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Cetamina

1962 – foi sintetizada por Calvin Lee Stevens no laboratório de Química

Orgânica da Wayne State University - EUA, devido a colaboração com a

companhia farmacêutica Parke Davis.

A cetamina foi utilizada como um anestésico para uso humano (cirurgias) e,

principalmente, veterinário.

→Histórico



Cetamina

- A cetamina também foi utilizada durante a guerra do Vietnã (Até 1975)

devido a sua margem de segurança maior, e isso auxiliou na sua

popularização, principalmente relacionado aos seus efeitos dissociativos.

→Histórico

1978 - John Lilly publicou seu livro "The Scientist" e a popularidade da

cetamina cresceu pelos anos 80.

Guerra do Vietnã (1955-1975) Filósofo, escritor, neurocientista,
psicanalista e psiconauta americano 



Cetamina

1998 - a cetamina foi descrita pela mídia como uma "droga de estupro" ('date

rape drug') e como uma 'club drug’.

Era utilizada para fins recreativos sendo integrada nos contextos de festas rave

em eventos de música eletrônica.

Em 12 de agosto de 1999 a DEA* adicionou a cetamina em sua "lista de drogas

emergentes“.

→Histórico

* DEA - Drug Enforcement Administration



Cetamina

2019 - Foi aprovada pela Food Drugs Administration (FDA) para o uso em

pacientes com depressão .

→Histórico

O remédio é comercializado sob a marca Spravato, um

spray nasal.

A FDA aprovou a distribuição do remédio apenas por meio

de um sistema de distribuição restrito, sob uma estratégia

de avaliação e redução de risco.

Fonte: Revista Veja, Agência Brasil.Ebc, Food and Drug Administration (FDA).



Cetamina

→Histórico

2020 - O medicamento antidepressivo nasal conhecido como cloridrato de

escetamina (Spravato) recebeu a aprovação da Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (Anvisa) para o tratamento de quadros graves

de depressão.

O remédio deve ser aplicado, em associação com

medicação oral, em casos que não respondem a outros

tratamentos sob supervisão em consultório médico ou

ambulatório, por ter efeitos colaterais fortes.

Fonte: Revista Veja, Agência Brasil.Ebc, Food and Drug Administration (FDA).



• K

• Ket

• Special K

• Vitamina K

• Super K

• Heroína
Psicodélica

Cetamina

• Jet

• Super Acid

• Green

• Purple

• Mauve

• Special LA

→ Nome científico:

CI -581 ou hidrocloridrato de cetamina.

→ Outros nomes populares:



Definição

• É uma droga usada para fins anestésicos com efeitos hipnóticos. Conhecida

como “remédio para cavalo”, é muitas vezes consumida por causar efeitos

psicotrópicos.

• É uma substância que induz um estado de transe, proporcionando alívio

da dor, sedação e perda de memória. (Fonte: Wikipedia Brasil)



Cetamina

→ Comercialização

Uso veterinário:

(anestésico)

Comércio e 

Uso ilegais

Antidepressivo:

(spray nasal)



O Uso

• Cheirada

Início: 5-15 minutos
Duração: 45-60 minutos

• Ingerida

Início: 15-25 minutos
Duração: 1-2 horas

• Injetada

Início: 1-5 minutos
Duração: 1-2 horas



Epidemiologia

O uso entre estudantes do ensino médio foi de

1% no primeiro ano e de 1,7% no último ano.

Fonte: NIDA (National Institute on Drug Abuse) - Monitoring the Future 2010

Numa visão geral, os usuários de cetamina

são, predominantemente, homens brancos e

usuários de múltiplas drogas (álcool, heroína,

maconha, cocaína e ecstasy).



Epidemiologia

Os usuários de cetamina, muitas vezes, já apresentam

dependência de outras drogas e com frequência,

apresentam também complicações físicas, emocionais e

financeiras decorrentes dessas dependências.

De acordo com estudos epidemiológicos internacionais

e em subpopulações de usuários, este grupo de

substâncias é o segundo mais consumido no mundo.

Fonte: NIDA (National Institute on Drug Abuse) - Monitoring the Future 2010



Epidemiologia

A percepção de pouco ou nenhum risco relacionado

ao uso entre os estudantes, leva a uma tendência de

aumento no consumo destas substâncias, ficando

vulnerável para o desenvolvimento da dependência.

Fonte: NIDA (National Institute on Drug Abuse) - Monitoring the Future 2010

Outros comportamentos associados são sexo sem

proteção e doenças sexualmente transmissíveis.



