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Este e-book foi escrito pela Terapeuta Ocupacional Ana Luiza Cesar Viana, 
Especialista em Prevenção e Tratamento da Dependência Química e 
Diretora Superintendente da Terra da Sobriedade - Associação de Atenção a 
Dependência Química.

Ele se propõe a divulgar informações científicas que colaborem para a 
identificação de sinais do uso de drogas.

Entende-se como droga, substâncias que alteram o comportamento do cérebro, 
incluindo tabaco,  álcool e outras substâncias que podem causar dependência.

Após ler este e-book, caso você identifique sinais de problemas com seu filho, 
converse com ele.

Se precisar de ajuda, converse conosco: 

atendimento@terradasobriedade.org.br
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Uma das principais preocupações das famílias, principalmente dos pais, é como identificar 
precocemente, o uso de drogas por seus filhos, adolescentes e jovens. 

Nesta fase da vida, mudanças no corpo, no comportamento e nos hábitos são muito comuns e 
muitas vezes fica difícil diferenciar o desenvolvimento normal de possíveis transtornos. Até na 
idade adulta também pode ser difícil identificar se a pessoa está em uso de substâncias.

É importante ressaltar que sinais são apenas indícios, devendo ser avaliados num contexto 
amplo, principalmente na vida do adolescente, e não interpretados de maneira isolada. 
Eles podem ajudar na compreensão das necessidades de atenção e de ajuda que seus filhos 
apresentam.

Não existe maneira fácil de confirmar a suspeita. Tentar identificar o uso de drogas somente 
através de sinais ou efeitos das diferentes substâncias só tende a complicar ainda mais as coisas. 
O clima de desconfiança que se instala nessas situações prejudica muito o relacionamento 
entre os familiares. 

O mais importante é que os pais tentem sempre conversar com os filhos. Mesmo que o diálogo 
se torne tenso e cheio de conflitos, ainda assim ele é  uma via de comunicação importante. Os 
pais devem também se preocupar mais em ouvir do que em dar conselhos.

Quando o jovem se isola e o acesso a ele se torna impossível, é um sinal de que é necessário 
procurar algum tipo de ajuda externa.
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SINAIS IMPORTANTES
PARA FICAR ATENTO

 1. MUDANÇAS FÍSICAS

2 . MUDANÇAS NO COMPORTAMENTO

3 . MUDANÇAS NO RENDIMENTO
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1 . OLHOS AVERMELHADOS, OLHEIRAS, BOCA SECA, NARIZ ESCORRENDO, SUOR EXCESSIVO, 
FALA CONFUSA

As substâncias contidas nas drogas modificam a fisiologia humana por inteiro, alterando 
diversas funções e estruturas do corpo. 

O uso da maconha pode provocar a dilatação da pupila, a vermelhidão nos olhos e tornar a 
boca seca. Outras drogas, como a cocaína, são inaladas em pó pelo nariz e por isso podem fazer 
com que o nariz fique escorrendo e/ou sangrando.

As drogas estimulantes causam aceleramento do batimento cardíaco e suor excessivo.  Por 
afetarem o sistema nervoso, que controla a linguagem, o uso de álcool e outras drogas deixa a 
fala confusa e lenta. 

Estes sinais podem surgir isoladamente, mas frequentemente,  apresentam-se associados.

2. AUMENTO OU REDUÇÃO DRÁSTICA DO APETITE

Algumas drogas também podem alterar os hábitos alimentares. 

Comer de maneira compulsiva ou excessiva ou perder o apetite, repentinamente, sem sinais 
de adoecimento ou de motivos aparentes, pode estar associados ao uso de drogas.

3. ALTERAÇÕES NO CICLO DO SONO  

Algumas substâncias são depressoras e outras estimulantes. Dependendo do tipo de droga 
utilizada, o sono pode sofrer profundas e nítidas alterações.

A troca do dia pela noite, sonolência excessiva ou a agitação psicomotora que impeça o sono, 
quando se tornam frequentes, são alguns exemplos das alterações relacionadas ao uso de 
drogas.
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4. ALTERAÇÕES REPENTINAS DE HUMOR

Apesar da adolescência ser uma fase de mudanças importantes nos sentimentos, pensamentos 
e atitudes dos indivíduos, mudanças bruscas e repentinas de humor, devem ser observadas 
com atenção, pois podem estar associadas ao uso de substâncias.  

Irritabilidade, choro repentino, aumento da ansiedade e da instabilidade afetiva, quando 
contínuas, são motivos importantes a serem considerados.

5. AGRESSIVIDADE E/OU INQUIETAÇÃO

O adolescente que usa drogas e tenta ocultar isso dos pais pode se mostrar mais inquieto e 
tornar-se mais hostil. 
Algumas substâncias causam alterações na percepção, gerando pensamentos desconfiados e 
agitados, o que pode levar a comportamentos agressivos. Outras provocam sintomas psicóticos, 
como delírio e alucinação.

 A abstinência de álcool e de outras drogas também é motivo de inquietação, irritabilidade e, 
muitas vezes, agressividade.

