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As informAções contidAs neste folheto são de Junho de 2011. este folheto  
destinA-se A consumidores, suAs fAmíliAs e Amigos. o propósito deste documento 
não é estimulAr ou reprimir o uso de substânciAs psicoAtivAs, mAs dAr informAções  
correctAs e dicAs pArA reduzir os riscos que possAm estAr AssociAdos A este consumo.2



O prazer, a performance, uma cerimónia iniciática... 
Muitas são as razões que te podem levar a consumir substâncias  
psicoactivas (drogas licitas ou ilícitas, medicamentos...), mas não existe 
consumo sem riscos! Se decidires consumir drogas, este flyer pode dar-te 
alguma informação e estratégias sobre como os reduzir.
O uso de substâncias psicoactivas pode não provocar problemas ao nível do compor-
tamento e da saúde, e está frequentemente associado a uma altura particular da tua 
vida, sendo um consumo experimental ou ocasional.

Contudo, pode tornar-se num consumo problemático e causar danos  
psicológicos, físicos e sociais ao consumidor e aqueles que o rodeiam. 

Consumo problemático ou abuso é definido como :

* consumir em situações que apresentam perigo para o próprio ou para outros 
(ex: conduzir alcoolizado)

* envolvimento frequente em actividades ilícitas relacionadas com o consumo 
(violência, assaltos, roubos,...)

* o aparecimento ou agravamento de problemas de saúde, pessoais ou sociais 
devido ao consumo ( isolamento, problemas no trabalho, ...)

* ser incapaz de parar de consumir por alguns dias ou em contextos específicos.

A fase da dependência chega quando um consumidor não consegue parar de  
consumir uma ou mais substâncias sem sentir sofrimento psicológico e/ou físico...

Está atento aos teus padrões de consumo !

                    Se estás grávida lembra-te que o consumo de qualquer tipo de substância (licita ou 
ilícita) pode ter sérias consequências para o feto e para o desenvolvimento futuro da criança !
ATENÇÃO !
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ATENÇÃO ! Se precisas de ajuda para avaliar a tua relação com as drogas podes 
procurar um médico ou uma associação especializada (vê a lista de contactos no 
final deste flyer).

* Não consigo ir a uma festa sem consumir, 
é muito aborrecido.

* Consumo sistematicamente várias 
substâncias numa noite, basicamente tudo 
o que conseguir arranjar.

* Não consigo dizer que não quando me 
oferecem alguma substância.

* Numa festa estou mais preocupado 
com o que vou consumir a seguir, do que 
em aproveitar os efeitos daquilo que já 
consumi.

* Mesmo quando as condições não 
são favoráveis (ambiente, local, amigos)  
consumo o máximo que puder.

* Mesmo quando não me sinto bem com 
uma substância, continuo a consumi-la.

* O meu consumo de substâncias não se 
limita às festas e aos fins de semana.

* Perdi toda a motivação, só vivo à espera 
dos fins de semana.

* Aos poucos abandonei todas as 
minhas actividades: culturais, desportivas,  
trabalho, escola,…

* Todos os meus amigos consomem 
drogas, não tenho interesse em outro tipo 
de pessoas.

* O meu namorad@ chateia-me por 
causa dos meus consumos, é uma fonte de  
conflito entre nós.

* Sinto-me frequentemente ansioso sem 
saber porquê.

* Dizem-me que ando irritado e paranóico.

* Tenho distúrbios de sono.

* Estou doente com frequência 
(bronquites, constipações, dores de  
garganta, ...)

* Estou sempre cansado...

* Estou a perder peso.

* Tenho dificuldades em concentrar-me : 
trabalhar, ler, …

* O meu desejo e performance sexuais di-
minuíram…

* Tenho problemas ginecológicos : 
menstruação irregular, micoses, irritações, 
cistites…
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SE CONSOMES uMA Ou váriAS SubSTâNCiAS durANTE SE-
MANAS, MESES Ou ANOS, COM rElATivA rEgulAridAdE, 
dEixAMOS-TE AlguMAS piSTAS pArA pENSArES SObrE O 
TEu CONSuMO. 
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No que diz respeito ao uso de substâncias psicoactivas a legislação é diferente nos 
diferentes países Europeus.

É extremamente importante informares-te antes de cruzares fronteiras, o que 
é permitido num país pode ser absolutamente proibido noutro ! 

Álcool e tabaco são as únicas substâncias que podes ter em tua posse e consumir  
legalmente em todos os países da Europa, mas as quantidades são limitadas  
dependendo do país onde te encontras (consulta sempre a legislação dos países para 
onde viajas).

Regra geral, para todas as outras substâncias psicoactivas, a posse e o consumo são 
ilegais. As sanções diferem entre os países e podem incluir : multas, dias de prisão 
ou tratamento compulsivo. Qualquer tipo de comércio (tráfico) é absolutamente  
proibido em qualquer pais europeu.

