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TOXICOMANIA

Segundo  a  Comissao  de  Peritos  em  Drogas  Susceptiveis   de
Produzir   Habito,  da   Organizasao  Mundial   de  Sadde*hama-se
N¢/.co777c7#;a    o     estado     de    intoxica€ao     peri6dica    ou    cr6nica,

prejudicial   para   o   indivf duo   e   para   a   sociedade   causado   pelo
consumo  repetido  de  uma  droga   (natural  ou  sint6tica),   e  cujas
caracteristicas  sao:   1°  urn  desejo  invencivel   ou I uma  riecessidade

(obriga€ao)   de  usa-1a  e  de  pfocur£-la  pof  todos  os  meios;  20  uma
tend€ncia  para` aumentar  a  dose;   39  uma  dependencia  da  ordem

psicol6gica e,  as v€zes,  fisica Ilo que  se refere  aos  efeitos  da  droga.
Entre   as   drogas   capazes   de   produzir   hfbito,   destacamos:

OplACEos:utpio,   morfina,   heroina,   etc.;

ANALGfslcos :-Meperjdina  (Demerol  "Wintrop" ) ,  Me-
tadona  (Dolcsona  "LCSA")  etc.;

SEDATlvos:-Bromuretos,    barbitdricos,    cloral    e    para-
dehido;

MACONHA;

MESCAI.INA;

ESTIMULANTEs  coRTlcAls :-Cocaina  anfetamina;

AI.CooL;   ,

ETER  ETfLICo;

LSD-2 5-ACII)o  LIS£RGICo.

DEPENI)ENCIA

Podemc>s  dividir  os  t6xicos  cjtados  em  dois  grandes  grupos:
-s  que  determinam  depend€ncia  fisica  e  psiquica  e  os  que  s6
determinam   dependencta  psiqulca.   Estao  nesse  grupo   a  cocaina,
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a  anfetamina,  maconha e a mescalina, pois embora viciadoras,  estas
drogas  nao  produzem  dependencia  fisica,  mas  s6mente  psiquica,
o  que  quer  dizer:  o  viciado  nao  exige  dc)ses  cada  vez  maiores  por
estar o  seu orgahismo respondendo merios  a mesma  dose.  Portanto,
a   droga   pode   ser   suprinida   bruscamente   sem   nenhum   risco.
No  entanto,   os  individuos  viciados  em  t6xicos   que  determinam
dependencia   fisica  e  psiquica   sao   obrigados  a   absorve-1os  conti-
nuamente para impedir o aparecimento dos sintomas de abstjnencia,

que   podem   leva-1os   a   morte   ou   a  pratica   de   atos   de   loucura
furiosa.  I o que  ocorre com os viciados em  opiaceos:  s6 constifuein

perig.o   quando  privados  da   c!roga;   sob   a   a€ao   dela   apresentam
comportamento  relativamente  normal.

Cabe   aos  educadores  grande  responsabilidade  na  profilaxia
deste   terrivel   mal   social,   pois  o  poder   do  contfgio   psiqujco   6
enorme.    Tirelli   cita   o   caso   de   uma   menina   toxic6mana,   que
nun  estabelecimento  de  corre€ao,  conseguiu  corromper  suas  cole-

gas  mais  pr6xinas  e  depois  t6da  a  coletividade.  Lewin  descreve  o
caso  da mae  toxic6mana  que  induziu  t6da  a  familia  ao vicio.  "

pouco  tempo  os  jornais  noticiaram  o  caso  do  gar6to  que  den  a
profess6ra  urn  cigarro  de  maconha:-era  o  rem6dio  que  em  casa
todos  usavam  contra  dotes  da  cabe€a  e  outros  males. . .

JVA   &z.lea   aabodoria   da   vidcz   6   a   conc®zi.

faape:£:°q¥!C°a9n:og6Saasdi9a:!Bis:::;s°:®°,u=
gToasoirco    ou    alovantada8..."-EtBor8on.



c=Taa''nrg:a:;,al:uqu6pT6pTi:.pg®mp2`luqdui:
Buporto    6   ®xlemo.    Na   rechided®,    Bofro,   86
par   mltiLa  culpa"d.  B.I nardo.

OPIO

Extraido  do  "papaver  somniferum",  planta  muito  espalhada
no  Ori€nte,  o  6pio  6  o  suco  condensado  que  escort e  da  superf{cie
das   suas  capsulas  quando   convenientemente   encisadas.   Sao  seus
componentes principals:  a morfina,  a  codeina  e  a  tebalna etc.

;           A intoxica€ao cr6mca pelo 6pjo ou pela morfina pode resultar
tanto  do  uso  desses  entorj>ecentes  por  via  gastrica,  como  por  via

per-cutanea   (inje€6es) ,  ou  inala¢ao  (fumar  6pio).  Os  comedores
de  6pio  sao  mais  encontrados  na  Turquia  e  na  Asia  Manor;  os
fumadores  sao  geralmente  chineses,  persas  e  hindus   e  as  inje€6es
de  morfina   sao   preferidas  pelos   povos   ocidentais.

Quando  a urn morfin6mano  se  suprime bruscamente  a  droga,
as  primeiras  16` horas  de  abstinencia  sao  caracterizadas  por  certa'
sonolencia,  vindo  em  seguida  transpira€ao  abundante,   lacrimeja-
mento   e  inquieta€ao.   Depois  de  24  horas,   a  agita€ao  se  agrava
e  o  doente  se  queixa  de  fortes  dores  musculares  que  lhe\ impedem
o  sono  e  lhe  tiram  o  apetite.  Estes  sintoThas  atingem  intensidade
maxima  48  horas  ap6s  a  tomada  da  ultima  dose  da  droga.

