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Drogas 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o termo droga 

aplica-se a todas as substâncias que se caracterizam por: 

• Produzir alterações no equilíbrio do organismo ao serem introduzidas por 

diversas vias, como inalação, ingestão, injeção, etc.; 

• Provocar no indivíduo dependência física, psíquica ou ambas; 

• Conduzir o organismo à tolerância aos efeitos que produz; 

• Levar à síndrome de abstinência, quando deixam de ser consumidas. 



Etapas envolvidas no uso de drogas 



→ Uso de substâncias químicas desenfreado com finalidade de prazer intenso 

e imediato. 

Prejuízos associados no consumo abusivo: 

• Social 

• Psicológico  

• Biológico 

Abuso de drogas 



Definição adotada pelo Escritório das Nações 

Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) 

→ são moléculas desenhadas, em sua maioria, para fins ilícitos e com o 

objetivo de evadir as medidas de controle nacional e internacionalmente 

aplicadas às substâncias já controladas, das quais derivam ou mimetizam 

os efeitos.   

Novas Substâncias Psicoativas (NSP) 



Sedativos/Hipnóticos 

Estimulantes 

Opioides 

Canabinoides 

sintéticas 

Dissociativas 

Alucinógenos 

clássicos 

Ainda não atribuídas 

Fonte de dados: UNODC, Early warning advisory on new psychoactive substances/WDR2020 

NSP 

**Os dados foram arredondados, 

portanto não somarão 100%. 

Novas Substâncias Psicoativas (NSP) 



• Substâncias que imitam o efeito de drogas tradicionais como cocaína, 

anfetamina, metanfetamina e ecstasy. 

• Atuam como estimulantes do SNC mediando as ações de dopamina, 

norepinefrina e serotonina, resultando em uma gama de efeitos como por 

exemplo: entactogênicos, empatogênicos e alucinógenos. 

 Estimulantes 

Novas Substâncias Psicoativas (NSP) 



Fenetilaminas: 

Referem-se a uma classe de substâncias com efeitos psicoativos e 

estimulantes documentados e incluem anfetaminas, metanfetaminas e 

MDMA.  

Novas Substâncias Psicoativas (NSP) 

 Estimulantes 



. 

Catinonas sintéticas 

Vulgarmente conhecidas por “Sais de Banho”, são compostos que 

derivam da catinona, uma substância psicoativa da planta africana 

khat. 

(folhas e ramos de Khat) 

 Estimulantes 

Novas Substâncias Psicoativas (NSP) 



. 

Aminoindanos 

Estimulante de curta duração que às vezes é comparado a produtos 

como a metanfetamina. É um análogo rígido da anfetamina.  

 Estimulantes 

Novas Substâncias Psicoativas (NSP) 



Piperazinas 

Essas substâncias são frequentemente vendidas como "ecstasy" 

devido a sua propriedade estimulante do SNC.  

Ex.: (BZP) benzilpiperazina e mCPP (meta- clorofenilpiperazina) 

Novas Substâncias Psicoativas (NSP) 

 Estimulantes 



 Opioides 

Um grupo quimicamente diverso de substâncias que são depressores do 

SNC. Ex.: fentanil, derivados de opiáceos 

Novas Substâncias Psicoativas (NSP) 



 Canabinoides sintéticas 

São agonistas do receptor canabinoide que produzem efeitos semelhantes 

aos do delta-9-tetrahidrocanabinol (THC). 

Novas Substâncias Psicoativas (NSP) 



 Dissociativas 

Essas substâncias formam uma classe de alucinógenos que modulam efeitos 

no receptor N-metil-D-aspartato (NMDA) no cérebro e produzem sensações 

de desprendimento e dissociação de si mesmo e do meio ambiente.  

Novas Substâncias Psicoativas (NSP) 



 Alucinógenos clássicos  (Psicodélicas) 

Um grupo quimicamente diverso de substâncias que medeia atividades 

específicas do receptor de serotonina e produz alucinações. 

