GLOSSÁRIO DE TERMOS

aborto espontâneo: é o fim acidental de uma gravidez em gestação.
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abscessos: acumulação de pus nos tecidos corporais, frequentemente com

inchaço e inflamação, causada por bactéria.

abstinência: reações físicas e emocionais desagradáveis sentidas quando a

pessoa para de usar uma droga, que vão desde um certo desconforto a dores
intensas e ataques de epilepsia, dependendo da droga. Evitar esta dor é uma
razão para os dependentes não conseguirem sair das drogas, mesmo quando
eles querem parar de usar.

abstrato: a ideia de separação das realidades concretas, dos objetos específicos

ou dos casos reais, como uma ideia abstrata.

abuso: uso ilícito, inapropriado ou prejudicial de algo.
acidente vascular cerebral: um bloqueio repentino ou ruptura (a quebra)

de um vaso sanguíneo no cérebro, resultando em, por exemplo, perda de
consciência, perda parcial de movimento ou perda da fala.

aditivo: substância adicionada a outra para alterá-la ou melhorá-la de alguma

maneira como, por exemplo: para mudar a cor ou a textura dos alimentos.

Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA: uma agência do

governo dos Estados Unidos cujo papel é garantir que os alimentos sejam
puros, saudáveis e produzidos sob condições sanitárias, os fármacos e
maquinaria usados pelos médicos sejam seguros e eficazes para o uso que
se pretende, que os cosméticos sejam seguros e feitos com os ingredientes
apropriados e não sejam prejudiciais, e que as etiquetas e a embalagem dos
produtos sejam verdadeiros, informativos e não enganosos.

aerossol: é a designação dada a pequenas partículas de um líquido ou sólido

que estão em suspensão no ar na forma de um gás.
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Agência Antidrogas Americana: um órgão do governo dos Estados Unidos

estabelecido em 1973. A tarefa principal da agência é reduzir o abastecimento
de drogas ilícitas que são produzidas nos Estados Unidos ou provenientes do
estrangeiro e que são traficadas para o país.

agressividade: disposição para agredir e/ou para provocar.
agressivo: que tem caráter de agressão, ataque à integridade física ou moral de

alguém.

AIDS: (abreviatura de Síndrome de Imunodeficiência Adquirida) uma doença que

destrói o sistema natural de defesa que o corpo utiliza contra outras doenças.
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alteradores de humor: drogas ou substâncias que afetam a mente e mudam a

forma que uma pessoa pensa ou sente.

alucinação: a percepção que uma pessoa tem de ver e ouvir coisas que não estão

realmente presentes, o que é frequentemente causado por algumas drogas.

alucinação auditiva: ouvir sons que não estão realmente presentes, o que é

frequentemente causado por algumas drogas.

alucinações táteis: tátil significa que está associado ao sentido do tato, e

uma alucinação significa experimentar uma percepção que parece real,
mas que não está de fato presente. Alucinação tátil é quando uma pessoa
tem a experiência de alguma percepção relacionada ao tato, que não existe
realmente.

alucinógeno: uma substância, especialmente uma droga como o LSD, que causa

alucinações. Uma alucinação é a percepção que uma pessoa tem de ver e ouvir
coisas que não estão realmente presentes, o que é frequentemente causado
por algumas drogas.

anestésicos: substâncias que os médicos usam para que a pessoa não sinta dor

durante uma cirurgia, quer seja para anestesia de todo o corpo quando se está
inconsciente, ou para anestesiar uma parte do corpo quando está acordado.

anfetamina: é uma droga sintética que estimula a atividade do sistema

nervoso central, frequentemente chamada de “speed”, “rebite” tomada por
caminhoneiros para não dormir ao volante e “bolinha” que deixa o estudante
aceso nas vésperas de prova. Esgotamento e depressão vêm em seguida
quando os efeitos da anfetamina passam. Problemas mentais graves podem
ser desenvolvidos como resultado do seu uso frequente.

anorexia: um transtorno alimentar caracterizado por um medo extremo de ter

sobrepeso e que conduz a uma dieta excessiva até o ponto de causar graves
problemas de saúde e, inclusive, a morte.
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anormalidades genéticas: condições no corpo causadas pela irregularidade

dos genes (as partes das células que definem a forma como a célula crescerá,
o que fará e como atuará).

ansiedade: angústia, nervosismo ou medo.
antidepressivo: qualquer droga usada para prevenir ou tratar a depressão

é classificada como um antidepressivo. Tais drogas tendem a lidar só
momentaneamente com os sintomas sem tratar a causa.

anúncios de utilidade pública: uma mensagem transmitida de forma gratuita

na rádio e na televisão (diferente de um anúncio para que as pessoas
comprem algo) que promove programas, atividades e serviços dos governos
ou organizações sem fins lucrativos que servem os interesses da comunidade.