A  caracteristica  principal  do morfin6mano 6  a  cchpleta  indi-
feren€a  por  tudo  que  nao  se  refira  ao  modo  de  conseguir  mats
droga.  Sua  fisionomia  lembra  a  de  urn cadaver:-lhos  vidrado5,

+   :setL:d;ecdae esg:o::;::::aa°p:ec;:£:ant:ia;[£i:;eess ,i::rae][;£tdeesv¥:t:lsd:

de  carfter  ter[orista,  que  quase  sempre  o  levam  ao  sulcidio.  0  seu
corpo € todo marcado de cicatrjzes, resultantes de inje€6es repetidas

que  se  transformam  em  abcessos,  pois  sao  aplicadas  sem  nenhum
cuidado   .de   assepsia,   muitas.vezes   por   cima   da   pr6pria   roupa.
Allevi  cita  urn  juiz  viciado  que  durante  a  audiencja  se  injetava
morfina  atrav€s  da  toga.
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COCAfNA

Retirada  das  f6lhas  da  Eny/4rony'/o#  Cof4,  arbusto  originarjo
do  Peru.

Usada  antigamente  sob  a  forma  de  rape  €  hoj.e  apenas  usada

por  via  venosa,  mas  os  seus  efeitos  sao  tao  violentos,  que  mesmo
os  toxic6manos  ja` dao  preferencia  a  outras  drogas.

A  excita€ao  inicial  provocada  pelo  t6xico  sucede  urn  estado
de  depressao  muito  penoso  que  obriga  o  individuo  a  lansar  m5o

S{ecfo:0;:tsdb°assetaied:::a;:a;resse:::a:Sassrmpar!:Vqaude°set::::gal:Ban::c:^:
nomania  com   a  mais   compleL.a   degrada€ao  fisica   e   mental.   Sfo
alucina€6es  caracterfsticas  as  sensa€6es  de  formigamento  na  pele,
inte[pretadas   pelo   toxlc6mano   como   a   presen€a   de   vermes   e
insetos  que  €le  procura  retirar  da  pele.  0  sulcfdio  6,  na  maioria
das  vezes,  o  epflogo  da  triste  existencia  do cocain6mano.

ANFETAMINA  (BOLINIIA)

Iintre  n6s   o  uso   abusivo   das   anfetaminas  €  conhecido  por

pervitinismo,  pois  o  Pervitin  sem  ser  realmente  uma  anfetamina,
€  a  especialidade   farmaceutica   desse  genero  popularmente  mais
conhecida,  embora existam multas outras, como :  Benzedrina, Dexe-
drina,  Ortedrina,  Dexamil  etc.

Os  efeitos  do  pervitinismo  se  assemelham  aos  da  cocaina:-

perda   de   apetite,   ins6nia  e  maior   resistencia   a   fadiga.   SFmpre
oco[re eleva€ao de press5o arterial, tremores, palpita€6es  e midriase

(dilata€ao  da  pupjla) .
Sao   freqiientes   casos   de   psicose   alucinat6ria,   de   corifusao

mental  e  delirio  agudo.

BARBITURICOS

Ingeridos  em  grandes  doses,  os.barbitdricos  provocam  jntoxi-
ca€ao   aguda,   cujos   sintomas   se   assemelham   aos   da   embriaguez

• alco6hca.
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Por  determinar  dependencja  fisica  e  psfquica,  un  indivf duo

que   durante   2   meses   tenha   tomado   dialiamente   c6rca   de  0,75
de  barbitdrico,  apresentarf  convuls5es  epileptiformes  se  o  fome-
cinento  da droga  for  suprimjdo  bruscamente.

Sao conhecidos casos  de morte como conseqtiencia de abstinen-
cia  de  harbitdricos,  o  que  justifica  a  e_xigencia  de  tratamento  em
sanat6rio  especializado.

ACIDO  LISERGIC0

nandg;£€foand°osce(n]t%fo3,)ae;]caob:tuj'€:'se£::uer:p¥3::mar:c:Loegx6:c£:
da   dietilamida  do  acido  lis€rgico   (LSD-25).   Embora  nao   intro-
duzida  no  com€rcio,  pois  s6 6  utilizada  nos  estudos  s6bie  psicoses,
alguns  grupos  a  conseguem  no  "mercado negro",  e  se  rednem  em
•<LSD-25   parties".

0  uso  do  LSD-25  leva  a  urn  estado  psicol6gico  de  compor-
tamento  anti-social,  precedido  de  varios  sintomas  como:  midriase,
tremores,  hipertensao  arterial,  eleva€5o  da  temperatura  corporal  e
alrdnas6es. Mesmo fechando  os olhos o individuo continua vendo
figuras  geom6tricas  coloridas  e  com  movimento  ondulante.  Perde
a no€ao de tempo, a do pr6prio corpo e o contato com a realidade,
chegando  a  dissocia€ao  da  personalidade.

Seu  efeito  6  tao  podefoso,  que  algumas  gramas  seriam  sufi-
cientes   para   causar   alucina€6es   durante   12   horas   em   t6da   a

popula€ao  do  Brasil.  A milion€sina  parte  de  uma  grama  de  acido
lis€rgico  basta  para  enlouquecer  urn  adulto  por  muitas  horas.

MESCALINA

Extraida  do  Pe)/ofe,  none  dos  bot6es  de  certas  variedades  de
cactus,  encontrados  nos  Estados  aridos  do  Oeste  dos  EUA  e  no
Mexico,  produz  alucina€6es  visuais.