Conduzir sobre influência do álcool :
A taxa de alcoolemia máxima permitida a quem conduz também varia de acordo com 
o país. Na Estónia, Letónia, Hungria; Republica Checa, Roménia e Eslováquia é zero.

Na Estónia, letónia, Hungria; republica Checa, roménia e Eslováquia é zero !

A LEGISLAÇÃO NA EUROPA
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ALGUMAS ESTRATÉGIAS 
PARA REDUZIR RISCOS

Ter pontos de referência, informação, conhecimento acerca dos efeitos e dos factores de 
risco é um bom começo para evitar problemas.

Tem atenção ao teu comportamento e às substâncias que consomes. 

Não te esqueças que o consumo de substâncias psicoactivas altera a tua consciência e pode 
fazer-te esquecer regras de segurança básicas: sexo desprotegido (risco de VIH, hepatites e 
outras IST), condução perigosa... O uso de substâncias psicoactivas pode potenciar ou piorar  
problemas psicológicos.

Se decidires consumir drogas, nunca o faças sozinho. 
Assegura-te que tens amigos por perto que te possam ajudar e aconselhar. O ideal é que 
alguém esteja sóbrio. Tenta perceber quais as tuas motivações para consumir, fala com 
alguém sobre isto. 

Tem cuidado com aquilo que compras, tenta comprar a pessoas de confiança e sempre que 
possível analisa as tuas drogas. 

Várias equipas de Redução de Riscos na Europa já disponibilizam serviços de análise de 
substâncias psicoactivas. Escolhe bem o ambiente onde consomes, principalmente se a 
substância for nova para ti. Antes de sair, alimenta-te bem.

O uso continuado, numa mesma festa, e com pouco tempo de intervalo pode levar a uma 
overdose! Faz pausas, muda de ambiente, respira ar fresco (mas cuidado com o frio !). 

Evita consumir várias substâncias na mesma noite (ver “drug mix”). Diminuí as doses e 
aumenta o tempo entre tomas, para evitares surpresas. Bebe água regularmente (mas 
não muita ao mesmo tempo). 

Não conduzas sobre efeito do álcool ou  de outras substâncias psicoactivas ! Senão te 
sentires bem não hesites em pedir ajuda. Lembra-te algumas substâncias funcionam como 
anestésicos, podes magoar-te e não sentir dor.

Quando estás sobre efeito de uma substância podes esquecer-te do teu bem-estar e do 
bem estar dos outros: usa sempre preservativo (masculino ou feminino) e lubrificante à 
base de água. Tenta permanecer vigilante e consciente

DURANTE

ANTES
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A descida dos efeitos pode ser dura: depressão, ansiedade, paranóia... Para minimizares estes efei-
tos, planeia sempre um período de descanso depois da festa. Fica com pessoas de confiança, bebe 
água e alimenta-te bem, com comida saudável (fruta, vegetais) para recuperar as vitaminas perdi-
das. Tenta encontrar um local fresco e confortável para relaxares. 

Cuidado com a tentação de usares outras substâncias para te ajudarem na descida, os estimulantes 
(ecstasy, anfetaminas)  aumentam a exaustão física, o risco de overdose e bad-trips e vão potenciar 
ainda mais os efeitos da descida. Os depressores (ópio, heroína, subutex, skenan, ...) pode provocar 
depressão respiratória e dependência. 

O ideal é esperar várias semanas até voltar a consumir drogas. Evita consumir todos os fins de se-
mana, isto pode levar-te a aumentar as doses. Os riscos, tanto físicos como psicológicos aumentam 
com o uso frequente. 

Fica atento, evita isolar-te das pessoas e deixar de socializar. Não conduzas sobre o efeito de subs-
tâncias psicoactivas, escolhe alguém no teu grupo de amigos que não tenha consumido. Descansa 
antes de voltares para as tuas responsabilidades.

DEPOIS

)
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RISCOS LIGADOS A  
PRÁTICAS DE CONSUMO

Tem cuidado com feridas nos lábios, ao partilhares uma substância por esta via , existe 
o risco de contaminação viríca através do sangue (ex: hepatite). A inalação do fumo da  
combustão apresenta um risco elevado de cancros, doenças cardiovasculares e  
respiratórias.

O consumo repetido de substâncias, como por exemplo, a cocaína, por esta via   
prejudica gravemente a membrana mucosa nasal. Sniffar pode resultar em lesões (micro- 
hemorragias) praticamente invisíveis, mas suficientes para a transmissão de hepatites.  
A hepatite C (VHC) é mais facilmente transmitida do que o VIH e sobrevive mais tempo 
em exposição ao ar. 

