
Novas drogas são
mais potentes que
heroína e cocaína
consumo Sintéticas estão a aumen-
tar em toda a Europa. Diferença
entre "dose certa" e overdose são

microgramas. PAÍS PÁG. 14



Novas drogas
são mais fortes
do que heroína
e cocaína

Relatório. Observatório Europeu detetou só

este ano 37 novas substâncias sintéticas em
circulação. No ano passado foram 81
ANA MAIA

Nas drogas sintéticas, a diferença entre a "dose certa" e a overdose é de microgramas



Ricardo começou a consumir há
18 anos. Há dois meses iniciou
mais uma reabilitação. Começou
com haxixe, cocaína, o que apare-
cia. Primeiro por diversão, depois
porque jánão conseguia sair. "Não

pensamos nas consequências
imediatas. Fui subindo na hierar-
quia das drogas e aumentando o
número de consumos. Foi um ano
até a droga me apanhar", conta. No
final, virou-separa as sintéticas,
substitutas da cocaína. "São mais
potentes, mais acessíveis e custam
metade do preço. Mas também
mais perigosas. Até eu que consu-
mo há anos não esperava os efei-
tos. São mais agressivas."

As drogas sintéticas estão a cres-
cer na Europa. Só este ano, a rede
de alerta europeia já detetou 37 no-
vas. No ano passado chegaram às

81, segundo o relatório do Obser-
vatório Europeu das Drogas, apre-
sentado ontem em Lisboa. O siste-

ma já monitoriza 350 substâncias
e a tendência é para aumentar.
Drogas mais baratas e mais perigo-
sas, afirmam os especialistas, que
têm levado a casos graves e mortes.
Substitutos do LSD, cocaína, anes-
tésicos com elevada toxicidade, em
que a diferença entre a "dose certa"

e a overdoseé de microgramas.
O mais frequente é a importa-

ção das novas drogas em pó vindas
da China e da índia, transformadas

na Europa para serem depois ven-
didas como euforizantes legais,
químicos usados em investigação
ou no mercado das drogas ilícitas.
"São fertilizantes que não caem na
categoria de substâncias controla-
das, mas que são precursoras de
novas substâncias psicoativas.
Dificulta o combate, mas está a ser
feito um esforço significativo para
a sua identificação. Discute-se a
criação de patamares de penaliza-
ção de acordo com a sua perigosi-
dade", afirma João Goulão, presi-
dente do Serviço de Intervenção
nos Comportamentos Aditivos e
nas Dependências.

A internet tem um papel cres-
cente no abastecimento de novas
e velhas drogas, aponta o relatório.
Em 2013 foram identificados 651
novos sitesde venda, assim como o

aumento de redes secretas com o

mesmo fim. "A internet tem um
marketing muito poderoso e é

uma porta aberta", diz ao DN João
Curto, presidente da Associação
Portuguesa de Adictologia.

Adianta que o consumo de
substâncias sintéticas "têm efeitos

alucinogénicos, sintomas paranói-
cos, que às vezes leva os consumi-
dores a tomar heroína e álcool para
acalmar". Novas drogas que assus-
tam os médicos por não se saber
qual a toxicidade. "O que vimos é

que a maior parte dos efeitos são

reversíveis, mas desconhecemos o

que poderá provocar a longo pra-
zo no sistema nervoso central."

Wolfgang Gotz, diretor da Agên-
cia Europeia das Drogas, assumiu

que "é muito claro que o preço é

um fator chave na escolha da dro-
ga" e reconhece o "elo de ligação
entre o desemprego mais elevado
e o consumo de drogas", embora
seja difícil apresentar dados con-
cretos. O responsável lembrou que
as drogas atuais são muito diferen-
tes das do passado, caso da canna-
bis, que está mais forte.

Para Miguel, hoje com 18 anos e

há seis meses em recuperação,
aquela foi a droga de eleição quan-
do começou a consumir aos 14

anos. Não via como uma depen-
dência mas algo que dava prazer.
A separação dos pais foi o que o le-
vou a consumir. Sem perceber,
para trás ficou a escola e uma rela-

ção difícil com a família. Hoje per-
cebe tudo isso e reconhece a tenta-
ção de fumar para anestesiar a an-
gústia dos momentos mais difíceis.

A Ricardo, a droga também ti-
rou a faculdade, amigos e deixou-o
a viver longe da filha de 8 anos.Ten-
ta começar tudo de novo com a aju-
da da mãe. "Parece uma força invi-
sível que nos puxa. Se conseguir li-
bertar-me é muito. É essa a minha
prioridade."

