
DROGAS PSICOTRÓPICAS 



Droga: do holandês antigo droog, que significa folha seca, isto porque 

antigamente a maioria dos medicamentos era feito a partir de vegetais. 

 

Fármaco – do grego phármakon, que significa não apenas a substância 

de uso terapêutico (medicamento), mas também veneno. 

 

Droga - substância ou matéria-prima que tenha a finalidade 

medicamentosa ou sanitária (ANVISA).  

 

Medicamento - produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, 

com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico 

(ANVISA).  

 

Remédio: qualquer meio utilizado para tratar as doenças. 

 

CONCEITOS 



 

DROGAS PSICOTRÓPICAS – substâncias com ações no sistema 

nervoso central (SNC) que produzem alterações de 

comportamento, humor e cognição, possuindo grande 

propriedade reforçadora sendo, portanto, passíveis de auto-

administração (uso não sancionado pela medicina). Em outras 

palavras, estas drogas levam à DEPENDÊNCIA 

PSICOTRÓPICO:  psyché (mente) + trópos (atração) 

As drogas psicotrópicas são, então, aquelas que têm atração para 

atuar no cérebro, modificando nossa maneira de sentir, de pensar e , 

muitas vezes, de agir. 

 

A aspirina, por exemplo, atua no cérebro para impedir a dor, mas 

não modifica o comportamento. É uma droga, mas não psicotrópica. 



 

• TÓXICO: uma substância pode ser muito 

tóxica sem ser psicotrópica. Ex: arsênico 

(parasiticida). 

 

• ENTORPECENTE: entorpecimento define um 

estado de depressão (torpor). Ex: cocaína, não é 

entorpecente, e sim um potente estimulante. 



DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS 

DROGAS LÍCITAS: compra e venda autorizadas por 

legislação específica. 

 
Drogas medicamentosas (tranqüilizantes, analgésicos, etc.); 

 

Drogas sem finalidade terapêutica (álcool e tabaco); 

 

Drogas industriais (cola, esmalte, fluídos, solventes, etc.) 



DROGAS ILÍCITAS: grupo de substâncias relacionadas pela 

Lei Federal nº 6.368, 21 OUT 76. 
 

Art 1º: não se pode plantar culturas das quais se extraiam substâncias 

entorpecentes ou psicotrópicas. 

 

Art 4º: transportar, guardar, entregar substâncias entorpecentes é crime. 

 

Art 12º: instigar, induzir ou auxiliar alguém ao uso de substâncias 

entorpecentes é crime. 

 

Exp.: cocaína, heroína, maconha, LSD, crack, etc. 



 

Tolerância: diminuição do efeito farmacológico com a 

administração repetida da substância. 

 

Dependência: vínculo extremo, onde a droga é priorizada em 

detrimento de outras relações. Na falta da droga, as pessoas 

que se acostumaram à consumi-la, são invadidas por sintomas 

penosos.  Pode ser a consequência de um desejo sem medida.   

 

    Dependência física: estado de adaptação do corpo, 

manifestado por distúrbios físicos quando o uso de uma droga 

é interrompido. 

 

     Dependência psíquica: impulso irrefreável, tem que fazer   

uso das drogas a fim de evitar o mal-estar, o que favorece a 

aquisição do hábito. Ativação da via dopaminérgica 

mesolímbica e de outras vias (GABA, 5-HT, GLUT.). 

 



DEPENDÊNCIA QUÍMICA – TERMO UTILIZADO 

PARA DEPENDÊNCIA POR QUALQUER 

SUBSTÂNCIA, SEJA FÁRMACO OU NÃO. 

DEPENDÊNCIA FARMACOLÓGICA – TERMO 

UTILIZADO APENAS PARA DEPENDÊNCIA POR 

FÁRMACOS. 





 

Classificação do uso de drogas segundo a Organização 

Mundial de Saúde (WHO, 1980): 

 

Uso na vida: o uso de droga pelo menos uma vez na 

vida.  

Uso no ano: o uso de droga pelo menos uma vez nos 

últimos doze meses.  

Uso recente ou no mês: o uso de droga pelo menos 

uma vez nos últimos 30 dias.  

Uso frequente: uso de droga seis ou mais vezes nos 

últimos 30 dias.  

Uso pesado: uso de droga vinte ou mais vezes nos 

últimos 30 dias. 
 

 



Uso de risco: padrão de uso que implica 

alto risco de dano à saúde física ou 

mental do usuário, mas que ainda não 

resultou em doença orgânica ou 

psicológica.  
 

 

Uso prejudicial: padrão de uso que já 

está causando dano à saúde física ou 

mental.  



Quanto à frequência do uso de drogas, segundo a OMS, os 

usuários podem ser classificados em:  

 

Não-usuário: nunca utilizou drogas;  

 

Usuário leve: utilizou drogas no último mês, mas o consumo 

foi menor que uma vez por semana;  

 

Usuário moderado: utilizou drogas semanalmente, mas não 

todos os dias, durante o último mês;  

 

Usuário pesado: utilizou drogas diariamente durante o último 

mês.  

 



A OMS considera ainda que o abuso de drogas não pode ser definido 

apenas em função da quantidade e frequência de uso. Assim, uma 

pessoa somente será considerada dependente se o seu padrão de uso 

resultar em pelo menos três dos seguintes sintomas ou sinais, ao 

longo dos últimos doze meses:  
 
•Forte desejo ou compulsão de consumir drogas;  
 

•Dificuldades em controlar o uso, seja em termos de início, 

término ou nível de consumo;  
 

•Uso de substâncias psicoativas para atenuar sintomas de 

abstinência, com plena consciência dessa prática;  
 

•Estado fisiológico de abstinência;  
 

•Evidência de tolerância, quando o indivíduo necessita de 

doses maiores da substância para alcançar os efeitos obtidos 

anteriormente com doses menores;  
 



• Estreitamento do repertório pessoal de consumo, 

quando o indivíduo passa, por exemplo, a 

consumir drogas em ambientes inadequados, a 

qualquer hora, sem nenhum motivo especial;  

• Falta de interesse progressivo de outros prazeres e 

interesses em favor do uso de drogas; 

• Insistência no uso da substância, apesar de 

manifestações danosas comprovadamente 

decorrentes desse uso;  

• Evidência de que o retorno ao uso da substância, 

após um período de abstinência, leva a uma rápida 

reinstalação do padrão de consumo anterior. 



CONSEQUÊNCIAS  DO USO DE 

DROGAS 

   O uso ou o manuseio das drogas psicotrópicas causam 

diversas consequências, efeitos e sintomas no ser humano, 

dentre as quais iremos classificar nos campos: 

 

     1- Consequências físicas; 

     2- Consequências sócio-econômico-culturais; 

     3- Consequências mentais, e 

     4- Consequências legais. 



1- Conseqüências físicas 

• Lapso de memória, pouca atenção, dificuldade de 

concentração; 

• Fraca coordenação motora, fala incoerente; 

• Perda de sono e peso; 

• Indiferença com higiene e aparência; 

• Falta de interesse por atividade física; 

• Falta de apetite ou voracidade; 

• Morte (AIDS-transmissão por instrumentos injetáveis, 

prática sexual promíscua, relação homossexual) 



2- Conseqüências sócio-econômico-culturais 

• Sobrecarga para hospitais e familiares; 

• Inversão de valores éticos e morais; 

• Atuação como desintegrador da ordem social do país; 

• Queda no rendimento escolar, com atraso sócio-cultural do 

indivíduo; 

• Crescimento de delitos (furtos, roubos, assassinatos, etc.); 

• Gerador de indisciplina social, desordem e exploração; 

• Facilitador do enriquecimento ilícito generalizado; 

• Possibilidade do desenvolvimento paralelo de outras 

atividades ilícitas e ilegais. 

 



3- Conseqüências mentais 

• Síndrome amotivacional; 

• Desonestidade crônica (mentiras, furtos e fraudes); 

• Atitude evasiva e mudança de relacionamento; 

• Perda da autoestima (amor próprio) e da autodisciplina; 

• Diminuição do interesse por atividades de lazer e 

profissionais; 

• Introspecção (observação dos próprios pensamentos ou 

sentimentos); 

• Instabilidade, inquietação e insônia ou, ao contrário, 

depressão e sonolência; 

• Esquizofrenia, paranoia; 

• Tendência ao suicídio.  