Cetamina é legal?
• Alemanha
• Brasil
• Bélgica
• Dinamarca
• República Checa

A droga é legal para uso veterinário e ilegal para uso humano
(posse e venda sem receita médica)

• Canadá
• Cingapura
• Hong Kong 
• Noruega

Droga de Classe I (A)
drogas sem uso médico atualmente
aceito e com alto potencial de abuso

• China
• Eslováquia 
• Reino Unido

Droga de Classe II (B)
drogas com alto potencial de abuso, com
o uso potencialmente levando a severa
dependência psicológica ou física

• EUA
• México
• Nova Zelândia
• Taiwan

Droga de Classe III (C)
drogas com potencial moderado a baixo
para dependência física e psicológica

• Austrália
• França
• Suécia

Droga de Classe IV
drogas com baixo potencial de abuso e
baixo risco de dependência

Fonte: https://www.drugsand.me/en/drugs/ketamine/



Mecanismo de Ação

A cetamina bloqueia os receptores glutamatérgico do tipo NMDA, o que reduz

a atividade do sinal cerebral.

É considerada uma droga dissociativa.

A cetamina bloqueia a 

sinalização da dor



• Anestésico dissociativo

• Aumento do metabolismo cerebral

• Aumento do fluxo sanguíneo cerebral

• Aumenta a pressão intracraniana

• Espasmos musculares

• Estado cataléptico

Mecanismo de Ação

→ Efeitos no SNC:



• Alteração do humor

• Alteração da imagem corporal

• Sensações flutuantes

• Sonhos vívidos ou ilusões

• Delírios e alucinações

• Amnésia

• Psicose (em casos de esquizofrenia)

Mecanismo de Ação

→ Efeitos psíquicos:



• Taquicardia

• Aumento da pressão arterial

• Aumento do débito cardíaco

Mecanismo de Ação

→ Efeitos cardiovasculares:

→ Efeitos respiratórios:

• Laringoespasmos

• Depressão respiratória ou apneia



Mecanismo de Ação

• Dilatação pupilar

• Nistagmo

• Lacrimejamento

• Aumento da salivação

• Náusea/enjoo

• Dor epigástrica

• Gastrite

→ Outros efeitos:



Cetamina X Dependência

Usuários motivados sobretudo pelo desejo de:

• Experimentar novas sensações prazerosas e de relaxamento

• Busca de sensações hedonísticas (“sair fora do corpo”)

• Busca de efeitos oníricos e psicodélicos

• Risos imotivados

• Aumento da intensidade da perda do controle

O uso é predominante entre usuários de múltiplas substâncias.



Cetamina X Dependência

A cetamina possui um potencial claro de indução de dependência.

• São observados efeitos de tolerância, abstinência,

persistência do uso apesar dos prejuízos causados

e relatos de craving.

• O uso de cetamina tem sido associado a

episódios de suicídios, principalmente se feito

em combinação com álcool.



Cetamina X Abstinência

• Ansiedade

• Fissura

• Suor excessivo

• Taquicardia

• Tremores



O Diagnóstico

• Pela definição da CID-10 para critérios de síndrome de dependência, a

cetamina pode ser considerada uma droga que produz dependência por

ser utilizada de maneira compulsiva, com saliência de consumo e

associada a sintomas de tolerância.



• A tolerância é considerada o maior fator no desenvolvimento da

dependência no caso da cetamina, pelo fato do usuário frequente

necessitar de doses maiores para obter o efeito desejado.

O Diagnóstico



O Tratamento

• O tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível diante da

possibilidade de prejuízo decorrentes do uso destas substâncias.

• A intervenção breve em serviços de urgência tem sido importante para a

mobilização destes pacientes para o início do tratamento e pode ser feito por

qualquer profissional de saúde.

• Encaminhamento para clínicas especializadas em recuperação no uso/abuso

de drogas.



→Histórico

1912 – A droga foi sintetizada pela primeira vez pela empresa farmacêutica

Merck, pelo químico alemão Anton Köllisch em Darmstadt.

Anton Köllisch (1888-1916) Representação da molécula de ecstasy em 3D

Ecstasy (MDMA)



Ecstasy (MDMA)

1914 – Foi patenteada também pela Merck, com intuito de ser um novo

moderador de apetite.

Patente da MDMA. Fonte: https://www.mdma.net/merck/mdma-patent2.html

(BEITIA et al., 2000)

→Histórico



A MDMA só volta à luz em 1953 quando o exército americano testou várias

drogas para uso militar.

Segundo estudos realizados na época, a droga

combatia o sono e deixava os soldados mais eufóricos,

aumentando então sua eficiência em um campo de

batalha.

→Histórico

Ecstasy (MDMA)



1960 e 1970 - a MDMA foi utilizada como parte do movimento New Age

para estimulação e elevação de experiências sensoriais.

