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Esta foto foi tirada em uma das pistas da 13ª edição da festa 

Exxxperience, a decoração ao fundo piscava no ritmo da música e as cores das 

luzes alternavam. Em determinados horários os dj´s eram trocados e conforme 

mudavam as músicas as pessoas vibravam e aplaudiam. Esta pista ficava em 

frente ao chill-out, que diferente de outras festas não tinha música, apenas 

local onde sentar e descansar. Por volta das cinco horas da manhã choveu 

bastante, no entanto, a festa continuou até pelo menos às catorze horas. 

 

 

4.2 Entrevistas com os grupos NU, EXP e EX-US 

 

4.2.1 Características sócio-demográficas dos entrevistados 
 

 Os dados da amostra estão representados separadamente nas Tabelas 

1, 2 e 3, a seguir. 

 

 

Figura 7 – Exxxperience – Pista de dança – Novembro, 2009 
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Tabela 1: Dados sócio-demográficos – Não Usuários (NU) 
 

Código Idade Sexo Escolaridade Estado Civil Ocupação Classe Econômica 

Nusaf35 
35 Feminino 

Superior 
completo 

Casada Designer Média alta 

Nuslm29 
29 Masculino 

Superior 

completo 
Solteiro Doutorando Média 

Nusjf25 
25 Feminino 

Superior 

completo 
Solteira Mestranda Média 

Nusgm24 
24 Masculino Médio completo Solteiro Produtor de festas Média 

Nusaf24 
24 Feminino 

Superior 
completo 

Solteira Mestranda Média 

Nusvf26 
26 Feminino 

Superior 

completo 
Solteira Mestranda Média 

Nuslf27 
27 Feminino 

Superior 

completo 
Solteira Doutoranda Média 

Nuscf30 
30 Feminino 

Superior 

completo 
Solteira 

Estagiária 

Psicologia 
Média 

Nussf25 
25 Feminino 

Superior 

completo 
Solteira Mestranda Média 

Nuscm23 
23 Masculino 

Superior 
completo 

Solteiro Mestrando Média baixa 

Nuskf27 
27 Feminino 

Superior 
completo 

Solteira Doutoranda Média 

Nusjf23 
23 Feminino 

Superior 
completo 

Solteira Desempregada Média 

Nusam36 
36 Masculino Médio completo Separado Desempregado Média 

Nusff26 
26 Feminino 

Superior 
completo 

Solteira Mestranda Média 

Nusgf25 
25 Feminino 

Superior 
completo 

Solteira Desempregada Média 

Nushm31 
31 Masculino 

Superior 
incompleto 

Solteiro Músico Média 

Nusfm23 
23 Masculino 

Superior 
incompleto 

Solteiro Músico Média baixa 

Nusrm22 
22 Masculino 

Superior 

incompleto 
Solteiro Músico Baixa 

Nusif18 
18 Feminino 

Superior 

incompleto 
Solteira Estudante Média 

Nusvf38 
38 Feminino 

Superior 

completo 
Casada Psicóloga Média alta 

Nusif29 
29 Feminino 

Superior 

incompleto 
Solteira Chefe de cozinha Média 

Nusmf28 
28 Feminino 

Superior 

completo 
Solteira Advogada Média 

Nusam28 
28 Masculino 

Superior 
completo 

Solteiro Professor Média 
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Tabela 2: Dados sócio-demográficos – Usuários Experimentais (EXP) 
 

Código Idade Sexo Escolaridade Estado Civil Ocupação Classe Econômica 

Exptf25 
25 Feminino 

Superior 
completo 

Solteira Mestranda Média  

Exptm28 
28 Masculino 

Superior 
completo 

Solteiro Escritor Média 

Expjm24 
24 Masculino 

Médio 
completo 

Solteiro Músico DJ Média 

Expmm28 
28 Masculino 

Médio 
completo 

Solteiro Diagramador Média 

Expjf31 
31 Feminino 

Superior 
completo 

Solteira Doutoranda Média 

Expim26 
26 Masculino 

Superior 
completo 

Solteiro Educador físico Média 

Expff26 
26 Feminino 

Superior 
completo 

Solteira Mestranda Média 

Expam42 
42 Masculino 

Superior 
incompleto 

Casado Produtor de filme Média 

Explf31 
31 Feminino 

Superior 
incompleto 

Casada Estudante Média baixa 

Exppf28 
28 Feminino 

Superior 
completo 

Solteiro Publicitária Média  

Expmm26 
26 Masculino 

Superior 
completo 

Solteiro Jornalista Média 

Expem27 
27 Masculino 

Superior 
completo 

Solteiro Engenheiro Média alta 
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Tabela 3: Dados sócio-demográficos – Ex - Usuários (EX-US) 
 

Código Idade Sexo Escolaridade Estado Civil Ocupação Classe Econômica 

Exusam28 
28 Masculino 

Superior 
completo 

Solteiro 
Representante 
comercial 

Média 

Exuspm28 
28 Masculino Médio completo Solteiro Vendedor Baixa 

Exusmm32 
32 Masculino 

Superior 
completo 

Solteiro Desempregado Média 

Exusaf24 
24 Feminino 

Superior 
completo 

Solteira Designer Média alta 

Exusrm34 
34 Masculino 

Superior 
completo 

Solteiro Professor Média alta 

Exusrm39 
39 Masculino 

Superior 

completo 
Casado Dj Média 

Exusff28 
28 Feminino 

Superior 

incompleto 
Casada Produtora de festas Média 

Exusjf26 
26 Feminino 

Superior 

completo 
Solteira Mestranda Média  

Exusbm26 
26 Masculino 

Superior 

completo 
Solteiro Mestrando Média alta 

Exustf25 
25 Feminino 

Superior 
completo 

Solteira 
Terapeuta 
ocupacional 

Média 

Exusnf31 
31 Feminino 

Superior 
completo 

Solteira Locutora Média 

Exusaf27 
27 Feminino 

Superior 
incompleto 

Solteira Administradora Média baixa 

Exusmm23 
23 Masculino Médio completo Casado Escritor Baixa 

Exusgf25 
25 Feminino 

Superior 
completo 

Solteira Psicóloga Média 

Exusdm21 
21 Masculino 

Superior 
incompleto 

Solteiro Estudante Média  

Exusrm24 
24 Masculino 

Superior 
completo 

Solteiro Pecuarista Média alta 

Exusgm28 
28 Masculino 

Superior 
completo 

Solteiro 
Engenheiro 
agrônomo 

Média 

Exusadm28 
28 Masculino 

Superior 

incompleto 
Solteiro 

Assistente de 

câmera 
Média  

 

Os entrevistados dos três grupos foram solicitados a referir auto-

avaliação de sua classe social e a maioria referiu pertencer à classe média. O 

estudo contou com o relato de indivíduos com idade entre 18 e 42 anos, a 

mediana de idade nos grupos NU e EXP foi de 26 anos e no grupo EX-US foi 

de 28 anos. No entanto, Em relação ao gênero, a amostra foi homogênea, em 

todos os grupos verificou-se cerca de metade masculina e a outra metade 

feminina. Os três grupos foram semelhantes com relação a outras 
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características como o grau de escolaridade, a maioria dos entrevistados 

mencionaram superior completo, porém tiveram entrevistados com o ensino 

médio completo e superior incompleto. O estado civil predominante foi solteiro, 

no entanto oito entrevistados eram casados ou conviviam maritalmente. A 

maioria dos entrevistados estava inserida no mercado de trabalho (entre outras 

ocupações produtores de festas, psicólogos, biólogos, escritores); apenas 

quatro indivíduos sem trabalho.  

 

Tabela 4: Uso na vida de outras drogas 
 

Grupo Álcool Inalantes Tabaco Maconha Cocaína Crack LSD Cetamina® Anfetamina BZD 

NU n=23 
91,3% 30,4% 60,8% 69,6% 21,7% 4,3% 17,3%  0 26% 17,3% 

EXP n=12 
100% 58,3% 75% 100% 41,6% 0 33,3% 0 33,3% 25% 

EX-US n=18 
83,3% 61,1% 83,3% 94,4% 66,7% 11,1% 66,7% 16,7% 55,6% 16,7% 

 

Em relação ao consumo de outras drogas (Tabela 4), quase todos os 

entrevistados mencionaram uso na vida de pelo menos álcool e tabaco. A 

maioria dos entrevistados dos três grupos mencionou já terem feito uso na vida 

de alguma droga ilícita, principalmente a maconha. No grupo EX-US a gama de 

drogas já utilizadas foi mais ampla, incluindo outros alucinógenos como LSD, 

drogas depressoras como Cetamina® e nitritos (inalantes) como poppers.  

 

 

4.2.2 Contexto de uso e/ou oportunidades de uso 

 

Os três grupos mencionaram a cena eletrônica como principal contexto 

de uso ou de oportunidade de uso do ecstasy. Referiram o ambiente, a música 

e o cenário como propícios para “melhorar” os efeitos da droga. 

