
Drogas sintéticas ultrapassam cocaína e heroína
As drogas sintéticas ultrapassa

ramaheroína e a cocaína e são agora
o segundo tipo de droga mais con
sumido no mundo revelou a Orga
nização dasNaçõesUnidas contra a
Droga e o Crime ONUDC no seu
relatório anual publicado ontem

Depois da cannabis os estimu
lantes do tipo anfetaminas ATS são
a segunda droga mais utilizada no
mundo sublinha o relatório O
mercado das drogas sintéticas evo
luiu de uma indústria de fabrico ca
seiro em pequena escala para um
mercado do tipo das drogas como a

cocaína e a heroína com um nível
muito maior de integração e com
grupos do crime organizado envolvi
dos em toda a cadeia de produção e
de distribuição disseem comunica
do o director executivo daONUDC
Yuri Fedotov
O relatório alerta para o facto de

as ATS serem fáceis de fabricar exi
gindo uminvestimento relativamen
te pequeno ao contrário das drogas
fabricadas à base de plantas como é
o caso da cocaína e dos opiáceos
No Sudeste asiático a regiãomais

afectada pelo consumo das ATS

principalmente metanfetaminas
anfetaminas e ecstasy o número de
pastilhas ilegais apreendidas pelas
autoridades policiais passou de 32
milhões em 2008 para 93 milhões
em 2009 e 133 milhões no ano pas
sado O relatório da INUDC também

alerta para uma tendência crescente
na Ásia de consumidores que se in
jectam com drogas sintéticas o que
acarreta novas e perigosas conse
quências para a saúde
Na América Latina e na África

ocidental foram descobertos os
primeiros laboratórios clandesti
nos de ATS E na Europa América
do Norte Austrália e Nova Zelân
dia aumentou o consumo de no
vos compostos sintéticos não re
gulados que imitam os efeitos das
substâncias ilícitas e escapam ao
controlo das regras internacionais
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