
As drogas fazem parte de um problema que afeta boa parte 

dos habitantes do mundo, muitas pessoas se enganam 

ao pensar que o consumo de drogas só ocorre em 

localidades dominadas pelo tráco ou em comunidades 

que cam à margem da sociedade. 

As drogas infelizmente fazem parte do dia a dia 

de muitas pessoas e não discrimina raça ou classe social.

“Redes de cidadania ativa: Proteção social, 
educação e cidadãos para uma cooperação mais 

eficiente”
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Drogas?

Nao preciso!

Causas e 

Consequências do 

uso de Drogas

A curiosidade e a inuência 

de amigos são os principais 

motivos que levam as pessoas 

a entrarem no mundo das 

drogas. Há também factores 

como o desejo de fuga de 
problemas familiares e a busca 
por sensações de prazer, um 
prazer temporário que logo se 

torna um grande problema na 

vida do dependente.

 
 

 

Escolhe a vida! 

 

Os efeitos das 
drogas 
passam

eas 
concequencas

ficam!
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Anfetaminas: com o uso contínuo desta substância, a pessoa ca mais 
agressiva, irritadiça, apresenta delírio persecutório. O uso excessivo da 
droga pode causar um estado de paranoia e alucinações, pode ser 
acompanhado de tremores, respiração rápida, confusão do pensamento e 
repetição de actividades de maneira compulsiva. Pode também levar a um 
estado mental muito semelhante à esquizofrenia.

 

Cocaína: o uso em longo prazo pode causar o comprometimento dos 
músculos esqueléticos e existem ainda os agravantes recorrentes da 
forma de uso. Cocaína injetável, por exemplo, pode provoca a 
contaminação por doenças infecciosas, como hepatite e AIDS, e infecções 

locais. No caso daqueles que inalam, causa comprometimento do olfato, 
rom pimento do septo nasal e complicaões respiratórias. O uso 
continuado de cocaína durante a gravidez pode ser responsável pelo 

nascimento de bebês pequenos (retardo de crescimento intra - uterino), 
malformações (microcefalia) e abortos espontâneos.

 

Cola Patex:esta cola é uma mistura de vários solventes orgânicos, 
entre eles há o tolueno, que é tóxico e destrói os neurônios, diminuindo a 
capacidade intelectual e limitando, desse modo, a memória, a atenção, a 
concentração, o ânimo e a produtividade.

 

Óxi

 

(cocaína, cal virgem, gasolina, querosene e água de bacteria)
extremamente agressiva ao organismo. Infelizmente esta droga tem tudo 
para ser uma das mais consumidas devido ao seu preço ser ainda menor 
do que o preço do crack. A droga provoca a morte de neurônios e perda 
contínua de memória. Com seu uso contínuo pode provocar AVC (acidente 
vascular cerebral) e um grande desgaste ao coração, já que aumenta a 
pressão arterial. Pode causar infarto ou mesmo morte súbita. 

 

Heroína : droga derivada da papoula, sintetizada a partir da morna
Seus efeitos duram aproximadamente cinco horas, proporcionando 
sensações de bem- estar, euforia e prazer; elevação da auto- estima e 
diminuição do desânimo, dor e ansiedade. A abstinência, que surge 
aproximadamente vinte e quatro horas após seu uso, pode provocar 
diarreia, náuseas, vômitos, dores musculares, pânico, insônia, inquietação 
e taquicardia. O uso continuo provoca fortes dores abdominais, perda de 
peso, depressão, abortos espontâneos, surdez, delírio, descompassos 
car díacos, incapacidade de concentração, depressão do ciclo respiratório, 
colapso dos vasos sanguíneos, necrose de tecidos, morte por overdose.
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