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RESUMO 

 

 
GUIMARÃES, Maria Eduarda.  A influência do uso de drogas para o atendimento 

odontológico: revisão de literatura. 2020. 26 páginas. Revisão de literatura (Odontologia) – 

Centro Universitário de Maringá, Maringá, 2020.  

 

O uso de drogas ilícitas tem aumentado de forma assustadora em todo o mundo. É preciso que os 

profissionais da Odontologia saibam os riscos existentes no atendimento de pacientes que fazem 

uso de drogas. Assim, o presente estudo pretende analisar a influência do uso de drogas para o 

atendimento odontológico, fazendo também uma reflexão sobre a conceituação histórica do uso de 

substâncias psicoativas, exemplificando os tipos de substâncias psicoativas, compreendendo os 

principais fatores que levam o indivíduo ao uso e à dependência. É importante destacar que a 

maioria dos indivíduos que começa a utilizar drogas não progride para a drogadição, mas a natureza 

crônica e recidivante da drogadição preenche todos os critérios de uma doença crônica. A partir de 

uma análise a esse respeito foi levantada a problemática de quais as influências que as drogas 

podem acarretar para a saúde bucal dos usuários.  Esta revisão narrativa de literatura discute a 

drogadição como um fenômeno social contemporâneo que traz consequências para a saúde bucal e 

que, ao buscar atendimento odontológico, o paciente apresenta risco aumentado para angina, 

hipertensão arterial e infarto do miocárdio. Desta forma, pontuam-se vertentes reflexivas sobre 

como o atendimento odontológico pode corroborar para que os usuários retomem autoestima, a 

interação social e a motivação em relação à sua aparência e a sua saúde bucal, e os cuidados ao 

realizar o atendimento odontológico a esses pacientes.  

 

 

 

Palavras-chave: Transtornos relacionados ao uso de Substâncias. Assistência Odontológica. 

Drogas ilícitas.  
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ABSTRACT 

 

 

The use of illicit drugs has increased alarmingly around the world. It is necessary that dental 

professionals know the risks that exist in the care of patients who use drugs. Thus, the present study 

aims to analyze the influence of drug use for dental care, also reflecting on the historical concept of 

the use of psychoactive substances, exemplifying the types of psychoactive substances, 

understanding the main factors that lead the individual to use and dependency. It is important to 

note that most individuals who start using drugs do not progress to drug addiction, but the chronic 

and relapsing nature of drug addiction meets all the criteria for a chronic disease. Based on an 

analysis in this regard, the issue of which influences drugs may have on users' oral health was 

raised. This narrative literature review discusses drug addiction as a contemporary social 

phenomenon that has consequences for oral health and that, when seeking dental care, the patient is 

at increased risk for angina, arterial hypertension and myocardial infarction. In this way,  reflective 

aspects are pointed out on how dental care can corroborate so that users regain self-esteem, social 

interaction and motivation in relation to their appearance and oral health, and care when performing 

dental care to these patients. 

 

 

 

Keywords: Substance-related disorders. Dental care. Illicit drugs. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente é necessário refletir sobre o contexto do uso de drogas lícitas e ilícitas, pois 

mesmo sendo marcado historicamente que tal uso ocorre aos longos dos tempos, não se pode 

negar o aumento de usuários, dependentes químicos e o uso excessivo de drogas lícitas. Também, 

consequentemente, pode-se considerar um fenômeno social contemporâneo que, logo apresenta 

suas consequências para o âmbito social e pontualmente para a área da saúde.  

O presente estudo tem como principal finalidade focar a temática para as influências que 

o uso de drogas ocasiona no âmbito da saúde bucal. A problemática encontrada diante desse 

panorama é qual a relação entre usuários de drogas e sua saúde bucal?  

Em suma, justifica-se assim, a escolha da temática desse estudo devido ao aumento 

crescente de usuários e seus comprometimentos acarretados que geralmente, utilizam em 

conjunto às drogas lícitas e ilícitas, as quais desencadeiam alterações bucais sérias e que 

consequentemente, podem evoluir para um quadro de saúde ainda mais agravante.  

A metodologia de pesquisa utilizada trata-se de uma revisão narrativa de literatura que foi 

desenvolvida com base em livros e artigos científicos que foram buscados nas Bases de Dados: 

BVS (biblioteca virtual em saúde), Medline, DSpace Repository.   

O atendimento odontológico tem um importante papel na vida das pessoas, pois pela 

oferta de saúde bucal pode resgatar a autoestima e a motivação por uma aparência melhor, 

minimizar e/ou erradicar problemas graves na área bucal, estimular o autocuidado e a higiene 

bucal, a fim de evitar demais doenças consequentes.  

2. METODOLOGIA 

 

Foi realizada uma busca por artigos referentes ao tema nas seguintes Bases de Dados: 

BVS (biblioteca virtual em saúde), Medline, DSpace Repository.   