"a    r®Ep®ito    do    3i   mermo    6    a    podra
angulc8  do  t6dc.  a  viTtudo"-)oao  IIesBchoL
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MACONHA

HlsT6RIA   DA   MAcoNHA-Do   livro    .'A.B.C.   dos   Iintorpe-
centes   e    Psicotr6picos,    dos    Drs.    Caetano    MaiolinQ    e    Paulo
Barbosa:

•'Na  data  de   13   de  maio  de   1888   foi  abolida  a  escravidao

no   Brasil,   6poca   em   que   ja   estava   inoculado   no   sangue   do
brasilejro  o  vicio  da  or¢co#4¢  ou  de  fumar  a  "C###¢4/.I  S4!/z.c;¢''.,
sumidades  floridas  da  planta.

De   Angola,   daquela   regiao   distante,   trazida   pelos   negros
africanos;  na  Asia,  nasce  espontaneamente  al6m  do  Lago  Baikal,
onde  preparam  o  axixe,   do  aiabe  Haschich  ou  p6  de  f6lha  do
cinhano.

A  or¢coce4¢,  conhecida  por  /;¢ov4¢,  na  Africa  Ocidental,  onde
tamb6m  rccebe  os  nomes  de:  7ce¢co#4¢,  ou  7„¢£;¢4.

Da    sua   inporta€ao,    valeu-1he    a    denomina€ao    de    fumo
D`An8ola.

A  #¢¢co#b¢  6  plantada  !ia  Bahia,  Pemambuco,  Sergipe,  Ala-

goas,   Amazonas,   Para,   Maranhao   e   tamb€m   em   Mato   Grosso,
levada  para  aquele  Estado  por  emigrantes  nordestinos.

Em  Mato  Grosso  logrou  medrar  de  tal  forma  que  as  arvores
lan€aram   grandes   raizes,   sendo   dificil   seu   exterminio,   ate   por
bombas  projetadas  de  urn  aviao   (fogo  liquido).

Na regiao de Dourados, municfpio de grande expansao comer-
cial e industrial  daquele Estado, a maconha encontrou n6vo 4¢4;Z4f .

em]P5[4e;:Tnet-rsoeausze[€:n::i:rdr:ts6r:;Sts:ics:[S:}r:?eq:an"a:cop"o'r¢dfe::::
mjna€ao  do Governo Imperial,  que permitiu aos donos de engenhos
de  agicaf  tet  sob  a  sua  guarda,  ou  propriedade  de  1.000  a  1.200
negros  capturados  na  possessao portuguesa  de Angola.
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Desdc   a   data   dessc   com6rcio   cscravista   €   que   os   negros
arrancados  de  seu  ber€o  natal  traziam  todos  os  objetos  que  pudes-
sem,   inclusive  as   sementes 'da   //.4ov44   ou   r;¢77744,   entre  as   suas
vestimentas  e  nas  bonecas  "amuleto  ou  fetiches".

Dessa   6poca  em   diante,   ganhou   o   Brasil,   mais   urn  flagelci
de  profundidade  no  meio  social.

I  de  grande  conveniencia  lembrar  que  a  772aco#4¢,  no  Brasil,
adquiriu varias sinonimias,  conforme a regiao em que era plantada.

Recordando  algumas  delas,  vamos encontrar  diversos  nomes  a
ela atribuido:  no Amazonas, J;r;jo e 4;fro,. no Para, /;¢7„G¢, 77.¢w4¢,
bitto,  Pango e dirijo,. rLo Ma.£a.nhia.o, di¢mba; e[n Alagoa.s .e SF[g±pe,

/z;ova  J'4#go/¢,.  no  Rio  de  ]aneiro,  Sao  Paulo  e  Estado  do  Rio,
7ce¢co#4cz,.    e    finalmente,    no    Rio    Grande    do    Sul,    /#77zo    Jc
maconba" .

CoNsuMo-Os  fumadores  da  eeczco#44  variam  os  seus  costu-
mes  conforme  a  regiao,  devendo  salientar  que  no  nordeste  f umam
a  maconha  em  Assembl6ias  ou  Confrarias,  reunindo-se  de  prefe-
rencia,, na  casa  do  mais  velho,  fazendo-se  sentir  o  modo  predileto
atrav€s    da    utiliza€ao    do   cachimbo,   costume   esse   usado   pelos
africanos.

0   nome   desta   mctdalidade   de   fumar   a   "J/`¢77z4¢"   €   feito
atrav6s  de  urn  cachimbo  grosseiro,  confeccionado  de  uma  caba€a.
com  dispositivo  para  colocar  a  braza,  e  em  cima  desta,  a  J;¢»z4#,
fazendo-se  a  suc€ao  pelo  lado  afunilado  da  caba€a,  que  se  encon-
tra  cheio  de  agua,  a  fim  de  res friar  a  fuma€a  passando  a  guizd
de   filtro.   Atravessa   a   funa€a,   indo   ate   a   b6ca   do   fuinante,
recebendo  entao,  o  aparelho,  a  denomina€ao  de  xp¢/;c¢j.