→Histórico

Ecstasy (MDMA)



Final da década de 1970 e início da década de 1980 - Foi sugerido o uso da

MDMA como adjuvante na psicoterapia por provocar um estado controlado

de alteração da consciência, auxiliando na diminuição das barreiras

psicológicas e no estabelecimento de um vínculo entre o terapeuta e o

paciente, facilitando a comunicação entre eles.
(ALMEIDA; SILVA, 2003).

→Histórico

Ecstasy (MDMA)



1985 - o U. S. Drug Enforcement Administration (DEA)

classificou a MDMA como substância “Schedule I”.

https://www.dea.gov/drug-information/drug-scheduling

Significa a sua presença na lista de substâncias controladas consideradas de alto

potencial de abuso, sem benefício terapêutico/médico e cujo uso apresenta

riscos mesmo sob supervisão médica, tornando seu uso ilegal no território

norte-americano.

→Histórico

Ecstasy (MDMA)



1986 - a OMS (Organização Mundial da Saúde) seguiu a decisão do DEA,

classificando internacionalmente a MDMA como droga de restrição

internacional*.

* listada no Anexo I na Convenção Internacional sobre Substâncias Psicotrópicas –

um tratado internacional de controle de drogas.

→Histórico

Ecstasy (MDMA)



Ao longo da década de 1990 – O ectasy começou a ser

difundido no Brasil associado com a popularização da

música eletrônica e das festas “raves”.

No início dos anos 90 – Começaram a chegar no Brasil as primeiras remessas

consideráveis da droga vindas da Europa.

A partir daí, tem crescido o número de usuários, bem como a importância

dada pelos meios de comunicação ao assunto.

→Histórico

Ecstasy (MDMA)



→ Nome científico:

3,4-Metilenodioxi-N-Metilanfetamina

→ Outros nomes populares:

• Pílula do amor

• Bala

• Doce

• E

• Tablets

• X

• XTC

• Adam

• Molly

• Thizz

• Beans

• Rolls

• Skittles

Ecstasy (MDMA)



Definição

• É uma droga psicoativa sintética que tem semelhanças com a anfetamina

(estimulante) e a mescalina (alucinógeno).

• MDMA é uma abreviatura do nome científico 3,4-metilenodioxi-metanfetamina.



→ O Uso e a Comercialização

• É, geralmente, consumido por via oral, embora possa também ser

injetado ou inalado.

• Encontrado em forma de pastilhas, comprimidos, barras, cápsulas ou pó.

Pode apresentar diversos aspectos, tamanhos e cores, de forma a tornar-

se mais atrativo e comercial.

Ecstasy (MDMA)



A ecstasy vendida nas ruas contém frequentemente um variado leque de

substâncias psicoativas misturadas com MDMA.

→ O Uso e a Comercialização

Ecstasy (MDMA)



Epidemiologia

O uso de ecstasy apresenta uma prevalência

de 0,2%-0,6% (11 a 28 milhões de pessoas) na

população entre 15 a 64 anos.

O continente que apresentou maior prevalência

foi a Europa (3.920 mil), seguido pela América

do Norte (3.210 mil) e pela Oceania (920 mil).

Fonte: NIDA (National Institute on Drug Abuse) - Monitoring the Future 2010



Epidemiologia

Na América do Sul, 530 mil pessoas haviam

feito uso de ecstasy no último ano.

Nos Estados Unidos, depois de um período

de aumento muito rápido no consumo desta

droga na década de noventa, atualmente os

estudos epidemiológicos apresentam uma

tendência à diminuição ou à manutenção do

padrão de consumo.

Fonte: NIDA (National Institute on Drug Abuse) - Monitoring the Future 2010



Epidemiologia

De acordo com o levantamento feito em salas de emergência em 2002, setenta

e dois por cento dos usuários de êxtase fizeram uso concomitante de outras

substâncias (40% álcool, 39% maconha, 20% cocaína e 5% heroína).

Setenta e cinco por cento dos usuários eram menores de 25 anos.

Fonte: NIDA (National Institute on Drug Abuse) - Monitoring the Future 2010



Ecstasy é legal?

Fonte: https://www.drugsand.me/en/drugs/mdma/

O Ecstasy é ilegal nos países:

• África do Sul

• Alemanha

• Austrália

• Brasil

• Cingapura

• Espanha

• EUA

• França

• Holanda

• Hong Kong

• Israel

• México

• Nova Zelândia

• Portugal 

• Rússia



• Seus efeitos podem durar até 8 horas. Logo após a ingestão, a MDMA

distribui-se amplamente pelo organismo, chegando ao cérebro.