Nunca partilhes o teu tubo ou qualquer outro material de consumo com ninguém !
Certifica-te que todo o teu material (incluindo o local onde «esticas» as linhas) está  
limpo : nunca uses notas, papéis sujos ou achados, tampos de sanita a servir de base, etc. 
Se tiveres um tubo só teu, limpa-o antes de depois de o usares.

Desfaz a substância num pó o mais fino possível. Limpa cuidadosamente as narinas antes 
e depois de sniffar. Alterna regularmente a narina. A longo prazo, sniffar pode resultar na 
perfuração da membrana nasal, um dos sintomas de alerta pode ser dor ao sniffar, fica 
atento !

Lembra-te sniffar não previne overdoses nem intoxicações.

Se consomes por esta via nunca partilhes ou troques qualquer do teu material de  
consumo (seringa, agulha, filtro, água, recipiente,...), existe um elevado risco de  
transmissão de doenças (VIH, hepatite C,...). 

Usa sempre material novo e estéril cada vez que injectares e lava sempre as mãos antes de 
tocares em qualquer material. Usa água bidestilada ou fervida, nunca “caldes” com água 
da torneira. Desinfecta o local onde vais injectar com álcool para evitar infecções. 

Depois de injectares pressiona o sitio da injecção durante pelo menos 30 segundos, com 
um algodão limpo. Se não tiveres um contentor para seringas disponível, neutraliza o  
material (seringa, algodão, água, saco), colocando-o numa lata, esmagando-a e deitando-a 
no lixo.

VIA INALADA (SNIFFADA)

VIA FUMADA

VIA INJECTADA
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DRUG MIX

O policonsumo (misturas, cocktail) não corresponde à simples adição de duas ou mais 
substâncias, as interacções entre substâncias ainda são grandemente desconhecidas.

A maioria das vezes os utilizadores misturam diferentes substâncias para potencia-
rem os  efeitos de uma dada substância, para obter novos efeitos, para limitar os 
efeitos secundários ou a descida de uma determinada substância. Algumas pessoas  
consomem diariamente um produto, por razões culturais (ex: álcool, café, cannabis) ou  
terapêuticas (ex:medicamentos), ou são dependentes de uma substância (ex: heroína, 
cocaína) e quando vão a uma festa para além destas substâncias, consomem outras  
adaptadas ao contexto (ex: estimulantes, alucinogéneos). 

Outros  consomem tudo o que lhes aparece ou têm amigos muito generosos e não conse-
guem dizer que não.

É impossível identificar e explicar todos os riscos associados às diferentes combinações 
possíveis : há pouca literatura nesta área. Muitos dos efeitos a longo prazo também são 
desconhecidos. 

Uma coisa é certa: misturar substâncias é mais perigoso do que usar só uma. A maioria dos 
acidentes letais conhecidos devem-se a misturas de substâncias.

Os principais riscos devem-se a :

* Mistura de substâncias com efeitos contrários:  as substâncias anulam-se mutuamente 
e como não sentes nada, consomes elevadas quantidades sem perceber, aumentando o 
risco de overdose .

* Mistura de dois depressores (ex: ketamina, heroína, álcool) : Elevado risco de desmaios 
e perda de consciência, depressão cardíaca e respiratória. Por exemplo, a mistura álcool 
com GHB apresenta um risco de coma muito elevado.

* Mistura de um depressor e um estimulante (ex: cocaína e heroína) aumenta o risco de 
arritmia e paragem cardíaca.

* Tomar ecstasy com LSD e fumar um charro ou inalar um balão de óxido nitroso para po-
tenciar a experiência ou atrasar a descida, pode potenciar uma subida demasiado intensa 
que resulta em bad-trip ou perda de consciência.

* Misturar speed ou cocaína com ketamina para “ flutuar” mas ao mesmo tempo 
manter-se dinâmico pode ser muito arriscado. Ketamina faz-te perder o controlo dos  
movimentos  e funciona como anestésico, o speed dá-te vontade de te mexeres e o risco 
de acidentes aumenta.

Cuida de ti, pensa sobre o tipo de experiencia procuras : usar um bocado (ou muito) de 
tudo, pode não ser a melhor maneira de a alcançares.

QUAIS SÃO OS RISCOS ?

CONCLUSÃO
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              A consequência mais frequente do uso excessivo de álcool é a ressaca :  
enjoos, dores de cabeça, cansaço e por vezes depressão. As misturas com  
medicamentos (sedativos, anestésicos, opiáceos) ou drogas ilícitas (cocaína, ketamina,  
anfetaminas, ecstasy) são particularmente perigosas. O consumo de álcool é absolutamente 
incompatível com o consumo de gHb (elevado risco de coma, ver “gHb”).
Se conduzires não bebas (ver “legislação na Europa”).
Não deves consumir álcool se tiveres tensão arterial elevada, epilepsia, problemas de fígado 
(ex: hepatites). Se estás grávida, o consumo de álcool pode ser a causa de mal formações no 
feto e de atrasos de desenvolvimento a nível físico e mental.
No caso do álcool a dependência é rápida, mas pode ser evitada se tomares a tempo 
consciência do teu problema e procurares ajuda.

