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Drogas Psicoativas:
classificação e bulário das principais drogas de abuso

Sergio Alarcon

Há certa controvérsia com relação à origem do termo ‘droga’. Considera-se, 
em geral, que seu significado seja proveniente do holandês medieval droog, que 
significa seco. O termo parece ter se expandido na época das grandes navega-
ções, cuja hegemonia foi durante muito tempo disputada entre os europeus, 
com eventual vantagem para os holandeses, graças ao sucesso da Companhia 
Holandesa das Índias Orientais (VOC – Vereenigde Oost-Indische Compagnie) 
no monopólio de algumas rotas de mercadorias asiáticas, em especial as cha-
madas ‘folhas secas’. Estas, na verdade, representavam apenas uma parte dessas 
mercadorias, também denominadas ‘especiarias’. Tratavam-se de produtos de 
origem vegetal, como a canela, o sândalo, a noz moscada, a pimenta, a bau-
nilha, o gengibre, o açafrão, o cânhamo e o ópio, cujo cultivo e/ou extração 
apenas era possível nos países com climas distintos daqueles encontrados na 
Europa (Alarcon, 2008).

Autores como Fernand Braudel (1961) ou Antonio Escohotado (2002) 
revelam uma variação temporal, não tanto da qualidade dos produtos bioquí-
micos, nem do termo que os designa, mas do significado desse termo. Assim, 
percebe-se que o significado de ‘droga’ é historicamente polissêmico, tendo sido 
utilizado, tanto para aquilo que se ingere como alimento quanto para o que se 
ingere como não alimento – e, até mesmo, em algum instante, para substâncias 
absolutamente indigestas. O açúcar, o mate e o chocolate já foram considerados 
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drogas, tanto nesse sentido genérico que hoje em dia poderíamos associar ao 
termo inglês commodities quanto no que também hoje em dia associamos ao 
‘mal’. O chocolate (que contém uma metilxantina estimulante chamada teobro-
mina), por exemplo, chegou a ser proibido a mulheres e crianças na Espanha da 
era mercantilista (Carneiro, 2005). 

Com o tempo, o significado do termo foi variando levemente, até que, fi-
nalmente, na era das ciências positivas, passou-se a designar pelo termo droga 
todas as substâncias utilizadas em farmácia e com ação farmacológica, ou seja, 
capazes de, quando introduzidas em um organismo, modificar-lhe as funções.

Aqui, procuraremos registrar e classificar apenas uma pequena porção des-
sas drogas: as psicoativas, ou seja, aquelas que agem alterando o funcionamento 
do cérebro. Utilizaremos critérios ligados aos seus principais efeitos, além de 
oferecermos ao leitor um bulário no qual as principais drogas serão rapidamen-
te apresentadas, enfatizando tanto seus aspectos sedutores quanto seus aspec-
tos venenosos.

Critérios Classificatórios

As drogas psicotrópicas ou psicoativas podem ser classificadas de diversas 
formas, segundo diferentes critérios, como, por exemplo, o tipo de alteração 
farmacológica que efetuam no sistema nervoso central (SNC) e no comporta-
mento do usuário (Quadro 1); a origem, se naturais ou sintéticas (Quadro 2); ou 
o estatuto jurídico, se lícitas ou ilícitas (Quadro 3). De maneira geral, quando 
falamos cotidianamente sobre drogas, utilizamos esses critérios associados. Em 
termos médicos e de assistência, a classificação mais difundida por sua sim-
plicidade e praticidade é aquela estabelecida por Louis Chaloult (1971), que 
leva em conta o tipo de ação ou efeito farmacológico que as drogas causam no 
cérebro, dividindo-as em três grupos distintos.

O primeiro grupo reúne as drogas capazes de, primordialmente, diminuir 
ou deprimir a atividade do cérebro e que por isso são chamadas de drogas de-
pressoras da atividade do SNC. O protótipo desse tipo de droga é o álcool, mas 
há também o grupo dos soníferos ou hipnóticos, como os barbitúricos (fenobar-
bital, fenitoína etc.); o grupo dos ansiolíticos, como os benzodiazepínicos (dia-
zepam, bromazepam, lorazepam etc); os opiáceos ou narcóticos, que aliviam 
a dor e dão sonolência, como a morfina e seus derivados (heroína, codeína, 
meperidina etc); e os inalantes ou solventes, como colas, tintas e removedores. 
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O segundo grupo de drogas psicotrópicas reúne aquelas que atuam aumen-
tando a atividade cerebral, motivo pelo qual recebem a denominação de drogas 
estimulantes da atividade do SNC. São exemplos de drogas psicotrópicas a cocaí-
na, as anfetaminas e derivados (incluindo alguns anorexígenos usados em fór-
mulas para emagrecimento como a dietilpropriona e o femproporex) e o tabaco. 

O terceiro grupo é constituído por drogas que agem modificando a quali-
dade do funcionamento cerebral. Por essa razão, são denominadas drogas per-
turbadoras da atividade do SNC. Representam esse grupo as drogas chamadas 
alucinógenas, como a mescalina (do cacto mexicano), a maconha ou THC (te-
trahidrocanabinol), a psilocibina (cogumelos), o lírio (trombeteira, zabumba 
ou saia branca), o LSD, o ecstasy e os anticolinérgicos.

Quadro 1 – Classificação de acordo com os efeitos farmacológicos no SNC

1. Depressoras da Atividade do SNC ou Psicolépticos: álcool; soníferos ou hipnóticos; 
ansiolíticos; opiáceos; inalantes ou solventes. 

2. Estimulantes da Atividade do SNC ou Psicoanalépticos: cocaína (e seus derivados 
como crack e merla); anfetaminas; tabaco.

3. Perturbadoras da Atividade do SNC, Alucinógenas ou Psicodislépticas: mescalina (do 
cacto mexicano); maconha ou THC (tetrahidrocanabinol); psilocibina (cogumelos); 
lírio (trombeteira, zabumba ou saia branca); LSD; MDMA (ecstasy); anticolinérgicos.  

Quadro 2 – Classificação segundo a origem

Drogas Depressoras Estimulantes Perturbadoras

Naturais

• Álcool • Cocaína • Maconha

• Opiáceos • Cafeína • Ayahuasca

• Nicotina • Cogumelo

Sintéticas
• Ansiolíticos/Sedativos • Anfetaminas • LSD

• Inalantes • Ecstasy

Quadro 3 – Classificação segundo o estatuto jurídico

Lícitas Ilícitas

Álcool Cocaína

Tabaco Maconha

Cafeína LSD

Solventes MDMA (Ecstasy)

Heroína
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Bulário das Principais Drogas de Uso e Abuso

Álcool

O álcool é consumido no Brasil desde antes da colonização europeia. É 
imemorial o costume tupinambá de produzir o cauim, nome de uma bebida 
fermentada feita através da mastigação e salivação da mandioca. Além da man-
dioca, o cauim também podia ser preparado com frutas como o caju, o abacaxi, 
a jabuticaba etc. Em geral, apenas as mulheres jovens e consideradas bonitas 
podiam prepará-lo, mascando a raiz ou a fruta e misturando-lhe a saliva para 
provocar a fermentação.  Sua utilização era destinada a rituais e festas, segundo 
regras determinadas pela cultura indígena, como nas comemorações pelo nas-
cimento de uma criança, nos rituais de ‘maioridade’ ou em orgias canibalescas. 

O tipo de álcool presente nas bebidas como o cauim, a cachaça, a cerveja 
ou o vinho é próprio para o consumo humano: o álcool etílico. Trata-se de uma 
substância química produzida mediante a fermentação do açúcar encontrado 
em vários produtos de origem vegetal (cana-de-açúcar, frutas, arroz, mandioca 
etc.). Essa fermentação é realizada por fungos unicelulares (leveduras – Figura 
1) que, ao se alimentarem desses produtos, não realizam a digestão completa 
como a que é feita por animais superiores (mamíferos, aves e répteis). A di-
gestão incompleta dos açúcares gera como sobra o álcool etílico, que é então 
excretado no meio ambiente. 