 

“Rave é muito colorida, o som eletrônico é muito gostoso. Lá você pode 

dançar e ficar na sua viagem. É um parque de diversões de drogas. Tá 

todo mundo drogado, mas está todo mundo feliz, ninguém está 

preocupado com problemas de família, de dinheiro, ninguém”. 

(Exusnf31) 
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“Desde 94, quando apareceu a música eletrônica, eu já tinha amigos que 

freqüentavam clubes noturnos e que eram clubbers... de sábado e de 

sexta-feira começava a jornada... mas eu era novo, eu agüentava, eu ia 

tranqüilo trabalhar... a música é legal e eu estou me sentindo o maioral 

aqui no estado que eu estou”. (Exuspm28)  

 

Apesar de que a cena eletrônica tenha sido o contexto predominante 

mencionado, os EX-US relataram que fizeram uso em outros tipos de festa, 

como clubes noturnos, festas universitárias, micaretas (festa popular similar ao 

Carnaval brasileiro, mas realizada em datas distintas) e até rodeios (festa 

popular composta de shows e montaria em animais – eqüinos ou bovinos). 

Essa diversidade de contextos sugere que o consumo de ecstasy está 

associado à ambientes de festas em geral ao invés de propriamente à cena 

eletrônica.   

Um participante relatou que a última vez que usou ecstasy foi dentro da 

penitenciária em que esteve detido devido à venda de comprimidos da droga. 

Pelo menos cinco entrevistados do grupo EX-US relataram terem feito uso 

mais pesado da droga no exterior, principalmente em Londres. No entanto, 

utilizaram novamente depois que voltaram ao Brasil, mas com freqüência 

inferior ao que costumavam usar no exterior. Os entrevistados relataram que 

no exterior o preço do ecstasy é inferior ao valor cobrado pela cerveja. E o 

acesso à droga é fácil, é possível encontrar em qualquer clube noturno. 

 

“Às vezes por falta de oportunidade de ir a festas...se tivesse um 

barzinho servia e eu tomaria lá também...já tomei em festa de samba-

rock”. (Exusdm21) 

 

“Em jogos universitários, por exemplo, Intermed, Interpsico, já vi caras 

jogando basquete depois de tomar ecstasy...não sei como não morreu”. 

(Nusam28) 

 

“Meus amigos que usam fazem uso em qualquer lugar, na rave, na 

micareta eles também usam”. (Nusaf24) 
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4.2.3 Motivos de não uso no Grupo de Não-Usuários - NU 

 

Os principais motivos de não uso (para os NU) e de parada de consumo 

para os demais grupos estão esquematizados na Figura 8. O grupo NU, que 

nunca havia usado ecstasy, embora tivessem tido oportunidade, atribuiu o não 

uso de ecstasy ao medo de perder o controle, de se tornar dependente e de 

passar mal (p. e. náuseas e vômitos). Também foi referido receio dos efeitos 

agudos mais severos, como o medo de agravar algum problema cardíaco 

existente ou ter crise convulsiva. 

 

“Eu já vi algumas pessoas passando mal em festa, do tipo, com náusea 

e certo descontrole das mãos, eu tenho muito medo de usar ficar assim 

e não ter ninguém pra me ajudar”. (Nuskf27) 

 

“Eu tenho medo de experimentar e gostar, se isso acontecer vou ficar 

dependente, vou querer tomar sempre, eu não tenho muito limite”. 

(Nusif18) 

 

“No momento que eu estou colocando qualquer droga no meu 

organismo, eu não sei o que é e não tem controle de qualidade certo”. 

(Nusmf28) 

 

Este grupo também atribuiu o não uso à influência da família e da 

religião. Relataram que o medo de decepcionar a família foi um fator que 

contribuiu para o não consumo da droga. Em relação à influência religiosa, 

alguns entrevistados mencionaram que são praticantes de determinadas 

religiões e que não usaram ecstasy por não quererem contrariar os dogmas 

que seguem, e preferirem evitar o desgaste causado pelo ecstasy.  

 

“Não quero decepcionar meu pai, imagina se ele pensa que usei isso e 

também, não preciso disso para curtir a balada” (Nuslff27) 
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Outro motivo mencionado foi o de não querer se comportar como as 

pessoas sob efeito de ecstasy que são percebidas como descontroladas e com 

comportamentos tidos como bizarros. Pelo menos metade da amostra desse 

grupo relatou que a percepção sobre as pessoas que fazem uso de ecstasy é 

relativamente ruim, pois quando o indivíduo ingere a droga comumente 

apresenta comportamentos inadequados, os quais o grupo NU considerou 

bizarro. 

 

 “Ai eles me ofereceram, mas eu num quis não. Porque eu via como 

algumas pessoas ficavam bizarras e eu achava muito estranho”. 

(Nusam36) 

 

 

 

 

4.2.4 Parada de uso 
  

4.2.4.1 Grupo de Uso Experimental (EXP) 

 

Para o grupo EXP, os motivos predominantes de parada de uso 

incluíram complicações físicas, psíquicas e cognitivas atribuídas ao uso 

Figura 8 – Principais motivos de não uso (ou parada de uso) de ecstasy 
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experimental de ecstasy. Os motivos de parada atribuídos às complicações 

físicas foram ressaca ruim, tremores oculares, vômito, bruxismo, dente trincado 

e boca machucada. Os usuários experimentais relataram não terem gostado 

dos efeitos proporcionados pela ingestão da droga.  

As complicações psíquicas relatadas foram depressão, ansiedade, má-

viagem (bad-trip) e medo generalizado. Cinco entrevistados relataram que não 

continuaram o consumo de ecstasy, pois tinham experimentado apenas por 

curiosidade. O principal motivo cognitivo mencionado por esse grupo foi a falta 

de atenção tanto sob efeito da droga, como após. Os voluntários relataram que 

após o efeito foi difícil se concentrar e que aprender coisas novas é difícil.  

 

“Fiquei muito agitado, não de uma forma agitada que seja legal. Não me 

deu brisa nenhuma da que eu esperava também, não fiquei viajando”. 

(Expmam26) 

 

“Eu sei lá, eu sentia muito calor, suava muito, uma sensação de febre 

assim... e vomitei”. (Exppf28) 

 

“Eu tomei duas vezes na vida, mas nas duas vezes vomitei, fiquei com 

náusea e com medo de passar mais mal”. (Expj28) 

 

O grupo EXP se assemelhou ao grupo NU com relação ao aspecto da 

influência familiar, a metade deles relatou que não continuou consumindo a 

droga, pois aprenderam com a família que o uso de drogas pode ser ruim. 

 

“Na adolescência e início da fase adulta nunca tive vontade de usar 

nenhum tipo de droga, talvez porque eu lembrava muito dos conselhos 

dos meus pais, mas depois de adulta achei que poderia experimentar... 

foi importante pra eu saber como é”. (Expjf31) 
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4.2.4.2 Grupo de Ex-usuários (EX-US) 

 

No grupo EX-US os motivos predominantes de parada de consumo 

incluíram complicações consideradas de longo prazo de uso. Os problemas 

foram divididos em físicos, psíquicos, cognitivos e sociais. Os problemas físicos 

mencionados foram bruxismo (durante e após o uso), emagrecimento, dores 

musculares, desgaste e piora das ressacas (conforme o tempo de uso as 

ressacas pioraram).  

Apesar das complicações relatadas, os voluntários mencionaram que 

não procuraram ajuda médica para resolver quaisquer problemas associados 

ao consumo de ecstasy. 

Uma voluntária relatou que após ter feito uso de ecstasy desenvolveu 

bruxismo e mesmo após 12 meses sem usar ela continua rangendo os dentes 

durante a noite. Alguns ex-usuários relataram ter perdido peso na época em 

que usavam a droga, inclusive dois deles demoraram em recuperar os quilos 

perdidos na época de consumo mais freqüente. 

 

“Nossa, ranger os dentes quando você toma ecstasy é muito ruim, 

deviam inventar uma fórmula que não deixe ranger os dentes”. 

(Exusff28) 

 

“Quando você está sob efeito do ecstasy, você não tem tanto reflexo, 

numa dessas você pode até causar algum acidente”. (Exusam28) 

 

Os motivos psíquicos mencionados foram semelhantes aos dos usuários 

experimentais, no entanto, o medo generalizado relatado pelos EXP foi o 

motivo que diferenciou os grupos. Alguns dos EX-US relataram que tiveram 

ataques de pânico durante o uso da droga e por isso pensaram melhor e 

resolveram parar de ingerir a substância. Outros entrevistados mencionaram 

que estavam com sintomas de depressão e associaram esses sintomas ao uso 

de ecstasy.  
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“Parecia que eu tinha sido atropelada por um caminhão. Ficava o dia 

inteiro seguinte dormindo, desgasta bastante, apesar de ser muito 

legal. De certa forma eu fui abrindo mão disso”. (Exusaf24) 

 

Entre os aspectos cognitivos, problema de memória e falta de 

concentração foram os mais citadas pelos voluntários. Dois participantes que 

fizeram uso pesado durante um ano ou mais relataram ter prejuízos de 

memória mesmo após terem parado de usar ecstasy. 