187

apagar: ter uma perda temporária da consciência, da visão ou da memória.
Apalaches: são uma cordilheira da América do Norte estendendo-se da

Província de Quebec, no Canadá, ao estado do Alabama, no sudeste dos
Estados Unidos.

asfixia: falta do ar necessário para respirar.
ataque de pânico: um sentimento forte e repentino de medo ou ansiedade que

impede a pessoa de agir, frequentemente desencadeado por uma fonte de
ansiedade do passado ou do presente.

auditivo: relacionado à audição.
bebedeira: é a prática de consumir grandes quantidades de álcool de uma só vez.
bioquímico: significa a interação de formas de vida e substâncias químicas.

Bio significa vida; das coisas vivas. Do grego bios, vida ou forma de vida,
e químico, de ou que tem a ver com substâncias químicas. Químicas são
substâncias, simples ou complexas, que são os elementos construtivos da
matéria.

bolsa de pus: uma pequena protuberância arredondada na pele inflamada,

cheia de pus.

bong: é um aparelho utilizado para fumar qualquer tipo de erva, normalmente

cannabis, tabaco e derivados.

bronquite: uma inflamação (irritação, inchaço, condição dolorosa) dos

brônquios, as duas vias das traqueias que levam ar aos pulmões.

butano: um gás que é obtido do petróleo e é usado como combustível e gás de

cozinha.
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cafeína: um estimulante presente no café, chá e nozes-de-cola utilizadas para

fazer refrigerantes. É usada geralmente em medicamentos e analgésicos.

calafrio: sensação caracterizada pela contração da pele e/ou dos músculos

situados em toda extensão corporal; tremores acompanhados por uma
sensação de frio.

cannabis: qualquer uma das diferentes drogas que provêm do cânhamo indiano,

incluindo a maconha (feita de flores secas, sementes e folhas) e o haxixe (feito
da resina). Sua utilização não medicinal é ilícita em muitos países.

cardíaco: relacionado com o que afeta o coração.
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cardiovascular: relacionado ao coração e aos vasos sanguíneos.
cavidades nasais: orifícios conectados às narinas pelos quais uma pessoa

respira.

células nervosas: células que fazem parte do sistema nervoso e enviam

mensagens para e a partir do cérebro.

Centro para o Controle de Doenças: um órgão do governo dos Estados Unidos,

com sede e principais laboratórios em Atlanta, Geórgia. Este centro realiza
pesquisas sobre a origem e a ocorrência de doenças e desenvolve métodos
para o controle e prevenção das mesmas.

ciclo menstrual: em uma mulher que não está grávida, é a liberação de sangue e

outro material do revestimento do útero, aproximadamente uma vez por mês.

coma: um longo período de inconsciência do qual a pessoa não pode ser

despertada.

comportamento psicótico: comportamento que mostra a existência de psicose,

uma condição de sofrer de delusões (crenças falsas sobre si mesmo ou sobre
a situação na qual se encontra), alucinações (coisas que a pessoa acredita que
pode ver ou ouvir, mas que não estão ali na realidade), incoerência (falar de
uma forma que não tem sentido) e percepções distorcidas da realidade.

concentração: ato ou efeito de orientar a atenção ou as energias para um tema

ou objetivo determinado.

convulsão: é um distúrbio que se caracteriza pela contratura muscular

involuntária de todo o corpo ou de parte dele, provocada por aumento
excessivo da atividade elétrica em determinadas áreas cerebrais.

coordenação motora: destreza e facilidade de coordenação na execução de

movimentos corporais; movimento intencional dos músculos para realizar
ações específicas.
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coquetel: drinque que combina duas ou mais bebidas, geralmente alcoólicas ou

combinação de dois ou mais medicamentos.

cultura: as crenças e atividades que são comuns a membros de um grupo.