Figura 1 – Estruturas da levedura Saccharomyces cerevisiae responsável pela pro-
dução da cerveja
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Sabe-se, hoje em dia, que a ingestão de álcool em doses baixas diminui o 

risco de doenças cardiovasculares. Alguns autores acreditam que os limites de 
um beber seguro podem ser mensurados levando-se em conta uma série de fa-
tores, como as relações entre quantidade e tempo, associadas às características 

biológicas encontradas nas diferenças entre os gêneros, os biótipos etc.
Para ajudar na determinação aproximada para um beber seguro, criou-se o 

conceito de unidade de álcool. Uma unidade de álcool significa a ingestão de 
mais ou menos 10 gramas de álcool puro e varia em cada tipo de bebida. Assim, 

uma unidade de álcool é o que se encontra aproximadamente em um copo de 
cerveja de 250 ml, ou em uma taça de vinho de 90 ml, ou em uma dose de des-

tilado de 25 ml. Como a capacidade média do corpo para metabolizar o álcool 

é de 25 ml a 40% por hora, para um beber seguro recomenda-se, em primeiro 
lugar, manter uma quantidade de ingestão entre sete e 14 unidades semanais 

para as mulheres e entre 14 e 21 unidades semanais para os homens; em segun-
do lugar, recomenda-se não exceder esses valores em uma unidade de tempo 

muito pequena, ou seja, não consumir toda essa quantidade, por exemplo, em 

um único dia (Quadro 4).

Quadro 4 – Relação aproximada de ingestão alcoólica/quantidade/tempo para 
o beber seguro

HOMENS

Beber seguro = ingestão de até 21 unidades de álcool em sete dias (em 

média seriam três copos de 250 ml de cerveja/dia, ou três taças de 90 ml 

de vinho/dia ou três doses de 25 ml de destilados/dia).

MULHERES

Beber seguro = ingestão de até 14 unidades de álcool em sete dias (em 

média seriam menos de dois copos de 250 ml de cerveja/dia, ou menos 

de duas taças de 90 ml de vinho/dia ou menos de duas doses de 25 ml de 

destilados/dia).

A metabolização de padrões de consumo maiores que os citados não é 
tarefa fácil para o organismo humano. Esse fator, associado à própria capacidade 

de agressão do álcool às células do corpo, produzirá as doenças e os distúrbios 
relacionados ao uso nocivo e à dependência.

O álcool etílico guarda em si um alto poder calórico, mas um baixo valor 

nutritivo. Dependendo da quantidade de álcool ingerido, o organismo humano 
terá que se desdobrar para transformar essa substância em algo útil para o cor-

po. Cerca de 90% do álcool absorvido é metabolizado no fígado, os outros 10% 
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são eliminados de forma inalterada pelos pulmões e rins. As enzimas hepáticas 
responsáveis pela metabolização do álcool são a álcool desidrogenase (ADH) 
e a aldeído desidrogenase (ALDH). Se, por uma característica individual, de-
terminada pessoa tem menos ADH que o normal em seu fígado, será formado 
em maior quantidade um composto chamado acetoaldeído, que é um produto 
tóxico. O fígado das mulheres, em geral, tem essa característica, o que faz com 
que se intoxiquem mais facilmente com o álcool do que os homens. 

Pessoas habituadas a uma ingestão elevada de álcool adquirem a capa-
cidade de metabolizá-lo com mais rapidez, ou seja, os efeitos da intoxicação 
alcoólica demoram mais tempo para aparecer, fazendo com que o usuário 
gradativamente vá aumentando a quantidade ingerida para produzir o efeito 
desejado. A isso se dá o nome de ‘tolerância’.

Como o álcool é uma substância solúvel em água, com grande poder de 
difusão pelo organismo, todos os órgãos do corpo, sem exceção, podem ser afe-
tados pelo seu uso. Ao ser absorvido pelo estômago e pelos intestinos, o álcool 
penetra na circulação sanguínea e daí é distribuído para todas as células, ainda 
que algumas sejam mais afetadas por seus efeitos do que outras.  As células mais 
afetadas estão no fígado, no pâncreas, nas glândulas em geral, no coração e 
vasos sanguíneos e no tubo digestivo. 

Na prática, comumente é no fígado que se observam as primeiras mani-
festações deletérias do uso desregrado e crônico do álcool. Quando a corrente 
sanguínea faz chegar a esse órgão álcool de forma contínua e em quantidade 
acima de sua capacidade de metabolização, inicia-se uma série de eventos – 
visando à conversão da substância em algo útil – que acabam por lesionar as 
células hepáticas. Sobre essas lesões, verifica-se, primeiramente, um fenômeno 
conhecido como esteatose hepática, ou seja, o acúmulo anormal de gordura 
entre as células do fígado. Essa gordura acumulada representa, tão somente, a 
incapacidade do organismo em ‘digerir’ todo o álcool ingerido. A gordura acu-
mulada por entre as células hepáticas, com o tempo, pode iniciar um processo 
de morte celular e consequente fibrose, ou seja, a formação de cicatriz. Esse 
processo é conhecido como cirrose hepática.1 O fígado torna-se rígido (cirrose é 
uma palavra derivada do termo grego kýrrhos, ‘pedaço de pedra’) em virtude da 
extensão da fibrose. Em decorrência da cirrose, o sangue encontra dificuldades 
para percorrer o fígado em direção aos pulmões, e essa alteração secundária 

1 Sabe-se, hoje em dia, que não é entre os alcoolistas, mas entre as pessoas portadoras de 
hepatite C, que se encontra a maior incidência de cirrose hepática. 
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no fluxo normal do sangue vai comprometer as veias do estômago e do esôfago 
(parte do tubo digestivo que vai da boca ao estômago), produzindo verdadei-
ras varizes, que são, normalmente, a causa dos sangramentos digestivos que os 
grandes consumidores de álcool manifestam. Esses usuários, por apresentarem 
alterações na função normal do fígado, têm menos fatores de coagulação (que 
são substâncias também produzidas pelo fígado), o que acaba por facilitar a 
manutenção desses sangramentos, podendo levar à morte por choque hipovo-
lêmico, isto é, pela diminuição do volume de sangue no corpo.

O fígado é uma verdadeira fábrica de substâncias a serviço do organismo. 
Hormônios, vitaminas, proteínas, fatores de coagulação sanguínea e substân-
cias imunologicamente ativas são reduzidas nesse importante órgão. Da mesma 
maneira, substâncias inúteis ao organismo são, no fígado, inativadas e transfor-
madas em compostos inofensivos ou, até mesmo, convertidas em novas subs-
tâncias, agora úteis ao metabolismo normal. A falência desse órgão significa a 
morte de todo o organismo.

Com relação aos efeitos no sistema cardiovascular, como já salientado, o 
consumo de álcool (especialmente os vinhos tintos, que possuem uma substân-
cia antioxidante e adstringente chamada tanino)2 parece diminuir os riscos de 
aparecimento de doenças. No entanto, quando da existência de um uso abusivo 
cronificado, verifica-se o risco aumentado de hipertensão arterial, arterioscle-
rose, infarto do miocárdio e derrames cerebrais. Também pode ocorrer o sur-
gimento de miocardiopatia, que é uma doença na qual a função do coração 
fica comprometida, havendo dilatação das cavidades cardíacas e diminuição 
no bombeamento do sangue.

Os efeitos do uso desmedido de álcool no pâncreas, por sua vez, incidem 
sobre a digestão e desregulam o controle das taxas do açúcar no sangue, po-
dendo mesmo levar ao diabetes, visto que cabe ao pâncreas organizar essas 
duas funções. Uma condição aguda, conhecida como pancreatite, ou seja, a 
inflamação do pâncreas, causa insuficiência pancreática aguda, que é grave e 
potencialmente fatal. 

Também o sistema imunológico pode ser afetado pelo uso frequentemen-
te imoderado do álcool. Com isso, um fenômeno natural conhecido como vigi-
lância imunológica, ou seja, o estado de constante alerta que o sistema imuno-
lógico manifesta contra a invasão de micro-organismos produtores de infecção 

2 Substância extraída da casca e das sementes das uvas e também da casca do carvalho com 
que são feitos os tonéis utilizados para a maturação da bebida.
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e contra perigos surgidos dentro do próprio organismo (como, por exemplo, 
células capazes de produzir câncer) fica comprometido. A ingestão constante 
e abusiva do álcool aumenta estatisticamente a incidência de câncer de boca, 
esôfago, garganta, estômago e intestino. É importante salientar que o câncer 
de fígado, conhecido como hepatocarcinoma, tem incidência aumentada nos 
indivíduos que ingerem álcool de forma crônica e imoderada. 

