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A Polícia Federal identificou
cerca de 60 novas drogas no
Brasil desde 2014, todas sintéticas com adição de elementos que barateiam o custo e
aumentam o risco à saúde
dos usuários. Os casos mais
emblemáticos são as adulterações do ecstasy, que tem como princípio ativo um tipo
de anfetamina, a MDMA, e
do LSD, líquido alucinógeno
normalmente comercializado
em “selos”. Na região, pelo
menos cinco novas drogas foram identificadas, segundo a
Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes e o Instituto de Criminalística, que atende 80 cidades.

Drogas ‘evoluem’ e se 50
tornam mais perigosas
VEZES

Mais potente que a morfina
é o fentanil, utilizado
em adesivos de LSD

Polícia identifica 60 novas substâncias no País desde 2014
Edu Fortes/AAN

Potente analgésico
é vendido como se
fosse adesivo de LSD
De acordo com a perita criminal e toxicologista Silvia Cazenave, do Instituto de Criminalística de Campinas, as
principais categorias encontradas são a maconha sintética (JWH) e a NBOMe, que
agrupam as substâncias perturbadoras. “Dentro do segundo grupo pegamos várias
substâncias 2CI. A mais comum e mais antiga é a 2CB,
que não aparecia no Brasil”,
comenta a perita, que afirma
ser cada vez mais difícil afirmar com certeza o nome da
droga antes de fazer análise,
já que na maioria dos casos
há a mistura com outras substâncias. “O selo que a gente
tem visto com LSD é com outra substância, como o fentanil, que é usado como anestésico. A pessoa às vezes toma

“Identificamos
até quatro
drogas num
único exame
laboratorial. Os
jovens correm
um risco muito
grande.”
RAFAEL LANARO
Toxicologista

A toxicologista Silvia Cazenave, do Instituto de Criminalística de Campinas: até comprimidos comuns são usados na composição das drogas

uma quantidade maior para
ter o efeito esperado e não sabe o que está consumindo. É
um risco a mais por ser uma
substância que a gente desconhece”, exemplifica.
Conforme a toxicologista,
para a comercialização das
drogas sintéticas os traficantes até mesmo pegam um
comprimido de medicamento existente, raspam, pintam

ou tornam pó, citando uma
amostra que analisava ontem, em que foram encontradas cafeína e fenacetina —
um analgésico e um antitérmico. “O que está mais comum é não encontrar substâncias ilícitas, mas substâncias novas, chamadas de designer drugs (drogas de desenho), um substituto que não
está proibido porque é desco-

nhecido”, completa.
A equipe do Centro de Controle de Intoxicações (CCI) da
Faculdade de Ciências Médicas (FCM) identificou o consumo das novas drogas por jovens em festas de Campinas e
região, sendo as mais recentes o fentanil, substância que
causou a morte do cantor
Prince, e a butilona, uma catinona sintética. Segundo o

CCI, o fentanil é uma substância cerca de 50 vezes mais potente que a morfina, e as catinonas podem causar intoxicações tão graves quanto as causadas pela cocaína ou metanfetamina.
Risco desconhecido

“No mês de agosto, em uma
única semana, atendemos a
seis casos de intoxicação de

jovens por drogas sintéticas,
sendo um deles fatal. Identificamos até quatro drogas num
único exame laboratorial. Os
jovens correm um risco muito grande ao consumir essas
novas substâncias psicoativas. Não existem estudos do
que essas substâncias provocam no organismo. Muitas vezes, a interação delas tem um
efeito letal”, alerta Rafael Lanaro, do Laboratório de Toxicologia Analítica do CCI.
Em um dos casos, um paciente de 25 anos que estava
em uma rave em Campinas
foi levado inconsciente para a
Unidade de Emergência Referenciada do Hospital de Clínicas da Unicamp. Amigos relataram que viram o colega consumindo selos de LSD e álcool, no entanto, exames toxicológicos indicaram a presença de fentanil e THC. Em outro, um jovem de 23 anos de
Santa Bárbara d’Oeste foi
transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
em Americana com parada
cardiorrespiratória. Ele consumiu LSD, ecstasy e álcool, porém a triagem toxicológica
mostrou a presença também
de fentanil.
O farmacêutico bioquímico e professor da Faculdade
de Ciências Farmacêuticas da
Unicamp, José Luiz da Costa,
lembra que o fentanil é um
fármaco da classe dos opióides usado em procedimentos
médicos, como por exemplo
na entubação orotraqueal de
pacientes. “Sugerimos aos colegas de todos os Serviços de
Emergência da região, incluindo as UPAs (Unidades de
Pronto Atendimento) e o Samu (Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência), que fiquem atentos para situações
similares, devendo ser realizado o uso de naloxona como
antídoto nos pacientes com
achados clínicos sugestivos
de intoxicação opióide, com
antecedente de abuso de
substâncias químicas, como
selos popularmente denominados de LSD”, orienta Costa,
que também é membro do
CCI.