Para estabelecer as palavras-chave foi feita uma busca nos descritores da área da saúde 

(DeCS). A busca utilizou as seguintes palavras-chave: uso de drogas, atendimento odontológico, 

resultando nas palavras-chave: Transtornos relacionados ao uso de Substâncias, Assistência 

Odontológica e Drogas Ilícitas. 

Foram utilizados os seguintes filtros: artigos publicados em inglês e português, do ano 

2001 até o ano 2015.  
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Para esta pesquisa foi realizada uma revisão narrativa de literatura através de material 

publicado em livros texto, artigos, teses e dissertações, sobre a produção acadêmica em diferentes 

campos do conhecimento, com o objetivo de avaliar os aspectos e dimensões que vêm sendo 

destacados e privilegiados em relação à influência sobre o uso de drogas para o atendimento 

odontológico. 

A revisão bibliográfica, ou revisão da literatura, é a análise crítica, meticulosa e ampla das 

publicações correntes em uma determinada área do conhecimento (TRENTINI e PAIM, 1999). 
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3.  REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1  CONCEITUAÇÃO HISTÓRICA DO USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 

  

A trajetória humana sempre esteve associada ao uso de substâncias psicoativas.  De 

acordo com Lessa (1998) o uso de drogas existe desde o início da história da humanidade em 

quase todas as culturas e nos mais diversos contextos.  

De acordo com o Ministério da Saúde (1999 apud CRIVES e DIMENSTEIN, 2003), a 

humanidade sempre fez uso de drogas com finalidades religiosas, terapêuticas e lúdicas, não 

ocasionando alarde social ou influências desastrosas. No entanto, na contemporaneidade, o uso de 

drogas lícitas e ilícitas vem aumentando desenfreadamente e logo suas consequências para a 

sociedade e também para o âmbito da saúde, principalmente para os adolescentes e os adultos 

jovens. 

Segundo Oliveira; Jaeger e Schreiner (2007) a dependência química é definida pela 

necessidade incontrolável que o indivíduo apresenta de seguir utilizando uma substância de 

forma compulsiva. Isso ocorre a despeito dos possíveis problemas significativos, sejam físicos, 

emocionais ou financeiros, que podem estar se originando desse comportamento. Assim, a 

dependência de substâncias químicas é caracterizada pela presença de uma série de sintomas 

cognitivos, comportamentais e fisiológicos que mostram que o indivíduo continua usando uma 

substância, apesar dos problemas que estão relacionados a ela.  

  

Não existe aceitação geral sobre um padrão de classificação do consumo de 
drogas, da mesma forma que não existe uma delimitação clara e concreta entre 
os diferentes níveis de uso. Em geral, trabalha-se com três níveis: uso, abuso e 
dependência química. Está implícita uma ideia de continuidade, de progressão 
entre os diferentes estágios de uso, em que as pessoas iniciariam usando uma 

substância, algumas evoluiriam para o abuso e, dentre estas, algumas poderiam 
se tornar dependentes químicos (BORDIN; FIGLIE; LARANJEIRA apud 
NEIVA-SILVA;  CARVALHO, 2007, p. 167).  
 
 

A dependência de substâncias psicoativas como álcool e drogas segundo Neiva-Silva e 

Carvalho (2007) é uma síndrome médica bem definida internacionalmente, cujo diagnóstico é 

realizado pela presença de uma variedade de sintomas que indicam que o indivíduo consumidor 

apresenta uma série de prejuízos e comprometimentos devido ao seu consumo. A maioria dos 
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indivíduos que começa a utilizar drogas não progride para a drogadição. Isto vai depender da 

droga utilizada, do usuário e do ambiente. A drogadição preenche todos os critérios de uma 

doença crônica por ser crônica e recidivante (O’BRIEN, 2012). 

Como toda doença crônica, o tratamento é voltado para a redução dos sintomas, que 

afetam não apenas o paciente, mas toda a comunidade ao seu redor. Períodos de controle da 

enfermidade são observados no tratamento, porém uma das características fundamentais é o 

retorno de toda a sintomatologia (recaídas) em alguns períodos da vida do indivíduo (NEIVA-

SILVA; CARVALHO, 2007). 

Além das consequências à saúde e à interação social, o uso de drogas, causa dependência  

(NEIVA-SILVA; CARVALHO, 2007). Embora a maioria dos indivíduos que experimentem 

drogas ilícitas não se tornem dependentes (O’BRIEN, 2012), os que se tornam dependentes 

perdem parcial ou totalmente a capacidade de controlar o uso, a droga passa a controlar a rotina 

do indivíduo (NEIVA-SILVA; CARVALHO, 2007).  

No dizer de Mendes (1999) as drogas como o tabaco e a cocaína eram vistas como 

potencializadores cognitivos; o ácido lisérgico era tido como um estimulante da criatividade. Foi 

somente a partir da década de 1960 que os malefícios e o potencial para desenvolver uso abusivo 

e dependência foram definitivamente reconhecidos. Desde então, seu uso tem sido 

desaconselhado e inclusive proibido na maioria dos países. 