Cultura inclui os conceitos que as pessoas tem sobre arte, religião, família e
governo, suas ideias sobre o que é importante ou valioso, como as pessoas
devem agir e o que gostam de fazer como lazer ou diversão.

cultura de drogas: refere-se não somente ao estilo de vida das pessoas que

usam drogas e do jeito de se vestir e comportar comuns aos usuários dos
diferentes tipos de drogas, mas também ao grau de invasão das drogas em
vários aspectos da nossa sociedade e sua influência nos meios essenciais de
nossa cultura.

debilitado: aquele que tem a capacidade de ação ou os efeitos de algo diminuídos.
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delírio: uma condição psicótica típica do período de abstinência nos alcoólatras

crônicos, envolvendo tremedeiras, alucinações, ansiedade e desorientação.

dependência: ter uma “necessidade” física ou mental para usar a droga ou

outra substância química regularmente, apesar de seu uso causar um efeito
prejudicial sobre a pessoa.

dependência química: estado de dependência física ou mental de uma droga

que, provavelmente, acaba causando um efeito prejudicial.

dependente: aquele que tem uma “necessidade” física ou mental para usar a

droga ou outra substância química regularmente, apesar de seu uso causar
um efeito prejudicial sobre a pessoa.

depressão: um conjunto de sintomas tais como sentimentos de desesperança

persistentes, pouca concentração, falta de energia e impossibilidade de
dormir.

depressivo: é uma droga que geralmente atua como agente depressor do sistema

nervoso central, estes fármacos diminuem as funções cerebrais. Estas incluem
os sedativos e tranquilizantes.

derivado: uma substância química produzida a partir de outra substância similar

relacionada.

desidratação: uma falta de água no corpo perigosa que é resultado de uma

ingestão inadequada de fluídos ou de excessiva perda de líquidos através do
suor, vômito ou diarreia.

designer drug: é uma versão sintética (produzida quimicamente) de uma droga

ilícita que foi levemente alterada para evitar que seja classificada como ilícita.
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desnutrição: a falta de alimentos saudáveis na dieta, ou uma ingestão excessiva

de alimentos pouco saudáveis, provocando danos físicos.

diabetes: uma doença crônica caracterizada pelo excesso de açúcar no sangue,

sede, fome, vontade excessiva de urinar e fraqueza. Se a diabetes não for
tratada, ela pode levar ao coma e à morte.

dilatado: engrandecido, termo que normalmente descreve as pupilas dos olhos.
dissociação: processo ao longo do qual pensamentos, ações e comportamentos

coerentes se desconectam e fogem do controle do indivíduo.

droga: é um nome genérico dado a todo o tipo de substância natural ou não
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que ao ser introduzida no organismo provoca mudanças físicas ou psíquicas.

droga sintética: uma droga feita artificialmente a partir de composições

químicas, especialmente as que são feitas para que pareçam produtos naturais.

efeito a curto prazo: um efeito que dura desde o presente a um curto período

de tempo no futuro.

efeito a longo prazo: um efeito contínuo por um longo período.
epilepsia: doença que se manifesta por crises de perda da consciência,

acompanhadas de convulsões, que surgem em intervalos irregulares de tempo.

errático: imprevisível e instável.
Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime: este é um órgão que

ajuda os países a lutar contra as drogas ilícitas, o crime e o terrorismo.

esgotamento: grande cansaço, exaustão.
estimulante: uma droga que aumenta a energia e agilidade instantâneas, mas

isso vem acompanhado de aumento da pressão sanguínea, da frequência
cardíaca e da respiração.

euforia: 1. a primeira explosão de sensações quando se fuma ou injeta uma

droga, cuja duração varia conforme a droga.
2. ter uma falsa sensação de felicidade gerada por entorpecimento; embriaguez
provocada pelo uso de drogas.
3. um sentimento de grande alegria, entusiasmo ou bem-estar.

falência dos rins: uma falha ou diminuição do funcionamento dos rins,

ou uma ocasião na qual os rins param de funcionar ou não funcionam
adequadamente.

fatal: que causa ou é capaz de causar a morte.
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fissura: vontade ou desejo de consumir drogas.
flashbacks: a experiência dos efeitos de drogas alucinógenas tais como o LSD,

muito tempo depois de interromper o uso da droga.

Food and Drug Administration (FDA): ver Administração de Alimentos e

Medicamentos dos EUA.

fungo: os fungos são organismos que vivem no solo, nutrindo-se de cadáveres de

animais e de plantas. Algumas espécies de fungos são utilizadas na produção
de alimentos, bebidas e medicamentos.

guerra psicológica: o uso de propaganda, ameaças e outras técnicas psicológicas

para confundir, intimidar, desmoralizar ou de outra maneira influenciar o
pensamento ou comportamento de um oponente.
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Guerras do Ópio: duas guerras comerciais (1839–1842 e 1856–1860) entre a

Grã-Bretanha e a China. Estas guerras começaram como um conflito devido
ao tráfico de ópio.

hemorragia: uma intensa perda de sangue por algum orifício ou corte.
hepatite: inflamação do fígado causada por um vírus ou toxina, o que resulta

em febre, coloração amarelada da pele, dor de estômago severa e debilidade,
frequentemente transmitida pelo contato sexual ou por injeção de uma agulha
hipodérmica.

hiperatividade: uma condição de estar muito ativo e inquieto, e que carece da

capacidade para se concentrar durante muito tempo.

hiperestimulação: hiper significa excessivo, excepcionalmente extremo.

