
COMO SABER SE A
PESSOA ESTÁ SOB O
EFEITO DAS DROGAS

Capacitação das famílias (co-dependentes) principalmente
as mães, porque as vezes os dependentes químicos manipulam

há anos usando drogas, e as mães não sabem que eles usam
drogas por falta de conhecimento dos sinais para identificar.
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Procurando sinais físicos

Sinta o cheiro da pessoa

Olhe para a boca

Olhe os olhos. Usar substâncias podem deixar os olhos vermelhos e lacrimejantes.
Pupilas contraídas ou dilatadas podem ser sinais de uso de narcóticos,
estimulantes ou drogas recreativas. Verifique movimentos rápidos e estranhos
nos olhos. Estes são sintomas do uso de muitos tipos de drogas.

COMO SABER SE ALGUÉM ESTÁ SOB O EFEITO DE DROGAS

Quem fuma maconha pode ficar com um cheiro adocicado, defumado ou diferente. 
Um cheiro químico ou metálico pode significar que ela tenha inalado algum
produto químico doméstico, como cola ou tíner.

Veja a pessoa engolir e observe como é esse movimento. Salivar e estalar os lábios
podem ser sinais de boca seca, um sintoma comum das drogas. Lamber os lábios
freqüentemente, travar a mandíbula ou ranger os dentes também podem indicar
o uso de drogas recreativas.
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Olhe para o nariz

Olhe para as mãos

Cheque os sinais vitais

Sangramento nasal sem razões aparentes pode significar que a pessoa cheirou
alguma substância, como cocaína, metanfetamina ou outros narcóticos. A coriza,
congestão nasal e esfregar demais o nariz podem ser sinais de alergia ou
resfriado, mas combinados com outros fatores podem ser uma pista de que
alguém está “cheirado”.

“Viajando” é o termo usado para descrever alguém sob o efeito de drogas. Quando suspeitar
que alguém está viajando, pode perguntar à pessoa diretamente ou procurar por sinais físicos
e comportamentais.

Mãos trêmulas podem indicar uso de drogas recreativas, inaláveis ou alucinógenos. 
Suor nas palmas das mãos também pode ocorrer na intoxicação por drogas. 
Digitais queimadas são comuns em usuários de crack.

Freqüência cardíaca, temperatura, pressão sanguínea; tudo isso pode ser afetado
pelo uso de drogas. Cheque a pulsação da pessoa e verifique a temperatura.
Pele fria e suada é um dos sinais que você deverá observar. Um aumento ou
diminuição na pressão sanguínea, na freqüência cardíaca ou diminuição da taxa
respiratória podem indicar um possível abuso de substâncias.
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Sinais de uso de drogas

Objetos utilizados

Preste atenção à fala

Pessoas que usam drogas como metanfetamina, “sais de banho” (MDPV) ou heroína
costumam injetá-las, o que deixa marcas rastreáveis. Busque por veias escurecidas,
lesões e hematomas ao redor das veias. Feridas em processo de cicatrização
podem ser sinais de uso recente.

Os primeiros artigos associados ao uso de substâncias são papéis de enrolar cigarro,
seringas e garrotes, mas alguns objetos domésticos inofensivos também podem
indicar uso recente. Colheres dobradas, colírios e bolas de algodão podem indicar
o uso de narcóticos. Lâminas, espelhos de mão e colherinhas podem indicar o
uso de estimulantes.

Um usuário pode falar demais, muito rápido, ou ter dificuldade para articular os
sons; arrastar as palavras sem o cheiro de álcool é outro sinal. Observe se a pessoa
demonstra problemas para se concentrar ou seguir a conversa, pensamentos
paranóicos, fantasiosos ou pânico.

Na maioria das vezes, os usuários voltam à realidade sozinhos e sem problemas; em outros
casos pode ser necessário intervir e ajudar. Observar a pessoa pode ajudá-lo a determinar se é
necessário chamar atendimento médico ou se ela precisa de ajuda para chegar em casa.
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Olhe os movimentos

Alterações no ânimo

Atitudes estranhas

Alguém que acabou de usar drogas pode reagir lentamente ou ignorar as pessoas
e o ambiente como um todo. Ele pode parecer anestesiado e suas funções motoras
podem estar comprometidas. Uma pessoa que parece estar bêbada mas sem
apresentar o típico cheiro de álcool, provavelmente, sob uso de drogas.

Dependendo da droga, os efeitos podem ser euforia, relaxamento, ansiedade e
agitação, deslumbre, autoconfiança exacerbada e agressividade. Veja se há
mudanças bruscas de humor. Observe se alguém que você conhece tem exibido
comportamentos muito fora do comum, isso pode ser indício de uso de drogas.

Sociabilidade excessiva, desinibição, mudanças no comportamento que sejam
atípicos a uma pessoa conhecida denunciam um provável uso de drogas. Gargalhar
e muita fome são sinais do uso de maconha. Alguém afetado por drogas mais
pesadas pode alucinar, ver e sentir coisas que não estão ali. Observe delírios,
psicose ou comportamento violento.

Fale conosco! 
Nós podemos te ajudar.
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