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01  
Introdução 

As estatísticas sobre o consumo de drogas estimam que aproximadamente 14,5 milhões de europeus já 
consumiram cocaína pelo menos uma vez na vida (4,3% dos adultos com idade entre 15-64 anos), 12,5 
milhões experimentaram anfetaminas e cerca de 11 milhões já  consumiram ecstasy.

1
 

 

Actualmente, a panóplia de substâncias psicoactivas de uso recreativo disponíveis, com excepção do ál-
cool, são ilegais em toda a Europa. Infelizmente, anos de experiência mostram que as medidas repressi-
vas raramente impedem as pessoas de usar drogas. Além disso, o uso de drogas ilegais muitas vezes 
ocorre em situações duvidosas, em circunstâncias ambíguas, que surgem como consequência das mui-
tas regras implícitas que actualmente regem o mercado ilegal, mas também são influenciados pelo local 
onde as drogas são produzidas, distribuídas e vendidas aos consumidores. A natureza clandestina do trá-
fico de drogas e a vontade de maximizar os lucros são duas das principais forças que dão forma ao mer-
cado ilegal. Um dos efeitos adversos deste mercado é que as drogas ilícitas são muitas vezes cortadas 
com outras substâncias mais baratas para aumentar os lucros ou são substâncias com doses perigosa-
mente altas. 

 

A falta de conhecimento concreto sobre os compostos activos e as doses de muitas drogas representa 
um risco para a saúde, com resultados muitas vezes fatais como temos visto em inúmeras situações. O 
Drug Checking apresenta-se como uma resposta directa à necessidade de reduzir os riscos para saúde 
do consumo de drogas ilegais. Apesar de já existir há algum tempo o Drug Checking continua a ser uma 
abordagem controversa. Alguns países têm abraçado totalmente este tipo de serviço, emergindo como 
parte integrante do sistema nacional de saúde, enquanto outros têm mostrado alguma relutância em 
implementar o Drug Checking a qualquer nível. 

 

Esta publicação reúne respostas a muitas das mais frequentes perguntas sobre Drug Checking. O princi-
pal objetivo é dar uma visão geral e concisa do Drug CHecking actualmente. 
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02  
O que é o Drug Checking? 

O termo "Drug Checking", como é utilizado nesta publicação, refere-se a um serviço integrado que per-
mite que os utilizadores de drogas possam ter as suas drogas sintéticas (por exemplo: cocaína, ecstasy, 
GHB ou LSD) quimicamente analisadas, ao mesmo tempo que lhe são dadas estratégias práticas para 
reduzir os riscos associados ao seu consumo ou mesmo aconselhamento quando necessário.  

 

Por outro lado o Drug Checking ajuda os governos na medida em que:  

 

a) Ajuda a reduzir o número de acidentes relacionados com as drogas; 

b) Aumenta a eficácia da resposta governamental, quando novas drogas ou substâncias letais surgem 
(monitorização e campanhas de alerta); 

c) Contribui para a redução, a curto e longo prazo, dos efeitos adversos para a saúde do uso de álcool e 
drogas; 

d) Permite a intervenção precoce, pois atinge um grupo de utilizadores que está normalmente no início 
dos seus consumos de drogas2 e que nunca contactou com outros serviços em relação aos seus consu-
mos.  

 

As principais ferramentas de um serviço de Drug Checking incluem: a monitorização dos mercados no 
sentido de encontrar novas drogas ou substâncias perigosas; perceber a forma como os consumos são 
efectuados; a criação de um serviço que agrada ao grupo-alvo ao qual se dirige; a oferta de uma gama 
completa de informações educacionais; o reconhecimento de sintomas iniciais; aconselhamento e en-
caminhamento para serviços de tratamento dentro do sistema de saúde.  

 

Promover a colaboração e a cooperação entre as diversas autoridades, laboratórios e organizações a 
trabalhar com utilizadores de drogas é um aspecto crucial de qualquer sistema eficaz de Drug Checking. 
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03  
As autoridades que 
apoiam o Drug Checking 
estão a estimular o uso 
de drogas? 

O Drug Checking representa um elemento  essencial das políticas de saúde pública, como recomendado 
pela Organização Mundial de Saúde e tem vindo a ser desenvolvido pelas agências da UE e por várias 
nações europeias. 

 

Apoiar o Drug Checking significa que uma autoridade é nomeada para lidar seriamente com a questão 
do uso de drogas, quer através da divulgação de informação e sensibilização dos utilizadores para os re-
ais riscos do uso de drogas, quer através da procura de estratégias eficazes para reduzir esses riscos. O 
apoio oficial por parte de um governo a um serviço de Drug Checking envia uma mensagem clara de que 
este governo leva a questão do uso de drogas a sério e está disposto a assumir os desafios envolvidos 
para erradicar o problema. 

