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Estatísticas:
Atualmente, o consumo de substâncias psicoativas tem grandes diferenças com os
tempos passados, uma vez que foram surgindo novas substâncias, designadas

No relatório do Observatório

smartdrugs, novas maneiras de administração das substâncias e a própria sociedade

Europeu da Droga e da

foi evoluindo e, consequentemente, as características da população mudaram (Neto,

Toxicodependência (OEDT)

1996).

constata-se que a venda de

As smartshops são espaços comerciais (lojas), que funcionam com licença de
ervanárias

especializadas, onde são

vendidas substâncias designadas por

smartdrugs ou legal highs. Por ser legal passa aos consumidores a falsa ideia de que
é segura (Silva, 2012).

novas substâncias está num
crescimento preocupante:
- 2009 foram detetadas 24
novas substâncias

Novas Drogas

- 2010 detetaram-se 41 novas

Especialistas associados a este novo

substâncias.

fenómeno, os drug designers, com

- 2011 o número subiu para 49

conhecimentos de química recorrem

novas substâncias.

a l aboratórios para modificarem a
composição molecular das drogas
ilegais ou criarem uma composição
molecular mais complexa. No entanto,

Curiosidade

essas alterações mantêm os efeitos e, em alguns casos, essas alterações

18 de Abril de 2013:

moleculares até aumentam os efeitos das substâncias originais, como é o caso de

Foi implementada uma lei que

misturas de sálvia divinorum, que provocam efeitos mais potentes que o próprio LSD

proibiu em Portugal “produzir,

(Droga alucinogénia).

distribuir, vender, deter ou
De modo a que estas substâncias possam ser comercializadas e vendidas são

disponibilizar” novas

rotuladas como catos, cogumelos, ervas, incensos, fertilizantes, sais de banho,

substancias psicoativas.

impróprias para consumo humano, sendo vendidas sob diversas formas: em pó,

A lei que condena o negócio

comprimidos, cápsulas, partes ou extratos de plantas (Oliveira, 2012).

das smartshops foi publicada

As Consequências…

em Diário da Republica e

O consumo humano deste tipo de substâncias veio agravar toda a panóplia que já se

inclui uma lista das 159

verificava relativamente ao consumo de drogas, uma vez que o seu consumo

substâncias consideradas

acarreta diversos riscos: o corpo reage com sinais de envenenamento (desmaios,

uma ameaça para a saúde

perda de equilíbrio, tonturas, vómitos); o consumidor pode passar por estados de
confusão e pânico, podendo mesmo ocorrer um surto psicótico – deixa de saber

publica.

quem é, onde está; estas drogas causam dependência física e psicológica; provocam
alterações de personalidade em que o consumidor se mostra depressivo e
desinteressado (Winstock & Wilkins, 2011).

Desde 2010 que as urgências dos hospitais registaram de forma crescente e
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continuada, incidentes devido ao consumo de smartdrugs, muitas pessoas entram no
hospital em estado de coma, enquanto outros indivíduos acabam mesmo por morrer

making life possible…

Desde 2010 que as urgências dos hospitais registaram de forma crescente e
continuada, incidentes devido ao consumo de smartdrugs, muitas pessoas
entram no hospital em estado de coma, enquanto outros indivíduos acabam
mesmo por morrer (Oliveira, 2012).
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