 

“Eu voltei assim... Sem cérebro mesmo. O que eu sinto até hoje é falta 

de memória... Médio e longo prazo. Tem coisa que aconteceu antes de 

Londres e eu não me lembro de nada”. (Exusbm26) 

 

Pelo menos dez entrevistados relataram que algumas vezes foram em 

festas e não consumiram a droga, e observaram as pessoas que tinham usado. 

Após a observação refletiram e atribuíram esse fator como mais um motivo de 

não usar mais a droga.  

 

“Me fez desinteressar, foi de ver o comportamento no momento em que 

a pessoa está no auge da droga, né? Eu cheguei a ver pessoas 

babando. Comecei a ver como uma coisa feia mesmo. Não quero e não 

gostaria que me vissem dessa forma”. (Exusaf27) 

 

Os fatores sociais atribuídos à parada de uso foram: a maior dedicação 

ao trabalho ao invés de gastarem tempo para freqüentarem e se recuperarem 

das festas e a influência no desempenho profissional. Houve relatos de que o 

uso de ecstasy perdeu a graça, ficou desinteressante usar a droga ou até 

mesmo os indivíduos cansaram de se desgastar para se preparar para o 

consumo. Houve também um dos entrevistados que relatou que foi preso em 

decorrência da venda de ecstasy dentro de uma festa, no interior de São Paulo, 

e permaneceu detido durante um ano e oito meses. 
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4.2.4.3 Perspectiva de uso futuro 

 

Os entrevistados foram questionados em relação à perspectiva de 

experimentar (NU) ou usar novamente (EXP e EX-US) o ecstasy. Entre os 

entrevistados do grupo NU, a maioria respondeu que não tinha vontade de 

experimentar a droga. Por outro lado, uma voluntária relatou que se estivesse 

em algum contexto de uso de drogas e não tivesse a sua droga de escolha, 

possivelmente tomaria ecstasy, mas que tinha medo de como reagiria após a 

ingestão.  

 

“Nesse momento da minha vida não consigo imaginar uma situação 

onde eu experimentaria essa droga”. (Nuscm23) 

 

“Não me vejo usando, eu já uso meus remédios de tarja preta, não 

preciso de mais coisa”. (Nushm31) 

 

Entre os entrevistados do grupo EXP a resposta dada pela maioria foi a de que 

não usariam novamente. Apenas três voluntários relataram que não sabiam se 

tomariam novamente.  

 

“Não, nem se o meu time fosse campeão, nem se o Brasil for campeão 

da copa do mundo, se nascer filho meu, nada. Não tem evento que me 

faça querer usar novamente”. (Expmm26) 

 

“Hoje em dia, eu acho que não usaria em hipótese alguma, assim, não 

preconceito, mas porque eu não sinto vontade mesmo... acho que não 

percebi muitas alterações quando usei”. (Expmrm28) 

 

“É uma droga que não me trouxe nenhum beneficio em momento 

nenhum, a propaganda pra mim foi enganosa, acho que é uma droga 

inútil”. (Expam41)    

 

No grupo EX-US, um aspecto interessante foi que a maioria dos 

entrevistados relatou que usaria ecstasy novamente mesmo após ter ficado 12 
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meses sem usar. Esta resposta foi comum entre os entrevistados, tendo em 

vista que a maioria está afastada do contexto de uso. Quando são 

questionados sobre algum evento ou situação que usariam novamente a droga, 

logo relatam que se freqüentarem novamente os locais os quais costumavam 

usar possivelmente irão consumir. Porém, quatro voluntários relataram que não 

pretendem mais usar ecstasy, tendo em vista o desgaste associado ao 

consumo da droga e outras complicações descritas no item parada de uso. 

 

“Talvez se eu fosse em alguma rave novamente. Não excluo 

completamente a possibilidade de novo uso”. (Exustf25) 

 

Eu tenho vontade porque eu acho o efeito da bala muito prazerosa. Hoje 

eu conheço os riscos associados, então eu acho que dá para me cuidar 

mais do que na época”. (Exusgf28) 

 

4.2.4.4 Dependência e contexto social 

 

A maioria dos entrevistados dos grupos NU e EXP relataram acreditar 

que o ecstasy gera dependência química. O ecstasy foi referido como uma 

droga de contexto, onde os usuários tendem a direcionar sua atenção 

preferencialmente para estímulos ambientais associados à sua droga de esco-

lha, logo o contexto de uso é um fator importante para a continuação do uso. 

Os voluntários destes grupos relataram que acreditam na dependência 

associada ao contexto de uso.  

 

“Pelo menos para pessoas que eu conheço, não são dependentes de 

ecstasy. São dependentes de outras coisas, mas fazem uso do ecstasy. 

Principalmente relacionado ao contexto que freqüentam”. (Nusam28) 

 

“Eu acho que o ecstasy causa dependência de você querer usar em 

certas ocasiões, não querer usar sempre, todo dia, toda hora. Mas 

assim, toda vez que for fazer tal coisa em tal lugar eu quero usar. Eu 

acho que esse tipo de dependência que deve causar”. (Nusmaf28)  
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No grupo EX-US os voluntários mencionaram acreditar que o consumo 

de ecstasy não gera dependência química, mas associam a droga ao contexto 

de uso. Eles relatam que quando estão em alguma festa que toca música 

eletrônica, o desejo de consumir ecstasy é aumentado.  

 

“Num fazia sentido ir à rave sem ter tomado o comprimido, e nem tomar 

o comprimido sem ir à rave, porque o barato todo estava em misturar as 

coisas”. (Exusgf25) 

 

4.2.4.5 Percepção de risco 

 

Os três grupos relataram ter a percepção de que o ecstasy é uma droga 

perigosa que pode acarretar problemas físicos, psíquicos e sociais. O indivíduo 

pode se colocar em risco, ou mesmo ter comportamentos de risco que gerem 

conseqüências indesejadas. Outro aspecto associado ao risco, para os 

entrevistados, foi o fato de que o ecstasy é ilícito e envolve algum tipo de risco 

para os indivíduos que compram a droga. Considerando que o ecstasy é uma 

droga que envolve grande desgaste físico durante e após o consumo, alguns 

entrevistados relataram que não deveria ser consumida freqüentemente. 

 

“A gente nunca sabe o que tem no comprimido, né? Então é sempre 

meio que tentar a sorte, talvez eu pudesse ter tomado um comprimido 

mal feito e tal... E ter tido alguma reação pior assim”. (Expff26) 

 

“É uma droga como outra qualquer outra, não se tem controle algum 

sobre os componentes”. (Expjf31) 

 

“Eu acho que ela é ate mais perigosa do que as outras drogas, ela mexe 

muito com o seu organismo inteiro, na hora que você vai ao banheiro 

fazer xixi, a sua urina tem uma cor esquisita, já tive diarréia quando usei, 

o coração fica super acelerado e sobrecarregado, eu considero uma das 

piores drogas que eu já usei”. (Exusam30) 
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“Primeiro porque você fica vulnerável e aí você se coloca em risco de 

varias maneiras, eu acho que deve fritar alguma coisa no cérebro, eu 

acho que deve perder neurônio, sei lá. A pessoa pode ficar muito louca e 

achar que um rio é uma piscina de bolinha e pular...”. (Nusmaf28) 

 

O grupo NU relatou ter a percepção de que o ecstasy é uma droga 

acessível para pessoas que gostam de experimentar substâncias ou mesmo 

àquelas que procuram sempre se entorpecer quando querem se divertir e que 

o consumo do ecstasy pode contribuir para a execução de comportamentos de 

risco. Porém, a maioria dos entrevistados do grupo NU já fez uso de outras 

drogas. O grupo EXP acredita que o consumo da droga pode ser prejudicial por 

não se saber do que cada comprimido é composto.  

 

“O tempo de duração dela é maior do que de outras drogas e faz você 

fazer algumas coisas que você talvez nunca fizesse”. (Explf31) 

 

O grupo EX-US relatou o risco do consumo do ecstasy está associado à 

freqüência com que a droga é consumida e que por fazer parte de um ritual 

associado ao contexto de festas é preciso cuidado para que não seja sempre 

usada. 

  

“Me colocava em risco com certeza... tomava associado ao álcool, então 

tinha um risco bem grande”. (Exubm26) 

 

4.2.4.6 Influência da família e religião 

 

Com relação às crenças familiares, a maioria do grupo NU relatou que 

as crenças familiares influenciaram na não iniciação do consumo do ecstasy. 

Entre os EXP, a metade da amostra mencionou as crenças familiares como 

fator que colaborou para não continuação do uso, enquanto que o restante dos 

entrevistados não associou a não continuação com este fator. Os EX-US 

relataram que as crenças familiares não influenciaram a parada de consumo do 

ecstasy e que essa se deu por meio de outros fatores.  
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“A opinião deles pra mim é importante eu penso o que a minha mãe ia 

achar né se eu tivesse usando isso e tal.” (Nusacf24) 

 

“De forma nenhuma, nenhuma influencia e nenhuma referencia se quer”. 

