
A patologia pulmonar (pneumonia ab ingestis, atelectasia pulmonar, edema agudo de pulmão) é 

atribuída à ação direta da droga, que se repete com certa frequência em viciados em heroína e que é 

atribuível à ação depressora exercida pelo narcótico sobre a respiração centros e na tosse reflexa e na 

liberação de histamina no pulmão.  

Frequentes entre os viciados em morfina e viciados em heroína são os impulsos suicidas e os acidentes 

por overdose (overdose); esta última pode depender tanto da variação da tolerância como da ingestão 

fortuita de uma dose superior à habitual ou que se supunha: as crises de overdose de heroína são 

particularmente preocupantes porque se caracterizam pelo início súbito de um ataque grave de edema 

pulmonar.  

O abuso prolongado de cocaína por anos pode levar a um estado de dormência psíquica, apatia e muitas 

vezes a explosão de uma psicose alucinatória, distúrbios que regridem em poucos meses com a cessação 

do abuso. 

Abordagens terapêuticas 
O tratamento de acidentes por overdose e o desmame temporário do uso de drogas são relativamente 

fáceis de realizar. Para os primeiros, se for possível intervir prontamente, o uso cuidadoso de 

medicamentos que bloqueiam a ação do tóxico (antagonistas) costuma resolver a crise em pouco 

tempo; para o desmame, são usados auxílios somáticos de vários tipos para remediar os distúrbios de 

abstinência e os danos causados ao comportamento.  

Um argumento muito diferente deve ser feito 

para o problema de longo prazo da 

consolidação definitiva do desmame.  

Este objetivo tem sido confrontado com 

diferentes perspectivas: com métodos 

predominantemente repressivos ou com 

programas marcados por uma permissividade 

considerável; visando ora à libertação completa 

do toxicodependente, ora, mais modestamente. 

Ao seu reequilíbrio social e permitindo-lhe o uso controlado da droga ou de um análogo menos 

perigoso, na esperança de eliminar o mercado ilícito, altamente prejudicial para o toxicodependente e 

para a sociedade como um todo, porque é um terreno fértil para o contágio, atividades degradantes e 

crimes ao mesmo tempo. 

 Nenhuma dessas diferentes abordagens produziu resultados que possam ser considerados satisfatórios. 

Tratamentos autoritários (ergoterapia, psicoterapia e reabilitação) em instituições fechadas e programas 

permissivos destinados a estabilizar o consumo de heroína em níveis modestos também se mostraram 

negativos.  

Os programas centraram 
Se na substituição da heroína por um análogo menos tóxico (metadona ou cloridrato de d-1,6-

dimetilamino-4-4-difenil-3-heptanona), salvo alguns aspectos criticáveis e se implementados com as 

devidas precauções e complementados por uma ação generosa e pontual de apoio psicossocial, 



conseguiram evitar a marginalização do toxicodependente e reduzir os crimes ligados ao mercado da 

droga. 

• As críticas dizem respeito: à não eliminação da toxicodependência, que apenas se desloca de 

uma substância para outra, e a consequente persistência de uma condição de servidão, da qual 

as instituições públicas não deveriam ser as arquitectas;  

• a não incomum exploração deste último como área de estacionamento para viciados em 

heroína em dificuldades de abastecimento;  

O desenvolvimento colateral do mercado clandestino da metadona e a dependência primitiva desta 

substância. Tratamentos exclusivamente psicoterapêuticos têm a desvantagem de serem aceitos por 

uma pequena porcentagem de pacientes e, portanto, sua contribuição geral é baixa.  

Os melhores resultados seriam registrados nas comunidades terapêuticas, em sua maioria geridas por 

ex-toxicodependentes, onde, porém, a liberação das drogas e do trabalho nem sempre são 

acompanhadas de ressocialização completa: o sujeito 'curado', de fato, tende a permanecer no âmbito 

protetor da comunidade ou de sua órbita produtiva.  

A modéstia dos resultados alcançados levanta a questão de saber se o problema de t.  
Tem sido abordado em toda a sua amplitude e com a amplitude necessária, se o trabalho de prevenção 

tiver investido com a devida ação de informação, esclarecimento e contestação de todos os 

pressupostos imediatos e futuros dos comportamentos dos toxicodependentes.6. LegislaçãoNo âmbito 

da relação de trabalho, o tratamento do é regulamentado na Itália por l. 309/1990. 

 Esta legislação prevê, nomeadamente, para os trabalhadores 

pertencentes a determinadas categorias, destinados a tarefas que 

envolvam riscos para a segurança, segurança e saúde de terceiros 

(categorias que são identificadas por portaria do.  

Ministro do Trabalho e políticas sociais, de concertação com o 

Ministro da Saúde), que a ausência de t. é apurada, nos 

estabelecimentos públicos, através de uma verificação prévia à 

entrada em serviço e, posteriormente, através de verificações 

periódicas. Verificado o estado de t., o empregador é obrigado a impedir o trabalhador de realizar a 

tarefa que envolva riscos para a segurança, proteção e saúde de terceiros.  

• A lei também reconhece o direito de manter o emprego para as pessoas em estado de t., por um 

período não superior a três anos, durante a suspensão do desempenho do trabalho devido à 

execução de tratamento de reabilitação.  

• Para os regulamentos legais relativos à fabricação, posse e venda de drogas ➔ narcóticos.  

Definição de toxicodependência 
Os termos “drogadependência” ou “droga dependência” referem-se a uma condição patológica grave 

em que o indivíduo acometido percebe a necessidade urgente de tomar determinada substância 

(geralmente opioides ou outras drogas de abuso), independentemente dos danos físicos, psicológicos e 

sociais que isso o causa.  



• Toxicodependência Na maioria das vezes, o viciado busca euforia e prazer na substância de 

abuso, percebida pelo cérebro como uma necessidade extrema, a ser alcançada a qualquer 

custo. 

• Não é por acaso, de fato, que os viciados perdem família, amigos, trabalho e desejam o 

isolamento em vez do contato com outras pessoas: esse comportamento torna extremamente 

difícil intervir com drogas ou com tratamentos psicológicos "salvadores de vidas". 

• No entanto, é necessário especificar que a toxicodependência não pode e não deve referir-se 

apenas às chamadas substâncias entorpecentes: na verdade, até o tabagismo e o alcoolismo são 

algumas variantes, igualmente perigosas. 

 Além disso, a toxicodependência também pode depender de 

uma administração contínua de medicamentos para tratar uma 

doença de base: é o caso dos medicamentos para o tratamento 

da hipertensão ou para o tratamento da depressão, cujo uso 

frequente. 

Mesmo que tomado dentro das doses recomendadas - pode 

ser viciante; é evidente que a "dependência" em questão não 

pode ser colocada no mesmo nível que a derivada do abuso de drogas ilícitas: a dependência de uma 

droga deve ser vista apenas no nível físico (a abstenção da droga gera danos físicos) 

• Enquanto a dependência de opióides e outras drogas ilegais é psicológica (principalmente) e 

física, acompanhada por uma série de efeitos colaterais catastróficos. 

• Elementos comuns na toxicodependência são a abstinência, causada pela retirada abrupta da 

droga, e a tolerância, 

• em que o organismo necessita de uma dose cada vez maior dessa droga para atingir o tão 

desejado efeito eufórico. 

• A dependência de drogas pode causar danos a curto e longo prazo, incluindo distúrbios de 

saúde, psicológicos e sociais. 


