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Nossa intenção é pôr em curso um ciclo virtuoso de 
atuações em prevenção e combate às drogas e, por 
conseguinte, contribuir com a missão institucional de 
promover qualidade de vida ao trabalhador e a seus 
dependentes. 

Acreditamos que um dos componentes para o sucesso na 
prevenção e no combate às drogas é fruto da disseminação 
de informações adequadas sobre o assunto no contexto 
escolar. Desse modo, empreendemos esforços na criação 
da presente publicação, disponibilizando conteúdo claro, 
atualizado e fundamentado cientificamente sobre o tema. 
Pretendemos, assim, oferecer racionalidade e simplicidade 
na abordagem desta questão tão dominada atualmente 
por desinformação técnico-científica e por preconceitos 
de toda ordem.

A ideia é garantir que adolescentes, pais e educadores 
apropriem-se com facilidade do referido tema e, sobretudo, 
tornem-se corresponsáveis pelo fortalecimento de redes 
que visem o desenvolvimento de ações de promoção à 
saúde e de combate às drogas.

Sabemos que este documento representa uma pequena 
parcela das estratégias no tocante ao tema, mas 
entendemos que pode contribuir para a disseminação 
de informações relevantes à sociedade e para o 
desenvolvimento de uma indústria saudável no estado do 
Paraná.    

Boa leitura!
Edson Campagnolo

 Presidente do Sistema Fiep

# ApreseNtAÇÃO

A complexa questão do uso e da dependência de drogas é problema inquietante 
que atinge a nós todos de forma próxima e abrangente. As estatísticas oficiais sobre 
o tema vêm mostrando que o consumo de drogas está crescendo e atingindo uma 
população de faixa etária cada vez menor. 

Temos visto que a efetividade nas ações de prevenção e combate às drogas depende 
de esforços compartilhados entre diferentes atores sociais engajados na melhoria das 
condições de vida e na promoção da saúde da população.

Ciente da dificuldade em criar estratégias resolutivas e inovadoras para a questão das 
drogas, mas com o desejo de contribuir à altura do desafio, o Sesi vem lançando olhar 
sobre o tema e dirigindo uma ampla e refletida agenda de ações.
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1. IntroDuÇÃO
Atualmente temos um grande desafio a enfrentar: a questão 
das drogas. 

O Sesi Paraná acredita que uma das ferramentas mais 
eficazes para a prevenção e o combate deste problema é a 
informação. 

Visando contribuir neste sentido, a instituição apresenta a 
publicação “Sesi e Você na Prevenção das Drogas”. 

O material é composto por três cadernos, com abordagens 
específicas para adolescentes, pais e educadores. 

Este caderno é dedicado aos adolescentes e contém as 
seguintes informações:

• diferença entre drogas e drogas psicotrópicas;

• classificação das drogas; 

• principais drogas; 

• diferenças dos efeitos das drogas nos indivíduos; 

• conceito de dependência; 

• razões para não usar drogas; 

• ajuda e tratamento.

O Sesi deseja que você aproveite as informações contidas 
neste caderno e as compartilhe com todos aqueles que 
possam se beneficiar deste material.

José Antonio Fares 
Diretor Superintendente do Sesi do Paraná



{Danos para a saúde

4. ConheçA As PRiNciPAiS 
>>>

2. QuAl A dIferençA entre DROGAS E 
DROGAS psICotrópICAs?

Drogas são substâncias que, quando adminis-
tradas, produzem uma ou mais alterações no 
organismo.

Drogas psicotrópicas são substâncias capazes 
de provocar mudanças no estado mental e no 
comportamento, alterando o modo de agir, 
pensar e sentir. 

Este material apresenta informações relativas 
às drogas psicotrópicas!

DROGAS
Serão apresentadas a seguir as drogas mais consumidas no 
Brasil. No entanto, é importante observar que existe uma grande 
variedade de drogas circulando e há uma constante criação de 
novas substâncias.

3. ClAssIfICAção DAS 
DROGAS

Dividem-se em três grupos:

 • Depressoras: fazem com que o cérebro funcione 
mais lentamente. Ex.: álcool, calmantes e inalantes;

 • Estimulantes: aceleram a atividade cerebral, 
deixando o indivíduo “ligado”, com a sensação 
de estar cheio de energia. Ex.: cocaína, crack, 
anfetaminas, nicotina (cigarro) e cafeína (café);

 • Perturbadoras: causam distorções no 
funcionamento do cérebro, provocando 
alterações na percepção, delírios e alucinações. 
Ex.: maconha, LSD e ecstasy.
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{O que é 

Bebida obtida da fermentação (vinho, cerveja, chope) ou da destilação de 
vegetais (cachaça, uísque, vodca, conhaque).