(Expam41) 

 

“Não quero decepcionar meu pai, imagina se ele pensa que usei isso e 

também, não preciso disso para curtir a balada” (Nuslff27) 

 

Quando questionados sobre a influência religiosa, verificou-se que no grupo 

NU, a metade relatou que a religião os influenciou para o não consumo da 

droga. No grupo EXP, a metade relatou que a valorização de aspectos 

religiosos ou a iniciação religiosa juntamente com os princípios familiares 

colaboraram para a não continuação do uso. E no grupo EX-US os fatores 

religiosos e familiares não influenciaram na parada de consumo da droga. 

 

“A religião influenciou no começo, né, no acesso, sempre acreditar que 

eu nunca precisava de algo mais. Quando eu estou na balada eu não 

preciso nem de álcool pra ser feliz. Eu to lá pelo circulo de amigos”. 

(Nussf25) 

 

“Os valores religiosos que eu tive fazem você pensar um pouco nas 

conseqüências, tipo vou pro inferno, não nesse sentido mais de pensar 

nas conseqüências depois que eu ia fazer”. (Nusacf24) 

 

“Eu sempre fui mística. Sempre gostei de esoterismo, e sempre segui 

várias linhas dentro do esoterismo desde que eu tinha quinze anos, mas 

isso não influenciou meu uso de ecstasy e nem quando parei.” 

(Exusff28)  

 

4.2.4.7 Recursos usados para a Redução de Danos 

  

As estratégias de RD foram bastante mencionadas pelos grupos EXP e 

EX-US. Na amostra EXP, verificou-se que as estratégias de RD foram 
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utilizadas e as principais foram a ingestão de água durante o efeito do ecstasy, 

chupar pirulitos para evitar trismo e não usar outra droga junto com o ecstasy. 

Entre os EX-US as estratégias mencionadas foram semelhantes as do grupo 

EXP, a ingestão de água, uso de chicletes e pirulitos, no entanto, o que os 

diferenciou foi o relato de ingestão de alimento após o efeito da droga, após 

esses cuidados, os participantes relatam que a ressaca tende a ser menos 

ruim.  

 

“Eu tomava água porque eu sentia sede e eu me sentia hidratada, eu me 

sentia bem melhor bebendo água. E Açaí, eu adorava, era uma coisa 

que me supria as necessidades alimentares”. (Exusaf27) 

 

Os entrevistados relataram que aprenderam a utilizar essas estratégias, 

principalmente com usuários de ecstasy mais experientes, inclusive, alguns dos 

EX-US que usaram a droga com freqüência no exterior relataram que existem 

ONG´s (Organizações não-governamentais) que divulgam ações que evitam a 

ocorrência de maiores danos após a ingestão do ecstasy. 

 

“Falavam para não beber álcool junto porque era perigoso que poderia 

ficar desidratado mais rápido”. (Exusam30) 

  

“Falavam que eu precisava me hidratar, a primeira coisa que me falaram 

quando eu tomei a bala olha presta atenção, porque você precisa ficar 

tomando água pra hidratar, porque você vai ficar suando a sua 

temperatura do corpo vai subir e você precisa hidratar”. (Exusaf24) 

 

“As pessoas vão passando formas de se cuidar, eu tomava sempre com 

profissionais da saúde, meu irmão também é profissional da saúde, 

então eles também sabiam a questão de fazer massagem, inclusive 

durante o uso... cultura deles...de se massagear, de relaxar, de jogar 

água no rosto, de espirrar água no outro”.(Exusgf28) 

 

 

 



55 
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Os relatos dos entrevistados deste estudo mostraram que os motivos 

para não usar ecstasy variavam de acordo com a percepção sobre a droga, e o 

grau de experiência que a pessoa teve com a mesma. Os não usuários ou os 

usuários experimentais tenderam a atribuir motivos para o não uso mais 

relacionados aos receios dos efeitos adversos, bem como aos princípios 

morais, familiares e religiosos. Por outro lado, as pessoas que pararam, após 

um período de persistência de uso, tenderam a justificar a parada em função 

de complicações físicas, psíquicas e sociais, mas também mencionaram, em 

paralelo, o afastamento do contexto de uso por motivos associados à 

maturidade e à preocupação profissional. Estes, apesar não usarem ecstasy há 

mais de um ano, relataram a possibilidade de uso futuro se tiverem 

oportunidade para fazê-lo.  

Em relação à amostra, foi difícil encontrar pessoas que tivessem feito 

uso apenas experimental do ecstasy, assim como tivessem parado de 

consumir por pelo menos 12 meses. As pessoas às quais a pesquisadora teve 

maior contato e acesso foram os usuários de ecstasy, ou seja, foi mais fácil 

encontrar pessoas que usavam a droga do que pessoas que já tinham feito uso 

e estavam há 12 meses sem a consumir.  

Um aspecto interessante foi o fato de que, quando foi iniciada a coleta 

de dados, em março de 2009, algumas pessoas que poderiam fazer parte da 

amostra haviam retornado de um grande festival, que ocorrera em dezembro 

de 2008 na Bahia, e relataram terem ingerido ecstasy. Em função de tais 

dificuldades, a busca pela amostra foi trabalhosa e mais demorada do que o 

esperado. Outro aspecto referente à amostra que merece atenção é o fato de 

que no grupo NU houve indivíduos que fizeram uso de outras drogas, tanto 

lícitas quanto ilícitas (Bellis et al. 2003; Peters, et al, 2007). Por isso os seus 

relatos foram predominantemente referentes às percepções que eles tiveram 

em relação ao uso do ecstasy.  

Os entrevistados deste estudo tinham uma mediana de idade um pouco 

mais alta do que a da maioria dos estudos sobre ecstasy, fato que merece 

atenção na interpretação dos resultados (Gourley, 2004; Levy et al, 2005; 

Kinner & Degenhardt, 2006; Almeida et al, 2009). Este dado pode ser 

considerado um viés da amostra, tendo em vista que os primeiros relatos 

associados ao ecstasy ocorreram entre os anos de 1995 e 2000, e que a 
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popularidade da droga, principalmente entre os universitários solteiros de 

classe média, com idades entre 18 e 34 anos, aumentou entre os anos de 2003 

e 2005.  

Conforme apresentado nos resultados deste estudo, os entrevistados já 

consumiram outras drogas na vida, tendo em vista o estudo realizado por 

Andrade et al., (2010) com 12.711 universitários que verificou a prevalência de 

uso na vida das seguintes drogas: álcool em 86,2%, tabaco 46,7%, maconha 

26,1%, inalantes 20,4%, cocaína 7,7%, alucinógenos 7,6%, ecstasy 7,5%, 

tranqüilizantes 12,4% e anfetamínicos 13,8%. Conforme estes autores, o 

consumo de outras drogas precede o uso do ecstasy, inclusive neste estudo, 

verificou-se que a maior prevalência de uso na vida do ecstasy ocorreu entre 

os 18 e 24 anos (7,5%) e entre os 25 e 34 anos (11,2%). Este fato sugere que, 

para programas preventivos, o tema ecstasy deva ser posterior às outras 

drogas, e direcionado para jovens em idade mais avançadas. Outros estudos 

apontam para a mesma direção.  

Carlson et al.,(2005) realizaram estudo com 402 sujeitos com média de 

idade de 20,9 anos e utilizaram a análise de classes latente para classificar os 

voluntários, essa metodologia visa descobrir subgrupos nas amostras 

estudadas. O modelo aplicado no estudo foi de três classes, sendo limitada, 

moderada e de ampla gama. Os voluntários mais novos eram mais propensos 

a estarem na classe mais ampla de consumo de drogas. Verificou-se que 80% 

da amostra já havia feito uso de opióides, 63,4% LSD, 63,2% cocaína, 58,2% 

inalantes, 75,6% psilocibina, 50% Cetamina®, 50% calmantes e 38,3% 

metanfetamina. O uso na vida de uma gama maior de drogas ilícitas entre os 

usuários de ecstasy corrobora com os relatos de consumo de drogas da 

amostra brasileira estudada.  

Em estudo brasileiro que utilizou a internet como instrumento de coleta 

de dados e investigou 1140 indivíduos, 97,2% relataram consumir alguma 

droga antes, durante ou depois do efeito do ecstasy. Antes da ingestão do 

ecstasy, a droga consumida com maior prevalência era o álcool (59,9%), 

seguido pela maconha (54%) e inalantes (24%). Durante o efeito 68,8% fizeram 

uso do álcool, 40% da maconha, 29,7% de inalantes e de estimulantes e 11,6% 

de alucinógenos. Após o efeito do ecstasy 53,3% utilizaram a maconha, 34% o 



58 

 

álcool e 13,3% os inalantes, sendo que 32,2% relataram não consumir 

nenhuma droga após o ecstasy (Almeida et al, 2009). 

