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Portugal destaca se na troca de seringas
Relatório daDroga Consumo nacional nos vários tipos de droga é estável e não há tendência de aumento diz o IDT
DIANA MENDES

Portugal é um dos países do mun
do com mais sucesso na troca de

seringas por utilizadores de drogas
injectáveis De acordo com o Rela
tório Mundial da Droga de 2010 da
ONU apenas 11 países em todo o
mundo ultrapassam as 150 serin
gas anuais por utilizador e Portu
gal é um deles juntamente com
países como Inglaterra Irlanda

Holanda Noruega Áustria Suíça
ou Austrália

Manuel Cardoso do Instituto da

Droga e da Toxicodependência
IDT disse ao DN que o número

de seringas usadas tem caído nos
últimos anos mas o número de

utilizadores de drogas injectáveis
baixou muito o que significa que
temos cada vez uma melhor utili

zação das seringas refere
Este é um dos indicadores ana

consumo

lisados no relatório anual que foi
ontem divulgado e que analisa
tendências e a situação actual da
droga em termos de produção
distribuição e consumo Em ter
mos globais entre 155 e 250 mi
lhões de pessoas consumiram dro
ga no último ano pelo menos uma

vez O uso de cannabis continua

três drogas mais consumidas no

no topo do ranking
de
abrangendo 129 a 190 milhões de
pessoas em todo o mundo
Em Portugal o consumo de
opiáceos incluindo heroína

País Manuel Cardoso refere que o
consumo está mesmo a registar

manteve se estável no último ano

cias dignas de nota refere
Anível global está em decrésci

2008 2009

mas não é uma das

um decréscimo e não há tendên

cias de aumento noutros tipos de
drogas nem alterações de tendên

mo a produção de opiáceos mas
continua a ser a principal droga a
motivar pedidos de tratamento Já
no caso específico da heroína a
Europa Central e Ocidental têm

Mais preocupante é a cocaína
cujo uso duplicou na Europa em

um decréscimo no consumo mas

em Portugal A ONU diz que é pos
sível que o consumo supere o dos
opiáceos e cocaína em conjunto

as consequências em quem a usou
agravaram se vercaixa

10 anos Tendência de aumento

têm as anfetaminas com 30 a 40
milhões de utilizadores mas não