A discussão sobre o uso de drogas na sociedade está sempre sendo permeada pela 

separação dos termos: drogas lícitas, ou seja, socialmente aceitas, e drogas ilícitas, as que são 

proibidas. Entretanto, o uso excessivo drogas lícitas e a dependência química das drogas ilícitas 

afetam diretamente as relações interpessoais, sendo a família o primeiro núcleo afetado, onde se 

observam as consequências, tanto na saúde de seus membros, como na extrema fragilização das 

relações familiares. Como afirmam Mendes (1999); Facundo e Castillo (2005): 

 

Nas últimas décadas, a questão tornou-se prioritária no âmbito de saúde 
pública e do serviço social, pois o uso abusivo de substâncias psicoativas 
aumentou significativamente nas últimas décadas do século XX, 
constituindo-se agora em uma questão de saúde pública, passando a ser 
encarada como um dos problemas mais sérios nesta área, na maioria dos 
países (MENDES, 1999; FACUNDO e CASTILLO, 2005). 

 

http://www.medicinanet.com.br/pesquisas/cocaina.htm
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Segundo Gikovate (1992) o reflexo da droga na contemporaneidade associa-se com o 

século XX, onde se inicia a criação dos meios de comunicação, a produção industrial em larga 

escala e o advento do capitalismo, trazendo à essência da sociedade o consumismo exacerbado.  

  A mídia segundo Gikovate (1992) passou a exercer influência decisiva na vida das 

pessoas, ditando padrões de comportamentos e regras; o consumo de cigarros tornou-se símbolo 

de sensualidade para as mulheres e para os homens sinônimo de masculinidade, pois o tabaco 

representava pela mídia a liberdade sexual, ousadia, riqueza e status social. Estimulando assim o 

consumo desenfreado de substâncias psicoativas na realidade de milhares de pessoas.  

Segundo a conceituação de Tamelini (2007): 

 

As substâncias psicoativas são aquelas que alteram o psiquismo. Diversas dessas 
drogas possuem potencial de abuso, ou seja, são passíveis da autoadministração 
repetida e consequente ocorrência de fenômenos, como uso nocivo (padrão de 

uso de substâncias psicoativas que está causando dano à saúde física ou mental), 
tolerância (necessidade de doses crescentes da substância para atingir o efeito 
desejado), abstinência, compulsão para o consumo e a dependência (síndrome 
composta de fenômenos fisiológicos, comportamentais e cognitivos no qual o 
uso de uma substância torna-se prioritário para o indivíduo em relação a outros 
comportamentos que antes tinham maior importância) (TAMELINI, 2007, p.27). 
 

 

A dependência de drogas desencadeia um desejo intenso e incontrolável de consumir  a 

substância. O autor Tamelini (2007) explicita como sendo as principais substâncias psicoativas o 

álcool, somo sendo uma substância psicoativa usada mais larga e precocemente, que geralmente, 

a primeira experiência típica ocorre na adolescência na vida. Drummond assinala que (2004):  

 

O problema das drogas chegou hoje a um nível de gravidade tal que ninguém 
pode se colocar à margem dele. A responsabilidade social precisa ser assumida, 
por meio de ajuda mútua de pais e educadores e de atitudes individuais simples. 

Todos podem participar de trabalhos em grupo e oferecer importantes 
contribuições para lidar com o problema do crescimento do consumo das drogas. 
(DRUMMOND, 2004, p.57). 
 
 

De acordo com Pratta e Santos (2009), existe a necessidade de encarar a dependência 

química como uma realidade diferenciada e que necessita de acompanhamento, sendo importante 

discutir ações de promoção e de prevenção ao uso de drogas, com a finalidade de reduzir esse 

fenômeno em nossa realidade.  Partindo deste pressuposto, instituições hospitalares surgem como 
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importantes aliadas na recuperação do sujeito, sendo responsáveis pela primeira etapa do 

tratamento, ou seja, a desintoxicação.  

O dependente químico fica internado, em média, quinze dias para passar por esse 

processo, durante esse período é acompanhado por profissionais das áreas de Psicologia, 

Psiquiatria, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Educação Física, equipe de Enfermagem, entre 

outros, variando de acordo com cada hospital. (TAMELINI, 2007) 

A psicologia tem lugar fundamental no tratamento da dependência química, uma vez que 

problemas emocionais parecem tanto contribuir para a instalação do uso de drogas como ser 

também um dos produtos decorrentes da manutenção do usuário com essa, auxiliando o paciente 

na prevenção da recaída. Dessa forma, medidas preventivas podem ser tomadas nesse âmbito 

através de políticas públicas, para, assim, diminuir os riscos de adesão ao uso de drogas e 

possíveis recaídas. (TAMELINI, 2007).  