Os motivos do não uso e da não continuação do consumo dos grupos 

NU e EXP foram semelhantes, e corroboraram com os estudos que sugeriram 

o medo como sendo o principal motivo atribuído ao não uso do ecstasy. O 

receio de comprometimentos psicossociais, de perda do controle, de 

dependência e de danos à saúde, foi mencionado nos relatos dos entrevistados 

(Noto et al, 2000; Soellner, 2005; Vervaeke et al, 2008). Estes resultados 

também corroboraram com os estudos que ressaltaram os princípios morais 

e/ou religiosos e a influência dos pais como sendo fatores de proteção ao 

consumo de drogas (Noto et al, 2000; Sanchez et al, 2008). Por outro lado, a 

perda de interesse, a ilegalidade e a simples ausência de motivos para o uso, 

foram menos evidenciados pelos entrevistados, embora também sejam 

referidos na literatura (Noto et al, 2000; Soellner, 2005; Peters & Kok, 2009). 

Embora as crenças familiares e religiosas tenham sido consideradas 

importantes motivos para o não uso do ecstasy entre os grupos NU e EXP, 

para o EX-US elas não foram relevantes. Por outro lado, as questões de saúde 

foram consideradas importantes para os três grupos, no entanto os grupos EXP 

e EX-US deram ênfase às complicações físicas e psíquicas. Outros estudos 

estrangeiros e brasileiros corroboraram com esta ideia (De Micheli & Formigoni, 

2002; Soellner, 2005; Sanchez et al, 2008). Os resultados deste estudo podem 

vir a colaborar para a elaboração de programas de prevenção e de redução de 

danos, na medida em que o foco nas complicações de saúde parece ser 

relevante e adequado para ações preventivas voltadas a uma população de 

jovens adultos diversificada, a qual freqüenta os contextos de uso.  

A vulnerabilidade individual é outro aspecto a ser levado em conta em 

relação à parada de uso. Segundo Vervaeke et al, (2008) alguns indivíduos 

possuem uma maior vulnerabilidade aos componentes da droga, podendo 

vivenciar mais sensações ruins ao consumir ecstasy do que outros. Apesar 

deste fato não ter sido citado pelos entrevistados do grupo EXP, ele poderia 

explicar a não continuação do consumo do ecstasy.  

Os grupos EXP e NU referiram motivos semelhantes, ambos alegaram 

ter receio de efeitos ruins, relataram influência das crenças familiares e 

religiosas no não uso e valorizaram conseguir curtir festas sem a necessidade 
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de usar o ecstasy (Soellner, 2005; Peters & Kok, 2009). Estes resultados 

sugerem que os fatores de proteção como a família, a religião e o se divertir 

sem consumir, devem ser valorizados e utilizados na prevenção do uso.  

O uso experimental de álcool e de outras drogas pode ser um 

comportamento normativo dentro do contexto do desenvolvimento de alguns 

adolescentes e/ou jovens adultos (Peters et al, 2007).  Na amostra estudada 

todos os entrevistados relataram uso de pelo menos uma droga, lícita ou ilícita, 

na vida. Portanto, para a amostra estudada, é possível inferir que o processo 

de desenvolvimento esteja associado às experimentações de diferentes 

drogas, o que não significa a continuidade do uso de determinadas 

substâncias.  

De acordo com Kaplan (2001), o consumo de drogas nas subculturas 

(p.e. na cena eletrônica) está associado, entre outros, às representações 

coletivas da busca do prazer, ao sentimento de pertencimento a determinados 

grupos e à transgressão. Assim, é importante que os fatores de proteção sejam 

explorados nas diversas faixas etárias e esferas sociais, disseminando e 

promovendo o desenvolvimento de habilidades e de crenças que favoreçam a 

não experimentação ou, também, que procurem diminuir a possibilidade de 

continuação de uso.  

Tendo em vista a importância de habilidades de enfrentamento para a 

prevenção do uso de drogas, é fundamental que os programas abordem 

questões relacionadas às conseqüências negativas do uso de drogas a longo 

prazo e ao estilo parental, ou seja, é importante que os pais sejam treinados 

para educarem os seus filhos para enfrentarem as situações adversas que 

enfrentarão no decorrer do seu desenvolvimento. Desta maneira, a formação 

dos pais com certeza contribuirá para o desenvolvimento dos adolescentes e 

dos jovens para que estes estejam mais preparados e saibam lidar com as 

questões das drogas mais facilmente. 

As complicações relatadas pelos entrevistados incluíram problemas 

cognitivos, físicos e psíquicos. Os principais problemas cognitivos relatados 

foram os problemas de memória e a falta de concentração. Já os físicos foram 

o bruxismo, os vômitos, o emagrecimento e os tremores. Quanto aos psíquicos 

foram a ansiedade, a depressão e o medo. Outro aspecto que pode ter 

influenciado a parada de consumo é a qualidade dos comprimidos, pois os 
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voluntários questionaram a pureza dos comprimidos vendidos no Brasil, 

portanto o medo de complicações de saúde pode ter sido mencionado também 

por essa razão.  

Em estudo realizado na Holanda com 844 voluntários, em sete festas 

diferentes, verificou-se que os usuários recentes associaram o consumo mais 

aos aspectos positivos, enquanto que os usuários mais pesados tinham mais 

problemas de memória e de atenção. Da amostra estudada, 35% dos 

freqüentadores não faziam uso do ecstasy, dado esse interessante que 

corrobora com a possibilidade da ocorrência de grupos de não usuários que 

freqüentam o ambiente de risco (Engels & Bogt, 2004).  

Entre as complicações cognitivas, diversos estudos corroboram que as 

mais freqüentes estão relacionadas à memória e à atenção (Gouzoulis-

Mayfrank et al, 2005). 

Entre os problemas psíquicos, os estudos realizados com usuários e ex-

usuários do ecstasy demonstraram que sintomas como a flutuação do humor, a 

impulsividade, a depressão, a ansiedade e a paranóia, ocorrem com freqüência 

(Curran et al, 2003; Rodgers et al, 2006; Fisk et al, 2009). No Reino Unido, 

entre 47 indivíduos entrevistados, 56% associou a parada de uso devido a 

problemas na saúde mental, em que os mais citados foram a paranóia, a 

ansiedade e a depressão (Curran et al, 2003).  

Em estudo realizado por Falck et al., (2006), os indivíduos que 

consumiram ecstasy mais de 50 ocasiões apresentaram maior correlação com 

a ocorrência de sintomas depressivos graves do que os que consumiram até 

10 vezes. Os voluntários que consumiram heroína ou outros opióides tiveram 

mais propensão de terem sintomas mais graves. Outro resultado relevante foi 

que os homens foram menos propensos a apresentarem sintomas graves do 

que as mulheres. 

Rodgers et al (2006), em estudo realizado com 209 usuários de ecstasy 

que foram recrutados por intermédio de sites específicos da internet, 

investigaram as complicações psicobiológicas associadas ao consumo desta 

droga. Em relação aos aspectos físicos, os indivíduos investigados 

apresentaram queixas de tremores, de perda de peso, de bruxismo, de 

problemas sexuais e de sono.   
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Em estudo realizado por Parrott et al (2008) com usuários recreativos 

que foram avaliados sob efeito da droga e por duas semanas sem a usar, os 

autores enfatizaram as alterações endócrinas como um fator de grande 

importância. Os pesquisadores verificaram que o nível de cortisol estava 800% 

mais prevalente nos usuários que estavam sob efeito da droga, do que quando 

estavam abstinentes. Estes resultados favorecem a inferência em relação ao 

poder oxidativo do ecstasy. 

Parrott (2005) verificou que, entre usuários recentes do ecstasy, os 

efeitos positivos diminuíram ao longo do tempo de uso, enquanto que os 

sintomas ruins aumentaram, o que corrobora com os relatos dos entrevistados 

no presente trabalho. 

 Nesse estudo, os entrevistados do grupo EX-US relataram, na sua 

maioria, que tinham a perspectiva de usar a droga novamente, mesmo após a 

ocorrência de complicações que favoreceram a parada de consumo do 

ecstasy. Este dado deve ser levado em conta, tendo em vista qualquer política 

pública associada ao consumo do ecstasy.  

Falck et al., (2004) realizaram estudo com 304 usuários de ecstasy com 

idades entre 18 e 30 anos que responderam questões em relação a usar a 

droga novamente. As prevalências foram as seguintes: 8,3% não usariam 

novamente, 16,2% provavelmente não usariam, 15,8% não sabiam, 37,3% 

provavelmente usariam e 22,4% definitivamente usariam. 

Após um ano sem o uso do ecstasy, que foi um dos critérios de inclusão 

para este estudo, é possível que tenha sido atenuada a percepção dos 

sintomas desagradáveis.  Um aspecto que poderia estar associado a esse um 

ano sem o uso da droga, é a maior permissividade para novos episódios de 

uso, tendo em vista que os sintomas desagradáveis não estavam mais 

presentes de maneira tão aguda quanto na época em que os entrevistados 

faziam uso do ecstasy. 