4- Conseqüências legais 

• Pagamento de multas (medicamentos vendidos contrários à 

legislação vigente); 

• Prestação de serviços à comunidade; 

• Prisão. 

 

 



ATITUDES CONTRÁRIAS ÀS DROGAS 

• OCUPAR-SE COM ATIVIDADES ARTÍSTICAS E LAZER; 

• RELACIONAR-SE COM BOAS AMIZADES; 

• BUSCAR CONHECIMENTOS E INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO 

ESTUDO; 

• PRATICAR ESPORTES; 

• ESTAR EM BUSCA DE OPORTUNIDADES DE TRABALHO; 

• TER UM RELACIONAMENTO AMOROSO IDEAL E SEGURO; 

• TER UM IDEAL RELIGIOSO QUE LEVE A BOAS ATITUDES; 

• VIAJAR E FAZER NOVAS AMIZADES; 

• ESTAR EM CONTATO COM A NATUREZA. 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSIFICAÇÃO DAS DROGAS PSICOTRÓPICAS 

(Adaptado de L. Chaloult, 1971) 

1. Depressores: referem-se ao grupo de substâncias que 

diminuem a atividade do cérebro, ou seja, deprimem o 

seu funcionamento, fazendo com que a pessoa fique 

"desligada", "devagar", desinteressada pelas coisas.  

 Álcool;  

 Solventes (inalantes);  

Ansiolíticos;  

Barbitúricos;  

Opiáceos.  

 

 

•  

 

 



2.Estimulantes: referem-se ao grupo de substâncias que 

aumentam a atividade do cérebro. Ou seja, estimulam o seu 

funcionamento, fazendo com que a pessoa fique mais "ligada", 

"elétrica", sem sono.  

 
 

  

Anfetaminas;  

Cocaína;  

Cafeína; 

Nicotina. 



3. Perturbadores: referem-se ao grupo de substâncias que 

modificam qualitativamente a atividade do cérebro. Ou seja, 

perturbam, distorcem o seu funcionamento, fazendo com 

que a pessoa passe a perceber as coisas deformadas, parecidas 

com as imagens dos sonhos.  

 

Alucinógenos primários: 

  
Sintéticos (LSD-25, MMDA ou êxtase);  

Naturais (derivados indólicos, da maconha, do peiote).  
 

Alucinógenos secundários:  
Anticolinérgicos;  

Outras substâncias.  



Droga Na vida (%) No ano (%) No mês (%) Frequente (%) Pesado (%) 

Alcool 78,6 78,6 23,6 20,7 10,1 

Tabaco 29,0 19,5 6,3 6,9 4,5 

Solventes 14,9 8,8 3,0 1,6 0,9 

Ansiolíticos 6,0 6,0 1,2 0,8 0,5 

Anfetaminas 4,8 3,1 0,4 1,2 0,6 

Maconha 3,8 2,2 1,1 0,6 0,4 

Barbitúricos 2,1 2,1 0,2 0,6 0,5 

Cocaína 1,8 ,0 0,4 0,4 0,2 

Xaropes 1,7 

Oerígenos 1,7 

Alucinógenos 0,9 

Opiáceos 0,6 

Anticolinérgicos 0,6 

Souza, 1995 



DEPRESSORES DO SNC 



ÁLCOOL 

• O principal agente do álcool é o etanol (álcool etílico). 

 

 

 

Bebidas alcóolicas: representam as drogas mais antigas das quais se têm 

conhecimento, por seu simples processo de produção. 

 

 fermentadas: vinho (fermentação da uva); cerveja (fermentação de 

grãos de cereais); outros (fermentação do mel, cana de açúcar, 

beterraba, mandioca, milho, pimenta, arroz etc.). 

 

 destiladas - como cachaça, rum, uísque, gim - são obtidas através da 

destilação de bebidas fermentadas. 

 



Consumo: No Brasil, 16 milhões de pessoas são dependentes de 

álcool. EsSe consumo é a terceira causa de absenteísmo (falta ao) no 

trabalho, o que compromete quase 5% do Produto Interno Bruto - 

PIB (Rui Nascimento, Revista Proteção, No.152, ago/2004, pág.28).  

O álcool está relacionado a 50% das mortes por acidentes de 

carro, 50% dos homicídios e 25% dos suicídios. 

Cálculo da Dose-Equivalente de Álcool de uma Bebida 

BEBIDA mL 
T.A. 

(%) 
     VOLUME (mL) g ÁLCOOL DOSE 

Vinho tinto 150 12 18 14,4 1 

Cerveja (lata) 350 5 17,5 14 1 

Destilada 40 40 16 12,8 1 

RISCOS DE ACIDENTES 

DOSE RISCO 

0,6 g álcool por litro de sangue 50% maior do que se tivesse bebido com moderação 

0,8 g álcool por litro de sangue 4 vezes maior do que a dose anterior 

1,5 g álcool por litro de sangue 25 vezes maior do que a dose anterior 



BEBIDA 

 
g/100ml 

Vodca 45 

Bourbon 40 

Aguardente 35 

Conhaque 35 

Rum 35 

Uisque 35 

Gim 28 

Vermute italiano 18 

Vinho do Porto 15 

Xerez 15 

Vinho Madeira 14 

Champanha seco 11 

Champanha doce 11 

Vinho branco 10 

Vinho tinto 10 

Cerveja 4 



 

 

 

Mecanismo de ação (agudo): 

1. Aumento da inibição mediada por GABA (GABAA); 

2. Inibição da entrada de Ca+2 através dos canais de cálcio 

voltagens dependentes; 

3.Inibição da função dos receptores NMDA; 

4. Inibição do transporte de adenosina (A1). 

 

 

 Mecanismo de ação (crônico): inversos ao agudo. 

 

 



 

 

Efeitos agudos 

Inicialmente: estimulação central, com euforia, desinibição e 

louquacidade; 

 

Tardiamente: depressão central, com falta de coordenação 

motora, descontrole e sono. 

 

Consumo exagerado: estado de coma. 

 

Efeitos desagradáveis: enrubescimento da face, dor de cabeça 

e mal-estar geral. 

 

Asiáticos: 50% expressam uma variante genética da aldeído 

desidrogenase inativa (ALDH-2). 

 

 

 



Efeitos crônicos: 

Alcoolismo (dependência) – 10% da população adulta brasileira. 

 

Sinais e sintomas da dependência:  

tolerância; 

aumento da importância do álcool na vida da pessoa;  

percepção do grande desejo de beber; 

falta de controle em relação a quando parar; 

síndrome de abstinência – 6 a 8 h após a parada da ingestão de álcool, 

acompanhada de distúrbios gastrintestinais e do sono e estado de 

inquietação (leve), que pode evoluir (5%) para a forma grave, 

delirium tremens, com acentuação dos sinais e sintomas anteriores, 

além de tremores generalizados, agitação intensa e desorientação no 

tempo e no espaço; 

aumento da ingestão de álcool para aliviar a síndrome de abstinência. 

 



 

 

 

 

OUTROS EFEITOS CRÔNICOS DO ÁLCOOL: 

 

1. Doenças do sistema digestivo: 

Problemas hepáticos (esteatose, hepatite e cirrose); 

Gastrite crônica e aumento da secreção ácida - sangramento; 

Síndrome de má-absorção; 

Pancreatite. 

 

2. Doenças do sistema cardiovascular: 

Hipertensão arterial; 

Cardiopatias. 
 

 

 



 

 

3. Doenças do  sistema nervoso: 

Polineurite alcoólica – formigamento e cãibras dos membros inferiores; 

Demência irreversível e comprometimento motor associado à diminuição 

do córtex cerebral. 

 

4. Mulheres grávidas (Síndrome Fetal do Álcool): 

Malformações: no corpo, nos órgãos internos e, em parte dos sentidos. 

Síndrome de Down: atraso mental. 

Deficiências orgânicas: após o nascimento, a criança pode apresentar 

incapacidade de desenvolvimento normal, dificuldades de aprendizagem, 

defeitos de caráter, pobreza mental e espiritual. 

Morte: o excesso de álcool pode causar um aborto. 

 

5. Aumenta os efeitos depressores do SNC dos benzodiazepínicos, 

antidepressivos, antipsicóticos e opiáceos. 

 

6. Impotência masculina – diminuição da síntese de testosterona e 

indução enzimática. 

 

 



METABOLISMO: 

 

Etanol – álcool desidrogenase (citoplasma do fígado). 