ATENÇÃO !

O álcool provém da fermentação ou destilação de fruta, vegetais ou cereais. As  
bebidas alcoólicas contêm quantidades variáveis de álcool.

O álcool é um depressor do SNC mas em pequenas doses ao mesmo tempo que relaxa, 
provoca uma sensação de euforia e relaxamento. Provoca desinibição e pode levar à 
embriaguez.

O álcool pode provocar tonturas, problemas a nível gástrico, vómitos e até coma. 
Sob o efeito do álcool é frequente perder o controlo e ficar exposto a vários riscos 
(violência, acidentes de viação, abusos sexuais).

Episódios frequentes de embriaguez ou consumo crónico de álcool podem ser  
perigosos e induzir rapidamente dependência. A partir de dois copos standard por 
dia para as mulheres e três para os homens aumenta o risco de cancro, problemas  
cardiovasculares, problemas a nível do sistema nervoso e cirrose.

O QUE É ?

EFEITOS

RISCOS

ÁLCOOL
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ANFETAMINAS :
SPEED, CRISTAL…

                          Todos os riscos mencionados acima aumentam no caso de consumos de 
cristal (metanfetamina).
ATENÇÃO !

As anfetaminas são estimulantes poderosos, podem aparecer sob a forma de  
comprimidos, pó, cristal ou pasta. A família das anfetaminas é bastante extensa e  
diferentes derivados podem ter efeitos distintos. Speed é o nome de rua do sulfato de 
anfetamina e aparece normalmente adulterada com outros produtos (cafeína, lactose, 
paracetamol...). Cristal é um derivado de anfetamina (metanfetamina). Pode ser chamada 
“ice” e aparece na forma de cristais amarelos ou brancos ou em pó. Pode ser fumada. Em 
pastilha chama-se “yaba”.

É um estimulante que anula o cansaço físico, a fome, a sede e dá uma ilusão de  
invencibilidade. Quando consumido pela via oral os efeitos demoram cerca de meia hora 
a surgir, o aparecimento dos efeitos é mais rápido pela via sniffada. Os efeitos duram  
algumas horas.

Os efeitos do cristal são mais fortes e imediatos, aparecem uns segundos após o  
consumo : euforia, sensação física e mental de domínio, de estar no controlo, fortes 
impulsos sexuais… Os efeitos podem prolongar-se ate dez horas.

Os consumidores de anfetaminas sentem a necessidade de consumir em intervalos  
frequentes para manterem os efeitos. Bruxismo (estrica), pressão arterial elevada,  
desidratação, hipertermia podem aparecer logo na primeira toma. A descida e  
particularmente longa e violenta, forte sensação de cansaço, ansiedade, paranoia. 

Foram ainda reportados os seguintes efeitos :

* Sintomas a nível cardíaco (palpitações, tromboses coronárias), problemas 
comportamentais (estrica, gestos repetitivos, tiques)

* Agressividade, problemas psiquiátricos (ansiedade, ataques de pânico, 
comportamentos violentos, delírio, paranóia, alucinações,…), elevado cansaço físico e  
psicológico que pode levar a depressão.

* Impotência crónica e perda de desejo sexual

As anfetaminas rapidamente podem levar a dependência psicológica, isolamento e falta 
de contacto social. Frequentemente potenciam o policonsumo, no sentido de diminuir 
a exaustão (cocaína, ecstasy, canábis e álcool) ou para aliviar sintomas como ansiedade, 
depressão (medicamentos), impotência (Viagra).

O QUE É ?

EFEITOS

RISCOS
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CANNABIS

          Os estados de ansiedade provocados pela cannabis podem potenciar  
estados paranoides ou ataques de pânico, em alguns utilizadores. Óleo, variedades com 
elevados níveis de THC, bem como praticas que pretendem aumentar as quantidades 
de THC ingeridas de uma só vez (space-cakes, bongos, etc…) podem provocar fortes  
alucinações auditivas e visuais e causar bad-trips. A cannabis pode revelar ou agravar  
sintomas de esquizofrenia. O THC só e eliminado do organismo depois de vários dias, pode 
ser detectado no sangue e na urina durante vários dias.

ATENÇÃO !

É uma planta (Cannabis Sativa) que contem THC (tetrahydrocannabinol), que possui  
propriedades psicoactivas que actuam sobre o sistema nervoso central. Na maioria das 
vezes é fumada (charros, cachimbos, etc) mas pode também ser comida (ex: space-cakes) 
e inalado. Normalmente apresenta-se a planta seca (erva), resina (haxixe) e óleo.

A Cannabis acalma, relaxa e pode gerar estados de euforia. Provoca alterações de  
perceção e atenção, aumenta o apetite, a capacidade de comunicar, potencia associação 
de ideias estranhas. 