Portanto, hiperestimulação significa estimulado de uma forma excepcional
(causar atividade em algo, tal como um nervo ou órgão).

hiperexcitabilidade: hiper significa excessivo, excepcionalmente extremo.

Portanto, hiperexcitabilidade significa excitabilidade excepcionalmente
extrema (nervoso e propenso a excitar-se rapidamente).

HIV: Vírus da Imunodeficiência Humana, um vírus que causa AIDS, uma doença

que destrói o sistema natural de defesa que o corpo utiliza contra outras
doenças.

hostil: que revela agressividade; que manifesta má vontade, mau humor.
humanitário: dedicado a melhorar as vidas dos outros.
ilícito: que é proibido por lei para ser consumido, possuído, comprado ou

vendido.
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impotência: incapacidade crônica para ter uma ereção ao realizar o ato sexual.
inalante: qualquer substância, em forma de um gás ou vapor, que pode ser

inalada, às vezes é usada por causa de seu efeito estimulante. A maior parte
dos inalantes produz efeitos semelhantes aos anestésicos, que diminuem
as funções do corpo. O usuário experimenta um barato inicial e perda da
inibição, depois vem sonolência, tonturas e agitação.

inalar: aspirar um gás ou vapor através do nariz ou da boca.
infarto: uma falha repentina, grave, dolorosa e às vezes fatal no funcionamento

normal do coração, especialmente devido a uma obstrução na artéria que
fornece sangue ao coração.
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ingestão: ato de introduzir no estômago; engolir.
inibições: ideias ou regras que tendem a impedir uma pessoa de fazer alguma

coisa.

insônia: falta de sono; dificuldade prolongada e anormal para adormecer;

incapacidade de dormir adequadamente.

insuficiência renal: uma falha ou diminuição do funcionamento dos rins, ou

uma ocasião na qual param de funcionar ou funcionam inadequadamente.

insuficiência respiratória: respiratório significa relativo ou que tem a ver com

a respiração, ou seja, o sistema no corpo que recebe e distribui oxigênio.
Insuficiência significa uma anomalia ou redução do desempenho de algo.
Portanto, uma insuficiência respiratória é uma redução ou colapso da
capacidade para transportar oxigênio para dentro do corpo.

irreversível: impossível de reverter ou desfazer.
irritabilidade: estado de nervosismo e ansiedade, com propensão a perder o

controle.

letal: que determina ou tem a intenção de causar a morte.
liberdade condicional: é o sistema em que um condenado, ao invés de cumprir

toda a pena encarcerado, é posto em liberdade se houver preenchido
determinadas condições impostas legalmente.

mal-estar: uma sensação geral de estar doente.
mania de grandeza: sobrestimação extrema e falsa do valor pessoal, da

importância, do poder ou atração pessoal.
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metanfetamina: um estimulante altamente viciante para o sistema nervoso

central (cérebro e medula espinhal); uma droga sintética ilícita do mesmo
tipo que a cocaína e outras drogas potentes.

mídia: meios de comunicação que chegam a uma grande audiência, especialmente

a televisão, rádio, internet e os jornais.

misturar: adicionar uma substância a outra, especialmente a uma droga ou

bebida alcoólica, geralmente para torná-la mais fraca ou mais barata.

modificadores de humor: o mesmo que alteradores de humor.
morfina: uma droga que vem da papoula do ópio e que pode causar dependência.

É usada para aliviar dores graves.

mudanças de humor: alterações repentinas e extremas nas emoções e
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sentimentos de uma pessoa.

