempre
procurou por substâncias que produzissem algum tipo de alteração em seu humor, em
suas percepções, em suas sensações. E existem substâncias que produzem essas
alterações e são aceitas pela sociedade, outras não.
Normalmente, quando pensamos em drogas, associamos ao uso de cocaína, maconha,
crack etc, isto é, ao uso de substâncias proibidas. Mas algumas substâncias fazem

parte do nosso cotidiano, não são ilegais, e também podem nos prejudicar se
ingeridas em grande quantidade ou usadas inadequadamente. É o caso do tabaco,
álcool e alguns medicamentos, por exemplo.
Da mesma forma que existem diferentes tipos de drogas, elas provocam diferentes
efeitos no nosso Sistema Nervoso central:
• Depressoras da atividade do Sistema Nervoso Central: diminuem a atividade de
nosso cérebro, ou seja, deprimem seu funcionamento.
• Estimulantes da atividade do Sistema Nervoso Central: aumentam a atividade de
nosso cérebro, ou seja, estimulam o seu funcionamento.
• Perturbadoras da atividade do Sistema Nervoso Central: modificam
qualitativamente a atividade do nosso cérebro, ou seja, o cérebro passa a funcionar
fora de seu normal,e a pessoa fica com a mente perturbada.
Percebemos que essas drogas tem alto poder de dependência química, por esse
motivo a melhor forma de entrar nesse caminho é não experimentar a primeira vez.
Nosso papel, como profissionais da saúde, é alertar aos pais para que se aproximem
de seus filhos nessa fase tão conturbada de suas vidas, destacando sempre a
importância da família e da manutenção de uma convivência familiar saudável, em
suas formações. Cabe aos pais ensiná-los a distinguir entre o certo e o errado,
fazendo-se presentes em qualquer que seja o caminho tomado pelo filho.
Nós, do Núcleo de Atenção da Saúde da Família (NASF) da cidade de Braúnas,
estamos a disposição da comunidade para orientações e possíveis tratamentos, caso
seja necessário.
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