6. MUDANÇA BRUSCA E RADICAL DE INTERESSES

O uso de drogas pode se tornar, repentinamente, mais atraente do que as outras atividades 
que o adolescente desenvolve e das quais costumava gostar.

O prazer que a experiência do uso traz e o desafio de tomar decisões tão independentes, podem 
vir a mudar radicalmente o interesse e o comportamento do indivíduo, causando estranheza a 
quem convive mais proximamente com ele. 

Apresentar dificuldades para finalizar tarefas também pode tornar-se comum. Os usuários 
de drogas podem começar a ter dificuldade em cumprir tarefas no tempo estipulado por se 
dispersarem e não conseguirem manter a atenção.
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7. MUDANÇA DE AMIZADES

A mudança nas amizades ou do grupo de amigos, de uma hora para outra, também pode ser 
um indicativo de alteração de interesses e identificação. 

O afastamento do convívio com a família, com vizinhos e conhecidos e o receio de  trazer os 
novos amigos em casa devem ser questionados. Geralmente, quando há envolvimento com 
drogas ilícitas, este comportamento se explica pela necessidade de manter o uso em segredo.

8. ALTERAÇÃO NOS HÁBITOS DE HIGIENE E NO MODO DE VESTIR

O uso de substâncias tem um significado especial para cada pessoa e, na adolescência pode 
estar associado à necessidade de se integrar a determinados grupos de amigos. 

Mas mudanças no modo de vestir, associadas à falta de higiene e de cuidado com o corpo 
e, também, o descuido com as próprias coisas, podem ser consequência de um estado de 
desligamento que algumas drogas causam.
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9. ALTERAÇÕES NA CONDUTA ÉTICA E NA MORALIDADE

Um dos sinais mais significativos de mudanças de comportamento relacionados ao uso de 
drogas é a mentira frequente e muitas vezes relacionadas a situações corriqueiras. 

Para tentar esconder o vício, é comum que pessoas que estão usando drogas criem diversas 
mentiras para não dizerem o que estavam fazendo, aonde e com quem. Na necessidade de 
manter o uso, pedir dinheiro para gastar com vários motivos nem sempre legítimos, inventando 
despesas e valores inexistentes, passa a ser um comportamento rotineiro.

Além da mentira, a manipulação é outra forma de conseguir o que precisam. O usuário de 
drogas pode se valer de discursos emocionais ou agressivos para pressionar seus parentes, ou 
se aproveitar de situações para ganho pessoal.

O uso de drogas pode levar, também, à prática de atos delinquentes, como furtos de dinheiro 
e de objetos em casa (muitas vezes para serem trocados por drogas); perda inexplicável 
de emprego, términos e rupturas estranhas de relacionamentos, entre outras atitudes que 
contrariam os princípios seguidos pela família. Recorrer ao dinheiro alheio ou a objetos de 
valor, pessoais ou do lar, para sustentar o uso é outro sinal de mudança de comportamento. 



15

M
U

D
AN

Ç
AS

 D
E 

R
EN

D
IM

EN
TO



15

10. QUEDA NO RENDIMENTO ESCOLAR OU ABANDONO DOS ESTUDOS E EMPREGOS

O uso de drogas pode estar associado ao surgimento de problemas na escola e no trabalho, pelo 
comprometimento das capacidades físicas, emocionais e de rendimento mental e cognitivo. 

Os efeitos das drogas no cérebro, a mudança dos interesses e vários outros fatores descritos 
acima, influenciam a dedicação do usuário de substâncias aos compromissos e à rotina de 
estudo e de trabalho.

Muitas veze é impossível conciliar  as rotinas tão diferentes do consumo de álcool e drogas 
com as da vida em sobriedade.

Perdas repentinas de frequência, de notas e de interesse, de cargos e salários, além de alterações 
de comportamento no ambiente escolar ou de trabalho também podem ser indícios de uso e 
de abuso de drogas.
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APOIO EMOCIONAL

É natural que a família passe  por diferentes níveis de estresse e angústia 
emocional ao perceber mudanças na vida de seus filhos, principalmente se 
desconfiam que estas mudanças possam estar relacionadas com o uso ou o 
abuso de álcool e/ou de outras drogas. 

O papel dos pais nesse momento deve ser o diálogo entre o casal e o consenso 
sobre os princípios da família em relação ao uso de drogas. Buscar informações, 
apoio e ajuda para estabelecerem, juntos, as regras de conduta da casa. Quando 
os pais não tem um acordo claro e respeitoso sobre a ética familiar, torna-se 
mais difícil ajudar o usuário. 

Mas, principalmente, os pais devem conversar aberta e diretamente, em 
família, sobre o assunto. Dizer claramente sobre sua decisão em relação ao 
comportamento de uso, ajuda a enfrentar mais efetivamente o problema.

Os filhos esperam e necessitam de regras claras e de limites estabelecidos para 
que cresçam com segurança e aprendam a tomar decisões acertadas para si 
mesmos.
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Se você gostou deste e book e quer saber mais acesse nosso site!

Faça a sua parte! 
Colabore com a Terra da Sobriedade.

www.terradasobriedade.org.br

http://www.terradasobriedade.org.br

