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RESUMO
Debate-se muito sobre a temática drogas, mas até o presente momento os estudos
apresentados partem da perspectiva das drogas enquanto os seus efeitos sociais e mentais,
obtendo poucos achados acerca dos efeitos no organismo e distúrbios sistêmicos. Desta
forma, alguns questionamentos se levantam: quais são os benefícios e malefícios das drogas
ilícitas ao organismo? Quais são as principais doenças associadas ao consumo das mesmas? O
presente estudo tem por objetivo apresentar a relevância das ciências na busca por novas
explicações para o uso abusivo de drogas e doenças relacionadas nas questões de Saúde
Pública. A pesquisa se desenvolve por meio de Revisão Bibliográfica, com amparo em artigo
científicos e produções intelectuais, ofertados por estudiosos da temática. O estudo se justifica
pelo interesse às temáticas de Drogas Ilícitas no contexto social de envolvimento da Saúde
Pública, pela atualidade e relevância frente às problemáticas sociais em vigência, e os
desenvolvimentos científicos em farmacologia dos mesmos. As principais drogas são:
Cocaína, Canabis e Anfetaminas e seus derivados. Seus principais efeitos são distúrbios
sistêmicos em cadeia, aumento da frequência cardíaca, alucinação, alteração na percepção
cognitiva, entre outros. Quanto aos benefícios por utilização das drogas, podem ser utilizadas
para fins de sedação hospitalar, farmacologia em aplicação ou uso interrupto ou contínuo de
tais produtos para tratamentos de ansiedade, distúrbios emocionais, depressão, obesidade,
fibromialgia, entre outros, podendo ou não ocasionar sequelas ao indivíduo, como hipertensão
por exemplo, de acordo com a avaliação de cada paciente em tratamento hospitalar. O estudo
não se finda, mas abre possibilidades para que pesquisas futuras aconteçam, a fim de que a
mesma apresente continuidade ao enfrentamento de tais problemáticas sociais, percebidas
pela ciência em laboratórios e âmbito hospitalar.
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