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ANFETAMINAS E METANFETAMINAS 

Dr Robson Azevedo Pimentel 

Anfetaminas 

As anfetaminas são aminas simpaticomiméticas de ação indireta, 

quimicamente relacionadas a dois compostos naturais, a 

efedrina, encontrada na planta chinesa Ma-huang ou Ephedra , e 

ao neuro-hormônio adrenalina ou efedrina. 

Aspectos de Consumo: 

Essas substâncias podem ser usadas de três maneiras: 

Terapêutica: sob orientação médica para tratamento. 

Instrumental:com um fim determinado(aumentar concentração,  
emagrecer, etc). 

Recreacional: Para fins únicos de diversão e alteração da 
consciência. 
 
Sua ação terapêutica limita-se a estimulante do SNC, em casos 
de déficit de atenção e hiperatividade e de narcolepsia. Para usar 
como inibidor de apetite, os critérios são: 

Pacientes com IMC maior que 30 (obesos) ou com IMC entre 27 
e 30 (sobrepeso) que possuem comorbidades associadas 
(diabetes, hipertensão, dislipidemias) e já fracassaram utilizando 

dietas e atividades físicas. 
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As metanfetaminas são potentes liberadores e inibidores da 
recaptação de serotonina, dopamina e noradrenalina. 
Seus efeitos mais freqüentes são euforia, aumento da 
autoestima, sensação de bem estar e felicidade, empatia, 
aumento de energia, inibição do apetite, intensificação da 
sexualidade, etc. 
 
Acompanha boca seca, perda do apetite, desidratação, além de 
outros efeitos.  Quando ocorre rigidez muscular, hipertemia e 
hiperreflexia, estamos diante da síndrome serotoninergia, que 
pode ser fatal. 
 
Metanfetaminas têm nomes populare3s que não são precisos. 
Um mesmo apelido pode designar diversas substâncias ou a 
combinação de metanfetaminas com outras drogas. O nome ice, 
por exemplo, pode designar MDMA, MET ou a mistura de 
metanfetamina com crack. 
Algumas delas são: 
DMA – pílula do amor; 
DOB - cápsula do vento; 
MDMA – ecstasy, cristal, adam, etc; 
MET – meth, speed, etc; 
DOET – stp, que significa serenidade, tranquilidade e paz. 
 
Tratamento  
 
Na intoxicação aguda, o tratamento baseia-se em medidas de 
suporte gerais; reposição de volume, administração de 
hipertensivo e sedativo ( benzodiazepínico ou neuroléptico) e 
resfriamento corporal. 
 
 
 
 



 

3 
 

Centro de Estudos da  

No caso de hipertemia maligna está indicado o uso de 
medicamentos específicos ( dantrolene e carvedilol). Se a 
administração da droga ocorreu a menos de 1 hora, está 
indicada a lavagem gástrica com carvão ativado. 
Não existe antídoto para os anfetamínicos. 
 
Tratada a intoxicação aguda ou a síndrome de abstinência de 
qualquer droga psicoativa,  o paciente deve iniciar o quanto 
antes o tratamento psicossocial, por meio de intervenções 
cognitivo-comportamentais: TCC, psicoeducação, terapia 
familiar, terapia de 12 Passos e teste de dosagem de substância. 
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