 

 Metabólitos: 

Acetaldeído – intermediário reativo e tóxico; 

Esterificação com ácidos graxos teciduais. 

 

Produto final: ácido acético (pela ação da aldeído 

desidrogenase). 

 



 
TRATAMENTO DO ALCOOLISMO: 

Dissulfiram – inibidor da aldeído desidrogenase: aumenta as 

concentrações sanguíneas de acetaldeído, seguido por reação 

intensa, com rubor, taquicardia, hiperventilação e considerável 

pânico e angústia. Torna o consumo de álcool desagradável. 

Daidzin – erva chinesa que age como o dissulfiram. 

Benzodiazepínicos (facilitador gabaérgico), clonidina 

(agonista α2 adrenérgico) e propranolol (bloqueador β 

adrenérgico) – amenizar a síndrome de abstinência aguda. 

Naltrexona  (antagonista dos receptores opiáceos)– reduzir a 

gratificação induzida pelo álcool. 

Acamprosato (antagonista dos receptores NMDA)– para 

reduzir o desejo compulsivo. 

 

 



 

SOLVENTES (INALANTES) 

 

Definição: toda a substância que pode ser inalada, isto é, introduzida no 

organismo através da aspiração pela boca ou nariz. São hidrocarbonetos 

alifáticos ou aromáticos. 

 

Inalantes: solventes com alta volatilidade. 

 

Os solventes começam a ser utilizados como droga de abuso por volta de 

1960 nos EUA. No Brasil, o uso de solventes aparece no período de 

1965-1970. 

 

Os solventes são drogas muito utilizadas por meninos em situação de rua 

como forma de, por exemplo, sanar a fome; e por estudantes de 1º e 2º 

graus dado seu fácil acesso e baixo custo. 

 
APÓS O ÁLCOOL E TABACO, SÃO AS DROGAS MAIS USADAS POR 

MENINOS DE RUA E ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E 

MÉDIO NO BRASIL. 

 



n-hexano 
clorofórmio cloroetila éter etílico 

tolueno xileno 
benzeno 

Hidrocarbonetos alifáticos 

Hidrocarbonetos aromáticos 



Especificação Composição 

Cola de sapateiro Tolueno (ou xileno) + n-hexano (benzina) 

Colas Tolueno + acetato de etila + aguarrás mineral ou tolueno + 

n-hexano 

Lança-perfume 

(pressurizado) 

Clorofórmio + éter etílico + cloro etila 

Cheirinho-da-loló clorofórmio + éter, às vezes benzina 

Thinner Xileno, tolueno, benzeno 

Tintas Xileno, tolueno, derivados do benzeno 

Removedor de esmalte Acetona 





Mecanismo de ação:  

 

 

 

 

 

 

 

 



Efeitos (agudos) no SNC : Os efeitos dos solventes vão desde 

uma estimulação inicial, seguindo-se uma depressão, 

podendo também aparecer processos alucinatórios. 

 

1ª fase: excitação que é a desejada; 

 

2ª fase: depressão central, com início de alucinações; 

 

3ª fase: aprofundamento da depressão com redução do estado 

de alerta e incoordenação motora e alucinações visíveis; 

 

4ª fase: depressão tardia, podendo chegar a inconsciência, 

convulsões e morte (cheiradores com saco plástico). 



 

 

 

 

 

 
Efeitos cardiorespiratórios – depressão, broncoespasmo, pneumonite 

química  e maior reatividade cardíaca à adrenalina (taquiaarritmias, 

podendo levar à morte). 

 

Uso crônico:  

Efeitos no SNC: destruição de neurônios causando lesões irreversíveis no 

cérebro. Apatias, dificuldade de concentração e deficit de memória. 

 

Outros: lesões da medula óssea (benzeno), hepáticas e renais. 

  lesões em nervos periféricos (n-hexano) – andar  de pato. 

 
Dependência: componentes psíquicos mais evidentes. 

(há controvérsias)  crise de abstinência de pouca intensidade. 

 

Tolerância (1-2 meses): menos intensa que com outras drogas. 
(há controvérsias) 

 

 

 

 

 



TRATAMENTO: 

 

INTOXICAÇÕES AGUDAS GRAVES – EMERGÊNCIA MÉDICA DE ROTINA. 

 

INTOXICAÇÕES CRÔNICAS – ABSTINÊNCIA AO SOLVENTE E 

TRATAMENTO DE CADA COMPLICAÇÃO DE ACORDO COM  DIRETRIZES 

ESPECÍFICAS. 



ANSIOLÍTICOS 



ANSIOLÍTICOS: fármacos utilizados para diminuir ou abolir 

a ansiedade, sem alterar em demasia as funções psíquicas e 

motoras. 

 

Transtornos de ansiedade: 

transtorno de ansiedade generalizada; 

transtorno do pânico; 

fobias; 

transtorno de estresse pós-traumático; 

trasntorno obcessivo-compulsivo. 

 

Outros tipos classes de fármacos usadas para a ansiedade: 

antidepressivos; 

antipsicóticos. 

 

 



Classificação: 

1. Benzodiazepínicos – grupo mais importante, como agentes 

ansiolíticos e hinóticos; 

2. Buspirona –antagonista dos receptortes 5-HT1A , é 

ansiolítico, mas não notavelmente sedativo; 

3.Antagonistas dos receptores β-adrenérgicos – 

propranolol, para tratar algumas formas de ansiedade, em que 

há tremores, sudorese e taquicardia; 

4. Zolpidem – mais hipnótico, pouca atividade ansiolítica; 

5. Outros: hidrato de cloral, meprobamato, metaqualona 

(superados) 



 

 

BENZODIAZEPÍNICOS: 

Clordiazepóxido: sintetizado acidentalmente em 1956. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fármaco Duração da ação (h) Usos principais 

Triazolam < 6 Hipnótico 

Midazolam < 6 Ansiolítico, Anestésico intravenoso 

Zipidem (não é BZD) -< 4 Hipnótico 

Lorazepam 12-18  Ansiolítico, hipnótico 

Oxazepam 12-18 Ansiolítico, hipnótico 

Tenazepam 12-18 Ansiolítico, hipnótico 

Lormetazepam 12-18 Ansiolítico, hipnótico 

Alprazolam 24  Ansiolítico, antidepressivo 

Nitrazepam 24 Hipnótico, ansiolítico 

Diazepam 24-48 Ansiolítico, relaxante muscular, anticonvulsivante iv 

Clordiazepóxido 24-48 Ansiolítico, relaxante muscular 

Flurapezam > 48 Ansiolítico 

Clonazepam >48 Anticonvulsivante, ansiolítico (mania) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mecanismo de ação: 

Agem no sistema de transmissão gabaérgico, facilitando a 

ação do GABA nos receptores GABAA. Como esse 

neurotransmissor é inibitório, essas drogas acentuam os 

processos inibitórios no SNC, provocando um efeito 

depressor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Como os tranquilizantes ou ansiolíticos são usados?  

São usados pela boca (via oral) quando apresentados na forma 

de comprimidos ou cápsulas, ou ainda, são usados por via 

endovenosa quando apresentados na forma de injeção. As 

formas injetáveis só podem ser utilizadas em hospitais. 

 

Por que as pessoas usam os tranquilizantes ou ansiolíticos?  

As pessoas que utilizam esses medicamentos sem necessidade 

médica, fazem esse uso para se sentirem mais calmas, menos 

tensas, mais relaxadas e algumas vezes para dormirem. 

Utilizam esses medicamentos inadequadamente em qualquer 

situação que acreditem que se sentirão nervosas ou 

estressadas. 

 

 



 

Quem mais utilizam os tranquilizantes ou ansiolíticos?  

Além das pessoas que tem problemas médicos que justifiquem 

a utilização desses medicamentos e nesse caso necessitam da 

prescrição médica para obtê-los, há os que os utilizam sem 

necessidade médica. Nesse caso obtém o medicamento de 

forma clandestina, ou seja, sem a prescrição médica e são 

pessoas que acreditam não mais controlar seu nervosismo a 

não ser com ansiolíticos e/ou aquelas que não mais conseguem 

dormir a não ser fazendo uso desses medicamentos. 

Geralmente esse uso inadequado é mais comum entre as 

mulheres, porém ele também existe entre os homens.  