Outras  modalidades  vamos  encontrar  com  o  aproveitaprento
da  palha  do  milho,  de  f6lhas  vegetais,  papel  couch€,  de  jomais
e  revistas,  tornando-se  dai  a  maneira  majs  facil  para  a  utiliza€ao
da. didmbd.                                    '

Os  traficantes,  em  geral,  sao  individuos  que  perderam  tudo
o  que  ha  de  born  para  rna  vida  feliz,  principalmente  o  que  qc
relaciona  com  o  sentinento  humano.  Empregan  os  mais  s6rdidos
meios   para   tolocarem   a   maldita   erva.   De  inicio   6  a  »2¢co»4¢.
fase  preparat6ria,  adquirida  pelos  principiantes  do  vicio   atrav€s
de  unri  gesto  indecente  do   traficante,   ofertando   as   suas   pr€sas,
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com   urn  cigarro   "fininho",   que   contem  menos   de   1   gramo   da
erva,  opera€ao  essa  que  se  repete  por  4  a   5  v6zes.

Ap6s   esse   paciente   trabalho   e   admitindo-se   novas  vitimas,

passara,   entao,   a   fase   de   con6rcio   pr6priamente   dita  para   o
desonesto  comerciante  e  de  desespero  para  as  vitimas.

Dai   por   diante  a  vf tina   fica   submetida   a   urn  regine   de
obtengao  da  dita  erva,  com  as  seguintes  nomenclaturas  de  nome,

peso  e  pre€o:

Fininho   .  .

D61ar    ..

1/2   D61ar
Mutuca    ...

0  Car tucho

Quilo    ..

0,76 mm
1,40 8rs

1'00 8rs

1,00 ors

5,008rs

1.000 grs

Na   antigtiidade   vamos   encontrar   o   emprego   do   canhamo
como   beberagem   e  tamb€m   como  meio   de  confeccionar  cordas,
visos  e  tecidos.

Fatos  esses,  pode-se  dizer,  ocorridos  a  quinhentos  anos  antes
de  Cristo.

A  hist6ria  nos   da  notf cias  da  presen€a  da  C¢##¢4/.r  S¢/;¢¢,
na  Siberia,  ao  p6  da  montanha,  ao  lado  do  lago  Baikal,  ha  4oo
anos   (A.C.).

Her6doto  ja  fazia  referencias  as  propriedades  da  semente  do
canhamo,  que  Cram  lansadas  s6bre  pedras  aquecidas,  espelhando,
desta   feita,   vapores   que   se   transformavam,   aos   assistentes,   em
sensa€6es  de  melancolia  ou  efusiva  alegria.

Portanto,  devemos  interpretar,  que  canhamo  6,   sem  ddvida.
de  origem  asiatica  espalhado  For  todo  o  Oriente  M6dio,   vindo
atingir  o  litoral  africano,  com  o  nome  de  "Camabjs lndica".

Seja  qual  for  a  sua  procedencia,  o  certo  e  que  tantos  sin6-
nimos   impuseram   a   .`Cannabis",   que   hoje   eles   se   definem,   se
identificam,  atrav€s  dos  sintomas  toxicol6gicos  de  suas  sumidades
floridas.

0   seu'  aparecimento  no   Brasil,   devemos   exclusivamente   ao
com6rcio   dos   escravos,   como   ja   dissemos,   vindo   da  Africa.
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A  lenda  muito  conhecida  e  sempre  lembrada,   do   Ve/4o  cJ;z
jwo»;¢#4¢,   cujo   nome   nada   mais   6   do   que   Hassam-ben-Sabak
Homairi,  princjpe  liban€s,  que  com  grande  habilidade  conseguiu
reunir,  em  t6mo  de  si,  individuos  da  mais  alta  importancia  socia)
da   6poca,   utilizandoLos  como  instrumento   de  vingan€a.

Raz6es   puramente   de   carater   crjminoso:    aqueles   homens
Cram  embriagados  pelo  haxixe,  transformando-os  em  verdadeirc>s
assassinos.

Outras   lendas   relacjonada5  com   a   diamba   sao   relatadas   de
maneira  exuberante  pelos  nossos  botanicos  e  historiadores.

Nas  possess6es  holandesa  e  francesa,  os  malaios  e  javaneses
sao  criaturas  que  tao  logo  fazem  uso  do  haxixe  transforman-se
em   verdadeiras   feras,   e   sao   presas   por   instrumentos   pr6prios.
segundo  as  leis  daqueles  pat ses.

Em   rela€ao   ao   perigo   dessa   planta,   iremos   encontrar   na
Fransa  noticias   da  funda€ao   de  urn   `tclube  de  haxixinos",   onde
vemos .a   fantasia   hist6rica   relatada   pelo   grande   poeta   Charles
Baudelaire,  que  se  utilizava  daquela  droga  com  o  dnico  fin  de
encontrar  o  Paraiso  Artificial.

E   comum   acrescentar,  mesmo  utilizando-se   de   uma   noticia
hist6rica,   que  a  India,   apesar  de  sua  grande  densidade  popula-
cional,  dois  t6r€os  das  aliena€6es  mentais  daquele  pals  sfro  devido
ao  cc7nsumo  da  777¢co#4cz.

Em   1800,  Napoleao  Bonaparte,  ap6s  as  suas  conquistas,  no
Oriente  Medio,  procurou  inpor  naquela  6poca  leis  proibitivas  em
t6mo  do  uso  da  bebida,  assim  como  a  utiliza€ao  do  canhamo.

0  mesmo  se verificou no  Brasil,  por volta de  1830, na Cidade
do   Rio   de  Taneiro,   quando   a   Camara  Municipal,   por  portaria.

proibia  o  uso  do  "pangc)",  ou  seja,  da  maconha.
Atualmente,  iremos  encontrar  uma  s6rie  de  providencias  d€

carater   administrativo,   assim   como   leis   de   conteddo   repressivcj`
em  t6mo  da  presen€a da  maconha.

