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GHB

Substância
Aparece em líquido que se confunde com água, em pó ou cápsulas.
Consumido por via oral ou injectável.
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Substância
Aparece em líquido que se confunde com água, em pó ou cápsulas.
Consumido por via oral ou injectável.

Efeitos
Sensação de bem-estar ·

Em doses mais elevadas
Agitação · Alucinações · Desorientação · Discurso Incoerente ·
Dificuldade de Focar a Visão · Perda de Coordenação · Desmaio, Coma ·

Se consumires
Evita consumir isolado mas falo com pessoas que conheças bem.
Toma atenção que a diferença entre uma dose adequada e uma 
overdose é muito pequena. Na ausência do efeito desejado não 
repitas a dose, pode provocar uma overdose.
Não conduzas – anda a pé ou de transportes públicos.
Não mistures com álcool, heroína ou sedativos, pode causar overdose
Não partilhes seringas ou outro material para injectar.
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Euforia · Relaxamento · Aumento da Confiança · Aumento do Desejo 
Sexual · Tonturas · Náuseas · Diminuição do Ritmo Cardíaco · Dores de 
Cabeça · Sonolência · Problemas Respiratórios · Amnésia · Perda de 
Consciência ·

Euforia · Relaxamento · Aumento da Confiança · Aumento do Desejo 
Sexual · Tonturas · Náuseas · Diminuição do Ritmo Cardíaco · Dores de 
Cabeça · Sonolência · Problemas Respiratórios · Amnésia · Perda de 
Consciência ·

Em doses mais elevadas
Agitação · Alucinações · Desorientação · Discurso Incoerente ·
Dificuldade de Focar a Visão · Perda de Coordenação · Desmaio, Coma ·

Se consumires
Evita consumir isolado mas falo com pessoas que conheças bem.
Toma atenção que a diferença entre uma dose adequada e uma 
overdose é muito pequena. Na ausência do efeito desejado não 
repitas a dose, pode provocar uma overdose.
Não conduzas – anda a pé ou de transportes públicos.
Não mistures com álcool, heroína ou sedativos, pode causar overdose
Não partilhes seringas ou outro material para injectar. 2ª a 6ª (10-20h) ou linha.vida.lx@idt.min-saude.pt
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