No cérebro, o álcool não age sobre um ou outro receptor molecular es-
pecífico, como ocorre com a maioria das outras substâncias psicoativas. Ten-
do a capacidade de se difundir nos líquidos orgânicos (como já mencionado 
anteriormente, por ser solúvel em água, e a água ser o constituinte principal 
do organismo humano), acaba por interferir em todas as interações químicas 
dos neurônios, que são as principais células do sistema nervoso. Com isso, o 
pensamento, a capacidade cognitiva (de aprendizado) e as ordens que o cére-
bro envia para os músculos ficarão drasticamente afetados. Em especial, pode 
ocorrer uma encefalite (inflamação do encéfalo) em virtude da carência nutri-
cional crônica de vitamina B1, já que a ingestão de bebidas alcoólicas reduz a 
absorção intestinal da vitamina ao mesmo tempo que aumenta a excreção renal 
de magnésio. Como a vitamina B1 e o magnésio são indispensáveis para o me-
tabolismo das células do cérebro, sua redução ou ausência altera a capacidade 
das células de absorverem os nutrientes, o que causa sua morte. Trata-se de uma 
grave disfunção cerebral caracterizada pelo aparecimento abrupto de oftalmo-
plegia, ataxia e confusão mental (situação conhecida como encefalopatia de 
Wernicke). Quando esses sinais e sintomas vêm acompanhados por amnésia 
retrógrada e anterógrada, tem-se a chamada síndrome de Wernicke-Korsakoff. 
O tratamento dessa encefalite requer a abstinência total do álcool e a adminis-
tração intramuscular de tiamina. O prognóstico é ruim, com cerca de 80% dos 
casos evoluindo para um quadro irreversível de demência.

O sono e o comportamento podem ser também francamente alterados 
pelo uso abusivo do álcool. O efeito depressor produzido é inicialmente muito 
semelhante ao dos barbitúricos e benzodiazepínicos (compostos químicos sin-
téticos indutores de sono). Por isso, é senso comum pensar que o álcool ajuda 
e melhora o ciclo sono-vigília. Porém, na verdade, as fases ‘repousantes’ do sono 
diminuem, e o indivíduo tende a acordar cansado.

A gestante que costuma usar álcool pode ter abortamento, e o feto pode 
apresentar lesões orgânicas e neurológicas. As crianças podem nascer com um 
conjunto de sinais e sintomas denominado Síndrome Alcoólica Fetal (SAF), 
que é reconhecida como a maior causa de retardo mental no Ocidente. Essa 
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síndrome é caracterizada por déficit de crescimento, dismorfismo facial (que 
pode se evidenciar por microcefalia, micro-oftalmia e/ou fissura palpebral pe-
quena, filtro nasal hipoplásico com lábio superior fino e hipoplasia de maxi-
lar), além de anormalidades no desenvolvimento do SNC.

De todas as drogas, o álcool é a única que possui uma bem demonstra-
da relação causa-efeito com práticas de violência (Chermack et al., 2000), em 
particular, a violência doméstica, tanto física quanto psicológica, tanto contra 
mulheres quanto contra homens – embora os homens sejam os principais agres-
sores e as mulheres as principais vítimas (Moreira, 2008).

Por fim, conhecendo-se os mecanismos pelos quais o álcool produz seus 
efeitos prazerosos, assim como os diversos tipos de danos que o seu uso pode 
acarretar, pode-se prescrever ações educativas para a prevenção de problemas, 
tais como ingestão, concomitante ao álcool, de água e líquidos não alcoólicos, 
e, no caso de uso crônico, de vitaminas do complexo B, especialmente a tiami-
na (vitamina B1) – o que, apesar de importante, não substitui, obviamente, uma 
nutrição adequada. Em especial, recomenda-se manter a utilização do álcool 
limitada à possibilidade de se contar com a companhia de alguém sóbrio, que 
possa ajudar no caso de qualquer eventualidade.

Tabaco

O tabaco é, provavelmente, a droga de consumo mais disseminada no 
mundo contemporâneo. Considera-se, hoje em dia, que pelo menos um terço 
da população mundial é tabagista. Embora os efeitos da dependência que a ni-
cotina exerça já fossem conhecidos há algumas décadas, só no final da década 
de 1980 é que foram reunidas, cientificamente, evidências inquestionáveis so-
bre como a nicotina, além de causar dependência, produz danos irreversíveis 
à saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o tabaco seria o 
responsável por cerca de cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo, o 
que faz dessa droga a maior causadora de óbitos dentre todas as drogas, lícitas 
ou ilícitas (Carneiro, 2005).

A nicotina, um dos milhares de compostos químicos contidos nos cigar-
ros, é sua principal substância psicoativa e a que provoca a dependência. Mas 
além da nicotina, muitas dessas substâncias liberadas pela queima do cigarro 
têm a capacidade de produzir uma série de lesões no organismo, que ocorrem 
especialmente nos pulmões, manifestando-se sob a forma de bronquite, asma, 
infecções de repetição e câncer.
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A relação entre o câncer e o cigarro é bem conhecida e não se restringe ao 
câncer de pulmão.  As lesões podem ser encontradas em praticamente todos os 
órgãos do corpo humano. No início, não são lesões macroscópicas, ou seja, só 
podem ser observadas com o auxílio do microscópio. Aparecem, normalmente, 
em decorrência de lesões isoladas na microcirculação sanguínea, nos capilares, 
que são os vasos sanguíneos menores, aqueles que ao entrarem em contato 
com as células individualmente levam-lhes os nutrientes necessários e delas re-
colhem os produtos (o lixo biológico) que o corpo não utilizará mais. Quando 
as toxinas liberadas pelo cigarro passam para o pulmão e ganham a corrente 
sanguínea, ao chegarem nos capilares, acabam impedindo as trocas normais 
entre estes e as células. Com isso, acumulam-se no organismo os chamados ra-
dicais livres, responsáveis, com o passar dos anos, pela produção de lesões, que 
progressivamente tornam-se maiores.

Sobre o uso do tabaco na gestação, é reconhecido que os filhos de mães 
tabagistas apresentam menor peso ao nascerem. Além disso, o uso do tabaco 
durante a gravidez é responsável por um aumento da mortalidade fetal e neona-
tal, maior frequência de abortos espontâneos e malformações fetais.

É importante salientar o sucesso com que a contrapropaganda e a legisla-
ção, aglutinadas à construção social de uma cultura de uso consequente, têm 
feito retroceder, no Brasil, os malefícios citados.

Anfetaminas

Pode-se dizer que o principal risco do mau uso das anfetaminas esteja di-
retamente relacionado com a obsessão pelo emagrecimento que afeta algumas 
sociedades. Em virtude da disseminação de uma cultura que associa simbolica-
mente a lipofobia e a androgenia, ocorreu a estimulação e o culto de tipos físi-
cos exageradamente magros, que se tornaram o padrão de beleza imposto para 
todos, mas, em especial, para as mulheres, que assumiram o lugar de principais 
vítimas das doenças da beleza.

