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RESUMO 

 
A prevalência de usuários de drogas tem aumentado significativamente. A cocaína, o crack e outras 
substâncias alucinógenas e/ou entorpecentes são nocivas ao trato aerodigestivo superior, causando 
alterações comumente encontradas na prática médica. Assim, destaca-se a importância da investigação 
otorrinolaringológica nesses usuários. O presente estudo, realizado no Lar Preservação da Vida de Maringá, 
Paraná - uma organização não governamental que acolhe gestantes e puérperas vulneráveis socialmente e 
em situação de risco - visa avaliar a prevalência de alterações otorrinolaringológicas em mulheres usuárias 
de drogas e/ou álcool através da história clínica. Dessa forma, foi possível obter e correlacionar os achados 
clínicos com a intensidade/frequência do uso de drogas, mesmo que inespecificamente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Toxicologia; Otorrinolaringologia; Cocaína; Crack. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O uso de drogas e álcool tem aumentado significativamente entre as usuárias do 
sexo feminino, bem como o número de mulheres internadas por abuso e dependência 
dessas substancias. Tal dependência não é restrita a uma única classe social, e a procura 
por atendimento médico é bem reduzido, sendo que algumas mulheres sequer procuram 
auxílio (KASSADA, MARCON, WAIDMAN, 2014). 

A cocaína é uma das drogas mais utilizadas no mundo. Quando em pó, pode ser 
usada por via nasal (absorvida pela mucosa nasal) ou endovenosa (dissolvida em água). 
No século XIX, a cocaína foi considerada um novo fármaco de propriedades milagrosas e 
foi prescrita para enfermidades de difícil tratamento, como asma, desordens digestivas, 
síndromes consuptivas, exaustão nervosa, sífilis e histeria. (FILHO et al, 1999; FERREIRA 
e MARTINI, 2001). 

Ao longo dos anos evidenciou-se, com base em análises cientificas, algumas 
propriedades terapêuticas da aplicação da cocaína. Sob administração tópica, mostrou-se 
como um anestésico local de efetiva ação, produzindo também efeito de vasoconstrição de 
mucosas. Em relação a sua farmacodinâmica, a cocaína age preferencialmente no Sistema 
Nervoso Central e liga-se nos transportadores responsáveis pela recaptação de 
catecolaminas, o que resulta em uma maior disponibilidade e concentração de 
neurotransmissores presentes na fenda sináptica. Como consequência, o período de ação 
desses neurotransmissores se prolonga e repercute em: euforia, compulsão, tremores, 
hipertensão arterial, taquicardia, redução do sono, aumento do prazer sexual e redução do 
apetite (FILHO et al, 1999; FERREIRA e MARTINI, 2001). 

O crack é um produto grosseiro que contém diversas impurezas da cocaína. Seu uso 
é feito através da inalação de seu vapor e possui rápida absorção nos capilares 
pulmonares. Além de efeitos cardiovasculares e psicológicos, os principais sinais e 
sintomas orofaciais derivados do consumo crônico dessas drogas são: perda de olfato e 
acuidade visual/diplopia, ulcerações, alterações no palato e septo nasal, sinusite e halitose. 
(FILHO et al, 1999; CASTRO et al, 2015).  
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Ademais, tais indivíduos usualmente associam o álcool às drogas. Esta combinação, 
além de acentuar os efeitos dos alucinógenos, traz prejuízos globais como: mortes 
violentas, déficits cognitivo-comportamentais, exposição a comportamentos de risco e 
déficits emocionais e violência (PEUKER, FOGAÇA, BIZARRO, 2006). 

Nesse sentido, a realização do presente estudo permitiu detectar a incidência de 
alterações anatomopatológicas do trato aerodigestivo superior devido ao uso abusivo das 
drogas supracitadas e demonstrar a importância da detecção precoce de sinais e sintomas 
característicos e frequentes pelo médico generalista e especialista e, para isso, a 
contribuição do Lar Preservação da Vida de Maringá é essencial para a pesquisa. O Lar 
Preservação da Vida de Maringá, no estado do Paraná é uma instituição não governamental 
e foi fundado no dia 26 de agosto de 1987, tendo por idealizadora a Sra. Helena Carmen 
Bressan. É uma organização sem fins lucrativos, reconhecida de Utilidade Pública Federal, 
Estadual e Municipal, com registro nos Conselhos Municipais e Federais de Assistência 
Social 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Este projeto de pesquisa foi enviado ao comitê de ética e pesquisa do Centro 
Universitário de Maringá – Unicesumar através do protocolo CAAE: 10849918.0.0000.5539, 
tendo sido aprovado pelo parecer 3.280.688. 