Há ainda usuários de drogas estimulantes como cocaína e 

anfetaminas, que fazem uso desses ansiolíticos para tentarem 

diminuir a excitação e euforia provocadas por esses estimulantes 

ou mesmo para tentarem dormir após muitas horas de uso dessas 

drogas estimulantes que tiram o sono. 

 



 

 

 Efeitos físicos agudos: Nas doses terapêuticas, produzem um 

estado relaxado, de calma ou dependendo da dose e da droga 

podem induzir ao sono. Dessa forma, quem utiliza esses 

medicamentos tem uma atenção prejudicada e não podem 

desenvolver atividades perigosas onde a atenção é muito 

necessária como por exemplo dirigir ou operar uma máquina 

perigosa. 

 

Efeitos físicos crônicos: Os ansiolíticos benzodiazepínicos 

quando utilizados por alguns meses podem levar às pessoas a um 

estado de dependência. Como conseqüência, sem a droga o 

dependente passa a sentir muita irritabilidade, insônia excessiva, 

sudoração, dor pelo corpo todo podendo, nos casos extremos, 

apresentar convulsões (síndrome de abstinência, mais comum 

com os de ação curta). 

Os ansiolíticos benzodiazepínicos podem causar tolerância. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produzem uma depressão da atividade do nosso cérebro que se 

caracteriza por: 1) diminuição de ansiedade; 2) indução de sono; 

3) relaxamento muscular; 4) redução do estado de alerta. 

 

Além desses efeitos principais os ansiolíticos dificultam os 

processos de aprendizagem e memória. 

 

Prejudicam em parte nossas funções psicomotoras, prejudicando 

atividades como dirigir automóveis, aumentando a probabilidade 

de acidentes. 
 



• 

 

 

Usos inadequados: 

 

em fórmulas anorexígenas (proibido pela legislação); 

para ansiedades consideradas normais; 

paras as moças sorriem; 

para evitar rugas. 

 

Nos levantamentos estudantis, seu consumo costuma aparecer 

em 4º lugar, sendo mais prevalentes em meninas do que em 

meninos. 

 

Os tranquilizantes ou ansiolíticos afetam o desempenho 

escolar?  

Podem afetar o desempenho escolar pelos efeitos colaterais, 

tais como sonolência, dificuldade de concentração. 

 

 

 

 



 

 

Tratamento da toxicidade aguda: flumazenil iv – antagonista 

competitivo dos BZD 



 
Dado o risco de dependência aos BDZ que pode ocorrer 
mesmo em doses terapêuticas no tratamento prolongado 
(mais de seis meses) e ainda mais rapidamente com BDZ de 
alta potência (como alprazolam e lorazepam), recomenda-
se sempre a utilização da dose efetiva mais baixa possível 
 e apenas pelo menor tempo necessário para o alívio dos 
sintomas.  
 

Os BDZ devem ser evitados em pacientes com história de 
alcoolismo ou abuso de drogas,  a menos que haja uma 
indicação precípua ou um acompanhamento cuidadoso.  



9. BUSPIRONA 

 

• VANTAGENS EM RELAÇÃO ÁS BZ 

 

 •Não potencia os efeitos sedativos do etanol 
 

 •Menor incidência de sonolência 

 

 •Não provoca dependência 

 

• DESVANTAGENS 

 

•Instalação lenta do efeito ansiolítico (2 semanas) 

 



USOS: TRATAMENTO PROLONGADO DA ANSIEDADE 

GENERALIZADA. 



O primeiro barbitúrico lançado no mercado foi o 

barbiturato de dietila (Veronal®), em 1903, embora os 

barbitúricos já tivessem sido sintetizados na Bélgica em 

1684. De 1912 aos nossos dias, mais de 2500 derivados do 

ácido barbitúrico foram desenvolvidos. Inicialmente, 

acreditava-se que essa droga representava a cura para a 

insônia e a ansiedade, transformando-se, assim, no 

sedativo-hipnótico ideal. 
 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
São fármacos que causam sonolência e facilitam o início e 
manutenção do sono. 
Pequenas doses  sedação 

Doses maiores  hipnose 

Doses ainda maiores  anestesia cirúrgica 
 

HIPNÓTICOS BARBITÚRICOS 



 

 

 

BARBITÚRICOS 

 

Os barbitúricos foram por muito tempo (até a década de 

60), a droga de escolha para o tratamento da insônia. O 

declínio de seu uso deu-se por vários motivos como: mortes 

por ingestão acidental,  o uso em homicídios e suicídios, e 

principalmente pelo aparecimento de novas drogas como 

os benzodiazepínicos. 

 

Eram usados de forma irresponsável no Brasil, em 

remédios para dor de cabeça (Cibalena®, Veramon®, 

Optalidon ®, Fiorinal® ,etc (butabarbital ou secobarbital). 

 

Hoje em dia, os barbitúricos ainda são utilizados no 

tratamento de distúrbios convulsivos e na indução da 

anestesia geral.  

 

 

 



fenobarbital 

tiopental 

núcleo barbitúrico           

maloniluréia 



Mecanismo de ação: São menos específicos que os BZD, 

agem aumentando a ação do GABA, porém se ligando a um 

sítio diferente no receptor GABAA 



Nome Genérico Nome Comercial ® Duração da Ação 

Amobarbital Amytal Ação curta a intermediária 

Barbital Veronal Ação prolongada 

Butabarbital Butisol Ação curta a intermediária 

Fenobarbital Gardenal, Luminal Ação prolongada 

Hexobarbital  Evipal Ação curta a intermediária  

Mefobarbital Mebaral Ação prolongada 

Pentobarbital Nembutal  Ação curta a intermediária 

Secobarbital Seconal  Ação curta a intermediária  

Tiamilal Surital Ação ultra-curta  

Tiopental  Delvinal 
Ação curta a 

intermediária 



 

1. O que os barbitúricos fazem no organismo?  

 

A principal ação do barbitúrico é sobre o sistema nervoso 

central. Eles podem causar depressão profunda, mesmo 

em doses que não têm efeito sobre outros órgãos. A 

depressão pode variar sendo desde um efeito sedativo, 

anestésico cirúrgico, ou até a morte. Outro efeito dos 

barbitúricos é o de causar sono, podendo induzir apenas o 

relaxamento (efeito sedativo) ou o sono (efeito hipnótico), 

dependendo da dose utilizada.  

 

 



2. Absorção, Metabolismo e Excreção dos barbitúricos  

O uso de barbitúricos pode ser oral, intramuscular, 

endovenoso, ou retal. Independentemente da via de 

administração eles se distribuem uniformemente pelos 

tecidos. Após a absorção, eles se ligam a proteínas do 

sangue e vão agir principalmente no cérebro, devido ao seu 

alto fluxo sanguíneo.  

 

Os efeitos depressores aparecem entre 30 seg a 15 min, 

dependendo do tipo de barbitúrico utilizado.  

 

Os barbitúricos são metabolizados no fígado e excretados 

na urina. 



3. Envenenamento Barbitúrico  

O envenenamento barbitúrico é um problema clínico 

significativo, podendo levar à morte em alguns casos. A 

dose letal do barbitúrico varia de acordo com muitos 

fatores, mas é provável que o envenenamento grave ocorra 

com a ingesta de uma só vez de doses dez vezes maiores 

que a dose hipnótica total. Se o álcool ou outros agentes 

depressores forem utilizados junto com o barbitúrico, as 

concentrações que causam morte são mais baixas.  

 



 

Em casos de envenenamento grave o paciente apresenta-se 

comatoso, com a respiração lenta ou rápida e curta, a 

pressão sanguínea baixa, pulso fraco e rápido, pupilas 

mióticas reativas à luz e volume urinário diminuído. As 

complicações que podem ocorrer são: insuficiência renal e 

complicações pulmonares (atelectasia, edema e 

broncopneumonia).  

 O tratamento nestes casos é de suporte.  

 

4. Tolerância aos barbitúricos  

O uso crônico de barbitúricos pode levar ao 

desenvolvimento da tolerância. Isso ocorre tanto pelo 

aumento do metabolismo da droga, como pela adaptação 

do SNC à droga. O grau de tolerância é limitado, já que há 

pouca ou nenhuma tolerância aos efeitos letais destes 

compostos.  

