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DROGAS, UM CAMINHO DE TREVAS

AS DROGAS E SUAS CAUSAS DEVASTADORAS
A definição de droga é: “Produto
alucinógeno que leva a dependência
química, substâncias que contenham toxinas
prejudiciais à saúde”.
No Brasil temos drogas lícitas e ilícitas,
trataremos das drogas ilícitas, falaremos de
algumas e das consequências de seu uso.

1 - MACONHA
É uma droga ilícita (ilegal) no Brasil, mas
que segundo uma pesquisa da UNIFESP,
conta com um milhão e meio de pessoas no
Brasil que a usam diariamente e que mais de
oito milhões de pessoas já experimentaram.
A maconha tem como propriedade principal
a Cannabis sativa, que contem THC que é o
princípio ativo mais potente da maconha,
em contato com o cérebro faz com que seja
liberado a dopamina, um neurotransmissor
que ativa o sistema de recompensa do
cérebro, isso faz com que a pessoa se sinta
bem e prazerosa, porém, não é só isso que a
maconha faz no organismo, há muito mais
coisas, vejamos:
Reações: Diminuição da atividade
motora, aumento da frequência cardíaca
(principalmente para quem usa pela primeira
vez), possíveis quadros de hipotermia, declínio
da capacidade pulmonar e afeta a memória de
curto prazo.

2 - COCAÍNA
Também uma droga ilícita, a cocaína
é produzida a partir das folhas de coca

(Erythroxylon coca), é uma droga sintética,
pois é produzida em laboratório.
O uso da cocaína traz ao indivíduo euforia,
excitação, uma percepção de aumento de
energia, porém, esta sintomas são curtos
trazendo a necessidade de um uso em
pequenos períodos de tempo. Considerada
uma das drogas mais consumidas no mundo,
tem consequências devastadoras, vejamos:
Reações: convulsões, taquicardia,
depressão do centro neural respiratório
e depressão vasomotora. A overdose
geralmente provoca arritmias cardíacas,
convulsões epilépticas generalizadas e
depressão respiratória com asfixia, levando o
indivíduo a morte em menos de 3 horas.

3 - CRACK
Ela se deriva da cocaína, mas diferente
da cocaína que geralmente se cheira, no
caso do crack se fuma através de cachimbos
improvisados devido seu ponto de fusão. Ele
causa uma enorme liberação de dopamina
trazendo uma forte sensação de prazer por
um período muito mais longo que outras
drogas, mas que também após seu efeito
traz uma sensação de depressão profunda e
irritabilidade.
Reações: Problemas respiratórios severos,
incluindo tosse, dificuldades na respiração,
danos e sangramento pulmonares, danos
graves ao coração, fígado e rins, depressão
profunda, delírios, paranoias, perda de peso,
anemias e etc.
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