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O Comitê do MPPR de Enfrentamento às Drogas foi instituído pela
Resolução PGJ nº 1617/2012, e é o órgão responsável por coordenar as
ações do Projeto Estratégico SEMEAR – Enfrentamento ao Álcool, Crack
e Outras Drogas, voltadas à temática das políticas públicas sobre drogas.

O Projeto SEMEAR tem como objetivo precípuo estimular a atuação
integrada de membros e servidores para o estabelecimento, de forma
coletiva, de intervenções que resultem em políticas públicas de prevenção,
atendimento e (re)inserção social dos usuários e dependentes de
substâncias psicoativas lícitas e ilícitas, assim como em medidas contínuas
de repressão ao tráfico de drogas, além de promover ações de
capacitação dos integrantes do Ministério Público e de articulação externa
com outras entidades e órgãos públicos, instituições de ensino e pesquisa e a
sociedade civil.

Sobre 



PRINCIPAIS ATIVIDADES 

INFORMAÇÃO/ PESQUISA MOBILIZAÇÃO INTERNA PREVENÇÃO REINSERÇÃO E
RECUPERAÇÃO SOCIAL

CONTROLE SOCIALAPOIO À PGJ E
PROMOTORIAS LEGISLAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

DO ORÇAMENTO
PERDIMENTO DE BENS

ARTICULAÇÃO EXTERNA ACOLHIMENTO, CUIDADO,
APOIO, MÚTUA AJUDA,

TRATAMENTO



Tipos de Drogas Ilícitas

Voltar ao slide de tópicos

COCAÍNA KETAMINA

ECSTASY

GHB

LSD

MACONHA

CIGARRO ELETRÔNICO

Ir ao slide de drogas lícitas



Cocaína
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A palavra cocaína diz respeito à droga em sua
forma de pó ou de cristal (na forma de cristal é
chamada de crack), extraída das folhas de
coca, que originalmente foi desenvolvida para
servir como analgésico.
Os efeitos da substância iniciam dentro de 45
segundos e duram de 10 a 20 minutos.
Inicialmente a droga causa uma euforia
intensa e rápida, gerando logo em seguida o
efeito oposto (depressão, pressão alta e
fissura por mais droga), ainda sendo possível
sentir taquicardia, espasmos musculares,
convulsões e paranoias. 



Ecstazy
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O ecstasy é classificado como uma droga
psicoativa alucinógena. Normalmente é
comercializada na forma de pílula, com cores,
formas e desenhos diferentes, considerada como
uma grande estratégia de marketing, escondendo
o perigo. Também é encontrado na forma líquida
ou em pó, podendo ser diluído para ser injetado.
Os efeitos são náusea, raciocínio debilitado,
confusão mental, depressão, problemas para
dormir, ansiedade severa, paranoia, tensão
muscular, desmaios e arrepios, ranger
involuntário dos dentes, danos cerebrais, psicose,
insuficiência renal, colapso cardiovascular,
podendo ocasionar a morte.



Maconha
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Conhecida como maconha, marijuana, cannabis, erva,
entre outros, a maconha é produto da planta Cannabis
sativa. Ela contém mais de 60 substâncias, sendo o
THC (∆-9 tetrahydrocannabinol) o maior constituinte
psicoativo.
Os efeitos no sistema nervoso central dependem de
fatores como a dose consumida, a expectativa e o
ambiente. Como efeitos imediatos são apontados: leve
estado de euforia, relaxamento, prolongamento da
percepção de tempo, risos, devaneios, entre outros, e
como efeitos de longo prazo: o aumento do risco de
problemas respiratórios, incluindo câncer de pulmão,
queda no potencial reprodutivo, julgamento e cognição
deficientes e doenças psiquiátricas como a
esquizofrenia, depressão e ansiedade. 
Não há registro de morte por intoxicação por
consumo de maconha, visto que sua dose letal é 1.000
vezes maior que a usual.