 



Overdose de barbitúricos 

Uma overdose pode ocorrer quando a pessoa toma doses de 

barbitúricos maiores do que as prescritas (ou associa álcool e 

outras drogas depressoras). Sintomas de overdose tipicamente 

incluem: falta de energia, dificuldade de raciocínio, lentidão 

na fala, sonolência, respiração fraca e, em casos graves, coma 

e morte. A dose letal de barbitúricos varia bastante com a 

tolerância e de uma pessoa para a outra. 



DEPENDÊNCIA: desenvolvem alto grau de dependência, 

tanto física quanto psíquica, com o uso crônico. O uso abusivo 

de barbitúricos com finalidade recreativa -- para produzir 

sensação de relaxamento, contentamento e euforia -- resulta 

em sérios riscos de parada respiratória que pode ocasionar 

morte.  

  

 

 



Tratamento da dependência: 

Interromper uma reacção de abstinência grave é difícil, 

embora o tratamento possa aliviá-la. 

  

A abstinência de barbitúricos é geralmente pior do que a dos 

BZD, embora ambas possam ser muito difíceis de tratar. A 

duração das reacções devidas à abstinência varia de um 

medicamento para outro. REQUER CUIDADOS MÉDICOS 

E HOSPITALIZAÇÃO. 

 

O tratamento consiste em administrar o medicamento causador 

numa dose inferior e diminuindo-a progressivamente ao longo 

de dias ou semanas. 

 



OPIÓIDES/OPIÁCEOS 



Histórico: 

 

O ópio foi largamente utilizado na antiga civilização 

mediterrânea, tanto que estatuetas encontradas com mais de 

três mil anos representavam deusas sacerdotisas com papoula 

(flor do ópio) desenhadas na testa. 

 

Em 1776, o uso do ópio foi amplamente incentivado na 

guerra civil americana para aliviar a dor. 

 

 E em 1814 a morfina foi isolada Na Alemanha, a partir do 

ópio, sendo utilizada como analgésico. Logo surgiram os 

efeitos colaterais desta substância.     



No Brasil, casos de dependência de opióides foram relatados 

com notável freqüência até a metade dos anos 30, como de- 

monstrado pelas estatísticas dos sanatórios nas maiores 

cidades, particularmente no Rio de Janeiro e São Paulo. No 

Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, as “bocas de fumo de 

ópio” podiam ser encontradas em pequenos prédios 

abandonados ao longo das docas. Esses lugares eram 

denominados “becos de ferreiros”, onde pessoas de diferentes 

classes sociais se reuniam para consumir a substância. 

 

O mundo pós-moderno pode ser caracterizado por várias alte- 

rações nos hábitos e no comportamento, incluindo o aumento 

assustador no uso de drogas no mundo, o que incluiu um 

aumento nos opióides como drogas de abuso. 



 

 

Opiáceos  

São substâncias obtidas do pó do ópio; podem ser opiáceos 

naturais quando não sofrem nenhuma modificação (morfina, 

codeína) ou opiáceos semi-sintéticos quando são resultantes 

de modificações parciais das substâncias naturais (como é o 

caso da heroína – diacetilmorfina). 

 

Opióides: meperidina, fentanil, oxicodona, propoxifeno e 

metadona.  

São sustâncias sintéticas com ação semelhante à dos opiáceos. 

Todas elas têm um efeito analgésico (tiram a dor) e um efeito 

hipnótico (dão sono). Por apresentarem efeitos analgésico e 

hipnótico são também chamadas de narcoanalgésicas. 

 

 



morfina 

codeína 

metadona propoxifeno 

buprenorfina 
heroína 





Os receptores opióides, pertencem à família dos receptores 

acoplados à proteína G, inibem a adenilato ciclase, reduzindo 

assim o conteúdo intracelular de cAMP. Todos os receptores 

opióides estão ligados através das proteínas G à inibição da 

adenilato ciclase.  

 

Além disso, facilitam a abertura dos canais de K+  (causando 

hiperpolarização) e inibem a abertura dos canais de Ca2+ 

voltagem dependentes (inibindo a liberação de transmissores).  

 



 

 

Receptores μ (OP3): existem em maior densidade no córtex 

cerebral, tálamo e substância cinzenta periaquedutal. São 

responsáveis pela maioria dos efeitos analgésicos dos opióides 

e por alguns dos efeitos indesejáveis importantes (por 

exemplo, depressão respiratória, euforia, sedação e 

dependência). A endorfina β é o ligando endógeno com maior 

afinidade para o receptor μ (OP3). Os opióides analgésicos 

são, na sua maioria, agonistas dos receptores μ.  

• Receptores δ (OP1): apresentam uma distribuição difusa, 

sendo mais importantes na periferia, embora também possam 

contribuir para a analgesia. Os ligandos endógenos 

preferenciais deste receptor são as encefalinas.  

 



• Receptores κ (OP2): encontra-se sobretudo na medula 

espinhal, tálamo, hipotálamo e córtex cerebral. Contribuem 

para a analgesia a nível medular e podem induzir sedação e 

disforia, porém produzem relativamente poucos efeitos 

indesejáveis e não contribuem para a dependência. Como 

ligandos endógenos preferenciais deste receptor temos as 

encefalinas.  

 

• Receptores nociceptina (OP4): os resultados da estimulação 

do receptor da nociceptina (OP 4) não estão ainda totalmente 

esclarecidos, tanto mais que em algumas situações 

experimentais a sua estimulação provoca analgesia e em outras 

hiperalgesia.  

 



 

 

 

 

 

 

Milhares de pessoas morrem todo ano nos EUA e Europa 

intoxicadas por heroína ou morfina e ao usar injeções pode  

adquirir doenças infeciciosas como AIDS e hepatite. 

 

Aqui no Brasil, o propoxifeno (Algafan®) foi usado com 

alguma frequência e de forma indevida por via 

endovenosa, causando flebites e até amputação do 

membro. Felizmente são pouquíssimos os casos de uso na 

vida (1,3%) e dependência a essas drogas no Brasil. 

 

Como os opiáceos/opióides são usados?  

São usados via oral na forma de comprimidos ou cápsulas, 

ou por injeção intramuscular ou intravenosa, quando em forma 

de ampolas, sendo estas de uso restrito hospitalar. Xaropes e 

gotas antitussígenas à base codeína não são mais fabricados 

no Brasil e o único xarope é para dor (Codein®). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uso médico dos opiáceos/opióides   

Pacientes com dores muito intensas como no caso dos 

pacientes com câncer, grandes queimaduras, politraumatizados 

etc.; eles só podem receber as drogas por receita do médico. 

Mas para se ter uma idéia de como os médicos temem os 

efeitos tóxicos destas drogas basta dizer que eles relutam 

muito em receitar a morfina (e outros narcóticos) para 

pacientes com câncer, que geralmente têm dores 

extremamente fortes. A morfina é um dos poucos 

medicamentos que abranda a dor e o sofrimento provocados 

pelo câncer e pela AIDS. 

 

Uso não médico dos opiáceos/opióides 

Não, outras pessoas usam essas drogas para sentir "barato" 

"ficar nas nuvens", novas sensações, prazer. Ou seja, fazem 

uso indevido sem ter alguma doença ou sentir dor. 

 

 



Quantos usam indevidamente os opiáceos/opióides  

 

Na Europa e América do Norte existem muitos milhares de 

pessoas usando abusivamente (até nas veias) morfina, heroína 

e outros narcóticos.  

 

No Brasil felizmente este uso indevido é muitíssimo menor. 

Por outro lado, só muito raramente os hospitais e clínicas 

brasileiras tratam de pessoas que estão dependentes de morfína 

ou heroína; via de regras estás pessoas retornaram da Europa 

ou Estados Unidos. 

 



Efeitos físicos agudos 

As pessoas sob ação dos narcóticos apresentam uma contração 

acentuada da pupila dos olhos ("menina dos olhos"): ela às 

vezes chega a ficar do tamanho da cabeça de um alfinete. Há 

também uma paralisia do estômago cheio como se não fosse 

capaz de fazer a digestão. Os intestinos também ficam 

paralisados e como conseqüência a pessoa que abusa destas 

substâncias geralmente apresenta forte prisão de ventre. É 

baseado neste efeito que os opiáceos são utilizados para 

combater as diarréias, ou seja, são usados terapeuticamente 

como antidiarréico. Com doses maiores ou em pessoas 

sensíveis poder ocorrer queda de pressão arterial, o coração 

fica mais lento, a freqüência respiratória diminui e a pele pode 

ficar meio azulada ("cianose"). 