Os   componentes   do   esquadrao   da   fuma€a    (repressao   aos
maconheiros)   atualmente  estao  se  radicando  entre  os  jovens  estu-
dantes  do  nosso  Estado,  de  habitos  inodemos.

Somos  ecl€ticos,  pois,  s6  combatemos  o   "cabeludo"   quando
o  mesmo  €  urn  viciado  em  maconha,  por6m,  nao  o  hostilizamos  c
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compreendemos  que  aquelc  hibjto  fez  parte  dc  urn   "sindrome"
da  juventude  mal  compreendida,  que  assim  merece  todo  o  nosso
afeto.

Levamos   ate  €les   o   nosso   aviso,   quando   desviados   para   o
lado  dos  t6xjcos  e  psicotr6picos,  apesar  de  acharmos  que  este  e
outros   habitos   sao   efemeros   como   o   foi   a   arte   denominada
`.Amouveou",  de  dura€ao  passageira.

S6  as cojsas reais  e os habitos  sadios permanecerao no  espf rito
dos  jovens,  como  o  g6sto  para  o  estudo,  a  arte  e  o  esporte,  tan
ben6ficos  para  o  adolescente,  que  dove  desenvolver-se,  no  clina
atual,  de  incertezas  e  agruras,  tao comum nos tempos  que correm" .

/

TOXICIDADE  DA MACONHA

A  maconha  verde  possui  o  acido  canabili6lico  praticamente
sen;  efeito  t6xico  sabre  o  organismo.

A maconha semimadura possui canabidiol,  tamb€m com pouco
efeito  t6xico,  co'mportando-se  de modo  id6ntico  a  maconha  velha,

pois  tamb€m  s6  possui  canabidiol.
A   maconha   madura,   no   entanto,   possui   varias   tetrahidro-

canabin6is   de   efeito   t6xico   fortissimo,    todos   agindo   s6bre   o
organismo como potente veneno, que atinge inicialmente o  c6rebro,
causando  total  desagrega€ao  psiquica.

INToxlcA€fio   AGUDA-Na  intoxica€ao   aguda  podemos   des-
tacar  tres  fases:

1Q-F¢jc   Jo,   ffl¢c¢co:-As   prineiras   baforadas   surge   urn
ligeiro  estado  de  embriaguez  com  excita€ao  miinica,  risjnho,  con--

gesfao  das  conjuntivas  e  fugaz  euforia.
2a-F4j.c t7o  /e;o:cO individuo  torna-se  agressivio  e € 1evado

ao  homicidio.  A  cr6nica  policjal  registra  diariamente  assassinatos
sem  motivos  cujas  causas  estao  na  maconha.

3Q-F¢fe  Jo  Po/co:-Depois  da  excita€ao  sobrev€m  sonolen-
cia  e  sono  profundo,  que  pode  durar  ate  23  hc>ras.

INToxlcAefro    cR6NlcA:-O   uso   continuado    da   maconha

produz  graves  disthrbios  do  sistema  nervoso  e  da  nu[rj€5o.  A  per-
versao  do  carater  e  o  estado  maniaco  acompanhado  de  id6ia  de
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perseguj€ao,  levan  o  individuo  a  terminar  os  seus  dias  nun  hos-
picio,  pojs,  a  loucura  permanente  involuntfria  €  corolario  de  uns
momentos  de  loucura  provocada.

ESTArisTlcA   CRIMINAL-Sao   dc   individuos   sob   a   a€ao   da
maconha  os  seguintes  crimes :

Agress6es  a   sociedade   . .
"  integridade  sexual
"   Prapriedade   . .
"  ao  indiv{duo   . ,  .
"  indeterminados   . .
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"0  6leool  6  a  tipo  porlofto  do   Tonono   do
-iBtoznc[   nesvoso"utloudo   Bornctrd.

AI.COOLISMO

Conta  Plutarco  que  Di6genes  ao  encontrar  urn  imbecil  disse-
1he:   "teu  pal  te  gerou  em  estado  de  embriaguez".

Alcool   Etiljco~liquido  inco]or   proveniente   da   fermenta€ao
do   asdcar,   constitui   o   elemento   mais   impoftante   das   bebidas
alco6licas.

PARA  QUE  SERVE  0  ALCOOL?

a:i®6]:::::=6E+:a:u:T£]®¥omq#iA°n::i:
I.rcmc®,

0  alcool  €  alinento?-O  alcool  nao  sendo  armazenado  no
organismo,   nem   utilizado   in   substitui€ao   de   tecido   destruf do,
embora  fome€a  7  calorias  por  grama,  nao  pode  set  considerado
urn  alimento,   pots,   al€m   de   nao   concorrer  para   preserva€ao   oil
forma€ao  de  tecidos,  ele  6  espoliante,  encabesa  a  lista  das  substan-
cias  que  maior  ninero  de  manifesta€6es  de  car€ncia  determina.