{Efeitos

Inicialmente, a pessoa fica mais alegre, desinibida e falante quando conso-
me álcool. Conforme o tempo passa e o consumo aumenta, surgem sinto-
mas como tristeza, sonolência e falta de coordenação motora.

Cérebro: perda da me-
mória e da capacidade de 
aprendizagem

Fígado: hepatite 
alcoólica e cirrose

Sistema Cardiovascu-
lar: aumento da pres-

são arterial, problemas 
cardíacos e derrame 

cerebral

Sistema Digestivo: 
gastrite, úlcera e 
hemorragia gástrica 
ou intestinal; câncer 
de boca, faringe, 
esôfago e laringe

{Danos para a saúde

Outros danos: perda de vitaminas, cálcio, ferro, fibras e 
proteínas, podendo causar anemia e desnutrição. Complicações 
na gestação e no desenvolvimento do bebê

# ÁlCoOl
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# tABAcO

{O que é

Planta da qual é fabricado o cigarro e extraída a nicotina, que causa a de-
pendência física. Além desta, o cigarro possui mais de 4700 substâncias 
tóxicas, como alcatrão, agrotóxicos, substâncias radioativas e naftalina.

{Efeitos

Provoca aumento nos batimentos cardíacos e na pressão arterial. Causa 
uma sensação de relaxamento e de melhora no humor.

{Danos para a saúde

Cérebro: derrame 
cerebral

Pulmões: tosse, 
escarro, respi-

ração ofegante, 
obstrução pul-
monar crônica, 

câncer e enfisema 
pulmonar

Fígado: câncer

Rins e Bexiga: 
câncer

Boca e garganta: perda 
do paladar; mau hálito; 
inflamação da gengiva; 
manchamento, amo-
lecimento e perda dos 
dentes; câncer de boca e 
de laringe

Coração: infarto 
cardíaco e morte 
súbita

Sistema Digestivo: 
úlcera no estômago; 
câncer no esôfago, no 
estômago, no pâncreas 
e no intestino

Outros danos: infertilidade, atraso na cicatrização, ru-
gas, envelhecimento precoce e complicações na ges-
tação e no feto
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# InAlANtES 

{O que são

Substâncias químicas normalmente utilizadas como solventes, que po-
dem ser aspiradas pelo nariz ou pela boca.

{Efeitos

Inicialmente provocam euforia, tonturas, perturbações visuais e auditi-
vas, náuseas, espirros, tosse, salivação excessiva e faces avermelhadas. 
Em seguida, surgem os efeitos depressores, levando à falta de coordena-
ção motora, dificuldades em falar e caminhar, vertigens, visão embaçada, 
tremores e alucinações.

O consumo em grandes quantidades pode levar ao coma e à morte.

O usuário também pode morrer por falta de ar, caso desmaie com o saco 
plástico na boca e no nariz.

Também pode ocorrer a morte súbita por inalação de solventes, um fe-
nômeno geralmente associado ao uso de inalantes, seguido de algum 
exercício físico ou situação de estresse.

{Danos para a saúde
Cérebro: destruição de 
neurônios com lesões ir-
reversíveis, dificuldade de 
concentração e diminui-
ção de memória

Fígado: lesão 
hepática

Coração: lesão cardíaca 
Pulmão: irritação na 

mucosa pulmonar

Outros danos: lesão nos sentidos auditivo, olfativo, cutâneo 
e gustativo; fraqueza muscular
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{Danos para a saúde

Cérebro: dificuldade 
de aprendizagem e 
memória

Outros danos: complicações na gestação e no feto

#AnsIolÍticOS 
{O que são

Medicamentos destinados à diminuição da ansiedade e da tensão, bem como 
ao tratamento de insônia e distúrbios epiléticos.

Podem ser utilizados de forma controlada, com indicação e acompanhamento 
médico. Porém, muitas pessoas utilizam essas substâncias de forma indevida, 
sem indicação médica, em qualquer situação em que acreditem estarem 
nervosas ou estressadas.