Enquanto a magreza, para o homem, em geral faz realçar seus caracteres 
físicos percebidos em nossa sociedade como típicos da masculinidade (quadril 
estreito em relação aos ombros, realce da musculatura de membros e tórax 
etc.), nas mulheres, ao inverso, há supressão do fenótipo típico feminino, deter-
minado geneticamente pelo depósito natural de gorduras na região dos seios, 
quadris e coxas. Claro que não se quer dizer aqui que haja uma maneira, em 
princípio, certa ou errada, determinada pela natureza biológica ou fisiológica, 
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de ser homem ou mulher. No entanto, as construções sociais dos atributos que 
farão a feminilidade ou a masculinidade de um corpo podem denotar determi-
nadas formas de opressão, de aprisionamento do corpo e da alma, como a as-
sociação da beleza à magreza e desta a estereótipos morais, que de imediato 
interpretam como imoral o inverso. Por isso, torna-se desejável um padrão físico 
‘androfílico’ em detrimento de outro, ‘ginecofílico’, como sintoma da domina-
ção de um gênero sobre o outro, de tal maneira que prevalece a ideia de um 
tipo de ‘feminilidade’ cujas práticas corporais andrógenas discriminam pers-
pectivas diferenciais de se vivenciar o feminino. Como resultado do culto à ma-
greza exagerada,3 disseminou-se a ideia de que sob o aspecto andrógeno e, de 
certa forma, subdesenvolvido para os caracteres sexuais secundários (manten-
do a mulher adulta ainda com um aspecto pré-púbere – daí também o sucesso 
das ‘ninfetas’ ou ‘Lolitas’),4 residia não apenas a beleza, como também a saúde 
da mulher ‘senhora de si’, moderna, independente do homem etc. Essa crença 
se fez de tal forma bem articulada que foi percebida por boa parcela da popu-
lação em geral como parte da própria natureza da mulher, de maneira que 
cada uma, se confrontada com os motivos de sua intenção em ‘emagrecer’, 
podia afirmar sem pudores estar tratando de seu ‘bem-estar’, conjugando nessa 
crença as ideias de independência, beleza e saúde. Com o propósito de manter 
o feminino caracterizado não simplesmente pelo fenótipo, mas principalmente 
por suas roupas e tinturas, a ditadura da aparência esguia, artificial em seu 
exagero, colocou as mulheres por décadas à mercê das anfetaminas, produzin-
do uma legião de anoréxicas e bulímicas pelo mundo afora, sob os auspícios 
dos costumes, da moda e da própria medicina, esta última supostamente a 
guardiã da relação ideal entre benefício e dano na relação de um fármaco e 
um indivíduo.

No Brasil, país onde uma ancestral miscigenação racial inventou corpos 
com formas acentuadamente curvilíneas e cores diferenciais, as mulheres tor-

naram-se as maiores vítimas do totalitarismo da magreza. Ainda hoje, quando 

3 Moda em certa época associada ao aspecto ‘cadavérico’ dos viciados em heroína, sendo, a 
partir daí, chamada também de heroin chic, e cujo principal ‘modelo’ foram as modelos profis-
sionais, como Kate Moss.
4 Lolita é o título do famoso romance do escritor russo Vladimir Nobokov.  Deu origem a duas 
gírias (ninfeta e Lolita) utilizadas para caracterizar, sob o ponto de vista da pedofilia, o corpo 
de meninas pré-púberes. Daí, podermos acrescentar, também, a pedofilia (apesar da paradoxal 
repulsa que a sociedade demonstra nos casos literais) como mais um termo (junto com a an-
drofilia e a lipofobia, já citados) da determinação cultural para a produção de corpos femininos 
exageradamente magros.
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o padrão de beleza no mundo tende a migrar do simples corpo seco para a 

robustez dos músculos hipertrofiados (dando sobrevida à androgenia domi-

nante), o horror feminino ao corpo curvilíneo (curvas mais acentuadas, em 

geral, no caso das brasileiras) derivou em uma epidemia anfetamínica sem 

precedentes.

Segundo o relatório anual da Junta Internacional de Fiscalização de En-

torpecentes (Jife), braço independente do Escritório das Nações Unidas contra 

Drogas e Crime, divulgado em 1o de março de 2007, a taxa de consumo per 

capita de anfetaminas no Brasil era, na época, 39,2% superior à dos Estados 

Unidos da América (EUA): 12,5 por mil habitantes, entre os brasileiros, contra 4,9 

dos americanos (Jife, 2006). Como resposta, a Resolução da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (Anvisa), publicada no Diário Oficial da União de 10 de 

outubro de 2011, veda no Brasil a importação, exportação, fabricação, comércio, 

distribuição, prescrição de remédios que contenham as substâncias anfepramo-

na, femproporex e mazindol. O Quadro 5 apresenta as principais anfetaminas de 

uso médico e não médico até 10 de outubro de 2011.

Quadro 5 – Anfetaminas de uso médico e não médico

Uso médico
(anorexígeno, anti-TDAH)

Uso não médico
(recreativo, desempenho)

Fenproporex (Desobesi®)

Dietilpropiona (Dualib®)

Anfepramona (Inibex®)

Metifenidato (Ritalina®)

3,4 metilenedioximetanfetamina (MDMA – ecstasy)

Metanfetamina (ice)

Derivado metanafetamínico (crystal)

Metifenidato (Ritalina®)

As anfetaminas são drogas euforizantes, derivadas da efedrina, da classe 

das feniletilaminas, sintetizadas pela primeira vez em 1887 na Alemanha. Inicial-

mente, foram usadas no tratamento de doenças pulmonares obstrutivo-crônicas, 

como a asma. Apenas décadas mais tarde, perceberam-se suas propriedades psi-

coestimulantes e anoréxicas, semelhantes àquelas proporcionadas pela cocaí-

na. Agem no SNC, induzindo a liberação de dopamina e noradrenalina, respon-

sáveis por efeitos sobre o humor. Enquanto os níveis desses neurotransmissores 

se mantêm altos, a sensação é de euforia, atenção redobrada, autoconfiança e 

diminuição do apetite (anorexia); quando os neurotransmissores são reabsorvi-

dos (mais ou menos oito horas após o uso em dose baixa/moderada), a sensa-

ção é de cansaço e leve depressão.
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Cristais de metanfetaminas, como o ice ou o crystal (incomuns no Brasil), 
são geralmente fumados em cachimbos de vidro (mas podem também ser in-
jetados ou inalados). O efeito é prolongado (dependendo da quantidade, em 
torno de 24 horas), e os sintomas euforizantes e estimulantes são intensos.

O fator de tolerância às anfetaminas é excepcionalmente alto. A insen-
sibilização para os efeitos euforizantes pode durar em média três ou quatro 
dias após o uso da dose prescrita para o efeito anorexígeno. O uso abusivo pro-
vocado pela tolerância produz efeitos deletérios que culminam na chamada 
psicose tóxica anfetamínica, caracterizada por hiperexcitabilidade e sintomas 
delirantes e alucinatórios. Já a cessação repentina do uso regular provoca in-
tensa depressão, proporcional à quantidade utilizada, e é caracterizada por le-
targia, fadiga, insônia ou hipersonia, baixa energia, baixa autoestima, podendo 
ocorrer até ideação suicida.

Os efeitos orgânicos do uso crônico são severos e perigosos, similares (em-
bora mais graves) aos provocados pela cocaína quando usada em doses análo-
gas. Incluem lesões, que podem ser irreversíveis, em receptores dopaminérgicos 
e/ou serotoninérgicos, induzindo quadros psicóticos permanentes, com para-
noia e heteroagressividade, e também lesões em órgãos como os rins, fígado e 
coração, produzindo, por exemplo, miocardite ou aumento da pressão arterial. 
Assim como no caso da cocaína, o uso crônico das anfetaminas pode produzir 
arritmias e morte súbita por colapso cardiovascular. 

Benzodiazepínicos

Os benzodiazepínicos são uma variante dos remédios conhecidos na me-
dicina como tranquilizantes menores (os tranquilizantes maiores são os neuro-
lépticos, muito utilizados no controle de eventos psicóticos). São indicados para 
minimizar os efeitos de formas de conduta e pensamento cuja qualidade essen-
cial possa ser categorizada como ‘neurótica’. Admitindo que seja a ansiedade, 
por sua vez, o denominador comum do ânimo neurótico (Escohotado, 2002), 
essas drogas são preferencialmente utilizadas visando ao efeito ansiolítico. São 
eficazes também como hipnoindutores (indutores do sono), anticonvulsivantes, 
miorrelaxantes (relaxam a musculatura) e pré-anestésicos. 

O primeiro benzodiazepínico foi o clordiazepóxido, desenvolvido em 1959, 
e, logo depois, foi sintetizado o diazepam. Atualmente, pode-se encontrar no 
mercado mais de trinta tipos diferentes dessa classe de drogas. Tornaram-se os 
mais populares tranquilizantes e soníferos da atualidade, sendo que a quantidade 
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anual de suas prescrições corresponde a aproximadamente metade de todos os 
psicofármacos utilizados no planeta. 