3.2  TIPOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 

 

 Substâncias psicoativas segundo a definição da Organização Mundial da Saúde (OMS) 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. 

O “mundo das drogas” tem as suas especificidades, pois produz contexto e até uma 

cultura própria. Os efeitos das drogas podem ser quimicamente parecidos, mas são culturalmente 

diferentes, o que equivale dizer, socialmente diferenciados porque as ações que deles resultam 

não têm o mesmo significado e, assim sendo, são também quimicamente outros. (TAMELINI, 

2007).  

 É importante registrar que os grupos de usuários segundo em Howard (1977) tem sua 

singularidade desenvolvem conhecimentos a respeito das drogas que utilizam compartilhando 

essas experiências e estabelecendo normas e formas de uso. É a estes aspectos que Howard 

(1977) se refere à cultura das drogas, ou seja, à troca de experiências entre os indivíduos de um 

grupo ou entre grupos, e faz questão de destacar:  

 

Não mistura de atitudes políticas e culturais à qual termo muitas vezes é 

aplicado, mas um conjunto de entendimentos comuns sobre a droga, suas 
características e a maneira como ela pode ser melhor usada. (HOWARD, 1977, 
p.10). 
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O mercado ilegal tem sua forma própria, suas regras, que são sempre mais rígidas do que 

aquelas que regulam as relações de consumo na sociedade aberta do mercado formal. Kokoreff 

(1988) explana que a lei da oferta e da procura distingue os diversos tipos de consumidores a 

partir de suas capacidades aquisitivas e de seus gostos. As drogas diferentes correspondem a 

preços também diferentes, mas a sociedade pode impor, como uma moda, ou espírito de época, 

um gosto democratizado e, portanto, de demanda universal.  

Kokoreff (1988) contribui com afirmações sobre a hierarquia social das drogas como 

crack, cocaína, anfetaminas e ectasy, surgiram misturas e derivados, por exemplo, o crack é um 

derivado da cocaína, porém possui um preço mais acessível do que a cocaína.  

De acordo com Brasil (2011) a lista de substâncias na Classificação Internacional de 

Doenças, 10ª Revisão (CID-10), em seu capítulo V (Transtornos Mentais e de Comportamento), 

inclui o uso de substâncias como: álcool; opióides (morfina, heroína, codeína, diversas 

substâncias sintéticas); canabinóides (maconha); sedativos ou hipnóticos (barbitúricos, 

benzodiazepínicos); cocaína; outros estimulantes como anfetaminas e substâncias relacionadas à 

cafeína; alucinógenos; tabaco; solventes voláteis. 

Existe ainda, segundo BRASIL (2011) uma classificação que se baseia nas ações 

aparentes das drogas sobre o sistema nervoso central (SNC), conforme as modificações 

observáveis na atividade mental ou no comportamento da pessoa que utiliza a substância. São 

elas: drogas depressoras da atividade mental; drogas estimulantes da atividade mental; drogas 

perturbadoras da atividade mental. 

Ainda, segundo a CID -10, um diagnóstico de  dependência química é confirmado 

quando, pelo menos, três dos comportamentos abaixo estão presentes:  Forte desejo ou senso de 

compulsão para consumir a substância; Dificuldade em controlar o comportamento de consumir a 

substância em termos de seu início, término ou níveis de consumo; Uma síndrome de abstinência 

quando o uso da substância cessou ou foi reduzido; Evidência de tolerância, de tal forma que 

doses crescentes são requeridas para alcançar efeitos originais; Abandono progressivo de prazeres 

ou interesses alternativos em favor do uso de substâncias psicoativas; Persistência no uso da 

substância, a despeito de evidência clara de consequências manifestamente nocivas.   

A dependência química abarca o uso de todos os tipos de substâncias psicoativas (SPA); 

ou seja, qualquer droga que altera o comportamento e que possa causar dependência: álcool, 
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maconha, cocaína, crack, dentre outras. Hall et al. (1990) relatam que o crack dominou a 

comercialização de drogas nos Estados Unidos, chegando a superar a maconha, cocaína em pó e 

heroína. Essa preferência por vender crack deve-se a seu alto potencial de dependência, baixo 

preço por unidade (pedra), que incentiva o consumo, e fácil manejo da droga. Enfim, o lucro 

certo em curto prazo parece ser o apelo determinante na divulgação do crack pelos traficantes.  

Tamelini (2007) caracteriza ainda o álcool como um depressor do sistema nervoso central, 

no mecanismo de ação neurofisiológico muito prejudicais principalmente, se consumido na 

adolescência ou infância. O álcool provoca sensação de bem-estar, expansividade, relaxamento e 

desinibição comportamental, além de comprometimento da coordenação motora e desequilíbrio.  

Além, de causar comprometimento da atenção e da capacidade de julgamento, humor eufórico, 

irritado ou deprimido, oscilando assim, as sensações e comportamento.  