Nações Unidas: uma organização internacional de países criada para promover

a paz e a cooperação mundial. As Nações Unidas foram fundadas após o
final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. A sua missão é manter a paz
mundial, desenvolver as boas relações entre países, promover a cooperação
na resolução dos problemas mundiais e encorajar o respeito pelos direitos
humanos. Uma das agências das Nações Unidas é a Organização Mundial
da Saúde (OMS) estabelecida em 1948 para organizar e financiar programas
de assistência a saúde em nível mundial.

narcótico: uma droga que afeta o sistema nervoso central (o cérebro e a

medula óssea), a qual pode causar tontura, euforia, perda de memória, falta
de coordenação e inconsciência. Muitos dos narcóticos são derivados da
papoula, plantas de onde se extraem o ópio.

nitrito de amila: um líquido amarelo-claro usado para abrir ou dilatar vasos

sanguíneos que às vezes é usado como inalante.

ópio: um extrato de papoula, amarronzado e pastoso.
óxido nitroso: um gás incolor de odor doce que se usa como anestésico.
papoula do ópio: um tipo de flor com folhas de cor verde-acinzentado que é

cultivado como uma fonte de ópio.

parada cardíaca: uma parada repentina do coração, às vezes temporária.
paranoia: suspeita, desconfiança ou medo de outras pessoas.
paranoide: relativo a paranoia, suspeita, desconfiança ou medo de outras

pessoas.
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percepção: utilização dos sentidos para adquirir informação sobre o ambiente

ou uma situação que nos rodeia.

perda da massa muscular: diminuição gradual dos músculos porque o tecido

muscular (o material que constitui os músculos) é consumido pelo próprio
corpo.

perda de sono: não ter ou ser impedido de dormir o suficiente.
pico: qualquer substância tóxica quando aplicada na veia.
porta de entrada: uma droga que ao ser consumida pode levar ao uso de

substâncias que causam mais dependência.
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potência: a força de algo, como uma droga ou bebida alcoólica.
potente: que produz um efeito poderoso sobre o corpo ou a mente quando se

toma, come ou bebe.

prejudicado: que não pode atuar de forma normal, não funciona corretamente.
pré-natal: existe ou acontece durante a gravidez; antes do nascimento.
pressão alta: a pressão, neste caso, é a quantidade de força com que o fluxo

sanguíneo passa pelo corpo. Quando alguém tem a pressão alta significa
que o coração deve trabalhar mais para bombear o sangue pelas artérias.
Se a condição persiste, é provável que isso prejudique o coração e os vasos
sanguíneos.

pronto-socorro: uma parte do hospital para os pacientes que necessitam atenção

imediata e urgente, como por exemplo, para casos como infarto ou acidentes
de trânsito.

propano: um gás incolor que é usado na cozinha, em fornos e churrasqueiras,

ou em aquecedores.

psicose: condição de sofrer de delusões (crenças falsas sobre si mesmo ou sobre

a situação na qual se encontra), alucinações (coisas que a pessoa acredita que
pode ver ou ouvir, mas que não estão ali na realidade), incoerência (falar de
uma forma que não tem sentido) e percepções distorcidas da realidade.

psicótico: uma pessoa afetada por psicose.
química corporal: elementos químicos que fazem parte do corpo e suas

diferentes reações.

raciocínio: a capacidade para formar opiniões e tomar decisões sensatas.
rave: festa realizada em grandes espaços que geralmente dura a noite inteira,

onde se juntam pessoas apreciadoras de música de dança. As festas rave
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atraem enormes multidões. Do inglês rave party, festa de arromba. Muitas
das pessoas que participam das raves tomam uma droga ilícita conhecida
popularmente como Ecstasy.
reabilitação: o período ou processo que um dependente químico passa para se

reabilitar do uso de substâncias químicas.

rebelde: que se nega a cumprir com as normas e convenções habituais da

sociedade.

reduzir: enfraquecer algo ou fazer algo menos ativo.
reflexos: reações instantâneas a algo, sem ter de pensar nisso.
regime: um sistema regulado de dieta, exercício físico, forma de vida, que

objetiva preservar ou restaurar a saúde ou atingir algum resultado.
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reprodutivo: que se refere ao sistema relacionado à procriação.
resina: uma substância semissólida que vem da seiva de algumas plantas ou

árvores. É usada na fabricação de vernizes, tintas, adesivos e medicamentos.

ressaca: um conjunto de sintomas que incluem enxaqueca, náuseas, sede e

mal-estar geral devido à ingestão de muito álcool.

sedação: um estado de calma artificial, sossego ou sonolência, especialmente

provocado por um fármaco sedativo ou tranquilizante.

sedativo: medicamento ou droga que acalma ou faz com que a pessoa durma.
sintoma: uma indicação de uma doença no corpo ou alguma outra má condição

corporal, por exemplo, dor, tonturas ou coceira.