 



Efeitos físicos crônicos 

A administração por tempo prolongado dos opiáceos pode 

provocar tolerância (a pessoas precisa usar doses cada vez 

maiores para sentir os mesmos efeitos) e dependência (a 

pessoa não consegue mais parar de tomar a droga). A pessoa 

fica com prisão-de-ventre crônica, estômago sempre 

"empachado" (má digestão) e com a visão prejudicada devido 

à miose. 

 



 

Efeitos psíquicos agudos  

Todas as drogas opiáceas ou opióides têm basicamente os 

mesmos efeitos no cérebro: diminuem a sua atividade. As 

diferenças ocorrem mais num sentido quantitativo, isto é, são 

mais ou menos eficientes em produzir os mesmos efeitos; tudo 

fica então sendo principalmente uma questão de dose. Assim 

temos que todas essas drogas diminuem a nossa vigília (isto é 

aumentam o sono); para algumas drogas a dose necessária para 

este efeito é pequena, sou seja, elas são bastante potentes como, 

por exemplo, a morfina e a heroína. Outras, por sua vez, 

necessitam doses de 5 a 10 vezes maiores para produzir os 

mesmos efeitos, como a codeína e a meperidina. Algumas 

drogas podem ter também uma ação mais específica, por 

exemplo, de deprimir os acessos de tosse. É por esta razão que a 

codeína tem sido usada como antitussígeno, ou seja, é muito boa 

para diminuir a tosse. 

 



Outras têm a característica de levarem a uma dependência 

mais facilmente que as outras, daí serem muito perigosas 

como é o caso da heroína.  

Todas estas drogas em doses um pouco maior que as usadas 

pelo médico acabam também por deprimir outras regiões do 

nosso cérebro como por exemplo as que controlam a 

respiração, os batimentos do coração e a pressão do sangue.  

 

Via de regra as pessoas que usam estas substâncias sem 

indicação médica, ou seja, abusam das mesmas, procuram 

efeitos característicos de uma depressão geral do nosso 

cérebro: um estado de torpor, como que isolamento das 

realidades do mundo, uma calmaria onde realidade e 

fantasia se misturam, um sonhar acordado, um estado sem 

sofrimento, o afeto meio embotado e sem paixões. Enfim, 

fugir das sensações que são a essência do viver.  



 

 

O que fazem os opiáceos/opióides com a mente quando 

usados continuamente (efeitos psíquicos crônicos)?  

 

O uso por tempo prolongado pode provocar a dependência e, 

como conseqüência, toda a vida psíquica da pessoa fica 

dirigida para obter a droga. A mente da pessoa fica 

completamente obnubilada (a melhor tradução deste termo 

médico para linguagem popular é "abestalhada"), sem 

nenhum contatcto com a realidade. 

 

Os opiáceos/opióides afetam o desempenho escolar? 

  

Podem provocar sonolência e turvação dos processos  

sensoriais (sentidos) e mentais, além de provocar desinteresse 

por tudo. Desta maneira o desempenho escolar fica muito 

prejudicado. 

 

 



Os opiáceos/opióides são usados como medicamento?  

Sim, a morfina é usada como analgésico, antidiarréico ou 

contra a tosse; a codeína é muito usada para a tosse e dor. 

Existem vários outros opiáceos/opióides indicados para estes 

usos. A heroína, entretanto, não tem nenhum uso clínico. 

 

 



 

 

Usos na gravidez  

Eles são contra indicados na gravidez. Tanto a morfina e 

heroína como outros narcóticos passam da mãe para a criança 

que ainda está no útero, prejudicando-a. E quando a criança 

nasce e deixa de receber a droga, que vinha através da mãe, 

pode passar a sofrer a síndrome de abstinência. 

 

Dependência e síndrome de abstinência  

A dependência física de opiáceos se desenvolve rapidamente e 

alterações adaptativas já ocorrem com a 1 ª dose. Após a 

administração crônica, durante alguns dias ou semanas, a 

suspensão do uso causa irritabilidade, calafrios corporais, 

convulsão, caimbras, cólicas, diarréia, lacrimejamento e 

vômitos. Tais sintomas perduram por 8-12 dias.  

 



As pessoas podem parar de usar opiáceos/opióides?  

A interrupção abrupta pode desenvolver a síndrome de 

abstinência. Para parar a pessoa precisa de acompanhamento 

médico com diminuição progressiva da dose de opiáceo. 

Ainda, existem medicamentos que ajudam o dependente a 

abandonar o uso do opiáceos. 

 

Tolerância com o uso de opiáceos/opióides  

Já com 12-24 h após administração de morfina. Após a 

administração de várias doses, a pessoa precisa cada vez doses 

maiores para obter o mesmo efeito. 

 

O que acontece se uma pessoa for surpreendida usando?  

Se o uso não é por receita médica, a pessoa será considerada 

dependente e deverá, por lei, submeter-se a tratamento. 

 



 

Tratamento da superdosagem por opióides: 

O uso de naloxona iv é proposto em todos os casos 

em que existe suspeita de overdose de opióides.  

 

Tratamento de dependentes de morfina e heroína:  

A metadona v.o. é um dos medicamentos mais amplamente 

utilizados na farmacoterapia da dependência de opióides e 

deve ser considerada como uma primeira opção no 

tratamento da abstinência de opióides. Após a última dose 

(ou antes) de metadona, é dada clonidina em uma dose de 

0,3-1,2 mg, objetivando evitar ou aliviar os sintomas 

noradrenérgicos devidos à síndrome de abstinência. 

 

Outras: codeína (Alemanha), buprenorfina, clonidina, 

levo-a-acetilmetadol  (LAAM). 

Manutenção da terapia após detoxificação: naltrexona 

 



No Brasil, não existem clínicas especializadas disponíveis para 

tratamento de manutenção com metadona.  

 

Como o uso da metadona é a principal forma de 

tratamento para aditos de opióides, a criação de clínicas de 

metadona especializadas no tratamento desse pacientes no 

Brasil é uma iniciativa importante e deve ser ativamente 

estimulada. 







A via nigroestriatal projeta-se da A9 do mesencéfalo para o estriado 

dorsal, em particular, núcleos caudado e putâmem , envolvida no 

controle motor. 

 

A via mesolímbica tem sua origem em corpos celulares da VTA (A8 e 

A10). Estas células projetam-se para várias partes do sistema límbico, 

incluindo o núcleo accumbens, a amígdala, o hipocampo, o córtex 

cingulado e o córtex entorrinal. Está envolvida com o comportamento e 

as propriedades reforçadoras de várias drogas de abuso, incluindo os 

psicoestimulantes tais como, cocaína e anfetamina.  

 

 Os corpos celulares dos neurônios do sistema mesocortical estão 

também localizados na VTA. Seus axônios enviam projeções excitatórias 

para o córtex pré-frontal afetando funções com a formação de 

memórias de curto prazo, motivação, atenção e planejamento de 

estratégia para solução de problemas.  

 

A via tubero-hipofisária está envolvida no controle endócrino. 



DROGAS ESTIMULANTES DO SNC 



CLASSIFICAÇÃO: 
CONVULSIVANTES E ESTIMULANTES RESPIRATÓRIOS 

(ANALÉPTICOS) – têm efeito relativamente pequeno sobre a 

função mental e parecem atuar principalmente sobre o tronco 

encefálico e a medula espinhal, produzindo excitabilidade 

reflexa exagerada, aumento da atividade dos centros 

respiratórios e vasomotor e, em doses mais elevadas, 

convulsões. 

 

 Todas já foram usadas para tratar pacientes em coma terminal 

ou com insuficiência respiratória grave, mas seu uso já foi 

amplamente substituído por meios mecânicos de ventilação 

assistida. 

 

Uso clínico limitado apenas para estimulantes respiratórios ao 

tratar insuficiência ventilatória aguda (doxapan). 



   Doxaparam – maior margem de segurança, menor poder  

   convulsivante (uso ocasional em infusão endovenosa para  

   pacientes com insuficiência respiratória aguda).  

   Estricnina - bloqueio competitivo de receptores para  

   glicina, principal transmissor inibitório que atua sobre  

   neurônios motores (usada em pequenas doses como tônica). 

   Bicuculina – bloqueio competitivo dos receptores para  

   GABAA no cérebro (sem uso). 

   Picrotoxina - bloqueio não competitivo dos receptores para  

   GABAA (sem uso).  