Tamelini (2007) destaca ainda que o álcool como droga depressora acarreta várias 

consequências e revela ser o maior problema de internação no país. O alcoolismo reflete-se na 

totalidade do indivíduo, no aspecto físico a evolução dessa doença traz sérias complicações 

orgânicas, problemas digestivos, neurológicos, cardiovasculares etc. sem contar os problemas 

sociais, no trabalho, com a família, amigos, previdenciários e legais.  

Tamelini (2007) elenca também a maconha como uma substância psicoativa considerada a 

droga ilícita mais usada no mundo. É extraída de uma planta chamada Cannabis sativa e o 

principal composto psicoativo é o delta-9-tetra-hidrocanabiol (THC), cujo mecanismo de ação 

ainda não é totalmente conhecido. A droga conhecida como haxixe possui concentração de THC 

cerca de dez vezes superior a da maconha e ambas as substâncias, no geral, são fumadas, mas 

podem ser ingeridas.  

O autor acima citado ainda destaca o uso dos estimulantes do SNC incluem cocaína, 

anfetamina e substâncias anfetaminoides (usadas como anorexígenos), entre outros. O principal 

efeito da cocaína é o bloqueio da recaptação de dopamina e de outras monoaminas, como 

noradrenalina e serotonina, levando ao acúmulo destes neurotransmissores na fenda sináptica. 

Nicastri (2011) afirma que a cocaína uma substância extraída de uma planta originária da 

América do Sul, popularmente conhecida como coca (Erythroxylon coca). A cocaína pode ser 

consumida na forma de pó (cloridrato de cocaína), aspirado ou dissolvido em água e injetado na 

corrente sanguínea, ou sob a forma de uma pedra, que é fumada, o crack. Existem ainda a merla e 

o oxi, que são pastas menos purificadas, que também podem ser fumadas. Seu mecanismo de 

http://www.medicinanet.com.br/pesquisas/maconha.htm
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ação no SNC é muito semelhante ao das anfetaminas, mas a cocaína atua, ainda, sobre um 

terceiro neurotransmissor, a serotonina, além da noradrenalina e da dopamina. 

 A cocaína é um agente simpatomimético que estimula a liberação de norepinefrina e inibe 

a sua recaptação nas terminações nervosas. Com isso, os usuários de cocaína apresentam risco 

aumentado para o desenvolvimento de problemas cardíacos, hipertensão arterial, taquicardia, 

angina do peito e infarto do miocárdio (ANDRADE, 2014).  

A nicotina segundo Tamelini (2007) também é considerada substância psicoativa do 

tabaco. O tabaco era consumido pelos nativos do novo mundo, através dos fumos e mastigação 

das folhas. Seu uso se fazia pertinente a rituais místicos de oferenda a deuses.  Após as 

explorações de Colombo, o tabaco se difundiu pela Europa, África e Ásia. Mesmo sendo 

proibido, as pessoas usavam por acreditar que a fumaça inalada possuía poderes milagrosos. 

A nicotina segundo Tamelini (2007) também é considerada um estimulante do SNC, com 

grande poder de causar dependência, seus efeitos incluem melhora das capacidades cognitivas, 

como atenção, humor e relaxamento. Assim como os solventes são depressores do SNC e contêm 

substâncias químicas voláteis aditivas em sua formulação como tolueno, benzeno, tricloroetano, 

acetona e hidrocarbonetos alogenados. Incluem colas de sapateiro, propulsores de aerossóis, 

tintas, vernizes, esmaltes e removedores, no geral drogas de fácil acesso, inaladas principalmente 

por crianças e adolescentes de baixa renda. 

Os alucinógenos do ponto de vista de Tamelini (2007) também são considerados 

substâncias psicoativas, substâncias naturais ou sintéticas que induzem alterações senso 

perceptivas, como alucinações e ilusões, além de perda do contato com a realidade e delírios, sem 

que ocorra estimulação ou depressão do SNC. Incluem a psilocibina (extraída de alguns 

cogumelos), a dimetiltriptilina, a mescalina e a ayuhuasca (ingerida no ritual do Santo Daime ou 

Culto da União Vegetal e outras seitas). O alucinógeno sintético mais conhecido é a dietilamina 

do ácido lisérgico (LSD).  