sistema imunológico: o sistema imunológico consiste em todos os órgãos e

processos do corpo que protegem a pessoa de doenças e infecções.

sistema nervoso: é a parte do organismo que coordena suas ações voluntárias

e involuntárias e transmite sinais entre as diferentes partes do organismo.

sistema nervoso central: a parte do sistema nervoso que é formada pelo cérebro

e pela medula espinhal.

sistematicamente: que é feito ou que atua segundo um plano ou sistema fixo;

metódico.

solvente: uma substância que dissolve outra substância para formar uma

solução.
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stress pós-traumático: tensão mental ou emocional que uma pessoa

experimenta depois de sofrer um trauma, um ferimento ou um choque
produzido por uma lesão corporal.

substância controlada: qualquer droga da categoria que altera o comportamento

ou gera dependência, como a heroína ou a cocaína, cuja posse e consumo
são restringidos por lei.

tátil: relativo ao que tem a ver com o sentido do tato.
tecido muscular esquelético: músculos que ocasionam o movimento dos ossos

do esqueleto.
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terminação nervosa: quaisquer dos milhões de pontos na superfície do corpo

e dentro deste que enviam mensagens ao cérebro, gerando nas pessoas as
percepções como calor, frio e dor.

THC: o principal componente químico da maconha que causa a reação da droga.
tíner: um solvente para tintas e vernizes, muito utilizado em oficinas de funilaria

e pintura de automóveis.

tiro: carreira de cocaína ou heroína.
tolerância: capacidade natural ou desenvolvida para resistir aos efeitos do uso

contínuo ou crescente de uma droga. Quando alguém usa uma droga ou
outra substância durante um longo período, diz-se que ela desenvolve uma
tolerância aos efeitos que a droga causa, isto é, uma redução gradual ou
desaparecimento do efeito habitual.

tolueno: um líquido incolor usado como solvente e como um combustível.
tonelada: uma unidade de peso equivalente a 1.000 quilos.
tônus: estado normal de elasticidade e resistência de um órgão ou tecido.
toxicidade: ato de envenenar-se ou causar envenenamento pela absorção de

substância tóxica.

tóxico: prejudicial, destrutivo ou mortífero; venenoso.
toxina: uma substância que se acumula no corpo e que o prejudica.
transtornos de humor: distúrbios na vida emocional de uma pessoa. Estes

podem incluir sentimentos de tristeza, de desesperança e inutilidade, queixas
de dor física e mudanças no apetite, nos padrões de sono e níveis de energia.

trato respiratório: a passagem formada pela boca, nariz, garganta e pulmões,

por onde passa o ar durante a respiração.
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tremedeiras: sacudidas involuntárias do corpo, braços ou pernas.
tuberculose: doença infecciosa que afeta os pulmões e outros órgãos.
uso de drogas: consumo de drogas ilícitas ou o consumo abusivo de medicamentos.
valor a curto prazo: curto prazo significa o período que se estende desde o

momento presente a somente um curto período no futuro; valor é o que vale,
a importância e utilidade de algo para alguém.

válvula cardíaca: uma válvula é uma porção pequena de tecido no coração ou

numa artéria que controla o fluxo sanguíneo e o mantém fluindo numa só
direção.

vaporizar: converter em partículas invisíveis que flutuam no ar por meio de

calor ou spray.
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vaso sanguíneo: qualquer uma das veias (grandes e pequenas) que transportam

o sangue através do corpo.

veias lesionadas ou colapsadas: um resultado comum causado pelas injeções

repetidas de alguns tipos de drogas nas veias. As veias podem ser bloqueadas
temporariamente se o revestimento interior da veia incha em resposta a
injeções repetidas e pode acontecer o colapso permanente da veia.

veneno: qualquer substância, preparada ou natural, que é capaz de perturbar

as funções vitais de um organismo, causar doença ou morte se ingerida,
injetada ou inalada.

vermífugos para cães: uma substância química que é usada para eliminar as

lombrigas, parasitas que vivem nos intestinos dos cães e em outros tecidos.

viagem: a experiência produzida por usar drogas alucinógenas, tais como o LSD.
viagem de LSD: a experiência produzida por tomar a droga alucinógena chamada

LSD.

viciante: que causa vício, um estado de dependência física e/ou mental de uma

droga numa medida tal que quando se para de consumi-la provoca trauma
severo.

vírus: cada um de um grupo de agentes infecciosos diminutos, desprovidos de

metabolismo independente, que se replicam somente no interior de células
vivas hospedeiras.
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