{Efeitos
Diminuem o estado de alerta e provocam relaxamento muscular. A pessoa 
fica mais tranquila, como se estivesse desligada e sonolenta. Em doses altas, 
deixam a pessoa “mole”, com dificuldade para andar e ficar em pé. Podem levar 
à queda da pressão, a desmaios e à menor atenção. Misturados com álcool, 
podem levar ao coma mais facilmente.
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# AnfetAMiNAS 

{O que são

Drogas sintéticas, com efeito estimulante sobre a atividade mental. 
Podem ser usadas com acompanhamento médico para regimes 
de emagrecimento. Entretanto, muitas pessoas utilizam esses 
medicamentos de forma indevida e sem prescrição.

{Efeitos 

Provocam euforia, fala acelerada, redução da sensação de cansaço 
e falta de sono e de apetite. O indivíduo sente-se cheio de energia e 
realiza esforços exagerados, além da capacidade do organismo. Porém, 
quando o efeito passa, o usuário sente-se deprimido, excessivamente 
cansado e não consegue realizar tarefas básicas cotidianas.

{Boleta e Rebite} {Danos para a saúde

Cérebro: diminuição de 
atenção, concentração 
e memória; convulsões

Coração: aumento da 
pressão arterial e da 
frequência cardíaca; ata-
que cardíaco

Outros danos: insônia, perda de apetite, irritabilidade, 
suor e calafrios
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# esteróIdes ANABOliZANtES

{O que são

Drogas desenvolvidas para tratamento médico que substituem a testosterona 
(hormônio masculino). Muitas vezes são usadas inadequadamente por pessoas 
que querem aumentar a massa muscular ou por atletas que buscam melhorar 
o desempenho no esporte.

{Efeitos

O principal efeito é o aumento da musculatura. Ocorre um inchaço, 
resultante do acúmulo de água no interior das células musculares. 
Alguns usuários relatam melhora do desempenho físico, mas isto 
não é comprovado. Em doses maiores podem causar mudanças 
comportamentais como irritabilidade, agressividade, euforia, distração, 
esquecimento e confusão mental. 

Outros danos: acne, insônia, retenção de água e colesterol elevado

Homens: diminuição dos testículos, redução da produção de esperma, 
impotência sexual, crescimento irreversível das mamas (ginecomastia), 
dificuldade ou dor em urinar, câncer de próstata e queda de cabelos

Mulheres: engrossamento da voz, crescimento excessivo de pelos no corpo e 
na face, perda de cabelo, diminuição dos seios e aumento do clitóris

Adolescentes: retardo irreversível no crescimento

{Danos para a saúde

Coração:  
aumento 
da pressão 
sanguínea e 
enfarto cardíaco

Rim: rompimento de 
vasos sanguíneos

Fígado: lesão 
hepática e câncer
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# mACONHA

{O que é

Droga obtida a partir de folhas e flores secas da planta Cannabis sativa. 
Apresenta-se como uma erva de coloração variando de verde a marrom.

{Efeitos

Normalmente provoca sensações de bem-estar, relaxamento e vontade 
de rir. Entretanto, muitas vezes pode ter efeitos opostos como: angústia, 
medo, ansiedade, paranoia e confusão mental. 

Também provoca alucinações, diminuição dos reflexos, prejuízos para a 
memória e  dificuldade de percepção temporal e espacial – a pessoa não 
sabe onde está, nem quantas horas se passaram. 

Pulmões: bronquite; perda 
da capacidade respiratória e 
câncer

Cérebro: redução da capacidade 
de aprendizagem e memorização; 

problemas mentais, como 
esquizofrenia e transtorno bipolar

Outros danos: falta de motivação

{Danos para a saúde
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# lsd

{O que é

Droga sintética, fabricada em laboratório, com capacidade de produzir 
reações perturbadoras e alucinógenas.

{Efeitos 

Alucinações visuais e auditivas, aumento da sensibilidade sensorial (cores 
e sons mais fortes), confusão, perda da noção do tempo, do espaço e do 
controle emocional, pensamentos desordenados, euforia alternada com 
angústia, dificuldade de concentração.
Entre os sintomas físicos estão: dilatação das pupilas, transpiração, insônia, 
aumento dos batimentos cardíacos e da pressão arterial, boca seca, 
tremores, náuseas e vômitos.

