Porque Aumentou o Consumo de Heroína?

• Nos últimos anos, o consumo de heroína
aumentou entre homens e mulheres de
todos os grupos etários e estratos sociais.
Na última década, entre jovens dos 18 aos
25 anos, mais que duplicou.
• Entre os novos consumidores, 75%
afirmam ter abusado de medicamentos
sujeitos a receita médica antes de
começarem a consumir heroína.
 O abuso de opioides é o maior fator de
risco para o consumo de heroína.
• Mais de 90% dos consumidores de
heroína usaram pelo menos mais uma
droga.
• A crescente disponibilidade, o custo
acessível face a opioides sujeitos a receita
médica e a grande pureza da heroína nos
EUA são também possíveis fatores do
aumento do consumo em questão.
Fonte: https://go.usa.gov/x5MZK

Reconhecer Overdoses de
Heroína/Fentanilo/Acetilfentanilo/Opioides

• Uma vez que os consumidores de heroína
desconhecem a composição efetiva da droga,
o risco de overdose ou morte é muito grande.
• Uma overdose de heroína leva a uma
respiração lenta e superficial, lábios e
unhas cianóticos, transpiração, convulsões,
coma e possível morte.
• Uma overdose de fentanilo pode resultar
em letargia, alteração do tamanho da pupila,
transpiração e arrepios, cianose, coma,
paragem respiratória e subsequente morte.
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Fentanilo (produção clandestina)

Para reportar possíveis infrações relacionadas
com substâncias controladas, dirija-se a:

www.DEA.gov/ops/submit.php
ou contacte a delegação local da DEA.

Fentanilo, Acetilfentanilo
E Análogos

Para mais informações sobre drogas e seu
abuso, visite os websites da DEA:
www.justthinktwice.com adolescentes
www.getsmartaboutdrugs.com pais,
cuidadores e pedagogos
www.dea.gov
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Informação para o Público

Heroína
A heroína é um opioide ilegal altamente
adictivo e que pode levar a overdose,
depressão respiratória (dificuldade em
respirar), coma ou morte. Por norma, a
heroína é injetada, mas também pode ser
snifada ou fumada. O risco de overdose e
morte aumenta quando a heroína é
misturada com fentanilo, acetilfentanilo ou
análogos.
A par do aumento de consumo,
também as mortes por overdose de
heroína aumentaram, mais do que
quadruplicando desde 2010. De 2014 a
2015, as mortes por overdose de heroína
aumentaram 20,6%. Em 2015, 13.000
pessoas morreram desta causa. Fonte:
https://go.usa.gov/x5MZK

O Que É o Fentanilo?
Fentanilo é um narcótico que consta da
Lista II e que é usado como analgésico e
anestésico, normalmente receitado para
tratar dores crónicas e severas. É o opioide
mais potente disponível clinicamente — 50
a 100 vezes mais potente que a morfina e
50 vezes mais forte que a heroína. É muito
similar à morfina ou à heroína em termos
do estado de euforia que induz.
ATENÇÃO: A ingestão de pequenas doses
de fentanilo pode ser letal. O fentanilo
pode ser absorvido pela pele e também
pode ser inalado acidentalmente.

Usos Ilícitos do Fentanilo
O abuso de fentanilo deve-se ao seu
intenso efeito eufórico. Pode ser usado
como substituto da heroína em pessoas
dependentes de opiáceos; contudo,
devido à sua grande potência, o fentanilo é
um substituto muito perigoso.
Nos Estados Unidos, o fentanilo contrafeito
tem aumentado, tanto misturado com
heroína como vendido como substituto
desta. Foram já apreendidos vários
quilogramas de fentanilo de produção
clandestina por grosso e também pronto a
distribuir.
Embora mais invulgar, o fentanilo também
pode ser obtido através de assaltos a
farmácias, enfermarias e clínicas, receitas
fraudulentas e distribuição ilícita por
utentes, médicos e farmacêuticos.
Exemplos da vaga de fentanilo nos Estados
Unidos
Segundo a American Association of Poison
Control Centers (AAPCC), em 2014
registaram-se mais de 1.400 chamadas
para centros de informação antivenenos
por todo o país a respeito de exposição ao
fentanilo.
O número de exposições ao fentanilo
reportadas à AAPCC disparou em 2011,
quando passou de 300 em 2010 para
1.724, mantendo-se elevado desde então.
Em 2015, houve um grande aumento na
disponibilidade de fentanilo ilícito
presente em opioides contrafeitos como
a oxicodona.

Entre abril de 2015 e setembro de 2015,
agentes de New Jersey apreenderam 386
comprimidos de oxicodona 30 mg. Ao invés,
após análise química, verificou-se serem de
fentanilo ou acetilfentanilo.
Em maio de 2015, o Tennessee Bureau of
Investigation emitiu um aviso público acerca
da presença de comprimidos de fentanilo
contrafeitos no mercado. Foram
apreendidos diversos comprimidos que
aparentavam ser de oxicodona 30 mg;
contudo, a análise laboratorial indica que os
mesmos continham fentanilo.
Fonte: https://go.usa.gov/x5MZK

Acetilfentanilo
O acetilfentanilo é um potente analgésico
opioide associado a uma série de mortes
por overdose nos Estados Unidos. O
acetilfentanilo e o fentanilo têm uma
estrutura química e atividades semelhantes.
O acetilfentanilo não costuma constar dos
testes a drogas ilícitas e pode passar
despercebido. O acetilfentanilo pode servir
como substituto da heroína em indivíduos
adictos a opiáceos.
Estatuto Legal do Acetilfentanilo
O acetilfentanilo é uma substância patente
na Lista I do Controlled Substances Act.

Dois miligramas
de fentanilo em pó,
uma dose
potencialmente
letal.