É uma substancia com efeitos desinibidores e por isso facilita a socialização e a relação 
com os outros.

Os efeitos da cannabis podem ser perturbadores ou assustadores, principalmente 
em variedades com elevada concentração de THC (skunk). Pode provocar perdas de  
equilíbrio, náusea, vertigens, arrepios e suores frios, reflexos debilitados, excitação, 
ataques de ansiedade e pânico.

O uso regular da cannabis pode provocar uma dependência psicológica, difícil de gerir. 
Pode provocar deficit de atenção e memoria, apatia, falta de motivação (no trabalho, es-
cola, desporto, amigos).

Normalmente é consumido em conjunto com tabaco, aumentando o risco de doenças 
cancerígenas.

O QUE É ?

EFEITOS

RISCOS
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COCAINA, CRACK

              A cocaína e particularmente perigosa em casos de epilepsia, tensão alta,  
asma, problemas cardiovasculares, problemas psiquiátricos, problemas de rins, de fígado 
e diabetes. Quando misturada com álcool os níveis de toxicidade aumentam e oculta os si-
nais de embriaguez. Também, disfarça os efeitos do ecstasy e o consumidor poderá ter a  
tendência de aumentar as doses. O uso de cocaína e estimulantes sexuais como viagra ou 
Cialis aumenta os riscos a nível cardíaco.

ATENÇÃO !

A cocaína é um estimulante derivado das folhas de coca. Cocaína é um pó branco  
(cloridrato de cocaína). É normalmente snifada mas pode também ser injectada (via  
intravenosa), ou fumada (crack). Crack (base livre ou base de coca) é obtido através da  
adição de bicarbonato ou amoníaco. A cocaína está frequentemente adulterada com ou-
tros produtos.

A cocaína provoca um aumento do ritmo cardíaco e respiratório e da pressão arterial. Os 
efeitos sentem-se quase de imediato e passam por, sensações de euforia, energia e poder 
intelectual. A cocaína dá a sensação ilusória de aumento de aumento da vigília e acaba 
com sensações de dor e cansaço.

Quando snifada os efeitos demoram cerca de dez minutos a fazerem-se sentir e duram 
cerca de uma hora. Quando fumada ou injectada os efeitos são imediatos, mais intensos 
e duram menos tempo, o que aumenta o risco de dependência. O crack é uma forma de 
cocaína adaptada para fumar, os efeitos são mais intensos que os do cloridrato, são mais 
rápidos a surgir e duram menos tempo (“flash”).

A Cocaína contrai as artérias o que resulta em elevada pressão arterial, que pode originar 
AVC, problemas nos rins, pulmões e músculos. Em doses muito elevadas pode provocar 
febre, delírios e convulsões. A cocaína é um produto que causa irritações na pele ou nas 
mucosas e ate necroses (rinites, hemorragias, abcessos nos locais de injeção. A descida 
dos efeitos e caracterizada por extremo cansaço, depressão e cãibras musculares.

O uso regular pode potenciar problemas psiquiátricos : alteração de humor, forte  
ansiedade, delírios persecutórios, demência… lembra-te : o ser incapaz de parar de  
consumir é um sintoma de dependência psicológica.
O consumo durante a gravidez apresenta riscos de mal formação do feto.

Todos estes riscos aumentam consideravelmente quando a cocaína e injectada (risco de 
overdose devido a problemas cardíacos) ou fumada na forma de crack (danos cerebrais, 
paranoia, pensamento suicidas).

O QUE É ?

EFEITOS

RISCOS
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ECSTASY, MDMA

                              Nos dias seguintes ao consumo de MdMA é comum a sensação de exaustão e 
podem ocorrer colapsos repentinos. O uso de MdMA é altamente desaconselhado a pessoas 
com problemas cardiovasculares, epilepsia, asma, hepatite, diabetes, insuficiência renal e  
problemas psicológicos. A interação com medicamentos também pode ser perigosa.

ATENÇÃO !

MDMA é uma substância da família das anfetaminas (metilenodioximetanfetamina). 
É chamada ecstasy quando aparece sob a forma de pastilhas de diferentes tamanhos e 
cores, normalmente com um logotipo. O MDMA também pode ser vendido em pó, cristal 
ou capsulas. O MDMA é frequentemente sujeito a adulteração.

O ecstasy estimula e relaxa, facilita a comunicação, a empatia e provoca uma sensação 
de bem-estar. Ajuda a resistir ao cansaço e ao sono. Estimula a sensualidade, mas pode 
dificultar a ereção e o orgasmo tanto feminino como masculino. Pela via oral os feitos são 
sentidos entre meia a uma hora apos a toma. O platô dos efeitos mantem-se durante duas 
a três horas e depois começa a descida.