Como  t6das  as bebidas  alco6lfcas,  a  cerveja,  embora possuindo

pequena  quantidade  de  vitaminas  do  complexo  8,  nao  foge  ao rot
das  substancias  espoliantes.  0  beberrao  de cerveja tamb6m  sofrer£,
como  todos  os  alco6latras,  as  neurites  e  outras  perfurba€6es  nervo-
sas decorrentes da falta de vitaminas 8, principalmente vitamina 81.

o  ;/Coo/  c'  crz;owz7/¢»zc,7  Nao,  o  alcool  nao  €  estimulante  do
sistema  nefvoso  central,  6  antes  urn depfessor.  Sao  afetadas  negati-
vamente  pelo  alcool  t6das  as  atividades motoras,  desde  a  sinples

postura  ereta,  como  o  contr6le  da  fala  e  os movineptos  oculares.
Mesmo   ap6s   ingestao   moderada   de  alcool,   a   fun€ao   mental   €

prejudicada:-a   aprendizagem   €  retardada   e  menos  eficiente;   a
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capacidade   de   formar   associa€6es   de  imagens  ou  de  palavras   €
a[terada;  reduz-se o  poder  de aten€ao  e  concentra€ao,  prejudicando
assim  a  capacidade  de  julgamento  e  discrimina€a`o.

a  cz'/Coo/  c'  ¢c>7.;/7.a;o.7-A  jngestao  do  alcool  em  concentra€ao
acima  de  10  a  15%  aumenta  a  secre€ao  do  muco,  a  mucosa  dc,
est6mago  se  inflama  e  diminuiv  a  secre€ao  gastrica.  Age,  po[tanto,

£j:°e?t:arj:es::€:u:as:e:rsep€earoa::sttf:cda°q°uees££eTeur[:::ea:°sea:seat;tae:
da  fome.

0   alcool  deve.Ser  usado   conlra  o  trio?cO  6:lcoof,  dete[m.I_-
nando vaso dilata€ao na pele,  i>ermite a irradia€ao de calor, agindt),

portanto,  como   autentico   ``amigo   da  on€a"   que   abre   as  janelas
prewiamente  fechadas  contra.  o  frlo.  Entdo  deue  Ser  ulddo  contra  ti
c¢/or.? Tambem nacriomo ja vjmos, cada grama de alcool produz
7  calorias  e  elimina  quantidade  exagerada  de  agua  e  sais,  favore-
cendo  assim  a  desidrata€ao  do  organismo.

E~Jj;o,   Z7¢/zz  gz#  Jcrgre  o  ;/coo/.?  Al€m  do  poder  djssolvente.
combustivel  e  fracamente  antiss€tico,  o  alcool  serve  para  levar  o<
seus  escravos  a  cadeja,  hospital  ou  manic6mio. .  .

J#/cJJr/.c¢ff o  14gz/J¢-Embriaguez  causada  pela  ingestao  exces-
siva de alcool ou bebidas alco6licas;  seus sinais sao bern conhecidos.

Sinais:-Os  olhos  brilham,  o  rosto  torna-se  vermelho;  perda
da  auto-critica  e  idea€ao;  a  palavra  se  toma  desordenada;  irregu-
1aridade  de  comportamento  com  manifesta€ao   de  alegria  ou  de
dor;  loquacidade  (in  vino veritas)  e  fala mal  articulada;  incoorde-
na€ao  de  movinentos  e  da  maicha;  irritabilidade  e  combatividadc.

que  pode  levar  o  individuo  a  cometer  desatino  (estado  paran6ide
agudo  alco6lico) ;  sonolenca;  esfupor a  coma.

Sao  freqiientes  os  casos  de  mortes  por  depressao  dos  centros
respirat6rios   decorrentes   da   ingestao   de   grande   quantidade   dc
alcool,  em  tempo  relativanente  curto.

J%/oJ*;c¢f;o  C/G#/.c4-Alcoolismo  ou  Etilismo  €  o  n.one  que
se  da  ao  estado  de  vicio  do  alcool.  Alco61atra,  segundo  a  Orga-

::;:€::p¥n*j;£:£fcdodoeL,;¥ndge]usetraLd;:t:::oq::i:]aTm]an:ovtfaFvue:
perturba€ao  mental  ou  interferencia  com  sua  sadde  ffsjca,  mental.
suas  rela€6es  pessoais    e  sua  atua€ao  normal,  social  e  econ6mica`
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I/'Poj de Bc4cJorej.-Podem ser classificados os bebcdores em :

a)   Alco6latras    sedais:-aproveitam    as    reuni6es
sociais  para  se  embriagarem.  Quase  sempre  6  o  estagio

que  antecede o  segundo  grupo.
b)   Bebedores  inveterados  e habrfuais.

c)   Dip8omaniaco-6   o   b6bado   que   se   embriaga
peri6dicamente, arrastado por vontade inperiosa de beber
que  se  traduz pot  estado angustioso  que  s6  melhora  com
a  ingestao  imoderada  de  alcool  por  dias  seguidos.  Ap6s
doze ou quinze dias, geralmente nun presidio ou hospital,
ele  recobra  os  sentidos  e,  envergonhado  de  sua  conduta,
faz  as  mais  veementes  promessas  de  nao  mais  voltar  a
beber,  o  que  consegue   durante  algum  tempo,  ate  que
nova  crise  se  apresente,  a  menos  que  ele  seja  submetido
a  tratanento  especializado.

CONSEQUENCIAS DO  ALCOOLISMO CRONICO

"l®vctr  &lcool  czo  c6robf a  huncao  6  ctiror

:£ia]8o:I   ®Bg'Onctgon   d®   u"   Bi6quinr.

F;c/.er-I  caracteristica a  fisionomia  do alco61atra:  rosto  ede-
maciado,   olhos   congestionados,   telangjectasias    (vasos   capilares
djlatados)  no  nariz  e  ma€as  do rosto.

4P.  J7.gcjjz.fro-Inapetencia;  gastrjte,  responsavel  pelos  v6mi-
tos   matutinos;   catarro   intestinal;   cirrose  hepftica   (o   figado   se
degenera) ;

4P.    c;7c#/cG;o'r;o-As    art6rias    se    esclerosam    e    o    cora€ao
carrega-se  de  gordura.