 

Além disso, o Drug Checking auxilia as autoridades no cumprimento de seu mandato para contribuir pa-
ra um sistema de alerta através da recolha de dados a partir substâncias que são realmente consumidas 
e não apenas a partir de substâncias, muitas vezes adulteradas, apreendidas pela polícia em raids. 

 

 

 

 



 

04  
Existe algum tipo de 
“resultados positivos” 
que poderão levar os 
peritos em Drug 
Checking a recomendar o 
consumo de uma droga?  

Não existem "resultados positivos", existem apenas dados analisados. Os especialistas em Drug Chec-
king nunca recomendam o uso de drogas, porque este uso implica sempre algum risco, e este risco é 
sempre comunicado aos clientes do serviço. A forma como os resultados são comunicados ao consumi-
dor é um aspecto crucial do protocolo de Drug Checking. As análises fornecem-nos dados que podem 
ajudar a informar o consumidor sobre os efeitos e riscos potenciais de uma amostra em particular, num 
contexto específico e tendo em conta os seus padrões de consumo. Fornecer este tipo de informação 
durante o aconselhamento provoca no consumidor um processo de reflexão e sensibiliza-o para os ris-
cos do uso de drogas. Esta sensibilização seria mais difícil sem o conhecimento do conteúdo real das 
amostras. Esta complementaridade entre o serviço de análises e o aconselhamento torna o Drug Chec-
king excepcionalmente atraente para os utilizadores de drogas. 



 

05  
O Drug Checking 
promove o uso de 
drogas? 

Sim, se o virmos num vácuo, removido das complexas circunstâncias envolvidas no uso de drogas. Este 
método é eficaz precisamente porque leva em conta essas circunstâncias. Um serviço integrado de Drug 
Checking permite sensibilizar para os efeitos de uma droga e os seus potenciais riscos, ao mesmo tempo 
que educa os consumidores para a aplicação de estratégias de redução de riscos. Para além disso, os 
alertas emitidos permitem que a informação sobre os riscos das substâncias chegue a um público mais 
vasto. Uma pesquisa envolvendo 3 países revela que os sistemas integrados de Drug Checking não esti-
mulam o uso de drogas e podem até reduzir o seu consumo entre o grupo alvo

3
.  

 

 

Alertas a respeito de uma determinada substância, feitos após a sua análise, podem ter efeitos positivos 
a longo prazo sobre aqueles mais directamente envolvidos no uso de drogas. Uma avaliação feita ao 
projecto “Party Drug Prevention” da cidade de Zurique mostrou que desde que o serviço de Drug Chec-
king foi implementado, o número de pessoas que abusam de uma substância ou fazem misturas dimi-
nuiu

4
. 
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06  

Como é que o Drug 
Checking permite 
monitorar o mercado? 

As substâncias fornecidas, para análise, pelos utilizadores recreativos de drogas permitem monitorizar 
as novas tendências, permitindo perceber que substâncias circulam num dado momento no mercado. 
Quando são recolhidas as amostras são levados em consideração os dados fornecidos pelos utilizadores 
de drogas: idade, dados demográficos, os efeitos de uma droga particular, padrão de consumo, vias, e 
quais as razões para uma substância específica ser popular num determinado momento e numa deter-
minada “cena”.  

 

Esta combinação entre o resultado das análises químicas e dados obtidos na entrevista é importante pa-
ra medir o impacto que determinadas tendências de consumo podem ter sobre a saúde individual e pú-
blica. Por exemplo, quando um composto perigoso é detectado numa pastilha vendida como Ecstasy, é 
possível obter uma imagem mais detalhada dos riscos potenciais para a saúde e dos padrões de disse-
minação regional através de entrevistas a utilizadores de drogas, que forneçam amostras da referida 
substância. Além disso, o Drug Checking fornece informação complementar que pode ser cruzada com 
as bases de dados de institutos forenses ou policiais.  

 

Por exemplo, as substâncias apreendidas pela polícia holandesa em clubes e festas, são voluntariamente 
trazidas para serem analisadas pelo serviço de Drug Checking. Comparando estas análises com as reali-
zadas às amostras trazidas pelos consumidores, não existem diferenças significativas. As substâncias 
provêm do mesmo mercado. No entanto, as informações fornecidas pelos serviços de Drug Checking 
têm valor acrescentado porque contêm informação extra fornecida pelos utentes

5
. 
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07  
É o Drug Checking uma 
resposta adequada a 
substâncias letais?  