O MDMA aumenta o ritmo cardíaco e a temperatura corporal, potencia a desidratação, 
pode causar desmaios, hipertermia e desidratação grave. Pode ainda ser responsável por 
náuseas, dores de cabeça, cãibras, ansiedade e outros problemas psiquiátricos em pessoas 
mais vulneráveis. 
A mistura com álcool ou medicamentos potencia estes riscos.
O uso frequente pode dar origem a fraqueza, perda de peso, depressão, problemas no 
fígado e degradação das células nervosas.
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G.H.B / G.B.L

                    Nunca deves misturar álcool com gHb, a associação desta duas substâncias  
tem elevada probabilidade de provocar coma! pela mesma razão gHb não deve ser  
associado a outras substâncias depressoras (benzodiazepinas, barbitúricos, opióides). 
Tal como o álcool o gHb aumenta a sensualidade e baixa os níveis de vigilância e torna-te 
mais vulnerável, por isso fica atent@ a pessoas mal intencionadas ( roubo, abuso sexual)...

ATENÇÃO !

GHB (gamma-hydroxybutyrate acid) e um anestésico vendido como o pó branco e  
cristalino. Normalmente e diluído em água e consumido por via oral. Pode também  
apresentar-se na forma de líquido. É inodoro e incolor. GBL (gamma- butyrolactone) é 
um precursor do GHB: depois de ingerido o corpo metaboliza-o como GHB. E um químico 
industrial de uso comum.

Em doses baixas os efeitos do GHB são de euforia, empatia e relaxamento. 
Provoca desinibição e aumenta a sensualidade. Doses altas podem facilmente fazer-te  
perder os sentidos. Pela via oral os efeitos começam a sentir-se entre 10 a 20 minutos após 
a toma e duram entre 2 a 4 horas.

Como não tens certeza da quantidade de substância activa que está presente na tua  
amostra de GHB deves ser particularmente cauteloso. A diferença entre uma dose ac-
tiva mínima e uma dose alta é muito pequena, com GHB existe um elevado risco de  
overdose. Os casos de overdose podem provocar náuseas, vómitos, hipotermia, espasmos  
musculares, depressão respiratória, desmaios, crises epilépticas e potencialmente coma. 
Há um elevado risco de amnésia que pode persistir bastante tempo depois do consumo.
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HEROÍNA

   A dependência física derivada do consumo de heroína pode ser bastante 
difícil de gerir. por via sniffada também é possível sofrer de uma overdose. A misturas com 
outros depressores, como álcool, pode provocar depressão respiratória e até morte.

ATENÇÃO !

Heroína  é um opiáceo poderoso, obtido a partir do ópio (extracto da papoila). 
Aparece sobre a forma de um pó branco ou castanho. Pode ser injectada, fumada ou  
sniffada.

Como opiáceo que é, a heroína, funciona como um analgésico poderoso (suprime a 
dor). Alguma pessoas utilizam-no como relaxante, ansiólitico ou antidepressivo. Quando  
injectada provoca uma forte sensação de bem-estar.. os efeitos duram entre 2 e 6 horas e 
são caracterizados por sonolência e realidade turva.

Está atent@ aos teus consumos! Consumos frequentes provocam tolerância e aumento 
das doses. A dependência física aparece após poucas semanas de consumos diários. 
Os sintomas da ressaca passam por diarreia, vómitos, cãibras. Uma desintoxicação requer 
assistência de profissionais especializados e não garante a ausência de efeitos secundários 
a longo prazo (insónia, ansiedade). As overdoses (consumo de doses elevadas, produto 
mais puro que o habitual, ou após um período de paragem no consumo) são um dos 
grandes riscos do consumo de heroína e podem provocar a morte.
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KETAMINA

   O maior risco, em caso de doses muito elevadas ou consumos muito  
frequente é a depressão respiratória. doses altas podem ainda resultar em perda do  
equilíbrio e dar origem a quedas ou acidentes perigosos. Não consumas Ketamina sozinh@.

ATENÇÃO !

K, Kit Kat, Special K: é um pó branco e cristalino utilizado como anestésico em humanos e 
animais. É normalmente consumido por via sniffada mas pode ser injectado.

Ketamina é um psicadélico. Em pequenas doses provoca desinibição e alterações na  
percepção corporal : sensação de flutuar, anestesia, perda de equilíbrio e distorções  
auditivas. Em doses altas surgem sentimentos de dissociação corpo-mente o que torna 
a comunicação com outros muito difícil ou mesmo impossível. Alucinações (visuais,  
auditivas e tácteis)  são muito poderosas e os insights podem ser assustadores.

O efeito anestésico previne sensações de dor ou choque, deves evitar actividades  
perigosas quando estás sob o efeito de Ketamina. Misturas com álcool, heroína e alguns 
medicamentos podem provocar depressão respiratória. Ataques de pânico e delírios 
podem induzir estados de confusão próximos da demência  que podem potenciar alguns 
problemas psiquiátricos a longo prazo. Ketamina pode ainda provocar perdas de memoria 
e alterações na noção de tempo.