4p.   reproJ#jor-As  c6lulas  seminais  sgiv  muito  sensiveis  i
a€ao   t6xica   do   alcool,   sofrem   processos   deg_enerativos,    razao

porqiie   a   descendencia   do   alco6latra   €   fisica   e   mentalmente
degradada.

S7.j;eow4  #erz/ofocos  sintomas  iniciais  e  mats  freqtientes   do
comprometimento  do  sistema  nervoso  s5o  os  tremores  das  maos
e  da  lingua.  A  dor  e perfurba€6es  motoras  decorrentes  da neurite,
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s5o  devidas  a  deficiencia  de  vitamina  81,  exageradamente  consu-
mida  pelo  alcoo[  e  evoluem  pari  paralisia  dos  membros  superiorcs
e   inferjores.

-          a) `Degenei.d€ao   cerebelar  Alco6li'cacos   sham.?s
sao  perturba€6es  da  postura  e  da  marcha.  Decorrem  da
altera€ao  degenerati\'a  de  todos  os  elementos  neurocelu-

::::Sa:::£rdt,ev¥d:eorse:ed]:[r;o:aau;::aufe;°as3£::°o°i;e€[negne::::,
de ilcool.

t3)   Doen€a  de   Mat.cbiafava-Bi g"ami-Brrcorlllada
entre  os  bebedores  de  vinho  tinto.  Tern  como  sintomas
distdrbjos   psfquicos   e   emocionais,   deteriora€ao   intelec-
tual,   crises  convulsivas,   tremor,  paralisias   e  coma.   Per-
turba€6es   estas   originadas   pela   degenera€ao   do   corLt)o
caloso

Pet.Sondljddde  do  alco6latra-Se a. destru`L€fo £'LsiczL a uno co[`s-
tante,  a  deteric>ra€ao  moral,  qLie  nunca  falta,  transforma  o  alco612-
tra mum  ser,  que  de humano s6 ten  a deformada forma-todos  os
atributos  morals  e  intelectuais  que  o  distinguem  das  bestas  estao
degradados.

Perdendo  o  dominio  inibidor,  torna-se  o  alco6latra  mentiroso,
desonesto  e  agressivo.

Para  encobrir  o  seu  desajuste  sexual,  nao  hesita  €m  enlamear
a   honra   da   pr6pria   esp6sa,   destruindo   a   dignidade   da   familid.
Recorre  aos  torpes  meios  para  justificar  os  seus  fracassos  profi`-
Sd[:n:;S;c::°t::;2:d:aps:::ae:Ce°b:1:ma6:fabr::ae,d:n]edx6::'a;:i¥eanct'e:a::

agravam  a  cada   "gole".
0   desfibramento   moral   que   nao   esconde   nas   tascas   onde

ic`eita  os  mais  ultrajant6s   "gracejos",   em  casa  se  transforma  eu
tirania,  sao  sempre  os  outros  os  responsaveis  por  sua  mis6ria.

A  esp6sa  e  filhos,   ou  pals   e  parentes  mais  pr6ximos,   al€m-     do  sofrimento  moral  padecem  agressao  fisica,  muitas  v6zes  inten-

cional,  ou  decorrente  do  esf61€o  necessario  para  arrastar  o  corpo
desfalecido  do  alco61atra  em  coma,  cujo  aspecto  e  odor  o  tran`-
mam  num  fardo  repugnante.
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S;#c7rc7772e  Jc  4Z7fj/.#G#c;cz~Embora  paresa  Paradoxal  os  sinto-
mas  mais graves  do  alcoolismo  sao os  que ocorr'em  ap6s  a  cessa€acj
da  bebjda,   razao  porque  sao  chamados  de  sindrome  de  retirada
ou  de  abstinencia,  e  dentre  ekes destacamos:

I-//c77?or  ¢/cool//co-conhecjdo  por  ressaca  acumLi-
lada  e  a  que  ocorre  ap6s  varios  dias  de   "bebedeira"-
e  se  manifesta  por   "tremedeira",   palpita€6es,  irritabili-
dade  LPeral  e  sintomas gastrointestinais  (nauseas  e  v6mi-
tos).  Mujtas  v€zes,  a  sensa€ao  de  tremor  €  intensa  e  s6
desaparece  ap6s  10  i  15  dias  do  inicio  dos  sintomas.

II-A/z/c;„ore  4/cot;/z-car-sao  as  mais  variadas aluc`i-
na€6es    que    costumam    acometer   cerca    de    25yo    dos

:::ofu9:3:::sTad;sedr:e:;5,£a,uScoS:nohoas„[oaut:u:::I;tcs,nga%vr::
dos.bebados.   Nesta,   a  caracteristica  principal  6  a  ocor-
r€ncia  de  alucina€6es  auditivas  em  urn  indivf duo  ldcido
sob  os  demais  aspectos.  I  urn  individuo  bern  orientado
no  tempo  e  no tspa€o,  com  boa  mem6ria,  sem  confus5o
mental,  mas  que  ouve  ruido  ou  vozes,  as  vezes,  amigas,
mas  outras  agressivas,  que  ele  atribui  a  vizinhos  ou  seres
sobrenaturais,   o   que   pode  leva-lo   a   pedir   prote€ao   a

policja,  cometer  agress6es  ou  suicidar-se.  Quando  ele  se
considera  urn  "iluminado"  acaba  "iluminando"  urn  leito
no  manic6mio.

III~EP/./cPJz.cz   A/cot;/7.c¢-Tamb€m   chamada   "ata-

que   de   rum",   sao   crises   convulsivas   que.1embram   a
epilepsia.