Embora os diversos fabricantes e seus aliados resistam a admitir a capaci-
dade aditiva dos benzodiazepínicos, seu uso abusivo é comum, sendo a quarta 
causa de farmacodependência no Brasil (Carlini et al., 2001). A maneira como 
o uso abusivo e a dependência se instalam acontece pela conjugação de alguns 
motivos ainda obscuros, na medida em que é um remédio acessível apenas 
sob prescrição médica, sendo as hipóteses mais prováveis as que se relacio-
nam com uma medicalização indevida, que ocorre mediante a crença, tanto de 
prescritores (não tão bem preparados) quanto dos usuários, de que é possível, 
com o uso, obter-se um efeito preventivo sobre a ansiedade cotidiana e a efeti-
va existência de um sofrimento cotidiano crônico e insuportável, amiúde em 
grandes centros urbanos, especialmente nas favelas e periferias, onde a guerra 
(às drogas e/ou a simples ‘guerra’ pela sobrevivência) acontece na sua forma 
mais dramática e cruel.

No caso de dependência, a interrupção do uso deve ser lenta e progressi-
va. No entanto, a abstinência pode causar efeitos desagradáveis variados, que 
alguns autores relatam serem mais intensos que os da heroína (Quadro 6), tais 
como ansiedade de rebote, ataxia, tremores, hipertensão sistólica, sudorese, 
desconforto epigástrico, irritabilidade, delirium e convulsões tônico-clônicas 
(como as epiléticas). As principais diferenças entre os diversos benzodizepíni-
cos se dão tanto pelo tempo de meia-vida, ou seja, o tempo que a droga leva 
para ser eliminada pelo organismo (sendo o tempo de duração do efeito direta-
mente proporcional ao maior tempo da meia-vida), quanto pela potência.

Quadro 6 – Sinais e sintomas da síndrome de abstinência por BDZ

Físicos Psíquicos

Dores musculares

Cefaleia

Sudorese

Tremores

Palpitações

Náuseas

Vômitos

Convulsões

Disforia

Irritabilidade

Inquietação

Pesadelos

Perda de memória

Insônia

Dificuldade de concentração

Delirium
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Os quadros mais graves de abstinência são observados com benzodiazepí-
nicos cuja meia-vida é de curta duração, como o clonazepam, o alprazolam ou 
o lorazepam. Quanto aos de longa duração, um cuidado especial deve ser ob-
servado durante o primeiro trimestre de gravidez, já que os benzodiazepínicos 
podem produzir má-formação fetal, mesmo quando retirados antes da concep-
ção, em virtude da sua capacidade de se manter em altas concentrações plas-
máticas por um tempo relativamente longo (Quadro 7). 

Quadro 7 – Benzodiazepínicos e respectivas meias-vidas

Meia-vida de curta e média duração
(T/2 < 30 horas)

Meia-vida de longa duração
(T/2 = 30-100 horas)

Bromazepam (Lexotan®) 

Clobazan (Urbanil®) 

Alprazolam (Frontal®) 

Lorazepam (Lorax®) 

Flunitrazepam (Rohypnol®) 

Nitrazepan (Nitrazepol®) 

Midazolan (Dormonid®)

Clonazepam (Rivotril®)

Diazepam (Valium®, Dienpax®)

Clordiazepóxido (Psicosedin®)

Clorazepato (Tranxilene®)

Flurazepam (Dalmadorm®)

Maconha

Pode-se considerar a planta do gênero Cannabis como uma das mais im-
portantes para os homens de quase todas as culturas, épocas e civilizações. 
Graças à Cannabis sativa (cânhamo), por exemplo, os europeus do século XIV 
puderam realizar as chamadas ‘grandes navegações’. Isso porque a fabricação 
dos cabos e velas apropriados às viagens marítimas de longa duração foi possí-
vel apenas pela utilização das fibras dessa planta. Antes da fibra de cânhamo, 
nenhum material havia suportado, pelo tempo necessário à maioria das viagens 
intercontinentais, a ação corrosiva da maresia. Não seria, portanto, exagero de-
bitar na conta da Cannabis a ‘descoberta’ do Brasil. 

A Cannabis não era utilizada apenas pela área naval. Suas sementes produ-
ziam óleo para alimentação e iluminação pública, além de tintas e vernizes. Na 
medicina, era usada para aliviar dores, e suas folhas e flores eram fumadas com 
objetivos religiosos e recreativos. Do seu caule fabricava-se papel de qualidade 
superior, cuja durabilidade era cerca de cem vezes maior do que o papel deri-
vado de outros produtos.
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Atualmente, a política proibicionista que pesa sobre algumas drogas psi-
coativas, patrocinada pelos EUA e a ONU, incluiu a Cannabis entre os produtos 
tornados ilegais para o comércio mundial, fato este que fez com que o seu 
secular uso benéfico para a humanidade fosse não apenas obscurecido mas 
também invertido.

Existem três espécies de Cannabis: sativa, indica e ruderalis. As três espé-
cies possuem o princípio ativo THC (tetrahidrocanabinol), responsável pelos 
seus efeitos farmacológicos. O THC advêm de dois produtos para o uso recrea-
tivo: um extraído de sua folha, chamado marijuana ou maconha (com cerca de 
5% de concentração de THC) e outro retirado de sua resina, também conhecido 
como haxixe (em torno de 30% de concentração de THC). 

Os EUA são o principal produtor mundial e também o primeiro mercado 
consumidor dos derivados psicoativos da Cannabis. Apenas na Califórnia, prin-
cipal produtor, e onde o consumo e o cultivo da erva para fins terapêuticos está 
legalizado, o valor comercial das plantações chegou a US$ 6,7 bilhões em 2006. 
Esse valor é três vezes superior às estimativas de arrecadação, no mesmo perío-
do, do narcotráfico colombiano (Gettman, 2007).

Em termos biológicos, o gosto disseminado pelos efeitos psicoativos do 
THC explica-se, em parte, pela existência, nos seres humanos, de receptores 
cerebrais para substâncias endógenas análogas, chamadas endocanabinoides. 
Aparentemente, a função dos endocanabinoides é relaxante, sendo por isso 
considerados protetores contra os efeitos danosos de uma excessiva exposição 
ao estresse. Ao se ligar a esses receptores, o THC ativa o sistema de recompen-
sa cerebral, produzindo sensação de bem-estar e felicidade, seguido de relaxa-
mento e sedação. Quando os usuários se encontram em grupo, ocorrem risos 
espontâneos, e a sedação é menos acentuada. Essa capacidade de motivar e de 
transformar positivamente os encontros sociais pode ser considerada a princi-
pal característica do prazer associado à droga. 

O fato de haver endocanabinoides, ou seja, o fato de o organismo utilizar 
substâncias análogas ao THC (já foram descobertos quatro canabinoides endó-
genos) para a autorregulação de várias funções físicas e psíquicas faz supor, 
evidentemente, que o THC também pode ser usado como medicamento. Um 
estudo publicado na revista Archives of General Psychiatry (Watson, Benson & 
Joy, 2000) mostra pesquisas em andamento para o uso de THC no tratamento de 
quadros de desnutrição; no controle de espasmos musculares em casos de trau-
matismo raquimedular; no controle de movimentos desordenados causados por 
parkisonismo; no controle de crises convulsivas na epilepsia; no tratamento do 
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glaucoma etc. Em alguns países, a Cannabis já é utilizada como medicamento. 
É o caso, por exemplo, do Canadá e da Holanda. Os canadenses foram os pio-
neiros a reintroduzir a Cannabis como medicamento, e os médicos holandeses 
desde 2003 receitam THC para pacientes portadores de artrite, esclerose múlti-
pla, síndrome de Gilles de la Tourette, dor crônica, náuseas decorrentes de qui-
mioterapia, distúrbios alimentares (anorexia) etc.

No Brasil a maconha ainda não é um medicamento, mas um produto ile-
gal, contrabandeado, cuja qualidade é suspeita, podendo produzir, por isso, 
mais prejuízos ao usuário crônico do que benefícios. Além disso, alguns estudos 
indicam que é a própria ilegalidade o principal vetor do mau uso do THC, que 
pode induzir, entre outros problemas, a dependência química.

A dependência dos efeitos psicoativos da maconha pode causar síndrome 
de abstinência no caso de cessação abrupta do uso. Os sintomas da síndrome de 
abstinência incluem agitação, insônia, irritabilidade, náusea e cãibras. 

O aumento de incidência de casos de bronquite devido ao uso da maco-
nha está comprovado, e especula-se a possibilidade de aumento de incidência 
de câncer de pulmão, como ocorre com o uso imoderado de tabaco. 