Mecanismo de Ação



Mecanismo de Ação

O MDMA aumenta a atividade de três substâncias químicas cerebrais:

• Dopamina - produz aumento de energia/atividade

e atua no sistema de recompensa para reforçar

comportamentos

• Norepinefrina - aumenta a frequência cardíaca e a

pressão arterial

• Serotonina - afeta o humor, o apetite, o sono e

outras funções. Também dispara hormônios que

afetam a confiança e a excitação sexual.



• No cérebro, a transmissão de impulsos elétricos de um neurônio para outro é

feito por intermédio dessas substâncias químicas.

Sem a droga parte da serotonina utilizada nesse processo é reabsorvida. 

O ecstasy impede a reabsorção da serotonina.

Exemplo:

Mecanismo de Ação



• O ecstasy atinge o ápice 2 horas depois de consumido. É o momento de maior

atividade cerebral provocada pela droga.

A foto mostra a diferença de ativação

do cérebro com e sem o ecstasy.

Mecanismo de Ação



→ Efeitos psíquicos

Ecstasy (MDMA)

• Agitação

• Alteração do estado de humor

• Alteração do pensamento

• Ansiedade

• Mudança da percepção da realidade

• Paranoia



→ Efeitos físicos

• Diminuição do apetite

• Dilatação das pupilas

• Aceleração do batimento cardíaco

• Aumento da temperatura do corpo (hipertermia)

• Rangido de dentes

• Aumento na secreção do hormônio antidiurético

• Desidratação

Ecstasy (MDMA)



O ecstasy pode matar?
SIM.

Ecstasy mata principalmente por hipertermia e hiponatremia.



O ecstasy pode matar?
SIM.

E
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Desregulação da 
temperatura 

corporal

Perda da noção de 
cansaço e da 
temperatura

+

• Temperatura ambiente

• Ingestão de líquidos

• Atividade física intensa

• Alteração da secreção do hormônio antidiurético

• Ingestão de bebidas alcoólicas

Quando o ECSTASY se junta um ou vários destes fatores o organismo vê

comprometida a sua capacidade de CONTROLAR A TEMPERATURA.



= MORTE

ACIMA DOS 42ºC: 

- desnaturação de proteínas essenciais ao funcionamento do organismo.

- formação de coágulos fazendo uso das plaquetas sanguíneas (menor capacidade
de parar hemorragias internas).

A DESIDRATAÇÃO

(não permite a eficaz produção de SUOR para arrefecer o organismo)

+

TEMPERATURA AMBIENTE QUENTE 

+

TEMPERATURA CORPORAL elevada (POR CONSUMO DE ECSTASY)

+ 

PRODUÇÃO DE CALOR POR ATIVIDADE FÍSICA

(faz com que seja difícil ao organismo descer a temperatura)



• O uso de ecstasy normalmente começa com fins

recreativos ou como uma fuga da realidade.

• A necessidade de consumir a droga passa a ser

incontrolável, apresentando distúrbios físicos,

emocionais e mentais.

• Com o tempo, cria-se tolerância à droga e as doses

começam a aumentar para se obter os mesmos

efeitos de antes, o que pode levar a uma

intoxicação ou até mesmo à overdose.

Ecstasy X Dependência



Ecstasy X Abstinência

• Cansaço e fraqueza física

• Craving

• Depressão

• Problemas de concentração



O Diagnóstico

Com base nos critérios diagnósticos para dependência de substâncias deve-se

considerar que o ecstasy também produz dependência fisiológica segundo a

American Psychiatric Association (APA - 1995), já que preenche 4 critérios

diagnósticos:

• Induz tolerância;

• É usado em doses maiores do que o planejado;

• É usado apesar de se ter conhecimento dos efeitos adversos;

• Produz ressaca após o uso caracterizada por insônia, cansaço.



O Diagnóstico

• Existem dados que sugerem que o uso repetido do ecstasy esteja associado a

tolerância ou dependência.

• Há alguns indivíduos que usam subsequentes quantidades maiores da droga

para reforçar os efeitos psicoativos.

• É necessário definir quais os fatores sociais, genéticos, culturais, ambientais e

hormonais estão envolvidos nos efeitos a longo prazo.

(McCann, U. e  Ricaurte, G, 1991)



O Tratamento

Combate aos principais

mecanismos de defesa:

Negação

Racionalização

Projeção

Orgulho

Autoconhecimento

Reformulação

Princípios Espirituais

Psiquiatria

Psicologia

Atividade Física

Atendimento Familiar

Grupos

Nutrição

Modelo Minnesota + 12 Passos + Equipe Multidisciplinar
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