Outra hipótese para explicar este fenômeno estaria relacionada ao 

contexto de uso. Os resultados extraídos dos relatos dos entrevistados 

sugeriram que o consumo do ecstasy estava associado às festas em geral, e a 

dependência associada ao contexto de uso. Ou seja, o condicionamento 

clássico é uma teoria que poderia ser explorada para explicar o consumo do 

ecstasy em determinados contextos, e a perspectiva de novo uso entre os ex-
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usuários (Maxwell, 2005). Quando o indivíduo está inserido no contexto no qual 

ingeriu a droga, ele irá armazenar informações emocionais e ambientais sobre 

a situação. Quando ele voltar para o mesmo local em um momento diferente 

evocará as memórias associadas anteriormente, logo a presença da droga 

também será lembrada e, possivelmente, favorecerá a ingestão dela a partir 

das pistas evocadas.    

No estudo de Falck et al. (2004) mencionado anteriormente, referente à 

possibilidade de novo uso do ecstasy, os principais contextos de uso relatados 

pelos 304 voluntários foram: 41,5% locais diversos como parques, bares e 

shows, 30,3% festas em casas de amigos, 17,8% clubes noturnos e 10,5% em 

raves, os contextos de uso variaram e esse fato corrobora com a tendência de 

que o ecstasy seja usado em diferentes locais e desta forma, a memória de uso 

será evocada em variados lugares. 

Os modelos comportamentais e cognitivos da dependência de drogas 

defendem a ideia de que os eventos ambientais servem como gatilhos para o 

uso de drogas. A reação às pistas associadas à droga pode representar um 

importante fator de risco para transição do uso recreacional para a 

dependência (Robbins & Ehrman, 2004). O condicionamento clássico explica a 

manutenção do uso de drogas como decorrência da expectativa de efeito de 

prazer aprendido a partir de experiências anteriores, comportamento que pode 

ser aprendido por meio do condicionamento clássico e associado com o 

aprendizado social. A força da associação entre o estímulo e a resposta 

depende da frequência da aparição conjunta dos estímulos. Se estes deixam 

de aparecer juntos, o condicionamento atenua-se ou ocorre a remissão 

(Degenhardt et al, 2010). 

Considerando o estudo brasileiro realizado por Almeida et al (2009), em 

que em uma amostra de 1140 indivíduos a 95,2% dos usuários consumiram a 

droga em circunstâncias de festas ou clubes noturnos, vale ressaltar a 

importância do contexto. 

Tendo em vista que o contexto de uso está fortemente associado ao 

consumo do ecstasy, é fundamental que a redução de danos seja uma política 

difundida nos diferentes contextos de festas, clubes noturnos e até mesmo 

eventos populares. Outras drogas, além do ecstasy estão associadas também 
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a estes contextos, logo a abordagem tem que ser funcional em relação às 

drogas como um todo. 

Aspectos como a maior dedicação ao trabalho, as novas 

responsabilidades ou até mesmo o amadurecimento foram citados por alguns 

entrevistados como mudanças no ciclo de vida, e foram os motivos associados 

ao não uso do ecstasy. 

Diversos usuários experimentam a droga por curiosidade, mas depois, 

se a continuam usando, eles ampliam as suas redes de relacionamento com 

outros usuários. O afastamento destas redes também pode influenciar na 

parada do consumo da droga. O afastamento do contexto de uso ocorre muitas 

vezes pelo aumento das responsabilidades no âmbito profissional, pelo medo 

da diminuição da eficácia, pelos relacionamentos pessoais e pela perda de 

interesse em relação à droga (Rodgers et al, 2006; Vervaeke et al, 2008; 

Battisti, 2009). Este último aspecto pode estar relacionado à tolerância 

desenvolvida durante o uso e/ou diminuição da qualidade dos comprimidos 

ingeridos. 

Em um estudo longitudinal de 42 meses, realizado na Alemanha, os 

pesquisadores entrevistaram 2446 estudantes dos ensinos médio e 

universitário, com idades entre os 14 e os 24 anos, tendo observado que os 

indivíduos que pararam de usar o ecstasy consumiam outras drogas ilícitas 

com maior prevalência do que os que nunca o tinham usado. Pode-se associar 

este consumo de outras drogas como sendo uma maneira de substituição de 

substância, uma vez que houve a parada do consumo do ecstasy (von Sydow 

et al, 2002). No entanto, a parada de uso também pode ser parte de um 

fenômeno transitório vivenciado por jovens adultos. A mudança do estilo de 

vida promove mudanças biopsicossociais que favorecem o afastamento dos 

contextos de uso (Battisti, 2009).  

 A percepção de risco associada ao ecstasy foi citada pelos três grupos. 

Os entrevistados relataram que obtinham informações sobre a droga por meio 

da internet, em fóruns de discussão sobre drogas ou por pessoas conhecidas 

que consomem a droga. Estas informações sugerem que o conhecimento 

sobre o assunto pode ampliar a percepção de risco, e favorecer a escolha pela 

utilização da droga com estratégias de RD. A informação disseminada entre os 

ex-usuários e os usuários do ecstasy, geralmente estão associadas à RD 
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(Maxwell, 2005; Murphy & Fisk, 2006; Peters & Kok, 2009). Tendo em vista que 

a população jovem adulta atualmente tem acesso à internet, e que a iniciação e 

a continuação do consumo do ecstasy está associada às redes de 

relacionamento do indivíduo, é importante a utilização da internet como meio 

de disseminação de informações coerentes. 

Um estudo qualitativo realizado com oitenta vendedores de ecstasy, com 

idade entre os 18 e os 60 anos, visou compreender a relação entre os 

vendedores e os usuários de ecstasy. Os resultados sugeriram que os 

fornecedores dão dicas aos usuários de como utilizarem a droga, ou seja, entre 

outras, ingerir água, alimentos, visitar o chill-out, (Kinner & Degenhardt, 2006).  

As ONGs que atuam na RD nas festas e nos festivais de música 

eletrônica dão informações sobre a hidratação, a temperatura corporal, a 

educação em saúde, o sexo seguro, e também avaliam a pureza dos 

comprimidos e dão assistência aos usuários em casos de uma má-viagem 

(Maxwell, 2005). Estas intervenções in loco visam diminuir os comportamentos 

de risco entre os usuários do ecstasy, e podem garantir, minimamente, a 

segurança das pessoas que optam por usar a droga (Jacinto et al, 2008). 

O estilo de vida dos usuários experimentais e dos ex-usuários, e as 

complicações em decorrência do uso do ecstasy, ressaltam a importância da 

intervenção in loco, tendo em vista que muitas destas pessoas não costumam 

procurar o sistema de saúde. Diversas vezes consomem drogas em padrão 

binge, e buscam aumentar o efeito do ecstasy fazendo uso de outras drogas 

em simultâneo, sendo difícil obter informações sobre o real padrão do seu 

consumo, as complicações decorrentes deste e a remissão espontânea de uso 

(Kaplan, 2001; Bellis et al, 2003; Jacinto et al, 2008; Elifson et al, 2010). 

Tendo em vista os resultados do presente estudo, é importante 

investigar, no Brasil, quais são as políticas públicas que estão relacionadas ao 

consumo de drogas sintéticas como o ecstasy, e quais são as premissas e os 

objetivos em que elas são construídas. Tal conhecimento poderia possibilitar a 

criação de programas de prevenção e redução de danos mais em consonância 

com a realidade dos adultos jovens brasileiros. É importante que os programas 

de prevenção, voltados ao consumo de drogas sintéticas, comuniquem a 

possibilidade de ocorrência de danos e tenham embasamento em valores 

morais e familiares, porém é necessário que a linguagem seja voltada ao 
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público de jovens adultos. Ações realizadas em ambientes de festas pode ser 

uma estratégia de aproximação ao público-alvo. 

É fundamental que sejam realizados estudos com o intuito de verificar se 

intervenções breves in loco são eficazes na prevenção do consumo do ecstasy 

entre os não usuários, e verificar se este tipo de intervenção é funcional para 

evitar a continuação de uso entre os usuários experimentais.  
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Os relatos dos entrevistados sugeriram diferentes motivos associados ao 

não uso do ecstasy e levantaram alguns subsídios para planejamento de 

intervenções. Os resultados indicaram que abordagens de prevenção e de RD 

deveriam se adaptar à realidade de cada grupo. A influência dos amigos e a 

atenção ao ambiente são estratégias de redução de danos que deveriam ser 

consideradas nos diferentes grupos de risco. No entanto, o foco nas 

informações sobre os efeitos e/ou conseqüências adversas tende a ter mais 

utilidade na prevenção universal para os não usuários e seletiva para os 

usuários experimentais.  