O tratamento da síndrome de dependência pode ser realizado por meio de intervenções 

psicológicas, medicamentos, terapias ocupacional, internações e ainda contar com programas de 

autoajuda, como os Alcoólicos Anônimos (AA) e órgãos não governamentais, Organizações Não 

Governamentais de reabilitação, inserção e interação social.  
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3.3  PRINCIPAIS FATORES QUE LEVAM O INDIVÍDUO AO USO E À DEPENDÊNCIA 

 

 O uso de drogas vem sendo, por muitas vezes, associado à situação de vulnerabilidade 

social. De acordo com Ruotti, Massa e Peres (2011), a vulnerabilidade pode ser compreendida 

como a forma que o indivíduo enfrenta eventos adversos e adotam certos comportamentos, sob a 

perspectiva de uma pessoa engajada em um sistema de relações e problemas de diferentes ordens 

sociais, políticos e econômicos que influenciam nas suas escolhas e condições de vida. Segundo 

Diehl (2011):  

  

Um dos aspectos que deve ser destacado nesse debate é que o uso contínuo de 
qualquer substância psicoativa produz uma doença cerebral em decorrência de 

seu uso inicialmente voluntário.  A consequência é que, a partir do momento que 
a pessoa desenvolve uma doença chamada dependência, o uso passa a ser 
compulsivo e acaba destruindo muitas das melhores qualidades da própria 
pessoa, contribuindo para a desestabilização da relação do indivíduo com a 
família e com a sociedade (DIEHL, 2011, p. 503). 

 

Segundo Jefferson (2001), esses fatores podem ser biológicos, psicológicos ou 

socioculturais. O fator biológico crucial é a tendência ao abuso de substâncias ocorrer dentro das 

famílias. A maior parte das pesquisas genéticas tem enfocado o alcoolismo; pouco é conhecido 

sobre outras drogas. Embora ainda existam controvérsias, alguns pesquisadores acreditam terem 

identificado um gene associado à transmissão do alcoolismo.  

Teoricamente, uma anormalidade genética pode bloquear as sensações de bem-estar, 

resultando em uma tendência para a ansiedade, a raiva, a baixa autoestima e outros sentimentos 

negativos, gerando assim uma avidez por uma substância que afaste essas sensações ruins 

(JEFFERSON, 2001).  

Há teorias psicológicas que tentam explicar os fatores que predispõem as pessoas a 

desenvolver o abuso de substâncias. As teorias psicanalíticas vêem os alcoólicos como fixados no 

estágio oral do desenvolvimento, buscando assim, a satisfação através de comportamentos orais, 

como o beber. (JEFFERSON, 2001).  

Há diversos fatores socioculturais que podem influenciar o indivíduo ao uso de drogas, 

como por exemplo, algumas atitudes vividas em sociedade, que diferem e oprimem de alguma 

maneira como distorção de normas, valores e sansões em relação a preconceitos sobre 
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nacionalidade, religião, ou gênero ou, ainda, casos de influências na história familiar e no 

ambiente social em que vive (LEMOS, 2004). 

Para a avaliação desses fatores é necessário entendimento da pessoa como um todo. 

Lemos (2004) afirma que:  

 
A combinação de fatores de risco pode tornar uma pessoa mais suscetível ao 
abuso de drogas e ainda interferir na recuperação, assim como fatores de 
proteção que auxiliam no afastamento do indivíduo ao consumo de drogas. Tais 
fatores de risco e proteção podem ser: individuais, familiares, escolares/trabalho, 
sociais e relacionados à droga. (LEMOS, 2004, p.11). 

 

As drogas geram dependências em todos os setores da vida humana: a dependência torna-

se química, física e psicológica. A dependência física se caracteriza pela presença de sintomas e 

sinais físicos que aparecem quando o indivíduo para de tomar a droga ou diminui bruscamente o 

seu uso: é a síndrome de abstinência. 

Conforme Carmo (2004), o caminho do uso até a dependência não acontece de forma 

gradativa, trazendo mudanças em nível físico, psicológico e social. Para a autora, a principal 

diferença entre abuso e dependência concentra-se nas consequências e problemas gerados na fase 

de abuso e no aparecimento de condições físicas e comportamentais bastantes características.  

Dentro dessa diferenciação, o uso de uma substância sugere uma experiência esporádica, 

ou seja, ela é utilizada eventualmente. Quando o uso se torna mais frequente, trazendo algum tipo 

de prejuízo para a pessoa, pode-se considerar abuso.  

Por fim, a dependência química segundo Carmo (2004) é um estágio mais avançado, 

considerado uma doença, configurada a partir daquele momento no qual o indivíduo não 

consegue mais viver sem consumir a droga e passa a fazer uso de doses cada vez mais elevadas.  

 

3.4  RELAÇÃO USUÁRIO E CONJUNTURA ODONTOLÓGICA  

 

O uso de drogas e substâncias psicoativas é algo que vem tendo uma crescente ao longo 

dos tempos, porém tem se intensificado, fortemente, na sociedade contemporânea. Em relação ao 

Brasil, as drogas ilícitas mais frequentemente relatadas por usuários no Brasil são maconha, 

cocaína, crack e heroína (PEDREIRA et al., 1999). 

Essas drogas têm afetado de maneira grave a vida social, psicológica e a saúde dos 
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usuários, inclusive no que diz respeito à saúde bucal. O uso abusivo de drogas ilícitas implica na 

saúde bucal desses usuários (PEREIRA et al., 2012).   