{Danos para a saúde

Cérebro: depressão, 
perda da memória, 
esquizofrenia, síndrome 
do pânico e tendências 
psicóticas
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# eCstASY

{O que é

Droga sintética produzida em laboratório, muito utilizada por adeptos 
de festas de longa duração, devido a sua ação estimulante. Apresenta-se 
normalmente na forma de pequenos comprimidos, com cores, tamanhos e 
formatos diferentes.

{Efeitos 

Euforia, alucinações, diminuição das sensações de sono e de cansaço, 
aumento da socialização e do interesse sexual. Os efeitos físicos são: boca 
seca, náuseas, dores de cabeça, perda de apetite, aumento dos batimentos 
cardíacos e da pressão arterial, entre outros. Pode levar à morte devido ao 
aumento excessivo da temperatura do corpo ou pelo consumo exagerado 
de água.

Cérebro: toxicidade 
cerebral; degeneração 
irreversível de 
neurônios; depressão; 
perda de memória; 
ataques de pânico; 
psicoses

{Danos para a saúde

Fígado: hepatite

Coração: aumento da 
pressão arterial e da 
frequência cardíaca; 

lesão cardíaca
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# CoCAÍNA

{O que é

Substância estimulante extraída das folhas da coca, uma planta encontrada 
na América do Sul. Apresenta-se como um pó branco e brilhante, similar ao 
bicarbonato de sódio.

{Efeitos

Euforia, excitação, sensação de bem-estar e de poder, facilidade de se 
relacionar socialmente, sensação de força e disposição, falta de apetite 
e insônia. O coração dispara, a temperatura corporal e a pressão arterial 
aumentam.

Em casos de superdosagem, pode causar parada cardiorrespiratória e 
morte por overdose. Quando o efeito da droga acaba, ocorrem sensações 
de cansaço e de depressão, o que pode levar o usuário a consumir a droga 
novamente.

Outros danos: dores musculares, calafrios, ansiedade, 
depressão, ideias suicidas, perda do sono, diminuição do 
apetite, náuseas, desnutrição, fraqueza, complicações na 
gestação e no feto, e manchas arroxeadas  (no caso de uso 
injetável) 

{Danos para a saúde

Coração: infarto agudo 
cardíaco

Cérebro: diminuição da 
capacidade de raciocínio 
e aprendizagem, perda 
de neurônios e derrame 
cerebral

Sistema Respirató-
rio: feridas e sangra-
mento nasais; coriza; 

ruptura do septo 
nasal; perda do olfato
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{Danos para a saúde

Sistema Cardiovascular: 
aumento da pressão 

arterial e dos batimentos 
cardíacos; enfarto cardíaco

Cérebro: inflamação dos vasos 
sanguíneos, atrofia cerebral, 

convulsões e derrame

Sistema Respiratório: 
queimaduras nos tecidos 
da laringe, traqueia e 
brônquios (devido à alta 
temperatura da fumaça); 
tosse e escarro com 
presença de sangue e de 
muco enegrecido

Sistema Digestivo: 
náusea, perda de 
apetite, dor abdominal, 
gases intestinais e 
diarreia. O resultado 
é o emagrecimento 
do usuário, que passa 
a ter uma aparência 
esquelética, com os 
ossos da face e das 
costelas salientes e as 
canelas finas

gravidez: aborto, partos prematuros e atraso cognitivo na criança

Outros danos: queimaduras nos lábios, língua e rosto; tontura; dor de 
cabeça

# CrAcK

{O que é

Droga obtida da mistura de pasta base de cocaína com bicarbonato de sódio. 
Por ser produzida clandestinamente, também pode conter substâncias 
tóxicas como: cal, querosene, gasolina e soda cáustica. É comercializada em 
forma de pedra.

{Efeitos

Seus efeitos iniciais são semelhantes aos da cocaína: euforia, excitação e 
sensação de bem-estar. Quando a droga termina, o efeito desagradável 
também é parecido, porém muito mais forte. O usuário sente-se deprimido 
e tem uma vontade incontrolável de consumir quantidades ainda maiores 
da droga.

Como o tempo de ação da droga é mais rápido (de cinco a dez minutos), o 
usuário tem necessidade de consumir a droga com maior frequência.
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5. o efeIto dAs drogAs é o mesmo PARA 
tODAS AS PESSOAS E SituAÇÕES?