Os resultados observados sugeriram que seria importante investir em 

modelos que valorizassem o aspecto da diversão sem a necessidade do uso 

do ecstasy, pois os não usuários relataram que não sentiam necessidade de 

usar a droga para se divertirem. Outro aspecto foi a percepção em relação ao 

usuário, uma vez que os ex-usuários, os usuários experimentais e os não 

usuários acreditavam ser bizarro ficar sob efeito da droga, logo este fato 

poderia ser coadjuvante nas campanhas educativas. Desta maneira, ambos os 

grupos teriam acesso à informação, podendo influenciar e colaborar com os 

seus amigos nos diferentes contextos.  

A implicação dos resultados do presente estudo para a saúde pública é 

a necessidade de que os contextos de festas recebam atenção, tendo em vista 

que o ecstasy pode ser consumido em ambientes diversificados, deixando de 

ser uma droga apenas consumida na cena eletrônica. A atenção ao ambiente é 

fundamental para que se promova a prevenção universal e seletiva.  

Os valores pessoais e a percepção de risco foram apontados como 

sendo importantes motivos para nunca usar ou não passar da experimentação, 

mesmo que dentro de um contexto favorável para o uso. Porém, para os ex-

usuários, a parada por afastamento do contexto e a perspectiva do uso futuro 

em um eventual retorno, evidencia ainda a forte relação entre o uso do ecstasy 

e o contexto da música eletrônica. 
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Anexo I: Parecer do Comitê de Ética 
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Anexo II: Carta Informativa sobre o Projeto 

DEPARTAMENTO DE PSICOBIOLOGIA  
UNIFESP – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

CARTA INFORMATIVA – PROJETO “não uso mdma” 
 

O CEBRID (Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas 

Psicotrópicas) é um centro vinculado a Escola Paulista de Medicina. É formado 

por um grupo de profissionais de saúde interessados em avaliar como se dá o 

consumo de drogas na nossa população, visando a melhorar os programas de 

saúde e educação nessa área. 

Recentemente, observamos que embora o consumo de ecstasy em São 

Paulo venha ganhando importância, poucos são os dados sobre o fenômeno.  

Nesse sentido, o presente projeto tem por objetivo estudar e compreender, com 

base em pesquisa qualitativa, fatores associados à opção de não usar ecstasy 

entre ex-usuários e entre pessoas que, mesmo tendo tido oportunidade, optaram 

por não usar, na cidade de São Paulo e imediações, a fim de se compreender 

melhor o fenômeno e subsidiar políticas públicas de saúde. 

A participação no projeto envolve uma entrevista gravada de cerca de 

uma hora envolvendo perguntas sobre contexto do uso, comportamentos de 

risco e conseqüências médicas e psicológicas. A gravação gerada pela 

entrevista ficará em local seguro sob responsabilidade da coordenadora do 

projeto, não sendo permitido acesso por parte de qualquer pessoa alheia ao 

projeto.  

O relato é anônimo e as informações prestadas serão usadas 

exclusivamente para finalidade de pesquisa.  

A participação é voluntária, podendo ser interrompida pelo entrevistado a 

qualquer momento. 
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Anexo III: Termo de consentimento Livre-Esclarecido 

DEPARTAMENTO DE PSICOBIOLOGIA  
UNIFESP – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Projeto: Estudo qualitativo sobre os fatores associados à opção de não usar ecstasy 
no município de São Paulo 
Objetivos: Estudar e compreender, com base em pesquisa qualitativa, fatores 
associados a opção de não usar ecstasy entre ex-usuários e entre pessoas que, mesmo 
tendo tido oportunidade, optaram por não usar, na cidade de São Paulo e imediações. 
 
Procedimentos: A participação no projeto envolve uma entrevista gravada de cerca de 
uma hora envolvendo perguntas sobre contexto do uso, comportamentos de risco e 
conseqüências médicas e psicológicas. A gravação gerada pela entrevista ficará em 
local seguro sob responsabilidade da coordenadora do projeto, não sendo permitido 
acesso por parte de qualquer pessoa alheia ao projeto.  
O relato é anônimo e as informações prestadas serão usadas exclusivamente para 
finalidade de pesquisa.  
A participação é voluntária, podendo ser interrompida pelo entrevistado a qualquer 
momento. Em qualquer etapa do estudo você terá acesso aos profissionais 
responsáveis pela pesquisa para o esclarecimento de eventuais dúvidas. Os principais 
investigadores são Ana Regina Noto e Maria Angélica de Castro Comis, que podem 
ser encontradas no CEBRID (Rua Botucatú, 862 1° andar – tel: 2149 0155 ramal 151). 
Caso você tenha alguma dúvida ou consideração sobre a ética da pesquisa, entre em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (Rua Botucatú, 572 1°andar Cj 14 – tel 
5571 1062- fax 5539 7162). 
 
 
Eu,_________________________________________________________________ 
acredito ter sido suficientemente informado a respeito da pesquisa sobre “Estudo 
qualitativo sobre os fatores associados à opção de não usar ecstasy no município de 
São Paulo”, discuti com o pesquisador _______________________ sobre a minha 
decisão em participar do estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do 
estudo, os procedimentos a serem realizados; as garantias de confidencialidade e de 
esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 
despesas. Concordo voluntariamente em participar desse estudo e poderei retirar meu 
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 
prejuízos ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido ou no meu 
atendimento nesse serviço. 
     

São Paulo, ______ de ________________ de 2010. 
 

 
__________________________ 

Assinatura do entrevistado 
 

 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento livre e 
esclarecido desta pessoa para a participação neste estudo. 

 
________________________________________ 

Pesquisador(a) 
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Anexo IV: Roteiro de Entrevista Semi-estruturada – Ex-usuários e 

Usuários Experimentais 

Questionário – Ecstasy – Ex-usuário 
1. Perfil sócio-demográfico   

1.1  – Idade 

1.2  – Sexo 

1.3  - Grau de instrução (escolaridade) 

1.4  - Qual é a sua profissão/ocupação? Está trabalhando atualmente? 

1.5  - Como você define o seu status socioeconômico (classe social)?  

1.6  - Em que bairro você mora? 

1.7 – Quem mantém a casa? A casa é sua ou a casa é alugada ou de sua 

propriedade? 

1.8 – Pensando em tudo isso, como a sua vida mudou nos últimos anos? 

 

2. Uso e não uso 

2.1- Quando foi a última vez que você usou ecstasy?  

2.2 - Por que você acha que parou de usar? 

 

3. Família  

3.1 - Com quem você morava quando usava e depois que parou? 

3.2 - Como é/era o ambiente familiar na sua casa? 

3.3 - Quanto tempo você ficava com sua família x amigos quando usava e 

atualmente? 

3.4 – Que mudanças aconteceram nos últimos XX meses/anos? Namoro, 

casamento, filhos, mortes? 

 

4. Escola (pular caso o sujeito não estude)  

4.1 – Você estudava quando usava? Aonde? E atualmente, você estuda? 

4.2 – Como é/era o ambiente na sua escola / faculdade? 

4.3 – Que mudanças aconteceram nos últimos XX meses/anos? Final de curso, 

reprovação, mudança de escola/universidade/curso?  

 

5. Trabalho e ou ocupação (pular em caso de o sujeito não ter nenhuma 

experiência profissional ou de trabalho na vida)  
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5.1 - Como é/era o seu trabalho? 

5.2 - O que você pensava a respeito do seu trabalho quando usava? Você 

gostava do que fazia? E atualmente? 

5.3 - Como é/era o seu horário no trabalho?  

5.4 - Quanto tempo você usava em atividades ocupacionais x outras? E 

atualmente? 

5.5 - Que mudanças aconteceram nos últimos XX meses/anos? Mudança de 

instituição, demissão/admissão/efetivação/promoção, mudança de 

setor/atividade?  

 

6. Hobbies, hábitos, preferências e estilo  

6.1- O que você costumava fazer nas horas de lazer? E atualmente? Investigar. 

6.2 - Que tipo de música você gostava e atualmente? 

6.3 - Você tem saído na balada? Com que freqüência? 

6.4 - Como é que a sua vida social mudou nos últimos anos? 

6.5 - Que mudanças aconteceram nos últimos XX meses/anos? Mudança de 

lazer/baladas, estilo musical, amigos (rupturas, novas amizades, 

tempo/atividades com amigos)?  

 

7. Religião  

7.1 - Você tinha alguma religião na época que usava? Qual? Você é 

praticante? Freqüência? 

7.2 - Você acha que tuas crenças religiosas influenciaram no teu uso e parada 

de uso do ecstasy? 

 

8. História de uso  

8.1 - Quais outras drogas você já usou? (álcool, tabaco, solventes como lança 

e b25, maconha, cocaína, crack, metanfetamina, Cetamina®, LSD, 

antidepressivos, calmantes, anfetaminas ou outro estimulantes). Qual a 

seqüência dessas drogas? 

8.2 - Como o ecstasy entrou em tudo isso? 

8.3 - Como foi a primeira vez que usou ecstasy? 