PROTOCOLO

PJ e universidades unidas na investigação
> O Laboratório da Polícia
Científica (LPC) assinou
ontem um protocolo de coo-
peração com a Faculdade de
Ciências de Lisboa e a
Faculdade de Farmácia do
Porto, no domínio da análise
das novas substâncias psicoa-
tivas. Segundo Carlos Farinha,
diretor do LPC, "a partir de 1

de junho vamos disponibilizar
um vasto conjunto de substân-

cia psicoativas para que o tra-
balho não fique pela identifi-
cação". "É fundamental deter-
minar as diferenças molecula-
res, as suas características e os
seus efeitos", explicou Carlos
Farinha, que admitiu que num
futuro próximo outras entida-
des, incluindo o Infarmed e
outras universidades, possam
juntar-se a este protocolo que
se pretende alargado.



'Cannabis' é a mais consumida
PORTUGAL Os números revelam
que 1% dos adultos europeus ad-
mitiu fazer consumos diários de
cannabise Portugal não é exceção.
As plantações estão a aumentar,
mas o que mais preocupa é o facto
de a substância estar mais forte
com a alteração do processo de

produção.
João Goulão, presidente do Ser-

viço de Intervenção nos Compor-
tamentos Aditivos e nas Depen-
dências, explica que no nosso país
"os pedidos de tratamento de con-
sumidores de cannabis superaram
os dos consumidores de heroína."
Mas nem por isso a velha droga
deixa de merecer atenção, já que
houve um aumento de recaídas.
"A crise fez recrudescer esses con-
sumos [em heroína] e tem mais re-

percussão nos antigos consumi-
dores, que são mais frágeis e têm
mais dificuldade em arranjar em-
prego. Vemos isso nos interna-
mentos", refere João Curto, presi-
dente da Associação Portuguesa
deAdictologia.

"A crise tem colocado em ques-
tão um conjunto de estruturas:

profissional, familiar, educacional.
Trata- se, por isso, de um terreno
fértil a recaídas, bem como a novos
consumos. A droga, nestas cir-
cunstâncias, vem colmatar um va-
zio interior e um desespero, que a
crise e as condições de vida por ela
acarretadas têm reforçado", acres-
centa a psicóloga Joana Ferreira Al-
ves, do Canto da Psicologia, refe-

rindo que com a heroína, "a de-
pendência física é mais elevada, o

que dificulta a recuperação".
Pedro tem 40 anos e está desem-

pregado. Depois de 20 anos de con-
sumos, há dois que está "limpo".
Mas confessa que se sente sempre
na corda bamba. Tem trabalho
- que tem conseguido manter - e

continua a viver na casa da mãe.
A primeira experiência foi aos 17,
em "contexto social". Consumiu ál-
cool, haxixe, drogas sintéticas, co-
caína. "E quando a combinação
destas todas deixou de ser suficien-

te, então passei para a heroína. As

recaídas, com consumo de heroína
e álcool, foram acontecendo. Em
momentos em que me sentia mais

frágil, a droga era um refúgio."



JOÃO GOULÃO presidente do Serviço de Intervenção nos Com-

portamentos Aditivos e Dependências sobre o relatório da droga

"Atentos ao consumo
de metanf etaminas
Correio da Manhã - A

que razão se deve o

aumento dos pedidos
de ajuda para tratar
a dependência da
canábis?
João Goulão - 0 au

mento dos pedidos de

ajuda está relacionado

com o aumento da po-
tência psicotrópica da canábis,

com as novas formas de cultivo,

as alterações genéticas que re-

forçam o teor do princípio ativo.

Muitos destes consumidores,

quando confrontados com os

malefícios desta droga, acabam

por assumir que esses consumos
não são tão inócuos como pensa-
vam e aceitam discuti-los com os

profissionais de saúde.
- Que desafios é que Portugal
enfrenta no âmbito do comba-
te ao consumo de droga?
- Temos de estar muito atentos

ao nível do tratamento e da rein-

serção social dos antigos depen-
dentes de heroína. Além disso, te-

mosdemonitorizar
as novas substâncias

que vão surgindo no

mercado. Nesse senti-

do, foi assinado um

protocolo entre a polí-
cia científica e a Facul-

dade de Ciências da

Universidade de Lis-

boa e a Faculdade de

Farmácia da Universidade do

Porto para estreitar o estudo des-

tas substâncias e os seus efeitos.
À semelhança do que irá aconte-

cer noutros países europeus, te-

mos de estar atentos ao consu-

mo de metanfetaminas e dos

i analgésicos que estão a ser des-

I viados para o mercado ilícito.
- O ecstasy é o estimulante

i preferido pelos jovens portu-
gueses. O consumo tem au-
mentado?
- 0 consumo tem estado estabi-

lizado, com tendência de desci-

da. Não é, por isso, das drogas

que mais nos preocupa (mais in-

formação na pág. 16). bj.n.
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