Um serviço integrado de Drug Checking oferece uma resposta eficaz no aparecimento de substâncias 
letais, pois oferece serviços nas várias fases do processo de detecção. 
 
 Numa primeira fase, fornece informações sobre o perigo potencial de uma substância aos consumido-
res que tenham voluntariamente fornecido as amostras para serem testadas. A investigação nesta área 
mostra

6
 que os consumidores perspectivam os serviços de Drug Checking como fontes fidedignas de in-

formação. Isto significa que os utilizadores vão pôr em prática as suas medidas de redução de riscos e ao 
mesmo tempo irão disseminar esta informação pelos seus amigos e dealers, aumentando de forma ex-
ponencial o alcance da informação disseminada pelos serviços de Drug Checking.   
 
 
A segunda fase envolve a implementação de campanhas de alerta, que podem ser limitadas apenas a 
uma cidade ou região, por exemplo, com foco num tipo de festas específicas, onde os serviços de Drug 
Checking tenham detectado amostras de uma substância letal. Ou pode ser mais generalizada - por 
exemplo, uma campanha nacional - dependendo do nível de urgência. Isto poderá implicar enviar aler-
tas para serviços hospitalares ou aos media (TV, rádio, jornais e folhetos divulgados em várias festas e 
clubes). 
 
É este um método eficaz? Sim, porque geralmente é apenas uma questão de poucas semanas antes da 
substância letal ser efectivamente retirada do mercado. 
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content and purity: Implications for policy and practice,” International Journal of Drug Policy, 17, 464-472. 



 

Outras instituições 
podem beneficiar dos 
projectos de Drug 
Checking? 

 
O Drug Checking compartilha os seus dados com várias organizações, tais como: hospitais, serviços de 
emergência, Instituições que trabalham com consumidores de drogas, agentes políticos (ex: IDT), os vá-
rios sistemas nacionais de alerta precoce, e com o Observatório Europeu das drogas e toxicodependên-
cia (OEDT). 
Os serviços de urgência hospitalar e outras partes envolvidas, por exemplo, são notificados quando uma 
substância letal aparece no mercado. Esta estratégia permite que os serviços de alerta precoce possam 
reagir mais rapidamente.  

 



 

09  
Em que medida é que 
estes serviços diferem 
das análises ofrecidas 
pelos serviços de saúde? 

Um serviço de Drug Checking permite às organizações que trabalham com utilizadores de drogas chega-
rem a uma franja de consumidores que anteriormente não se dirigiam aos seus serviços, pois nunca ex-
perimentaram qualquer problema derivado do seu consumo. Os consumidores apreciam a componente 
pragmática do serviço de Drug Checking, que instantaneamente avalia os perigos potenciais de uma 
substância. Este contacto inicial aumenta a consciência e fornece aos indivíduo ferramentas e informa-
ção que lhe permitem reduzir, a curto e longo prazo, os efeitos adversos de uma substância psicoactiva 
em particular. Se necessário pode também receber aconselhamento mais profundo ou mesmo ser en-
caminhado para tratamento. 
 
 
 O Drug Checking aumenta a credibilidade da informação que é dada sobre drogas. Isto significa que, in-
formações sobre drogas apresentadas juntamente com informações sobre o álcool, sexo seguro e uma 
condução mais segura podem chegar a um público que é muito mais aberto a esse tipo de informações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

10  

O Drug Checking tem 
uma boa relação custo 
benefício? 

Sim, porque os serviços de Drug Checking chegam aos utilizadores de drogas nas fases iniciais do seu 
consumo e os serviços de Drug Checking on-site alcançam resultados benéficos para a saúde pública em 
geral. O Drug Checking ajuda a minimizar, a curto e longo prazo, os efeitos adversos para a saúde do uso 
de drogas ilegais, como consequência reduz também os custos, a curto e longo prazo, para a sociedade, 
oferecendo informação, educação, detecção precoce, aconselhamento e encaminhamentos para o tra-
tamento quando necessário. 

 



 

11  
O Drug Checking é 
considerada apenas uma 
novidade ou uma 
experiência? 

 
Décadas de experiência e os dados foram acumulados em vários países europeus, incluindo a Suíça, 
França, Espanha, Portugal, Alemanha, Áustria e Holanda. Várias investigações e estudos avaliaram o im-
pacto do Drug Checking, e destacam a eficácia deste tipo de serviço. Veja a Literatura abaixo. 
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