8.4 - E o ecstasy, quantas vezes você já usou? 

8.5 - Nos últimos anos, como foi o seu consumo do ecstasy? 
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8.6 - Aonde você fazia uso do ecstasy com mais freqüência? Em que outros 

lugares você já usou?  

8.7 - Qual era a sua dose habitual? 

8.8 - Aonde você fazia o uso? Como você ia e voltava desses lugares? 

8.9 - Você aumentou a dose para ter o mesmo efeito? 

8.10 - Que outras drogas você costuma usar ou já usou junto com o ecstasy? 

Por quê?  

8.11 - Você já teve ou tem tido algum problema devido ao consumo de alguma 

droga? Que tipo de problema? Já buscou tratamento?  

 

9. Complicações médicas 

9.1- Você já teve algum problema devido ao consumo de ecstasy? Procurou 

tratamento?  

- bruxismo / quebra de dente 

- convulsão 

- depressão / síndrome do pânico 

- bad trip 

- emagrecimento 

- ansiedade 

- problemas com polícia 

- problemas com a família 

- trabalho 

- rendimento 

 

9.2 - Como é que os seguintes aspectos têm mudado ao longo dos anos? 

- memória 

- queda da resistência imunológica 

- problemas no fígado 

- ansiedade 

 

10. Possibilidade de uso futuro 

10.1 - Existe alguma situação ou evento em especial que faz com que você 

ainda sinta vontade de usar a droga? 
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11. Efeitos habituais na época de uso 

11.1 - A intensidade dos efeitos que você sentia depois de tomar o ecstasy 

diminuiu ao longo do tempo de uso? Como você justificaria isso?  

11.2 - A qualidade dos comprimidos de ecstasy piorou ao longo dos anos? 

11.3 - Você fez algo ao longo do tempo para aumentar os efeitos da droga? 

11.4 - Você tinha alguma estratégia para diminuir isso? Você usava alguma 

estratégia de redução de danos? 

11.5 - E a “ressaca” do ecstasy, você já teve? Ela mudou de alguma maneira 

ao longo do tempo?  

 

12. História do último uso 

12.1 - Quando, aonde e com quem você usou ecstasy pela última vez (ver 

data, local e contexto do uso)? 

12.2 - Qual foi a dose utilizada? 

12.3 - Que outras drogas você usou junto com o ecstasy? 

12.4 - Como você descreveria a experiência? Foi legal?  

 

13. Crenças, aspirações e mitos 

13.1 - Você acha que o ecstasy é uma droga mais segura do que as outras? O 

que faz você pensar assim? 

13.2 - O que é que você ganhou e perdeu usando ecstasy? 

13.3 - Você acha que ecstasy causa dependência? 

13.4 - Você acha que já existe bastante informação a respeito do ecstasy 

disponível? Aonde você procura se informar? 

13.5 - Você acha que o ecstasy se tornou uma droga mais popular nos últimos 

anos?  

13.6 - Você acha que o uso de ecstasy está relacionado com algum estilo de 

vida, grupo, preferência, crença, hábito ou hobbie? Como isso mudou nos 

últimos anos? 

13.7 - De que modo a sua percepção do ecstasy mudou ao longo dos últimos 

anos? 

13.8 - Pensando em tudo isso, por que você parou de usar ecstasy? 
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Anexo V: Roteiro de Entrevista Semi-estruturada – Não Usuários 

Questionário – Ecstasy – Não usuário 

1. Perfil sócio-demográfico   

1.1 – Idade 

1.2 – Sexo 

1.3 - Grau de instrução (escolaridade) 

1.4 - Qual é a sua profissão/ocupação? Está trabalhando atualmente? 

1.5 - Como você define o seu status socioeconômico (classe social)?  

1.6 - Em que bairro você mora? 

1.7 – Quem mantém a casa? A casa é sua ou a casa é alugada ou de sua 

propriedade? 

1.8- Você tem alguma religião? Qual? Você é praticante? 

1.9 – Pensando em tudo isso, como a sua vida mudou nos últimos anos? 

 

2. Oportunidade de uso 

2.1 - Você já teve oportunidades de usar ecstasy? Quantas vezes? 

2.2 - Como foi/foram essas oportunidades? 

 

3. Família 

3.1 - Com quem você mora? 

3.2 - Como é/era o ambiente familiar na sua casa? 

3.3 - Você acha que teus valores familiares influenciaram na tua decisão de 

não usar ecstasy? 

 

4. Escola (pular caso o sujeito não estude) 

4.1 – Você estuda? Aonde? 

4.2 – Como é o ambiente na sua escola / faculdade? 

 

5. Trabalho e ou ocupação (pular em caso de o sujeito não ter nenhuma 

experiência profissional ou de trabalho na vida) 

5.1 – Como é o seu trabalho? 

5.2 - Como é o ambiente no seu trabalho?  

5.3 - O que você pensa a respeito do seu trabalho? Você gosta do que faz? 
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5.4 - Como é o seu horário no trabalho?  

 

6. Hobbies, hábitos, preferências e estilo 

6.1 – O que você costuma fazer nas horas de lazer? Investigar. 

6.2 - Que tipo de música você gosta? 

6.3 – Você tem saído na balada? Com que freqüência? 

6.4 – Como é que a sua vida social mudou nos últimos anos? 

6.5 – E a sua vida, como mudou nos últimos anos? 

 

7. Religião  

7.1 - Você tem alguma religião? Qual? Você é praticante? Freqüência? 

7.2 - Você acha que tuas crenças religiosas influenciaram na tua decisão de 

não usar ecstasy? 

 

8. História de uso  

8.1 - Que outras drogas você já usou na vida? (álcool, tabaco, solventes como 

lança e b25, maconha, cocaína, crack, metanfetamina, Cetamina®, LSD, 

antidepressivos, calmantes, anfetaminas ou outro estimulantes). Qual a 

seqüência dessas drogas (em qual momento as oportunidades de uso de 

ecstasy surgiram)? 

8.2 - Você convive com pessoas que usam drogas?  

8.3 - Você convive com pessoas que usam ecstasy? Como é a relação? 

8.4 - O que você acha das pessoas que usam ecstasy? 

 

9. Oportunidade de uso 

9.1 - A que você atribui o não uso dessa droga? 

9.2 - Tinha o desejo de usar nas ocasiões de oportunidade? 

9.3 - O que te passou (ou passa) pela cabeça nessa hora? 

9.4 - Como foi/é a reação das pessoas presentes?  

9.5 - As pessoas presentes usaram (ou costumam usar)? Tiveram/Tem outras 

que também não usaram? 

9.6 - Você se arrependeu alguma vez de não usar?  

9.7 - Já teve vontade de usar? 

9.8 - Em alguma condição / circunstância você usaria? 
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9.9 - Pretende usar no futuro? 

9.10 - Quando, aonde e com quem você teve oportunidade de usar ecstasy 

(ver data, local e contexto do uso)? 

9.11 - Você deu alguma explicação do porque não iria usar a droga? 

9.12 - Qual desculpa você deu? 

9.13 - Quais os pontos positivos e negativos que você acha que tem uma 

pessoa que não usa ecstasy? 

9.14 - Você acha que é uma droga fácil / difícil de parar de usar? 

 

10. Complicações médicas 

10.1 - Você conhece alguém que teve que procurar ajuda profissional por 

algum problema causado pelo consumo do ecstasy? 

10.2 - Você já teve ou tem tido algum problema devido ao consumo de alguma 

droga? Que tipo de problema? Já buscou tratamento?  

10.3 - Que tipo de dano a saúde você acha que o ecstasy pode trazer? 

 

11. Comportamento de risco 

11.1– Me conte uma situação em que usou álcool e deu algo errado?  

11.2 - Quando você usa drogas, você acha que se coloca em risco de alguma 

maneira? 

11.3 – Você já transou sem camisinha quando sob efeito de alguma droga? 

Caso tenha, o que fez você agir dessa maneira? 

11.4  - Você dirigia (caro, moto) quando está sob o efeito de alguma droga? Por 

quê? 

 

12. Acessibilidade/qualidade 

12.1 – Você já ouviu falar sobre a qualidade dos comprimidos? Mudou nos 

últimos anos?  

 

13. Crenças, aspirações e mitos 

13.1 - Você acha que o ecstasy é uma droga mais segura do que as outras? O 

que faz você pensar assim? 

13.2 - Você acha que já existe bastante informação a respeito do ecstasy 

disponível? Aonde você procura se informar? 



90 

 

13.3 – Você acha que o ecstasy se tornou uma droga mais popular nos últimos 

anos?  

13.4 – Você acha que o uso de ecstasy está relacionado com algum estilo de 

vida, grupo, preferência, crença, hábito ou hobbie? Como isso mudou nos 

últimos anos? 

13.5 – De que modo a sua percepção do ecstasy mudou ao longo dos últimos 

anos? 

13.6 – Qual a percepção / imagem que você tem em relação a quem usa? 

O que você acha? Como vê? 

 