IV-Dc/;7./.#ov    r7.c772e„j`-Psicose   aguda,    caracteri-
zada por delirio,  tremor e alucina€6es visuais.  0 individuo
inicialmente  sente  nauseas,  perturba€6es  gastro-intestinais
e  falta  de   apetite.  As   alucina€6es  come€am  por  clar6es
multjcores,   em  seguida   animals   asquerosos  de  tamanho
exagerado-aranhas  enormes,  baratas  gigantescas,  rates
em  tamanho  de  elefantes  o  ata\cam  e  ele  sente  o contato
dos  mesmos  na  pr6pria  pele.

Esta  psicose  dura  de  2  a  10  dias  e  causa  aproxina'-
damente  207a  de  morte.
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I/zzJ4!#zc#;o-O   alco6latra  6   urn   doent*prccisa   dc   trata-
mento   especializado.   Ao   tratamento   das   perturba€6es   organicas
causadas  pe[o  alcool  deve-se associar a psicoterapia.  Os  "Alco6licos
An6nimos",   grupo   de   ex-alco6latras,   vein   prestando   relevante
servi€o   na   recupera€ao   de   individuos   domjnados   pelo   vicio   do
alcool.

"0   6lcool    (az   nais    q`i®    mtttaT.   ±1o    de-
aoara"rdladgton..

ETER  ETILICO

I  inpr6priamente  chamado  6ter  su[fdrico:-Quando  tomado
em  pequenas  doses,  produz  fen6menos  de  embriaguez  semelhantes
aos  produzidos  pelo  alcool,  por6m  muito  mais  violentos,  podefldo
chegar  a  convuls6es  epileptiformes.  0  eterjsmo  cr6nico,  ou  etero-
mania,   al€m   dos   transt6mos   gastro-intestinais,   determina   grave
degeneia€ao  psiquica.

Administrado  em  jnala€ao,  o  6ter  produz  fen6meno  de  excita-

€ao  e  de  embriaguez,j  seguidos  de  anestesia  e  sono  que,   embora
profundo,   6   de   pouca   dura€ao;   cessa   quando   se   interrompe   a
inala€ao.  A  sincope respirat6ria  pode ocofi.er  quando  se  aplica  €ste
tipo  de  anestesia.

0  cloreto   de  etila,   ou  Quelene,  assim  como  o  brometo  de
etila,  o cloreto de etiledeno e o tricloretileno  (Trjlene)  sao tamb6m
substancias  usadas  como  anest6sicos,  pojs  tom  propriedades  seine-
lhantes  as  do  €ter  etilico,  inclusive  em  Jox;c7.dedc.

"0g   nervco   qua   nunco   etihaquecom   a  ®
pensam®nto    que    nunca   so   pordo,   sao   o8
olen®ntog   q`ie   coziduzem   a   vlt6rict"..-rBurke.
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0  TOXICOMANO  I  UM  CRIMINOSO?

A  alinea  c  do  artigo  482  da  Consolida€ao  das  Leis  do  Tra-
balhc>   reza:    I.consti[ui   justa   causa   para   rescisao   do   contrato   de
trabalho  pelo  empregador  a  enbriaguez  habitual  ou  em  servi€o",
e  o  artigo  207  do  Estatuto  do  Funcionario  Pdblico,  em  seu`  item
Ill  diz:   "a  pena  de  demissao  sera  aplicada  nos  casos   de  incontj.-
n€ncja  pdblica  e  escandalosa,  vicio  de  jogos  proibidos  e  embriaguez
habitual" .  .  .   Serao  criminosos?  Mas  por  que  entao   puni~16s  com
t5o   terrlvel   castigo, ,privando-os   dos   meios   de  `subsistencia?.  .

I  toxic6mano  ciuem  quer?
Segundo   o   insjgne   mestre   psiquiatra   paulista,    Prof .   A.  .C,

Pacheco  e  Silva,  .<o  toxic6mano  €  urn  individuo  clue  apresenta  uma
vei.dadeira  constitui€ao  toxic6fila,  para  ele  o  uso  do  t6xico  passa
a   ser   uma   exig€ncia   m6rbida   e   imperiosa,   da  qual   dificilmente
consegue  libertar-se  sem  se  submeter  a  rigoroso  tratamento'`'.

Que   fazer   com   urn  toxl.c6mano?
0  que  se  fax  com  qualquer  doente:-trata-se.
Deve  urn  medico  de  empr€sa,  quando  constatar  urn  caso  de

toxjcomania,  afastar  imediatamente o viciado  de qualquer atividade

profissional  e  encaminha-[o  a  urn  sanat6rio  onde  sera  submetido  a
tratamento  especializado  e  totalmente  recuperado.

Sendo  urn  doente  mental,  a  permanencia  de  urn  toxic6mano
niima  coletividade  €  altamente  perigosa.   A  estatisti`ca  evidencia  o
elevado  ndmero  de  acidentes  que  €le  sofre,  e  causa,   dos  quais  as
vf timas  pagam  muitas  v€zes   com  a  pr6pria  vida   o   desequilibrio
mental  do  companheiro,  isto  sem  falarmos  nas  agress6es  intencio-
najs,  pois,  como  vjmos,  os  maconhados,  na  chamada  fase  do  leao,
ficam  dominados  pelo  instinto  homicida.

"T6da   a   ®mpr63c(   qrando   par®co   a   prin,
Cipio   impogsivol"~Carlyl®.
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Compo6to       .       Itopr.sgo       ao
Setor    de    Arle8    Gr4f lca&    de
E®cola      T€caica      Fcdera]
-Ccl8o    Suckow   da    FOB8ec.-
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