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A dietilamida de ácido lisérgico (LSD) é uma droga sintética, capaz de causar 

alterações neurológicas no seu usuário, como distorção de percepções, 

pensamentos e sentimentos, sendo, portanto, classificada como uma 

substância alucinógena. A LSD é produzida ilegalmente em laboratórios, em 

forma de cristal, que posteriormente é convertida em líquido, para 

comercialização ilícita. Desse modo, trata-se de um estudo descritivo do tipo 

relato de experiência de uma das atividades de capacitação construídas por 

acadêmicos de enfermagem da Universidade Regional do Cariri, integrantes do 

projeto de extensão “Prevenção do uso de drogas no ambiente escolar: uma 

abordagem com educadores e educandos de escolas públicas”, no período de 

novembro de 2020. Realizou-se a atividade por meio da plataforma Google 

Meet, com a participação de 7 pessoas, dando espaço para o diálogo e para 

troca de conhecimentos. Inicialmente, foram abordados aspectos importantes 

sobre a LSD, como o contexto histórico do seu surgimento e do uso recreativo, 

suas formas existentes de uso, e o seu índice de consumo no Brasil. 

Posteriormente, foram explanadas as alterações neurológicas originadas pela 

droga, as possíveis complicações consequentes do seu consumo, e o seu uso 

terapêutico. Ao final da discussão, foram apresentadas cinco perguntas, a fim 

de promover a reflexão dos acadêmicos sobre o consumo de drogas, em um 

contexto geral, e sobre o consumo de LSD e a relevância da sua abordagem. 

Sendo assim, as perguntas foram: “Qual a sua opinião sobre o uso de 

drogas?”, “Na sua opinião, por que as pessoas recorrem ao uso de drogas?”, 

“Você considera importante uma discussão sobre a LSD? Por quê?”, “Antes da 

abordagem sobre LSD, você já possuía algum conhecimento sobre essa 

droga?”, “A discussão sobre a droga LSD e seus efeitos teve alguma 

importância na sua vida?”. Com base nisso, os integrantes do projeto 



 

 
 

interagiram de forma satisfatória durante o questionário, onde demonstraram 

interesse pelo assunto apresentado, realizando troca de conhecimentos e 

refletindo sobre as perguntas elaboradas. Ademais, mostraram-se satisfeitos 

com a realização do encontro, onde fizeram comentários positivos sobre a 

apresentação. Portanto, as capacitações demonstraram ser ferramentas 

facilitadoras para a discussão de temas no projeto, uma vez que houveram o 

esclarecimento de dúvidas, a promoção do diálogo e a troca de saberes por 

todos os participantes.  

 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem, capacitação, conhecimento 

 

                                                           
1  Universidade Regional do Cariri, e-mail: y.marina.machado@gmail.com 
 2 Universidade Regional do Cariri, e-mail: gislaine3286@gmail.com 
 3 Universidade Regional do Cariri, e-mail: amanda.lkd@gmail.com 
 4 Universidade Regional do Cariri, e-mail: lucasmateusfnascimento@gmail.com 
 5 Universidade Regional do Cariri, e-mail: taiane.costa@urca.br 
 6 Universidade Regional do Cariri, e-mail: paulagonsilva6@gmail.com 
 7 Universidade Regional do Cariri, e-mail: alissan.martins@urca.br 


