
LSD?



LSD

Substância
Alucinógenios ou psicadélicos. Aparece em pequenos quadrados de 
papel, em gotas, cápsulas ou micropontos.

Efeitos
Ilusões e Alucinações · Aumento da Sensibilidade Sensorial ·
Alteração da Noção do Tempo e do Espaço · Dificuldade do Controlo
do Pensamento · Aumento do Ritmo Cardíaco · Hipertensão Arterial ·
Tremores · Náuseas · Confusão Mental · Agitação ou Pânico ·
Perda do Controlo Emocional · Possibilidade de «bad trip» ·

Consumo Continuado
Quadros Alucinatório · Perturbações Psicóticas · Depressão ·
Ansiedade · Ideias de Despersonalização e Desrealização ·
Perturbações do Comportamento · «Flash-back» (aparecimento de 
sintomas ou «bad trip» sem ter tomado a substância) ·

Se consumires
É bom que esteja presente alguém com experiência de consumo,
pode ajudar em caso de «bad trip».
Evita consumir isolado e em ambientes hostis ou desagradáveis
Em caso de pânico e ansiedade descontrolada, procura um local 
fresco e seguro e lembra-te que as sensações estranhas provavel-
mente irão passar. Não assustes uma pessoa que esteja a «tripar».
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2ª a 6ª (10-20h) ou linha.vida.lx@idt.min-saude.pt
Ouvimos, Informamos, Apoiamos

www.idt.pt