Ex.: fenetilaminas substituídas, triptaminas e lisergamidas 

Novas Substâncias Psicoativas (NSP) 



 Sedativos Hipnóticos 

Substâncias que agem como depressores do SNC, cujas ações são 

derivadas da ativação de receptores do complexo GABA. 

Novas Substâncias Psicoativas (NSP) 



• é uma versão sintética de um neurotransmissor que ocorre naturalmente 

no organismo humano. 

• É considerada uma “club drug”. 

• É uma droga psicotrópica depressora do SNC. 

GHB 
Definição 



• Boa noite, Cinderela 

• Droga do Estupro 

• Ecstasy Líquido 

• G 

• Georgia 

• Heaven 

• Home Boy 

• Cherry Meth 

• Goop 

• Grievous Bodily 

• Harm 

• Liquid X 

• Scoop 

“Nomes de rua” 

GHB 



É encontrado em pequenos frascos sob a forma de líquido, incolor (embora 

possa ser tingido de qualquer cor), sem cheiro e um pouco salgado.  

Embora seja menos comum, pode ainda apresentar a forma de cápsulas ou pó.  

Forma de apresentação 

GHB 



• É geralmente consumido por via oral ou injetado 

• Usado como “Droga do Estupro” 

• Usado como droga recreacional geralmente em festas noturnas 

O uso 

GHB 



• Euforia  

• Sonolência 

• Diminuição da ansiedade 

• Confusão 

• Perda de memória 

Os efeitos do GHB iniciam em 15 a 30 minutos e podem durar de 3 a 6 horas.  

Fonte: DEA - Drug Enforcement Administration  

Efeitos 

GHB 



O GHB apresenta um baixo custo, quando comparado com outras drogas 

recreativas, sendo por isso utilizado por adolescentes em substituição às bebidas 

alcoólicas dada a semelhança dos efeitos causados, principalmente a desinibição 

e a euforia. 

Primeiro estudo sobre o consumo de GHB em escolas e festas noturnas  
- Estados Unidos, 2003 - 

GHB 
Prevalência 



Efeitos na abstinência: 

• Aumento da frequência cardíaca  

• Aumento da pressão arterial   

• Fortes dores de cabeça 

• Pensamentos psicóticos ocasionais 

• O uso regular de GHB pode levar à dependência. 

GHB 
Dependência & Abstinência 



• Droga sintética de alto poder alucinógeno 

• A droga é um derivado de anfetamina acrescentada de um átomo de bromo 

• Estimulante do SNC 

DOB 
Definição 



• Cápsula de vento 

• Cápsula do horror 

• Cápsula do medo 

• Trata-se de um pó branco em cápsulas 

transparentes que parecem estar vazias. 

• É também encontrado em selos, que dissolvem 

embaixo da língua. 

DOB 
“Nomes de rua” & Forma de apresentação 



• É consumida via oral.  

• Cápsulas com bebida alcoólica  

• Selos de papéis de alta absorção colocados na língua 

DOB 
O uso 



• Alucinações intensa 

• Aumento da frequência cardíaca 

• Aumento da pressão arterial 

• Temperatura elevada 

• Tensão muscular 

• Insônia 

Os efeitos iniciam em até 3 horas e sua duração vai depender da dose ingerida. 

DOB 
Efeitos 



São Paulo, Brasil. “Uma nova droga sintética alucinógena, com efeitos 

similares aos do LSD e que podem durar até 30 horas, foi apreendida 

pela primeira vez em São Paulo. Vendida em cápsulas transparentes 

com pequenos cristais, a droga, conhecida como "cápsula do medo" ou 

"cápsula do vento", foi achada em um centro acadêmico de estudantes 

da Unip (Universidade Paulista).” 

Maio, 2005 Fonte: Folha de São Paulo. 