Cocaína

Em sua forma vegetal e sem tratamento químico, a Erythroxelum coca é um 
produto originário de terras tropicais, utilizado de forma benéfica pelo homem 
há milhares de anos. Quando utilizada in natura, seus efeitos psicoativos são 
suaves, além de ser uma planta de adaptação restrita à região andina, sendo até 
hoje praticamente impossível o seu cultivo em outro clima do planeta. Por isso, 
foi apenas após a síntese do alcaloide cocaína (cloridrato de cocaína), em 1862, 
pela indústria farmacêutica alemã (mais especificamente pelos químicos Albert 
Nieman e Wilhelm Lossen), que a coca tornou-se a matéria-prima de uma das 
drogas psicoativas mais usadas e cobiçadas no mundo todo. 

Pouco tempo após a síntese do cloridrato de cocaína, já havia a venda de 
múltiplos produtos à base de folha de coca na Europa e nos EUA, em forma de 
elixires, pastilhas, vinhos (entre os quais o vinho Mariani) e o famoso refrigerante 
Coca-Cola, que misturava, além da coca, também a cafeína extraída da noz de cola. 

A cocaína, por mais de vinte anos, esteve disponível em todas as farmácias 
e entrepostos comerciais da Europa e dos EUA. Até a década de 1920, labora-
tórios alemães, holandeses e japoneses fabricavam centenas de toneladas de 
cocaína todos os anos. Durante certo tempo, suas propriedades fisiológicas fo-
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ram estudadas pelo jovem Freud, que era um de seus entusiastas. A descoberta 
das propriedades anestésicas da cocaína abriu as portas para o seu uso clínico 
na medicina, tendo sido o primeiro anestésico local utilizado, já em 1884, pelo 
médico Carl Koller, na cirurgia oftalmológica.

De panaceia utilizada para todos os males e prazeres, a cocaína com o 
tempo transformou-se naquilo que hoje compõe sua imagem negativa no imagi-
nário popular. A campanha contra a cocaína começou no início do século XX, 
capitaneada pelos EUA e Reino Unido, em função de seus interesses comerciais 
(os alemães, principais concorrentes dos ingleses na época, eram os maiores 
produtores de cocaína). As conferências de Xangai, em 1909, Haia, em 1912, 
além da segunda conferência sobre o Ópio, em 1925, são marcos da campanha 
proibicionista contra drogas psicoativas como a cocaína, que culminam com 
a total proibição internacional após a conferência de 1961, em Nova Iorque.

Hoje em dia, parece ser evidente o absoluto fracasso do proibicionismo. 
A cocaína é utilizada, mundialmente, mais do que nunca, sendo veiculada nas 
sociedades por um tráfico que movimenta fabulosas quantias de dinheiro, mas 
que oferece um produto sem nenhum controle de qualidade, muitas vezes adul-
terado com vidro moído, talco, pó de mármore etc, que acaba por multiplicar 
muitas vezes os danos produzidos pelos efeitos do uso patológico. Na maioria 
das amostras colhidas dos produtos apreendidos ao comercio ilegal, verificou-se 
que mais da metade do pó, que se julgava ser cocaína pura, era composto por 
essas substâncias adicionadas. 

Na América do Sul, única região produtora da folha de coca (os três prin-
cipais produtores são Peru, Bolívia e Colômbia), o proibicionismo resulta em 
uma guerra catastrófica, que faz perecer por assassinato milhares de vítimas 
anualmente, além de mergulhar os aparelhos de estado latino-americanos na 
corrupção endêmica e de ser igualmente o subterfúgio para constantes ame-
aças contra a soberania desses países e efetiva invasão por parte da potência 
norte-americana, como o caso Noriega,5 no Panamá, e o plano Colômbia.6 

5 Manuel Noriega foi Ditador do Panamá e Agente da Central Intelligence Agency (CIA). Teve 
um papel destacado no caso Irã-Contras, em que figuras-chave da CIA facilitaram o tráfico de 
drogas internacional, assim como o tráfico de armas para o Irã que, na época (década de 1980), 
estava sob embargo internacional. O objetivo principal era financiar a dissidência na Nicarágua 
sandinista. Ao vir à tona sua vinculação com o governo americano, os Estados Unidos invadiram 
o Panamá, prendendo Noriega sob a acusação de narcotráfico.
6 O plano Colômbia, criado em 2000 pelo governo norte-americano, inclui estratégias para 
combater o tráfico de drogas e a guerrilha colombiana. Acredita-se que, de fato, trata-se de uma 
intervenção geopolítica que mira as riquezas naturais amazônicas.
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Em termos médicos, o cloridrato de cocaína, além de seu efeito anes-

tésico local, é um euforizante anorexígeno de melhor desempenho e bem 

menos tóxico que os habitualmente utilizados, como os derivados anfetamí-

nicos (Escohotado, 2002). Ainda em comparação com as anfetaminas, o clo-

ridrato de cocaína é uma droga cara, justamente por depender da produção 

da folha da coca, cultivada em região restrita (Andes, vales andinos e vale 

amazônico), o que, economicamente, por si só já justificaria a sua ‘demoniza-

ção’ pelos países centrais, especialmente EUA e Inglaterra, como de fato vem 

ocorrendo há um século. 

O uso recreativo abusivo da cocaína, em sua forma inalada ou intravenosa, 

pode produzir, entre outros inconvenientes, transtorno de humor, transtorno do 

sono, dores de cabeça e alterações na motricidade. Essas alterações gerais são 

encontradas também com o uso de compostos a ela relacionados, como o crack 

e a merla. 

Uma lesão direta produzida pelo uso inadequado da droga em sua atual 

condição de ilegalidade é a congestão e a inflamação nasal, com aparecimento 

de úlceras e perfuração do septo nasal verificadas com o uso por inalação. Es-

sas mesmas lesões, que são percebidas mais intensamente com o uso de crack, 

podem chegar à traqueia, brônquios e pulmões.

Os efeitos mais agudos (cerca de uma hora depois do uso abusivo ou mes-

mo durante o consumo) se dão por constrição dos vasos sanguíneos que irri-

gam o coração e o cérebro – vasoconstrição causada diretamente pela cocaína 

e seus derivados (Goodman & Gilman, 1996). Como consequência, infarto agu-

do do miocárdio e derrames cerebrais podem ocorrer em pessoas jovens sem 

nenhuma doença previamente identificada. 

Normalmente, lesões menores, que não matam, podem passar desperce-

bidas, mas são lesões que comprometem, aos poucos, a capacidade intelectual 

do indivíduo, tornando tarefas de estudos, trabalhos e relacionamentos cada vez 

menos valorizados. Tarefas que eram executadas de maneira simples tornam-se 

cada vez mais difíceis. Contudo, uma vez verificada a lesão cerebral, ainda há 

possibilidade de recuperação, graças a um fenômeno presente no cérebro hu-

mano conhecido como plasticidade cerebral. Assim, um neurônio pode assumir 

a função do outro, se este morrer ou perder a capacidade de desempenhar suas 

funções. Esse fenômeno de plasticidade cerebral faculta ao indivíduo a capaci-

dade de ter suas capacidades cerebrais recuperadas quando da interrupção do 

uso da cocaína.
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Por ser um euforizante, a cocaína aumenta o interesse sexual, no entanto, 
ao ser utilizada de forma repetida e abusiva, provoca disfunção e piora o desem-
penho sexual.

O uso de cocaína por via intravenosa pode causar, em virtude do compar-
tilhamento das seringas com outras pessoas, uma série de doenças infecciosas 
graves, sendo a Aids apenas uma delas. A hepatite B e a hepatite C podem se 
tornar, muitas das vezes, mais graves que a própria Aids e são transmitidas por 
essa via. Tromboses nas pernas e braços e embolia pulmonar também são agra-
vadas com essa prática.

Os riscos de ocorrerem abortos e lesões orgânicas e neurológicas no feto 
também são aumentados quando do uso de cocaína por gestantes. Doenças 
infecciosas como Aids, hepatites etc. também podem ser transmitidas ao feto, se 
a via de utilização da substância for injetável.

Para evitar os riscos do uso abusivo da cocaína, visando à redução de da-
nos aos usuários com dificuldades de abstinência, pode-se prescrever a ingestão 
de muita água concomitante ao uso; a aquisição de equipamento próprio para 
cheirar ou se injetar (seringa só individual e limpa); o fracionamento das doses 
para evitar overdose; o uso de água destilada para a diluição da substância no 
preparo de doses injetáveis; a higienização das mãos precedendo a inoculação 
da dose; o cuidado de injetar lentamente a droga para avaliar o efeito e também 
para prevenir o risco de overdoses etc.

