
Drogas: Naturais e Sintéticas 
Existem dois tipos de substâncias que são 
denominadas como drogas naturais e sintéticas 
(químicas). A seguir conheceremos um pouco 
de cada uma delas. 
 
 
Drogas naturais 
 
São substâncias extraídas de uma determinada 
planta ou componente existente na natureza 
por algum processo, como cozinhar (fazer chá 
de cogumelo) ou queimar para inalar a fumaça 
(como a maconha). Desses processos busca-se 
extrair a principal substância da mesma, ou 
seja, aquele produto que provoca o efeito 
entorpecente esperado. 
 
Não tem origem em laboratórios, mas sabe-se 
que passam por tratamentos químicos para 
melhorar a qualidade, durabilidade, odor etc., 
aumentar a sua vida útil e até mesmo  
 

para confundir e enganar as autoridades nos lugares onde são proibidas. 
 
 
Drogas naturais 
 
São substâncias extraídas de uma determinada planta ou componente existente na natureza por 
algum processo, como cozinhar (fazer chá de cogumelo) ou queimar para inalar a fumaça (como 
a maconha). Desses processos busca-se extrair a principal substância da mesma, ou seja, aquele 
produto que provoca o efeito entorpecente esperado. 
 
Não tem origem em laboratórios, mas sabe-se que passam por tratamentos químicos para 
melhorar a qualidade, durabilidade, odor etc., aumentar a sua vida útil e até mesmo para 
confundir e enganar as autoridades nos lugares onde são proibidas. 
 
Enganam-se as pessoas que dizem que as drogas naturais não prejudicam a saúde ou não trazem 
problemas posteriores. Com seu uso frequente, essas substâncias podem provocar sérios danos à 
saúde. 
 
 
 



Drogas Sintéticas 
 
As drogas sintéticas possuem características distintas e se dividem em: drogas semissintéticas e 
sintéticas. 
 
 
Semissintética 
 
As drogas semissintéticas são aquelas que são produzidas geralmente a partir de plantas que 
contenham substâncias psicoativas, e passam por processos químicos em laboratório até se 
transformarem em drogas mais potentes, como o crack, cocaína, haxixe etc. 
 
 
Sintética 
 
As drogas sintéticas são as substâncias ou misturas de várias substâncias químicas, com efeito, 
exclusivamente psicoativo. Elas são processadas e produzidas em laboratórios. Os principais 
componentes ativos dessas drogas não são encontrados na natureza, e sim, totalmente fabricadas 
em laboratórios. 
 