DOB 
Notícia 



“Miami, EUA. No início de agosto, um jovem arrancou a mordidas 

pedaços do rosto de um homem. Austin H., 19 anos, foi preso em 

flagrante na garagem de uma casa no condado de Martin, despedaçando 

com seus dentes o rosto de um homem depois de tê-lo matado juntamente 

com a companheira a facadas e de ter ferido um vizinho.”  

Fonte: BBC, Agosto/2016. 

FLAKKA 
Notícia 



• Versão sintética da catinona 

• Estimulante similar à anfetamina 

FLAKKA 
Definição 



• Droga “zumbi” 

• Gravel (“Cascalho”)  

• Pode ser ingerida, inalada, injetada ou vaporizada em cigarros eletrônicos. 

FLAKKA 
“Nomes de rua” & Forma de apresentação 



• Delírio intenso 

• Psicose 

• Paranoia 

• Força física incomum 

• Hipertermia 

• Taquicardia 

• Aumento da pressão arterial 

FLAKKA 
Efeitos 



FLAKKA 
Prevalência 

Pouco menos de 1% dos adolescentes americanos usam conscientemente a 

droga sintética FLAKKA, de acordo com uma nova pesquisa. 

"A principal descoberta foi que menos de 1% dos alunos do ensino médio 

usaram FLAKKA no ano passado", disse Joseph P., professor associado de 

Saúde da População da NYU Langone. 
Fonte: CNN, Janeiro/2019. 



Embora não há relatos de dependência e abstinência de FLAKKA, destaca-se 

que o consumo frequente de doses elevadas de catinonas sintéticas pode levar 

ao desenvolvimento de tolerância, dependência e ainda causar síndrome de 

abstinência após suspensão do consumo da droga.  

FLAKKA 
Dependência & Abstinência 



• Droga opioide 

• Derivada da morfina 

• Preparação similar a das metanfetaminas 

Foto: Processo de preparação da droga que, 

em seguida, será aquecida.  

Fonte: Time.com 

KROKODIL 
Definição 



• Krokodil 

• Russian Magic 

• Líquido amarelado com um cheiro ácido forte 

• Krokodil é injetável 

KROKODIL 
“Nomes de rua” & Forma de apresentação 



• Úlceras por toda pele e mucosas 

• Delírio 

• Agitação 

• Paranoia 

• Pensamentos suicidas 

KROKODIL 
Efeitos 



Tem grande potencial para levar à dependência física 

e psíquica, o que estimula um consumo cada vez 

maior e frequente.  
 

Em comparação com a morfina, os resultados 

mostram um aumento da toxicidade.  
 

Ensaios clínicos iniciais em seres humanos que 

utilizam desomorfina resultaram na constatação de 

que pequenas quantidades são altamente viciantes.  

KROKODIL 
Dependência & Abstinência 



1 2 

3 4 

KROKODIL 



• Esta droga faz parte da família dos sais de banho 

• Produzida a partir de um estimulante de ação rápida, a mefedrona  

MIAU MIAU 
Definição 



• Miau 

• 4 mmc  

• M-Cat 

• Drone 

• White Magic 

• MC 

O pó é branco ou amarelado 

Pode ser inalada ou ingerida em 

forma de cápsulas e comprimidos Junto com bebida alcoólica 

MIAU MIAU 
“Nomes de rua” & Forma de apresentação 



• Agitação 

• Alucinações 

• Ansiedade 

• Delírios 

• Hipertensão 

• Insônia 

• Palpitações 

• Taquicardia 

MIAU MIAU 
Efeitos 



O consumo do produto aumentou de forma expressiva nos Estados Unidos.  

 

Em 2010, a Associação Americana de Centros de Controle de 

Envenenamento registrou 303 pessoas atendidas em hospitais por efeitos 

provocados pela droga. 

 

No primeiro semestre de 2011, o número subiu para 3.470. 