O uso continuado implica o constante aumento das doses devido à tolerância que o corpo 
ganha à ketamina. Este aumento das doses implica sempre um aumento dos riscos.
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RESEARCH CHEMICALS (RC’s) 
AND LEGAL HIGHS

   Não são conhecidas as consequências a longo prazo do consumo destas  
substâncias, não existem estudos em humanos ou animais e o número de pessoas que 
até hoje consumiu estas substâncias é muitíssimo reduzido. Assim consumir este tipo de  
substâncias faz de ti um cobaia humano. legalidade não significa segurança.

ATENÇÃO !

Os Research Chemicals são substâncias de difusão recente entre o público em geral, 
a maioria delas foram sintetizados nas últimas décadas, com fins de investigação, e os  
estudos clínicos em humanos ou animais são praticamente inexistentes.
Na internet, em smartshops, são disponibilizadas recentemente várias substâncias  
psicoactivas vendidas como drogas legais  que pretendem imitar e substituir as  
substâncias ilegais.  São apresentadas como extractos naturais de ervas, fertilizantes de 
plantas, produtos de limpeza de bongos, incensos com a inscrição na embalagem “não 
é para consumo humano”, contornando o controlo sanitário. Muitos RC’s incluem-se no 
grupo das chamadas “legal highs”.

No que diz respeito aos efeitos a maioria destas substâncias podem ser caracterizadas 
como estimulantes; psicadélicos; empatogénicos e entactogénicos.
Efeitos estimulantes : sensações de bem-estar e alegria, melhoria da performance a 
nível físico e intelectual; insónia; falta de apetite, vasoconstrição; aumento do batimento 
cardíaco, do ritmo respiratório e da temperatura corporal; desidratação; etc. 
Existem vários RC’s e Legal Highs que podem provocar estes efeitos, ficam aqui  
apenas alguns exemplos: Mefedrona, 4-FA, Metilona, Butilona, Nafirona, MDAI, MDMAI, 
MDAT,MDPV, etc. 
Efeitos psicadélicos : A  experiência psicadélica consiste numa série de mudanças 
dramáticas ao nível do normal funcionamento da mente, um aumento do poder sensorial 
(ex: ver cores mais brilhantes); alterações da percepção (ex: ver imagens com os olhos 
fechados); cinestesia (ex: cheirar uma cor); associações invulgares de ideias; distúrbios 
emocionais; sentimentos de fusão com o todo; despersonalização; eventualmente podem 
suceder experiencias de morte e renascimento. 
Existem vários RC’s e Legal Highs que podem provocar estes efeitos, ficam aqui apenas 
alguns exemplos: Bromodragonfly, DOC, DOB, 2c-b, 2c-e, 2c-T-7, 2c-fly, DMT; 5-MeO-DIPT, 
5-MeO-DMT, DPT, Salvia Divinorum, LSA, etc...
Efeitos Empatogénicos e Entactogénicos : Sentimentos e empatia e proximidade com 
as outras pessoas, sensações de bem-estar e de auto-aceitação: MBDA, MDAI, MDMAI, 
MDAT, 2CN, 4FMP, 5-IAI, etc.

RC’s e legal highs são um negócio lucrativo por isso existem muito “novos laboratórios” 
que sintetizam estas substâncias utilizando métodos baratos e sem qualquer controlo ao 
nível da qualidade. Só uma análise de laboratório te permite saber exactamente o que 
contém uma amostra. Não te esqueças, sempre que possível, testa as tuas drogas. Tem 
cuidado com as doses, a  semelhança de efeitos com outras substâncias mais conhecidas 
não deve ser referência  na hora de consumir um RC’s. É conveniente juntar o máximo de 
informação possível sobre aquela substância em concreto
Alguns RC’s têm margens de segurança muito pequenas entre uma dose activa e uma 
dose muito potente (ex: bromodragonfly).Para muitos as doses ainda não estão bem  
estabelecidas.
Assim, deve começar-se por pequenas doses e observar como se comporta o nosso  
organismo. Também é importante espaçar as tomas para não criar tolerância.
A divisão das doses é fundamental, principalmente no caso de substâncias mais potentes. 
Lembra-te que muitas destas substâncias consomem-se em doses de 1mg, 10mg, 20mg, 
etc. Um bom método é fraccionar volumes de liquido (ex: colocar 100mg num litro de água 
e divide-se em 10 ou 8 partes).
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LSD (ÁCIDOS, TRIPS)

     A variação de efeitos é muito grande. Se consumires mantêm sempre alguém 
por perto. A mistura com outras substâncias pode ser perigosa e difícil de gerir.
ATENÇÃO !