   Pentilenotetrazol – mecanismo de ação desconhecido, uso  

   ocasional com finalidade diagnóstica de crise de ausência. 

 



 

 

ESTIMULANTES PSICOMOTORES – têm acentuado 

efeito sobre a função mental e o comportamento, produzindo 

excitação e euforia, redução da sensação de cansaço e aumento 

da atividade motora. 

 

Anfetaminas e fármacos relacionados: com exceção do 

mazindol, são todos derivados da ß-feniletilamina e se 

assemelham aos neurotransmissores dopamina, noradrenalina 

e adrenalina, sendo portanto fármacos adrenérgicos. Todas 

são sintéticas. São chamadas de rebite (motoristas) e bola 

(estudantes), ou usadas por pessoas que costumam fazer 

regimes de emagrecimento sem acompanhamento médico. 

 

Metanfetamina (ICE) – Nos EUA tem sido muito consumida 

fumada em cachimbos. 

 

 

 



Histórico: 

A anfetamina surgiu no século XIX, tendo sido sintetizada 

pela primeira vez na Alemanha, em 1887.  

 

Cerca de 40 anos depois, a droga começou a ser usada pelos 

médicos para aliviar fadiga, alargar as passagens nasais e 

bronquiais e estimular o sistema nervoso central.  

 

Em 1932, era lançada na França a primeira versão comercial 

da droga com o nome de Benzedrine, na forma de pó para 

inalação. Cinco anos mais tarde, a Benzedrine surgiu na forma 

de pílulas, chegando a vender mais de 50 milhões de unidades 

nos três primeiros anos após sua introdução no mercado. 

 



Durante a Segunda Guerra Mundial, tanto os aliados como as 

potências do Eixo empregaram sistematicamente as 

anfetaminas para elevar o moral, reforçar a resistência e 

eliminar a fadiga de combate de suas forças militares. Tropas 

alemãs, como as divisões Panzer, empregavam a Methedrine. 

 

Já a Benzedrine foi usada pelo pessoal da Força Aérea norte-

americana estacionado em bases na Grã-Bretanha. Em 

território dos Estados Unidos, entretanto, o uso das 

anfetaminas por pessoal militar só foi oficialmente autorizado 

a partir da Guerra da Coreia.  

 



A febril produção de anfetaminas para atender aos pilotos da 

Luftwaffe, a força aérea de Hitler, gerou excedentes que 

provocaram uma verdadeira epidemia anfetamínica no Japão. 

 

Perto do final, da guerra, os operários das fábricas japonesas 

de munição receberam generosos suprimentos da droga, que 

era anunciada como solução para eliminar a sonolência e 

embalar o espírito. Como resultado, no período imediato do 

pós-guerra, o Japão possuía 500 mil novos aditos. 

 



Pouco mais tarde, no início da década de 50, militares 

americanos servindo no Japão e na Coreia se transformaram 

nos primeiros a utilizar o speedball, uma mistura injetável 

de anfetamina e heroína.  

 

Outra epidemia anfetamínica aconteceu na Suécia em 1965, 

depois que a droga passou a ser fornecida pelo serviço 

nacional de saúde. Milhares de pessoas se aproveitaram do 

fato de a anfetamina ser distribuída gratuitamente para 

consumir quantidades abusivas da sua substância, até que ela 

foi tornada ilegal algum tempo depois. 

 



 

Nas últimas décadas, a anfetamina tem sido usada em massa 

em tratamentos para emagrecer (anorexígenos), já que a 

droga é temporariamente eficaz na supressão do apetite. 

Entretanto, à medida que o tempo passa, o organismo 

desenvolve tolerância à anfetamina e torna-se necessário 

aumentar cada vez mais as doses para se conseguir os mesmos 

efeitos. A perda de apetite gerada pelo seu uso constante pode 

transformar-se em anorexia, um estado no qual a pessoa passa 

a sentir dificuldade para comer e até mesmo para engolir 

alimentos pastosos, resultando em sérias perda de peso, 

desnutrição e até morte. 

  

Durante muito tempo, a anfetamina foi também utilizada para 

tratar depressão, epilepsia, mal de Parkinson e narcolepsia. 

Atualmente, apenas a narcolepsia permanece utilizando essa 

droga em seu tratamento. 

 



SÃO AMINAS TERCIÁRIAS (MUITO LIPOSSOLÚVEIS) 

E POR NÃO SOFREREM METABOLIZAÇÃO DA COMT 

E/OU DA MAO SÃO BEM ABSORVIDAS POR VIA ORAL 

E ATRAVESSAM FACILMENTE AS BARREIRAS HE E 

HP. SÃO MAIS FACILMETE EXCRETADAS EM URINAS 

MAIS ÁCIDAS. 



Tipos 
• Clássicas: 

– Dextroanfetamina             

– Metanfetamina                                    

– Metilfenidato 

• Designer: 
– MDMA (3,4-metileno-dioximetanfetamina) – ecstasy, 

XTC, adam 

– MDEA (N-etil-3,4-metileno-dioxianfetamina) – Eve 

– DOM (2,5-dimetoxi-4-metilanfetamina) – STP 

• ICE 
– Forma pura de metanfetamina que pode ser inalada, 

fumada ou injetada IV 

– Sintética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 





DA NA 
AD 

Anfetamina 

Dietilpropiona 

Fenproporex 

Mazindol 

Metanfetamina 

Sibutramina 



 

 

Mecanismo de ação:  A ação da anfetamina é estimulante, 

provocando aceleração do funcionamento mental, 

principalmente por meio do aumento da liberação não-

exocítica e maior tempo de atuação (inibição da captura 1) de 

dopamina e noradrenalina no cérebro.  

   

 A dopamina é o neurotransmissor que se relaciona à 

dependência, proporcionando sensação de prazer. Além 

disso, está relacionada ao comportamento motor fino, 

cognição/percepção, controle hormonal e sistema 

neurovegetativo, este último relacionado a comportamentos 

motivacionais, de desejo, como fome, sede e sexo. 

 

 Já a noradrenalina é relacionada ao controle de humor, 

motivação, cognição/percepção, comportamento motor fino e 

manutenção da pressão arterial. 

 

 



O efeito do aumento desses neurotransmissores no cérebro 

leva a alterações nas funções de raciocínio, emoções, visão e 

audição, provocando sensação de satisfação e euforia. Essa 

alteração provoca prejuízo cognitivo relacionado à atenção, 

planejamento e tomada de decisões. Quando administrada pela 

via injetável, tem início de ação bem rápido. Já pela via oral, 

tem um início de ação lento, porém dura de oito a dez horas. 

 

Algumas anfetaminas aumentam a liberação de 5-HT ou 

atuam diretamente no receptor serotoninérgico, o que 

pode ser o responsável pelos efeitos alucinógenos (ecstasy). 





Efeitos centrais: 

euforia e excitação – menos sono, sente-se cheia de energia e 

fala mais rápido, ficando ligada; 

comportamento estereotipado e psicótico; 

anorexia – falta de apetite. 

 

Ao parar de tomar: sente forte cansaço e depressão. 

 

Efeitos periféricos - ações simpaticomiméticas periféricas: 

midríase; 

elevação da pressão arterial; 

taquicardia; 

inibição da motilidade intestinal. 



 

 

 

Efeitos tóxicos agudos (sobredosagem): 

 

Exarcerbação dos efeitos centrais e periféricos e surgimento de 

comportamentos diferentes do normal: maior agressividade, 

irritadiça, delírio persecutório, podendo um verdadeiro estado 

de paranóia e até alucinações (psicose anfetamínica, tipo 

crise esquizofrênica aguda). Pode haver aumento da 

temperatura e isto pode ocasionar convulsões. 

 

Risco para pacientes com problemas cardíacos ou hipertensos. 

 

Essas intoxicações são graves e o paciente precisa ser 

internada até desintoxicação completa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Efeitos tóxicos crônicos (alguns dias): 

tolerância em alto grau, embora possam persistir os efeitos 

periféricos; 

sensibilização do organismo aos efeitos desagradáveis 

(paranóia, agressividade, etc); 

desenvolvimento de comportamento estereotipado repetitivo. 

 

Suspensão do fármaco: 

Há um período de sono profundo, e ao acordar sente-se 

letárgico, depressivo, ansioso (algumas vezes comportamento 

suicida) e faminto – pode dever-se a depleção das reservas de 

NA e DA. Há dependência psicológica que parecer ser 

consequência do efeito posterior desagradável que produz e da 

inssitente lembrança de euforia. A síndrome de abstinência 

chega a atingir 87% dos usuários (sintomas depressivos e 

exaustão). 