MIAU MIAU 
Prevalência 



A mefedrona é mais propensa a provocar dependência do que as demais 

drogas, como o efeito desaparece rapidamente, há maior tendência a uma 

nova ingestão. 

MIAU MIAU 
Dependência & Abstinência 



• Droga dissociativa 

• Provoca anestesia dissociativa, isto é, deprime os centros nervosos 

responsáveis pela dor e impede que a percepção corporal chegue às 

funções cerebrais. 

PÓ DE ANJO 
Definição 



• Apresenta-se sob a forma de pó branco cristalino com sabor amargo, cápsulas 

ou líquido amarelado.  

• Pode ser: fumado, inalado, injetado ou ingerido 

• Hog 

• Krystal 

• Angel Dust 

• Boat 

• Peace Pill 

• Poeira da lua 

• Zoom 

PÓ DE ANJO 
“Nomes de rua” & Forma de apresentação 



• Surtos de ansiedade 

• Alucinações 

• Delírios paranoides 

• Comportamento violento e agressivo 

PÓ DE ANJO 
Efeitos 



• Em 2011 as visitas ao departamento de emergência para PCP, MDMA e 

LSD combinadas foram de 75.538 nos Estados Unidos.  

• Estatísticas de 2017 revelaram que 2,2% das pessoas com 12 anos ou 

mais já haviam usado a substância durante a vida, assim como 2,7% das 

pessoas com 26 anos ou mais. 

Fonte: DEA – United States Drugs Enforcement Administration 

PÓ DE ANJO 
Prevalência 



• A fenciclidina causa dependência, pois afeta a composição química do 

cérebro. Ao ingerir PCP, as pessoas experimentam alegria e uma clareza de 

pensamento percebida. Dependendo de como o ingeriram, as pessoas 

podem sentir os resultados da substância com bastante rapidez.  

PÓ DE ANJO 
Dependência & Abstinência 



• É uma mistura de produtos químicos industriais com moléculas 

sintéticas de THC pulverizados sobre qualquer erva seca (como capim, 

ervas finas, etc) envoltos em brilhantes e chamativos pacotes coloridos.  

MACONHA SINTÉTICA 
Definição 



• K2 

• K4 

• Black Mamba  

• Cannabis Blends 

• Kronic   

• Legal High 

• Spice  

• A droga também é encontrada em forma líquida, a qual 

pode ser borrifada em ervas, papéis e posteriormente 

fumada. 

• Sua forma de consumo, se dá na maioria das vezes com 

a colocação de um pequeno seguimento de papel 

impregnado com a droga na boca. 
papéis umedecidos 

ervas umedecidas 

MACONHA SINTÉTICA 
“Nomes de rua” & Forma de apresentação 



→ Efeitos:  

• Agitação 

• Alta sudorese 

• Convulsões 

• Dor no peito 

• Medo 

• Náusea 

• Pânico 

• Paranoia 

• Prostração 

MACONHA SINTÉTICA 
Efeitos 



Existem dois tipos diferentes de canabinoides 

sintéticos.  

O primeiro grupo ainda é considerado ilegal, pois 

é formado por compostos que não foram 

regulamentados e fazem parte do mercado negro 

de cannabis.  

 

O outro já é considerado legal porque possui 

compostos produzidos em laboratórios por 

empresas farmacêuticas e aprovados pelo órgão 

regulador do governo. 

MACONHA SINTÉTICA 



- Global Drug Survey - Como foi feito o estudo que 

detectou a maconha sintética no Brasil 

 

- 102 mil participantes de vários países responderam a 

um questionário on-line sobre o uso de drogas (legais ou 

não) e hábitos de vida. 

 

- 5.740 participantes eram do Brasil: 5,7% do total. 

MACONHA SINTÉTICA 
Prevalência 



Desde 2008, foram detectados na Europa 209 novos canabinoides 

sintéticos, incluindo 11 que foram comunicados pela primeira vez em 2020.  