LSD é um poderoso alucinogénio que pode ser encontrado em selos (papel) micropontos 
ou em líquido.

LSD provoca alterações a nível sensorial, alucinações, riso incontrolável. Estes efeitos, 
mentalmente muito poderosos, variam muito de pessoa para pessoa e são, por isso,  
difíceis de descrever.

O inicio e o final da experiência podem ser muito desagradáveis. É nestas alturas que 
é mais frequente surgirem as chamadas bad-trips (ataques de pânico, paranoia, fobias,  
estados de confusão, delírios e por vezes problemas psiquiátricos a longo prazoi.

O QUE É ?
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POPPERS

   Quando misturado com medicamentos para a disfunção eréctil (viagra,  
Cialis…), aumentam os riscos de problemas cardíacos e até de morte.
ATENÇÃO !

Poppers são nitritos que devem o seu nome ao barulho que os primeiros frascos faziam a 
abrir (“pop”). São inalados directamente a partir do frasco.

Os efeitos são imediatos. Potência a desinibição, provoca uma sensação de calor interno 
e estimulação sexual.

O poppers pode provocar erupções cutâneas, dores de cabeça (por vezes violentas),  
aumento da pressão intraocular, vertigens e taquicardia. No caso de consumos  
repetidos, pode surgir um cansaço ligado à falta de oxigenação no sangue. Pode mesmo surgir  
cianose, uma coloração azul-arroxeada na pele. Crostas amareladas podem aparecer à 
volta do nariz e dos lábios. Alguns utilizadores reportaram dificuldades temporárias em 
conseguir a erecção.

O QUE É ?
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   Ao contrario de outras substâncias o uso de tabaco expõe as pessoas ao teu 
redor aos mesmo riscos (fumadores passivos), é necessário ter especial cuidado com crianças 
e mulheres grávidas (existe a possibilidade de afectar o feto).

ATENÇÃO !

TABACO

É uma planta originária da América do Sul que é cultivada um pouco por todo o mundo, 
hoje em dia. Um dos seus componentes a nicotina tem propriedades psicoactivas (actua 
sobre o sistema nervoso central).
O tabaco é normalmente fumado (cigarro, cachimbo, etc.) mas pode também ser  
mastigado e snifado (rapé).

São quase imediatos: estimulante (consegues mais rapidamente executar alguma  
tarefas mentais simples), ansiolítico (melhora levemente a disposição e anorético (retira o  
apetite). Os efeitos são algo discretos e têm pouco impacto nas actividades do consumidor.

Quando queimam, tabaco e papel, produzem alcatrões que contêm numerosas  
substâncias cancerígenas, que são inaladas na forma de gotas microscópicas (fumo) e 
penetram profundamente nos pulmões. Esta substâncias podem levar longos períodos 
a actuar, podendo o cancro aparecer anos após teres deixado de fumar. O fumo atrasa 
o processo natural de limpeza dos pulmões, potenciando o aparecimento de bronquites 
crónicas. 

Durante a combustão do tabaco produz-se também monóxido de carbono, que  
substitui o oxigénio nos glóbulos vermelhos e reduz a capacidade do fumador se oxigenar  
correctamente. Os fumadores tornam-se menos resistentes à actividade física.
O uso de tabaco potencia o aparecimento de doenças cardiovasculares (no caso da mulher 
este risco é maior se ela tomar a pílula). Nos homens pode provocar problemas a nível 
sexual (dificuldade de erecção).

O tabaco causa dependência. Dez minutos após o último cigarro a pessoa dependente de 
tabaco começa a sentir os efeitos da ressaca (tensão, nervosismo, irritabilidade, falta de 
concentração) e é difícil não fumar outro cigarro.

O QUE É ?
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CONTACTOS

Modus vivendi
+ 32 26 44 22 00
www.modusvivendi-be.org

BELGICA

Check it ! 
+ 43 15 85 12 12
checkit@vws.or.at
www.checkyourdrugs.at

AUSTRIA

drug Scouts
+ 49 34 12 11 20 22
drugscouts@drugscouts.de
www.drugscouts.de

ALEMANHA

Techno plus 
+ 33 60 38 29 719 
tplus@technoplus.org
www.technoplus.org

FRANCA

CHECK!N
+ 35 12 27 53 11 06
http://check-in.apdes.net
 check-in@apdes.pt

PORTUGAL

Jellinek / unity
+ 31 20 5901330
www.unity.nl
www.jellinek.nl

HOLANDA

Energy Control
+34 902 253 600
www.energycontrol.org
info@energycontrol.org 

ESPANHA

HT lab
Department of General 
Psychology - University Of Padua
http://htlab.psy.unipd.it

pSF, Onlus  
+ 39 34 90 99 97 92 
psfitalia@gmail.com
www.psicologisenzafrontiere.org

ITALIA



www.safernightlife.org
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