 Muitas são as políticas públicas criadas a fim de tentar minimizar esse quadro social 

(FERREIRA; LUÍS, 2004). A partir do século XX, o Ministério da Saúde estabeleceu o Programa 

Nacional de Atenção integrada ao usuário de álcool e outras drogas, um serviço específico 

multidisciplinar para dependentes de drogas. Os usuários passam a ter prejuízos em várias esferas 

de sua vida, então se busca tratamento e acolhimento de maneira multidisciplinar para atender o 

indivíduo em sua totalidade, pois são muitas as consequências resultadas.  

Shetty e Mooney (2010) afirmam que os usuários apresentam baixa autoestima com a 

aparência bucal, dentes quebrados pelo apertamento, perda dental e erosão dental devido à má 

higiene bucal relacionada à baixa autoestima e falta de motivação. Por isso, que atendimentos 

multidisciplinares são cruciais para o resgaste desses usuários e a aparência e saúde bucal tem 

muito a contribuir para a elevação da estima e motivação dos mesmos.  

Dentre as drogas mais utilizadas no Brasil estão a maconha, cocaína, crack e heroína 

(PEDREIRA et al., 1999). A maconha costuma ser a primeira droga ilícita seguida do uso do 

crack, na busca por novos efeitos e por curiosidade, sem abandonar os antigos vícios (SANCHEZ 

et al., 2002). Pela maconha geralmente, ser a primeira a ser utilizada, o seu uso tem início, 

frequentemente, muito cedo entre crianças e adolescentes, o que pode tornar ainda mais agravante 

as consequências para a saúde bucal.  

A maconha pode afetar a capacidade tampão da saliva, propiciando a aparição de lesões 

de cárie; causa manchas no dente, alteração de paladar e olfato, halitose e retarda cicatrização pós 

cirúrgica (FERNANDES et al., 2008; FALCÃO et al., 2015). 

A cocaína é uma droga que geralmente tem sua utilização juntamente com a maconha ou 

após um período de uso, pois a dependência leva o indivíduo a desejar drogas mais fortes e novas 

experiências. As maneiras diversificadas de se usar a cocaína influi fortemente, nas 

consequências resultantes de problemas relacionadas à saúde bucal.  

A cocaína pode estar associada à aparição de lesões bucais, e pode ser administrada de 

várias formas, como inalada, fumada e até esfregada na gengiva (REIS et al., 2002; LINS et al., 

2010; CHAIBEN, 2011). 
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Alguns estudos sugerem que as drogas ilícitas como a maconha e o crack podem ter uma 

relação direta com a doença periodontal, pois estas são fumadas e entram em contato direto com a 

gengiva e o periodonto assim como o tabaco (THOMSON et al., 2008). 

A cocaína teve em seu histórico o seu uso associado a indivíduos com melhores condições 

financeiras devido ao seu valor comercializado, enquanto isso surge o crack com um preço mais 

acessível para os usuários que desejavam uma droga com uma ação mais potente, com o seu 

efeito alucinógeno mais rápido com duração de pouco segundos, porém com consequências mais 

devastadoras ainda em relação à saúde bucal.  

Nos últimos anos, o crack se espalhou por todo o país. Por ser uma forma mais barata da 

cocaína, todas as classes sociais e hoje mais de um milhão de brasileiros são dependentes dessa 

substância (MS, 2009). O crack causa modificações nas condições bucais, já que os usuários têm 

maior ocorrência de cárie, erosão dentárias, doença periodontal, úlceras, candidíase oral e 

alterações nas células epiteliais. Estes problemas bucais ocorrem nos usuários de crack devido às 

alterações que o mesmo causa no sistema imune, associado ao seu contato local e a redução do 

fluxo salivar (FALCÃO et al., 2015). 

Embora os maiores níveis plasmáticos de cocaína sejam alcançados dentro de um período 

de 30 minutos a 2 horas quando a cocaína é utilizada por via intravenosa, quando é utilizada por 

via intranasal, a absorção para a corrente sanguínea é mais lenta e o efeito pode ser prolongado 

por 4 a 6 horas. Isso pode ocorrer também com usuários de crack. Ambos podem ter um aumento 

brusco de pressão arterial se o anestésico local com vasoconstrictor for injetado acidentalmente 

na corrente sanguínea, podendo evoluir para taquicardia, fibrilação ventricular, infarto do 

miocárdio, eventual parada cardíaca e óbito (ANDRADE, 2014).  

O uso do crack e/ou da maconha associado ao tabaco e a um estilo de vida que despreza a 

higiene bucal, pode em longo prazo acarretar gravidade na decorrência da doença periodontal, 

visto que geralmente o vício do cigarro de tabaco é anterior ao consumo das drogas ilícitas e 

passa a ser utilizado em conjunto durante o período de vício.  