Não. Os efeitos dependem de alguns fatores como: 

 • cada tipo de droga causa um efeito diferente no organismo;

 • a mesma droga também pode ter diferentes efeitos, dependendo 
da quantidade e da forma como é consumida (inalada, injetada ou 
ingerida);

 • as drogas ilícitas podem ter graus de pureza diferentes, já que a sua 
fabricação não é controlada. Assim, a mesma quantidade de droga 
pode ter efeitos variados e imprevisíveis;

 • o efeito também varia de uma pessoa para outra, devido às diferenças 
biológicas e psicológicas entre os indivíduos;

 • o local e a situação onde a droga é consumida também podem 
influenciar no seu efeito. Em um local público, com grande quantidade 
de pessoas, há maior chance de se manifestarem sensações de 
perseguição, por exemplo.

É importante ter consciência de que os efeitos das drogas não são os mesmos 
para todas as pessoas ou em todas as ocasiões. Muitas vezes, a mesma 
experiência que foi agradável, e que não causou maiores problemas para 
uma pessoa, pode trazer riscos e danos para outra. Os efeitos das drogas não 
podem ser totalmente previstos e controlados.

6. o Que é DEPENDêNciA?
Quando o consumo de uma droga se torna frequente, a pessoa tende 
a desenvolver dependência, passando a apresentar forte desejo de 
consumir a droga. Com o tempo, desenvolve a tolerância, ou seja, 
precisa de quantidades cada vez maiores para conseguir o efeito obtido 
anteriormente.

O usuário gasta grande parte do seu tempo na obtenção, utilização 
e recuperação dos efeitos da droga. Toda a sua rotina é organizada 
em função de obter e usar a droga. Atividades sociais, profissionais e 
recreativas importantes tornam-se desinteressantes e são abandonadas. 

O indivíduo tem dificuldade de controlar quando e por quanto tempo irá 
utilizar a droga, e continua usando a substância, mesmo tendo consciência 
do problema que isto representa. Quando o uso é interrompido ou 
reduzido, ocorre a síndrome da abstinência, caracterizada por mal-estar, 
dores, problemas de coordenação motora e de memória, depressão, 
insônia, entre outros.
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7. por Que não uSAR 
DROGAS? 
A droga provoca um prazer enganoso. Com o passar 
do tempo, o organismo passa a querer usá-la cada 
vez com mais frequência e em quantidades maiores.

O jovem acredita que pode interromper o uso a 
qualquer hora e que as consequências negativas 
nunca irão ocorrer com ele. Muito se engana, pois 
qualquer droga vicia – cada uma no seu tempo, 
dependendo da quantidade. O fato é que o 
indivíduo é sempre afetado de forma prejudicial.

O usuário e sua família acabam arcando com as 
consequências, com desgastes de relacionamentos 
entre pais e filhos, amigos, parentes e namorados. 
Além disso, a droga contribui com o aumento de 
violência urbana e doméstica, brigas e mortes no 
trânsito, roubos, assassinatos, vandalismo, entre 
outros destinos bastante prejudiciais para o futuro 
do jovem.

8. reCursos de ApoIo pArA 
ABANDONAR O uSO DE DROGAS
A melhor alternativa quando se quer abandonar o uso de drogas é 
compartilhar os sentimentos, as angústias e as dificuldades com os pais, 
outra pessoa da família, um professor ou alguém em que se possa confiar.  

Se você é usuário de drogas e busca ajuda, procure a unidade de 
saúde mais próxima de sua casa. No caso de sintomas decorrentes da 
utilização de drogas que coloquem você em situação de risco procure 
hospitais e centros de urgência médica 24 horas. 

Há também algumas entidades que podem lhe ajudar:
Alcoólicos Anônimos

Site: <http://www.alcoolicosanonimos.org.br>
Fone: (41)3222-2422

Al-Anon
Site: <http://www.al-anon.org.br>
Fone: (41)3323-9100

Amor Exigente
Site: <http://www.amorexigente.org.br>
Fone: (41)3346-3186

Narcóticos Anônimos
Site: <http://www.na.org.br>
Fones:
Cascavel - (45)9932-2324
Curitiba - (41)3329-0005
Norte Paranaense - (43)9997-2872

Nar-Anon
Site: <http://www.naranon.org.br>
Fone: (41)8852-8774
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