Em 2019, os Estados-Membros da UE contabilizaram cerca de 6.500 das 

18.700 apreensões comunicadas na União Europeia, Noruega e Turquia, 

e 200 dos 900 kg apreendidos. 

MACONHA SINTÉTICA 
Prevalência 



Em 2009, num estudo de Zimmermann et al., foi descrito um caso em que 

houve retirada do canabinoide sintético e posteriormente síndrome de 

abstinência, num indivíduo que ao longo do tempo foi fumando cada vez 

mais “Spice”, uma vez que a dose inicial já não era suficiente nem 

causadora dos efeitos iniciais.  

Quando houve retirada da droga, o indivíduo sentiu-se agitado, com 

tremores, náuseas, vómitos, dores de cabeça e bastante deprimido (Alves, 

Spaniol e Linden, 2012), sugerindo que os canabinóides sintéticos causam 

dependência física que leva a síndrome de abstinência. 

MACONHA SINTÉTICA 
Dependência & Abstinência 



• é um alucinógeno sintético potente vendido como uma alternativa ao 

LSD ou mescalina (uma droga alucinógena feita a partir de um cacto). 

• Também conhecido como: 25B, 25I, 25C, Dime, Gnome, N-Bomb, 

Smiles,  Solaris, New Nexus. 

NBOMe 
Definição 



• Comercializado em forma de pílulas, pó, ampolas e blotters – 

pequenos pedaços de papel impregnados com a substância;  

• o NBOMe é vendido como se fosse o LSD, e consumido 

advertidamente pelos usuários como tal.  

NBOMe 
Forma de apresentação & Uso 



• Confusão 

• Insônia 

•  Pensamento em loop, recursivo e fora de 

controle 

•  Paranoia, medo e pânico 

•  Sentimentos indesejados e esmagadores 

NBOMe 
Efeitos 



NBOMe 

Em fevereiro de 2015 a Anvisa colou 11 variações da 

droga na lista de substâncias proibidas, porém seus 

fabricantes estão sempre inventando um novo nome 

para a droga. 

Prevalência 

O avanço crescente do consumo da droga se alastrou por todo o mundo, 

sobretudo por ser mais barato de produzir e ser vendido como LSD. 

Há registros que o NBOMe começou a ser consumido no exterior em 2010 

e chegou ao Brasil no final de 2011. 



→ é uma droga recreacional à base de xarope de codeína, refrigerante, bala 

de goma e muitas vezes misturado com remédios anti-histamínicos, como 

a prometazina. 

LEAN 
Definição & “Nomes de rua” 



• Mistura de medicamento, xarope, bala de goma e refrigerante, é 

consumida em forma de bebidas com a coloração roxa.  

• É mais comum encontrar em festas noturnas e raves 

LEAN 
Formas de apresentação & Uso 



• Sentimentos de euforia 

• Frequência cardíaca diminuída 

• Respiração lenta 

• Cárie dentária 

• Ganho de peso 

• Visão prejudicada 

• Perda de memória 

• Alucinações 

LEAN 
Efeitos 



Muitos usuários Lean subestimam os perigos de beber codeína.  

Além disso, celebridades como Justin Bieber, Rob Kardashian e Soulja 

Boy popularizaram a bebida nas redes sociais.  

Justin Bieber Rob Kardashian Soulja Boy  

LEAN 
O uso desenfreado da droga 



DJ Screw Pimp C Big Moe 

A grande mistura de glicose e compostos químicos torna a droga poderosa 

e fatal, causando a morte do consumidor depois do consumo em grandes 

doses. 

LEAN 
Mortes causadas pela droga 



• A codeína é derivada da planta da papoila do ópio (semelhante 

à morfina) e é um dos opioides mais fracos. No entanto, ainda é 

altamente viciante e potencialmente prejudicial ao corpo.  