Trata-se de um estudo transversal descritivo e analítico que foi desenvolvido com 
mulheres que residem temporariamente no Lar Preservação da Vida de Maringá, Paraná. 
O abrigo acolhe gestantes de qualquer faixa etária que estão em situação de risco e 
vulnerabilidade social, acompanhadas ou não de seus filhos, sendo que, a maioria se 
apresenta como usuária de drogas. A amostragem foi escolhida de acordo com a utilização 
de drogas como maconha, cocaína, crack e outras substâncias alucinógenas e/ou 
entorpecentes incluindo o álcool. 

 Após exposição do projeto e a obtenção do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, as pacientes que se encaixam nos critérios passaram por uma anamnese 
completa, incluindo questionamentos relacionados ao tempo de uso das drogas, bem como 
a frequência e quantidade utilizada. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Com o estudo foi possível obter a prevalência de manifestações clínicas decorrentes 
do uso das drogas avaliadas na cavidade nasal e trato aerodigestivo superior, que se 
estende da região inferior do palato mole e vai até a porção superior da epiglote, 
encontrando uma sintomatologia relacionada ao uso de substâncias ilícitas. 

Foram pesquisadas as repercussões otorrinolaringológicas da cocaína, crack e 
álcool em 17 pacientes, sendo que 3 delas foram excluídas dos resultados por não se 
encaixarem nos critérios da pesquisa. Portanto, foram avaliadas 14 pacientes no total. A 
idade variou entre 14 e 38 anos, sendo a média de 26,2 anos.  

Das 14 pacientes, 8 utilizavam álcool e drogas de forma associada, 3 faziam o uso 
do álcool isoladamente e 3, de drogas unicamente. Em relação ao uso de drogas, das 11 
pacientes, 7 fumavam maconha, sendo que destas, apenas 2 a utilizavam de forma isolada; 
8 faziam o abuso de cocaína, das quais, 6 a combinavam com outras drogas; 4 eram 
viciadas em crack. Sendo assim, 6 pacientes associavam mais de uma droga. 

Além disso, foram investigadas a frequência e quantidade de substâncias ingeridas. 
As usuárias não souberam explicar precisamente as quantidades, e, dessa forma, foram 
divididas em alta, média e baixa frequência, sendo 8 alta, 2 média e 4 baixa.  

A sintomatologia pesquisada foi voz anasalada, odinofagia, obstrução nasal, 
rinorréia, epistaxe, disfonia, disfagia, tosse, globus faríngeos, anosmia, disgeusia, espirro, 
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cefaleia e prurido nasal. Dos 14 indivíduos analisados, a prevalência se apresentou da 
seguinte forma (Figura 1): 
 

 
Figura 1: Prevalência da sintomatologia apresentada pelas usuárias de álcool e/ou drogas no Lar 

Preservação da Vida 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em relação a obstrução nasal, foi investigada a prevalência de obstrução em narina 
esquerda e/ou direita e correlacionado posteriormente quanto a preferência de uso da 
cocaína na forma aspirada em algum dos lados. Foi obtido que 5 mulheres apresentaram 
obstrução em ambas as narinas, 1 com obstrução em narina direita, e 2 não souberam 
informar. Não foi possível correlacionar a obstrução com a preferência do uso. 

Após análise, é possível concluir que ocorre uma sintomatologia abundante nesses 
usuários, porém, inespecífica com o tipo de substancia, a forma ou a frequência de uso. A 
cefaleia, a obstrução nasal e a tosse foram os sintomas que mais se destacaram, mas são 
inespecíficos para o abuso das substancias.  
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Dessa forma, o que pode ser concluído é que, devido a uma sintomatologia 
exuberante, porém inespecífica, é necessário que o médico tenha uma alta suspeição 
clínica em relação ao abuso de drogas e álcool e estabeleça uma boa relação médico-
paciente para realizar o diagnóstico do uso excessivo de tais substancias. 

Ademais, pela ausência de especificidade sintomatológica, falsos diagnósticos 
podem ser estabelecidos, como de rinite alérgica ou rinossinusite se não houver a 
comunicação suficiente entre profissional e paciente. 
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