Cigarro Eletrônico
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Os cigarros eletrônicos fazem parte dos
dispositivos eletrônicos para fumar (DEFs). São
considerados entre os jovens como um fumo
alternativo, por possuírem uma aparência mais
atrativa e uma infinidade de sabores e aromas,
não causando odor e mau hálito.
De acordo com o Instituto Nacional de Câncer
José Alencar Gomes da Silva (INCA), os DEFs
podem causar doenças respiratórias, como o
enfisema pulmonar, doenças
cardiovasculares, dermatite e câncer. Além
disso, conforme estudos realizados pelo INCA
e o Ministério da Saúde, possuem o risco de
explosão, incidente este relacionado com a
bateria do cigarro.



GHB
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O GBH ou Ecstasy Líquido é um químico
depressor também com acção psicodélica, sendo
encontrado em garrafas pequenas sob a forma de
líquido, incolor, sem cheiro e com gosto salgado.
Os efeitos podem ser sentidos 10 minutos após o
consumo, podendo perdurar por um dia ou mais.
Os efeitos são semelhantes aos do álcool,
podendo sentir mais energia, euforia,
relaxamento, aumento da confiança ou
abrandamento do ritmo cardíaco. Outros
efeitos são a náuseas, vômito, dores de cabeça,
sonolência, tonturas, amnésia, problemas
respiratórios, perda de consciência,
incapacidade de se movimentar apesar de estar
consciente ou morte.



LSD
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Droga capaz de causar efeitos de alucinação
e delírio, sendo estes de natureza
persecutória ou de grandiosidade. Pode ser
consumido por via oral, injeção ou inalação.
Normalmente o consumo se dá pela via oral,
colocando-se uma pequena gota do líquido
embaixo da língua.
Os efeitos começam a aparecer entre 30 a 90
minutos, podendo durar de 6 a 12 horas.
São apontados como efeitos:  aceleração do
batimento cardíaco, aumento da pulsação,
dilatação das pupilas, sudorese, convulsão em
alguns casos e um grau de excitação e
perturbação psíquica quando administrado
em doses muito altas.



Ketamina
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A ketamina ou cetamina, também conhecida
como Special K, é um anestésico geral utilizado
em procedimentos cirúrgicos, entretanto, tem
sido usada por algumas pessoas como droga
recreativa devido aos efeitos alucinógenos que
ela causa, proporcionando ao usuário a
sensação de estar fora do seu corpo.
Essa substância causa uma série de danos à
saúde, além de deixar seus usuários mais
vulneráveis a perigo decorrente dos apagões
que ela causa. Por conta de seu efeito, a
ketamina é uma das drogas utilizadas no “Boa
noite, Cinderela”, coquetel manipulado por
criminosos para roubar ou estuprar suas vítimas.



Tipos de Drogas lícitas
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TABACO NARGUILÉ

ÁLCOOL
Ir ao slide de prevenção



Tabaco
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O tabaco é uma planta, da qual é extraída a
substância conhecida como nicotina,
considerada pela OMS uma droga psicoativa
que gera dependência.
O uso de qualquer produto que possua tabaco
na composição é prejudicial à saúde. Além da
nicotina, os usuários de tabaco ficam expostos
a mais de 7.000 substâncias tóxicas, como o
monóxido de carbono, formol, naftalina, dentre
outros, e, no mínimo, 70 substâncias
carcinogênicas.
De acordo com os dados retirados do Atlas do
tabaco, mais de 6 milhões de pessoas
morrem por ano devido ao tabagismo.



Álcool
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O álcool etílico é uma substância intoxicante,
depressora do Sistema Nervoso Central, com
propriedades que levam à dependência,
ainda que tenha efeitos estimulantes ou
euforizantes. Doses altas podem levar à
inconsciência, funcionando como um
anestésico geral.
O consumo de álcool contribui mundialmente
para 3 milhões de mortes ao ano. A difusão
de seu consumo é associada, além dos
problemas de saúde, a problemas sociais,
como acidentes e mortes no trânsito,
homicídios, suicídios, lesões,
comportamentos violentos, violência
doméstica, entre outros.