•  É possível que um indivíduo desenvolva um vício em Lean em um 

período de tempo relativamente curto devido à forma como os opioides 

causam um curto-circuito no sistema de resposta de recompensa do 

cérebro. 

LEAN 
Dependência & Abstinência 



• Presente nos famosos cogumelos mágicos 

• É um alcaloide psicodélico que ativa principalmente os receptores 

5HT2A (receptores de serotonina). 

PSILOCIBINA 
Definição 



• Esses cogumelos são encontrados na natureza.  

• No Brasil, sua presença é comum em fazendas onde há criação de gado - 

pois eles crescem no esterco.  

• Mas é necessário um cuidado grande na hora de identificar eles, pois 

é possível confundi-los com cogumelos venenosos! 

PSILOCIBINA 
Onde encontrar? 



• A psilocibina é normalmente consumida por via oral, como em chás ou 

em alimentos.  

• Cogumelos desidratados também podem ser esmagados em um pó e 

preparados em forma de cápsula para melhor ingestão.  

PSILOCIBINA 
O uso 



PSILOCIBINA 
Efeitos 

• Sentimentos de alegria, felicidade e euforia 

• Tranquilidade e um “despertar espiritual” 

• Mudança rápida de emoções 

• Desrealização, ou a sensação de que seu meio envolvente não é real 

• Despersonalização, ou uma sensação de sonho  



PSILOCIBINA 
Riscos 

• Pessoas que tomam psilocibina não devem, sob hipótese alguma, dirigir 

ou realizar qualquer ação em que a coordenação motora seja necessária.  

•Algumas pessoas podem sofrer alterações persistentes e angustiantes em 

percepções (principalmente visuais) que podem durar de minutos e horas, 

semanas caso o que foi emergido não seja processado até o fim. 



PSILOCIBINA 
Cogumelos com Psilocibina 

Copelandia Cyanescens Psilocybe aeruginascens 



PSILOCIBINA 

Pholiotina Cyanopus Galerina steglichii 

Cogumelos com Psilocibina 



PSILOCIBINA 

Psilocybe Silvatica Mycena Cyanorrhiza 

Cogumelos com Psilocibina 



PSILOCIBINA 

Psilocybe Atlantis 

Cogumelos com Psilocibina 



AMANITA MUSCARIA 

Lembra do cogumelo do Mário?  

Aquele que dava a vida pra ele? 

 

 Oficialmente, o cogumelo se chama  

Amanita Muscaria 

Basicamente todas as suas partes são altamente 

psicoativas. 



A literatura tem demonstrado que vários tratamentos ambulatoriais 

psicossociais/comportamentais são eficazes para promover a redução e a 

abstinência do uso de substâncias piscoativas. 

A maior parte dos estudos com resultados promissores usou a terapia 

motivacional (TM) e a terapia cognitivo-comportamental (TCC),  

TRATAMENTO 



A Teoria Motivacional é centrada no paciente, que visa estimular a 

mudança do comportamento, ajudando os pacientes a explorar e resolver 

sua ambivalência em relação ao uso da droga. 

TEORIA MOTIVACIONAL 



A TCC busca ensinar o paciente a procurar as habilidades necessárias para 

abandonar o uso dependente e para evitar ou manejar outros problemas 

que poderiam interferir na evitação do uso de drogas. 

TEORIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL 



O Método Minnesota é um modelo de tratamento direcionado ao 

dependente químico com uma abordagem bio-psico-social do indivíduo, 

sendo eficaz no combate aos principais mecanismos de defesa da doença 

(negação, racionalização, projeção, orgulho). 

O MÉTODO MINNESOTA 

BIO 

PSICO 

SOCIAL 



Desenvolvimento do processo de autoconhecimento, bem como a 

reformulação como ser humano para serem reinseridos na sociedade, 

fundamentando a sua recuperação em princípios espirituais. 

Os 12 PASSOS 
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