Crack

O nome crack é derivado do ruído produzido pelas pedras de cocaína de 
base livre quando volatilizadas através do calor. O crack, portanto, não é uma 
droga distinta da cocaína: é a própria cocaína transformada em um composto 
disponível para o consumo através do fumo. A invenção do crack deu-se na 
década de 1980, e seu sucesso está relacionado aos baixos custos para a sua 
produção e aquisição (em 1989, nos EUA, uma porção de crack valia em tor-
no de 15 vezes menos que a mesma porção de cocaína em pó). Assim, essa 
droga disseminou-se pelos estratos economicamente mais baixos da popula-
ção norte-americana, impedida de adquirir a cocaína em pó, em razão do seu 
alto custo, em virtude das dificuldades impostas pelas políticas de repressão à 
oferta e à demanda não apenas do cloridrato de cocaína em si, mas especial-
mente das substâncias necessárias para o seu preparo, como o éter e a acetona.  
O baixo preço da droga deve-se à pequena quantidade de cloridrato de cocaí-
na utilizada na sua formulação. 
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No processo de síntese do cloridrato de cocaína, é necessário, inicialmen-
te, transformar as folhas de coca em uma pasta, misturando-as com querosene 
e macerando, logo em seguida, a mescla em ácido sulfúrico diluído. Essa 
pasta-base converte-se em cloridrato de cocaína ao ser purificada, acrescen-
tando-se éter, ácido clorídrico e acetona. Se diluído em água e acrescido de 
bicarbonato de sódio, ou amônia, o cloridrato de cocaína se transforma em 
crack após ser aquecido. A diferença entre crack e freebase é que, no preparo 
deste último, se usa também, além de água e do bicarbonato de sódio, um 
solvente para a retirada das impurezas dissolvidas na água.

O crack é um preparado sólido e volatilizável, insolúvel em água, fato que 
impede sua absorção por outra via senão a fumada. O vapor derivado da quei-
ma do crack produz intenso efeito euforizante entre 10 a 15 segundos após sua 
inalação (enquanto o cloridrato de cocaína em pó, ao ser inalado, demora de 
10 a 15 minutos para surtir o mesmo efeito). O complexo de sensações obti-
das com o uso dessa base bicarbonada de coca pode durar de 5 a 15 minutos 
(enquanto o cloridrato dura entre 30 e 40 minutos). Como essas sensações são 
sentidas mais rapidamente que aquelas produzidas pelo ‘pó’, e como sua dura-
ção é fugaz, o usuário tende a fumar a droga diversas vezes, o que, supõem-se, 
intensifica seus efeitos colaterais.

As consequências agudas do uso não se limitam aos efeitos psicofarmaco-
lógicos (alucinações, delírios, taquilalia, agitação psicomotora, agressividade), 
mas também a alterações orgânicas gerais, como perda da neurorregulação da 
função pulmonar, edema pulmonar, hemorragia alveolar, barotrauma, reações 
de hipersensibilidade e doença pulmonar intersticial. A falta de apetite pode 
levar a uma grave desnutrição, e esta, consequentemente, a uma baixa de imuni-
dade, facilitando o aparecimento de infecções oportunistas derivadas, especial-
mente a tuberculose e pneumonia. Por sua vez, os comportamentos de risco pre-
valentes às condições do uso (como associação ao tráfico, prostituição, roubos 
etc) favorecem a disseminação de hepatites e Aids, além, é claro, da violência.

Outras consequências do uso do crack são as lesões por queimaduras nas 
mãos, dedos, nariz, face, olhos (córnea e conjuntiva), lábios, cavidade oral, oro-
faringe, epiglote e laringe. Essas lesões são causadas pela inalação do vapor 
da droga em alta temperatura ou mesmo pela inalação de partículas metálicas 
incandescentes que se desprendem do material utilizado pelos usuários como 
cachimbo (em geral são utilizadas latas de alumínio, como as de refrigerantes 
ou cerveja, facilmente encontradas). 

Álccol e Outras Drogas_BookFinal.indb   123 09/07/2014   11:05:50



124 Álcool e outras Drogas: DiÁlogos sobre um mal-estar contemporâneo

Inalantes

Trata-se de uma das drogas mais utilizadas no Brasil, especialmente por po-
pulações jovens marginalizadas econômica e socialmente. São compostos sin-
téticos, em geral derivados do petróleo, que se volatizam com muita facilidade. 
A cola de sapateiro, o benzeno, a gasolina, os fluidos de isqueiro e os aerossóis 
são os exemplos mais comuns.

Os inalantes produzem efeitos neurotóxicos graves. Muitos deles contêm 
chumbo e outros metais pesados que se acumulam no corpo, causando lesões 
muitas vezes irreversíveis. Também produzem depressão no sistema nervoso, e 
seu uso pode ser intensificado com o tempo, pela dependência e tolerância que 
provocam. Os efeitos dos inalantes no SNC se dão por um mecanismo muito 
semelhante ao que ocorre com o álcool, ou seja, de uma forma difusa, afetando 
a permeabilidade normal das membranas dos neurônios.

Alterações no comportamento e na motricidade são verificadas por aco-
metimento do SNC, dentre elas, tontura, falta de coordenação motora, letargia e 
fraqueza muscular generalizada, reflexos deprimidos, fraca coordenação, retar-
do psicomotor, tremores, visão turva ou dupla e coma.

A morte pelo uso de inalantes pode ocorrer por parada respiratória, que 
com frequência tem como causa um efeito direto no SNC, ou até mesmo por asfi-
xia causada por aspiração de vômito. Arritmias cardíacas também podem ocorrer. 

Lesões no fígado não são incomuns, assim como lesões nos rins, como 
consequência de um distúrbio denominado rabdomiólise. A rabdomiólise 
origina-se de uma lesão maciça da musculatura, que por sua vez ocorre me-
diante o efeito direto dos inalantes nas células do tecido muscular.  Os com-
postos tóxicos derivados dessa lesão, ao serem carreados pela circulação aos 
rins, produzem insuficiência renal, que pode ser irreversível, levando o indiví-
duo a depender dos dolorosos procedimentos de diálise para sobreviver.

Opioides

São opioides a morfina, a heroína e a codeína. Como a síntese em labora-
tório desses compostos é possível, podem surgir compostos novos com caracte-
rísticas farmacológicas ligeiramente diversas. A ação dos opioides no SNC ocor-
re sobre receptores moleculares específicos para a substância, os chamados 
receptores opioides, além de produzir ações sobre outros grupos de receptores 
não específicos.
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Normalmente, essas substâncias são lipossolúveis. Como o SNC é basica-
mente formado por gordura, conclui-se que é no tecido nervoso que os opioides 
exercem com maior intensidade suas funções, podendo comprometer a memó-
ria, assim como a cognição, o humor e as funções motoras, manifestando-se 
pela incoordenação e pela fala arrastada.

O uso de opioides por via intravenosa pode, no caso de compartilhamento 
de seringas, causar uma série de doenças infecciosas graves, tais como Aids, 
hepatite B e hepatite C. Doenças neurológicas, como a doença de Parkinson, 
comumente se manifestam por causa do uso inapropriado de opioides.

É importante citar a interação que os opioides têm com medicações utili-
zadas para o tratamento de estados depressivos e outras condições clínicas. O 
uso simultâneo dessas substâncias pode resultar em grave disfunção do sistema 
nervoso autônomo, causando alterações cardíacas, como arritmias e instabili-
dades hemodinâmicas, que resultam, não raramente, em convulsão e morte.

Club Drugs

As chamadas club drugs (ou designer drugs) referem-se a um grupo de 
drogas usadas principalmente por jovens adultos em festas, discotecas e raves. 
Não apresentam uma uniformidade de efeitos, algumas são sedativas (GHB, ni-
tratos), outras, estimulantes (metanfetaminas como o 4MTA, PMA e PMMA), e 
outras, alucinógenas (ecstasy, LSD, quetamina, 2CB e 2-CT-7). Apresentamos a 
seguir as mais comuns no Brasil.

Ecstasy

O ecstasy (MDMA) é um derivado anfetamínico cuja composição química 
é muito próxima da mescalina, que é um alucinógeno. É essa combinação de 
efeitos (euforizante e alucinógeno) que explica sua sedutora singularidade. 