Narguilé
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O Narguilé é considerado um dispositivo para
fumar (DPF), utilizado hoje por milhões de
pessoas no mundo todo. No Brasil, segundo
dados levantados pelo IBGE, pelo menos 212
mil brasileiros fumam narguilé. O narguilé é
considerado prejudicial à saúde, pois possui
tabaco em sua composição. Conforme
estudos do INCA, por ser aquecido a uma
temperatura mais baixa do que no cigarro
tradicional, é necessária uma tragada maior
para vencer a alta resistência do trajeto da
água, levando o usuário à tragada mais
profunda, com absorção mais elevada de
substâncias tóxicas pelos pulmões. 
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Prevenção
O consumo de drogas é resultado de um conjunto de fatores:  

Características 
individuais

Predisposição
genética

Ambiente e
experiências

externas

Temperamento
e tipo de

personalidade

Dessa forma, o uso de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas não determina a
identidade das pessoas, que devem ser tratadas com dignidade e respeito.

(Currículo Europeu de Prevenção, 2019)
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Prevenção
O que eu posso fazer para prevenir o consumo de drogas na minha comunidade?

(Currículo Europeu de Prevenção, 2019)

 Comunidade 

é um sentimento de ligação, identidade e confiança

ações em diferentes áreas da comunidade são
um poderoso instrumento de prevenção
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Prevenção
O que eu posso fazer para prevenir o consumo de drogas na minha comunidade?

(Currículo Europeu de Prevenção, 2019)

Agir em diferentes áreas da comunidade

Conhecer a comunidade e os locais de
reunião

Ter criativade

Ter projetos de curto prazo



Drogas e
adolescência

A adolescência (12–17 anos) é um período de
risco crítico para iniciação do uso de drogas.

Qualquer nível de uso de drogas pode ser
prejudicial para adolescentes.

Além dos riscos imediatos para a saúde, o uso de
drogas costuma estar associado com o aumento
de outros comportamentos de risco.

A dependência pode se desenvolver mais
rápido do que em adultos.
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(World Drug Report, 2022)



Prevalência
do uso de
drogas ilícitas
nos escolares
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(HORTA el al, 2018)
(PENSE, 2015)



O núcleo familiar tem significativa influência no
comportamento da criança e do adolescente. 

Voltar ao slide de tópicos

Papel da família

Se há condições protetoras ou hostis na
família, faz diferença.

Bullying, vivência de violência doméstica, consumo de
bebida alcoólica e percepção de solidão estão
associados ao uso de drogas ilícitas.  

Coesão e supervisão familiar (refeição com os familiares,
acompanhamento da frequência e atividade escolares) são
considerados fatores protetivos. 



Todos esses fatores Interagem no decorrer
da vida, atuando como facilitadores ou não
da experimentação, do abuso ou do
desenvolvimento de transtornos relacionados
ao uso de substâncias. 

Família, escola e a comunidade exercem
papel fundamental na construção desse
repertório de habilidades assertivas de
enfrentamento das adversidades e
vulnerabilidades.
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Conceito para se

compreender as motivações,

decisões e ações humanas

relacionadas ao uso de

substâncias com potencial de

modificação funcional e

comportamental.

Vulnerabilidade "Por que uma parcela

dessas pessoas

desenvolve padrões

de abuso ou

dependência?"
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A interação entre a pesquisa clínica, a Psicologia Social e a Educação

permitiu instrumentalizar ações preventivas, adotando-se o conceito

de comportamento de risco. 

Assim, transfere-se a noção de RISCO atribuída a determinados

grupos sociais para comportamentos que podem gerar prejuízos

às pessoas.

Ou seja, o que antes visava à identificação e

caracterização de determinadas pessoas, grupos ou

populações passa a focar em comportamentos

potencialmente prejudiciais à saúde.

Comportamento de Risco 
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Incluem-se tanto as variáveis individuais quanto os fatores coletivos e
contextuais, que interagem e resultam em uma maior ou menor predisposição
ao consumo.
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Condições
sócio

econômicas
Comorbidades

clínicas

Pouco
suporte
social

Nível
educacional

Moradia
inadequada

Desemprego/
Subemprego

Discriminação

São consideradas tanto as variáveis que influenciam no desenvolvimento de padrões de abuso
ou dependência como os fatores/recursos necessários para a prevenção e proteção a eventuais
riscos. 

Possíveis fatores de risco
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Obrigado!