 

 

 

 

 



Usos clínicos: 

transtorno do deficit de atenção com hiperatividade – 

metilfenidato; 

 

narcolepsia – anfetamina; 

 

supressores do apetite (sibrutamina), para uso na obesidade – 

derivados da anfetamina, porém comprovaram ser 

relativamente sem eficácia e têm sido abandonados em razão 

de sua tendência  para causar hipertensão pulmonar e por seus 

muitos efeitos adversos centrais e periféricos. 

 



Tratamento da intoxicação aguda: 

 

Ansiolíticos benzodiazepínicos. 

 

Tratamento da dependência e síndrome de abstinência:  

 

Não tem se mostrado promissor. BZD podem ser usados. 

Sintomas psicóticos: usar antipsicóticos neurolépticos de ação 

rápida ou BZD 
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Informações sobre Consumo: 

 

 



COCAÍNA 



Durante séculos, os nativos andinos vêm utilizando folhas de coca para 

evitar a fome, aliviar a fadiga e elevar o espírito. 

O interesse pelas propriedades psicotrópicas da Erythroxylon coca levou 

ao isolamento da cocaína por Albert Niemann, em 1859, e ao estudo de 

sua farmacologia por Von Anrep, em 1880. Embora ambos tenham 

descrito a ação anestésica local da cocaína, o crédito para sua introdução 

na medicina pertence a Carl Koller, um médico vienense. Em 1884, 

Koller familiarizou-se com os efeitos fisiológicos da cocaína descrito por 

Sigmund Freud. 



Até 1904 a cocaína constituia no único anestésico local 

disponível. 

 

Do final do século XIX e início do século XX gozou de grande 

popularidade, entrando na composição de diversos 

medicamentos patenteados para dores de dentes, distúrbios 

gastrintestinais, cefaléias, nevralgias e melancolia. 

 

Coca-cola tinha, além de cafeína e cola. em sua fórmula inicial 

extrato da folha de coca. 



 

 

 

Cocaína – alacalóide extraído das folhas da Erytroxylon coca 

Lam. (coca ou epadu), planta que cresce exclusivamente na 

América do Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Na década de 80, emerge como droga das elites, com perfil 

eminentemente urbano. 

 

Na década de 90, surge um subproduto da cocaína (crack), 

atingindo um extrato social e uma faixa etária mais baixos. 

 

Devido à sua toxicidade neural (usava-se solução 

concentrada), ao risco de aparecimento de dependência e a 

descoberta de novos anestésicos locais, a cocaína não tem 

mais uso clínico atual, embora o chá seja permitido por lei 

em alguns países andinos. 

 

 



 

Produtos à base de cocaína: 

 

Cloridrato de cocaína (sal) – pó, neve, branquinha, solúvel 

em água e pode ser aspirado (inalado) ou dissolvido em água 

para uso intravenoso; 

 

Merla (sobra do refinamento da cocaína): sob a forma de 

base, produto sem refino e muito contaminado com as 

substâncias usadas na extração, sendo fumada; 

 

 Pasta de coca (600-750 kg de folhas de coca para obter-se 

1 kg de pasta base): produto grosseiro, rico em impurezas 

tóxicas, obtido da primeira fase de separação da cocaína das 

folhas da planta quando estas são tratadas com álcali, solvente 

orgânico (querosene ou gasolina) e ácido sulfúrico; insolúvel 

em água é fumada em cigarros chamados basucos;  

 



 

Crack (sobra do refinamento da merla)– produzido a partir 

da cocaína, bicarbonato  de sódio ou amônia e água, pouco 

solúvel em água, mas que se volatiliza quando aquecida, sendo 

fumada em cachimbos; pedras menores podem ser 

misturadas a cigarros de tabaco e maconha (piticos,mesclado 

ou basuco); 

 

Oxi - abreviação de oxidado, é uma mistura de base livre de 

cocaína, querosene - ou gasolina, diesel e até solução de 

bateria -, cal e permanganato de potássio. Como o crack, o oxi 

é uma pedra, só que branca, e é fumado num cachimbo. A 

diferença é que é mais barato e mata mais rápido.  

 

 



Folhas de coca 
Pasta base 

Merla Crack 

Eritroxylon coca 

Cloridrato de 

cocaína - sal 

Oxi 

Cocaína 



Mecanismo de ação:  

Bloqueio da captação neuronal (captação 1) de NA e 

DA no SNC e na periferia. Difere das anfetaminas, por 

não facilitar a liberação de neurotransmissores. Assim 

como as anfetaminas, é considerada droga 

simpaticomimética de ação indireta. 



Na presença de cocaína, esta bloqueia o sistema de 

recaptação (1) o que leva  a um aumento na  quantidade 

de DA no espaço sináptico potencializando os efeitos 

metabólicos no neurônio pós-sináptico. 

Comunicação sináptica entre dois neurônios. 

Acima, o neurônio pré-sináptico produz e armazena 

em vesículas (1) neurotransmissores (2), neste caso 

dopamina (DA). Mediante o estímulo apropriado a 

DA é liberada no espaço sináptico e se liga 

aos receptores (3) no neurônio pós-sináptico, 

desencadeando diversas repostas metabólicas. Após 

exercer sua ação, parte da DA volta para o neurônio 

pré-sináptico  mediante o sistema de recaptação (4). 

MECANISMO DA RECOMPENSA 



Imagens obtidas mediante tomografia de emissão 

positrônica.  À esquerda o cérebro de um indivíduo normal; à 

direita, de um usuário de cocaína. Os níveis de atividade 

cerebral nesta técnica de imagem criam imagens coloridas,  

onde áreas vermelhas representam os maiores níveis de 

atividade cerebral e as azuis os menores. Notar que a 

quantidade de áreas vermelhas no usuário de cocaína é 

menor que no indivíduo normal.  Estas áreas apresentam uma 

redução da atividade metabólica.  que com o tempo leva à 

alteração de várias funções cerebrais. 



NEUROTRANSMISSORES AFETADOS 



EFEITOS BIOLÓGICOS 
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Efeitos centrais: 

Efeito estimulante psicomotor central (euforia, louquacidade, 

aumento da atividade motora e prazer). No início há aumento do 

interesse sexual. 

 

A temperatura corporal pode aumentar pelo aumento da 

atividade motora, juntamente da redução da perda de calor. 

 

Seus efeitos assemelham-se aos das anfetaminas, embora tenha 

menor tendência para produzir comportamento estereotipado, 

delírios, alucinações e paranóias, sendo de duração mais curta. 

 

Em doses excessivas, podem ocorrer comportamento violento, 

irritabilidade, tremores e atitudes bizarras, devido ao 

aparecimento de paranóia. Pode haver convulsões, seguidas por 

depressão respiratória e vasomotora, coma e morte. 



 

eventualmente pode ter alucinações e delírios (psicose 

cocaínica). 

 

Efeitos periféricos: 

Acentuação da atividade nervosa simpática: 

midríase; 

taquicardia – em casos extremos, parada cardíaca por 

fibrilação ventricular; 

vasoconstrição; 

aumento da pressão arterial. 

 

Uso crônico: 

perda marcante do interesse sexual; 

Degeneração irreversível dos músculos esqueléticos 

(rabdomiólise); 

tolerância para os efeitos prazerosos; 

 



de forma inversa, para alguns efeitos da cocaína, desenvolve-

se sensibilização, especialmente para os efeitos considerados 

desagradáveis, como a paranóia (aumento da agressividade, 

desconfiança); 

não há descrição convincente de uma síndrome de abstinência, 

às vezes pode ocorrer grande fissura (dependência 

psicológica) para sentir os efeitos agradáveis e não para 

diminuir ou abolir o sofrimento que ocorreria se realmente 

houvesse uma síndrome de abstinência. 

 

 

 











Tratamento da dependência: intervenções medicamentosas 

de  suporte: sintomáticas (BZD de ação sedativa em mono 

ou associado ao midazolam), antipsicóticos- haloperidol,  e 

tratamento das comorbidades e complicações clínicas. 

 

É limitado, não existindo qualquer medicação aprovada 

especificamente para o tratamento da dependência à cocaína. 

 

 

 

 

 

 

 



Epidemiologia do crack 
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