Trata-se de uma droga sintética que apresenta um histórico de uso na socie-
dade bastante longo, uma vez que sua ‘descoberta’ ocorreu muito antes das outras 
anfetaminas ou mesmo dos alucinogéneos (sintéticos). Foi patenteada em 1914, 
na Alemanha, pelos laboratórios Merck, como um medicamento supressor do 
apetite, que nunca chegou a ser comercializado para esse fim, mas esteve aban-
donada até a década de 1950, quando foram retomadas as experiências para sua 
utilização com fins específicos, como nos interrogatórios policiais e psicoterapias.

A popularização de seu consumo recreativo foi detectada durante os anos 
60, nos EUA, fato que levou à sua proibição em 1985, bem de acordo com a 
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tradição proibicionista e puritana daquele país. No final dos anos 80, começou 
a espalhar-se por toda a Europa, acompanhando diversas modas musicais e o 
estilo de vida de alguns locais do mediterrâneo.

Sem dúvida, o ressurgimento dessa droga foi um dos temas mais comen-
tados dos últimos anos do milênio passado, apesar de o seu consumo não ser 
de envergadura e de suas consequências serem menos dramáticas do que se 
imaginava a princípio.

Trata-se de uma substância administrada normalmente por via oral, em 
forma de barras, cápsulas ou pó, sendo o uso das primeiras o mais frequente. 
Apresenta-se em diversos tamanhos e cores. Em decorrência de sua proibição, 
deve ter-se em conta que as unidades de MDMA disponíveis variam, na reali-
dade, quer no seu aspecto exterior, quer no seu conteúdo (pastilhas e compri-
midos semelhantes diferem na sua composição e proporção), em virtude das 
necessidades de lucro selvagem que o comércio desregulado inerente ao tráfico 
impõe. Os usuários tendem a considerá-las como uma única droga, ignorando, 
em muitas ocasiões, o que na verdade estão utilizando.

A dose efetiva de MDMA oscila entre 75/150 miligramas por via oral. Os 
primeiros sintomas aparecem entre trinta e sessenta minutos após ser ingeri-
da, alcançando em duas horas a chamada fase de estabilidade. A partir daí, 
os efeitos principais começam a diminuir, desaparecendo depois de, em mé-
dia, cinco horas. Algumas consequências residuais, sobretudo psicológicas, 
podem manter-se mesmo depois de o fármaco ter sido completamente meta-
bolizado pelo organismo (o que ocorre aproximadamente dois dias após sua 
ingestão).

Tendo em conta que quase nunca se sabe, com precisão, quais são os com-
ponentes do produto que se vende como ecstasy, e que os seus efeitos podem 
variar de forma considerável, enumeraremos, a seguir, as consequências mais 
frequentes do consumo de MDMA.

Pode-se dividir os efeitos do ecstasy em desejados e tóxicos. Entre os efeitos 
desejados pelo usuário, encontram-se os psíquicos e os físicos. Os efeitos psí-
quicos buscados são, por ordem de frequência, a sensação de intimidade e de 
proximidade com outras pessoas, o aumento da capacidade comunicativa, eu-
foria, loquacidade, despreocupação, autoconfiança, expansão da perspectiva 
mental, incremento da consciência das emoções, diminuição da agressividade 
e intensificação da consciência sensitiva. Os principais efeitos buscados no cor-
po são o aumento da energia e da resistência à fadiga causada pela repetição 
de pequenos e médios esforços.
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Os efeitos tóxicos do ecstasy surgem em virtude de diversas alterações 
de risco que ele produz no organismo. Uma dessas alterações é resultante 
da associação do esforço físico com a droga, que pode elevar a temperatura 
corpórea a mais de 42°C, sendo, assim, potencialmente fatal. A droga produz 
também aumento na liberação do hormônio antidiurético, ou seja, o organis-
mo passa a ter dificuldades para eliminar líquidos. Por isso, caso o indivíduo 
venha a beber muita água (devido ao esforço físico nas festas dançantes e, 
principalmente, pelo aumento anormal da temperatura corpórea), pode sofrer 
uma espécie de intoxicação pelo excesso de líquidos no corpo, o que também 
é potencialmente fatal. 

Em virtude do número razoável de pessoas que se supõe já terem experi-
mentado o ecstasy nas últimas décadas e da inexistência de consumidores que 
mantêm uma utilização crônica – além da falta de evidência de que possa pro-
duzir efeitos de tolerância ou uso compulsivo, apesar da evidência de perdas em 
diversos níveis –, pode-se dizer que essa droga não provoca dependência quími-
ca. Contudo, como já foi descrito, não está isenta de outros riscos causados não 
apenas pela sua toxicidade, mas, em especial, pelas características insalubres 
que o próprio ilegalismo produz.

Quetamina

A quetamina foi sintetizada em 1962 para uso humano como anestésico, 
sendo utilizada atualmente na medicina veterinária. Pertence a um grupo de 
substâncias que produzem alterações de sensopercepção, tal como o PCP e 
outras. 

Apresenta-se na forma de pó branco, líquido ou tablete, podendo ser con-
sumida, portanto, por inalação, injeção ou via oral.

É um inibidor não competitivo dos neuroreceptores e influencia a trans-
missão dopaminérgica, induzindo sintomas psicóticos. Tem ação no córtex 
pré-frontal, o que pode explicar alguns dos seus efeitos na memória e no pen-
samento. Os efeitos da quetamina, além de alucinógenos, induzem uma com-
binação entre manifestações euforizantes e sedativas. Após a ingestão oral, os 
efeitos iniciam-se em média entre 15 e 20 minutos e duram, pelo menos, 90 
minutos. Ela é rapidamente metabolizada pelo organismo, não se detectando 
vestígios na urina após 48 horas do uso (Goodman & Gilman, 1996).

Em doses baixas, os efeitos alucinógenos apenas existem em condições 
de falta de estimulação sensorial, como na escuridão ou com os olhos fecha-
dos. Muitas vezes, é preferida a outras do mesmo tipo, nomeadamente o PCP, 
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pois seus efeitos alucinógenos não são intensos nem prolongados. No entanto, 
as alterações na capacidade de julgamento e coordenação podem persistir por 
24 horas.

Em doses tóxicas, provocam desorientação espaço-temporal e manifesta-
ções dissociativas. Problemas respiratórios, alterações motoras e gastroentéricas 
também podem ocorrer. O ‘retorno’ à realidade geralmente é lento, e o usuário 
demora a ter consciência do próprio corpo e dos movimentos.

Ácido Gama-Hidroxibutírico (GHB)

Muitas vezes conhecido como ‘ecstasy líquido’, o GHB, na verdade, não 
tem nenhuma relação com essa substância, que é derivada das anfetaminas. O 
GHB é naturalmente produzido pelo corpo humano, mas sua função ainda não 
está bem esclarecida. Foi sintetizado pela primeira vez em 1920 na forma de 
um líquido inodoro, ligeiramente salgado ao paladar, consumido por via oral. 
Classificado como um indutor do sono, é depressor do SNC, produzindo efeitos 
anestésicos e sedativos com ação psicodélica. 

O GHB depois de ingerido liga-se a receptores Gaba, no tecido cerebral, 
atingindo com facilidade altas concentrações. Em doses baixas, pode ser ligei-
ramente estimulante, e em doses mais elevadas tem efeitos sedativos, podendo 
provocar, eventualmente, depressão respiratória se associado ao álcool, benzo-
diazepinas ou outros depressores.

A potência das drogas faz variar os seus efeitos, que geralmente começam 
a fazer sentir-se 10 minutos após o consumo e podem durar duas a três horas. 
Os efeitos residuais permanecem, em geral, por um dia inteiro. Em doses bai-
xas, o GHB tem um efeito de euforia semelhante ao do álcool e pode fazer 
o consumidor sentir-se relaxado, feliz e sociável, com mais energia, sensação 
de bem-estar, euforia, relaxamento, aumento da confiança e desinibição. Em 
algumas pessoas, pode apresentar efeitos desagradáveis como náuseas, vômi-
tos, dores de cabeça, sonolência, tonturas, amnésia, problemas respiratórios e 
até perda da consciência. O GHB parece não provocar dependência física ou 
psicológica nem tolerância.
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