A fumaça do crack entra em contato direto com a mucosa bucal e pode provocar lesões 

como úlceras na boca e oro/laringofaringe, assim como outras manifestações bucais tais como 

erosões no esmalte dentário, bruxismo, dor miofacial e na articulação temporomandibular foram 

relatadas. Lesões necróticas da língua e epiglote e queimaduras da mucosa e da laringe são 



 

 

22 
 

decorrentes do efeito irritativo e vasoconstritor e devido ao aumento da temperatura da fumaça na 

queima do crack (COOK, 2011). 

É imprescindível, que o tratamento odontológico seja realizado considerando a realização 

de anamnese detalhada antes de realizar qualquer procedimento no paciente para uma avaliação 

geral, identificando o uso específico do consumo do usuário. 

Assim como é importante ter o apoio de uma equipe multifuncional, Griffiths et al(2000) 

e Kocaelli et al (2002) enfatizam a importância do aprendizado das demais áreas envolvidas no 

tratamento para possíveis interações profissionais com médicos; psiquiatras; clínicos gerais, 

psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, cuidadores e, principalmente, a 

família. 

É preciso estar atento ao paciente, para evitar possíveis complicações durante seu 

atendimento, usuários de drogas podem ocasionar nos procedimentos risco aumentado para 

angina, hipertensão arterial e infarto do miocárdio. Este ainda pode não relatar todas as 

informações verdadeiras na anamnese aumentando os riscos de complicações. Por isso, a 

documentação assinada pelo paciente em relação aos seus relatos é fundamental.  

Um dos reflexos da drogadição é a correlação negativa que causa na saúde bucal devido 

ao reduzido acesso à assistência odontológica, à baixa autoestima, à falta de motivação e à 

fissura, propriamente dita pelas drogas, o indivíduo desiste de si próprio e busca o único prazer 

que sente que é a drogadição e passa a não se importar mais com a sua aparência e com a sua 

saúde. 

É fundamental, diante dessa conjuntura que haja a criação e cumprimento de políticas 

públicas e ações voltadas para uma assistência odontológica durante, na interrupção ou na 

recuperação do uso de drogas, a fim de corroborar para a tentativa de resgate do indivíduo para 

que todo esse processo complicado seja enfrentado de forma mais digna. 

4. CONCLUSÃO 

 

Abrir discussão sobre a temática da influência do uso de drogas para o atendimento 

odontológico é algo muito pontual na atualidade, visto que há um crescente aumento do uso de 

drogas lícitas e ilícitas caracterizando-se como um fenômeno social contemporâneo. Após, as 

discussões levantadas por meio de estudos e citações de vários estudiosos pôde-se refletir que o 

uso de drogas causa no indivíduo baixa estima, descaso com higienização bucal e falta de 
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motivação o que consequentemente, acarretam efeitos diretos sobre as estruturas da boca 

(mucosa, dente, língua).  

Pode-se analisar também que existe uma relação verdadeira entre o uso das drogas ilícitas 

associadas às drogas lícitas como tabaco e uso abusivo de bebida alcoólica que acarretam doença 

periodontal, ocorrência de cárie, erosão dentárias, manchas no dente, alteração de paladar e 

olfato, dentre outros. 

O que dificulta pontuar as consequências de determinada droga é conseguir avaliar o uso 

isolado das drogas ilícitas, uma vez que há uma associação no consumo de várias drogas ilícitas 

juntamente com o uso de drogas lícitas gerando variáveis nas consequências e efeitos bucais.  

O crucial é que tanto em atendimento aos usuários, esses geralmente, em casos 

emergenciais, visto que não há preocupação em prevenção e cuidados bucais, tanto para 

atendimentos aos indivíduos que se encontram em processo de recuperação ao uso de drogas, o 

papel do atendimento odontológico é fundamental no intuito da tentativa de recuperar o ser 

humano das consequências devastadoras que as drogas causam e que vão muito além estritamente 

da saúde bucal, porém por meio da saúde bucal pode-se desenvolver a autoestima novamente e a 

motivação do indivíduo.  

No entanto, é preciso frisar o risco a que o indivíduo usuário de drogas como a cocaína 

está exposto quando passa por atendimento odontológico. 

  Dentro desse contexto, a assistência odontológica deve contribuir também com atividades 

de educação em saúde bucal e de motivação ao autocuidado, objetivando-se ensinar como 

realizar uma boa higiene bucal, através de correta escovação, uso do fio dental e uma alimentação 

equilibrada, longe de drogas lícitas e ilícitas e uso excessivo de álcool. 

O atendimento odontológico tem um importante papel na vida dos usuários desde aliviar a 

dor até o momento crucial da reabilitação desses usuários, a saúde bucal tem muito a contribuir 

no desenvolvimento da autoestima, na interação social, em todos os aspectos, minimizando o 

significado psicológico das drogas, seus efeitos e consequências, corroborando assim, no resgate 

do ser humano e de sua dignidade. 
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