


comportamento de duplo risco: além
de usarem nas pistas substâncias ilegais
de todo tipo, muitos passaram a mistu-
rá-las com um coquetel de drogas far-
macêuticas de acesso fácil e efeitos,
algumas vezes, devastadores. Anestési-
cos de uso veterinário, remédios para
impotência e até medicamentos para
tratamento de aids ingressam facilmen-
te nos clubes para ser consumidos com
cocaína e comprimidos de ecstasy.
"Muitos usuários acreditam que, por se
tratar de substâncias legais e manipula-
das em laboratórios farmacêuticos, elas
são mais seguras", diz o americano
Thomas McLellan, diretor adjunto do
Escritório Nacional de Políticas de
Controle de Drogas do governo ameri-
cano. Nada mais falso — em especial,
quando combinadas a outras.

Nos Estados Unidos, o uso "recrea-
tivo" de analgésicos — ingeridos sozi-
nhos ou misturados a outras drogas —
já é a causa de 40% das 22400 mortes
anuais provocadas por overdose. "Alguns
desses analgésicos têm toxicidade su-
perior à da heroína vendida nas ruas",
diz McLellan. No Brasil, vem se popu-
larizando nos clubes noturnos o coque-
tel conhecido por "bomba". Vendido a

Efeitos: chamada de "Calvin Klein"
(o nome tem as mesmas iniciais das

duas substâncias), a mistura potencializa
a sensação de despersonalização

provocada pela ketamina
Riscos: isoladamente, a ketamina

aumenta a resistência vascular
pulmonar, o que pode causar

insuficiência cardíaca e infarto do
miocárdio. A cocaína, por ser

estimulante da função cardíaca, eleva
esses riscos



200 reais, ele inclui uma cápsula de
ecstasy, uma pílula para impotência e
dois comprimidos de antirretrovirais. A
lógica distorcida por trás do uso da
combinação é que o remédio contra a
impotência evita o efeito vasoconstritor
do ecstasy e possibilita a ereção, en-
quanto o antirretroviral "protege" con-
tra o vírus HIV em uma eventual rela-
ção sexual sem camisinha. "O uso con-
junto dessas drogas e' um desvario", diz
o infectologista Juvencio Furtado, pre-
sidente da Sociedade Brasileira de In-
fectologia. No Brasil, médicos de fato
prescrevem antirretrovirais para quem
não tem o vírus HTV e foi, ou pensa ter
sido, exposto a ele — caso de mulheres
que sofreram abuso sexual ou de pro-
fissionais de saúde que foram vítimas
de acidentes durante uma cirurgia, por
exemplo. Para evitarem o contágio,
eles usam um coquetel de três antirre-
trovirais — mas ao longo de um mês, e
não por uma noite. "Não há nenhuma
comprovação de que uma única dose de
antirretroviral antes de uma noite de se-
xo sem proteção produza efeito", diz o
infectologista Artur Timerman.

Se como salvo-conduto para o sexo
sem camisinha o coquetel é uma fraude,
como estimulador do sexo ele atende às

expectativas dos usuários — ainda que
à custa de eíeitos colaterais diversos. O
fato de antirretrovirais como o Norvir
inibirem o metabolismo de algumas das
substâncias presentes no Viagra e no
ecstasy faz com que os efeitos das duas
substâncias perdurem no organismo —
no caso do Viagra, a ponto de possibili-
tar ereções por até 48 horas. O infecto-
logista Juvencio Furtado afirma que,
entre os jovens que freqüentam o seu
consultório mensalmente, de dois a três
relatam ter feito uso da "bomba".

Comprar drogas nunca foi tão fácil.
Sintéticas ou ditas "naturais", elas es-
tão disponíveis na internet à veloci-
dade de um clique. Numa busca rápida,
a reportagem de VEJA localizou dez
traficantes que ofereciam ecstasy e
LSD em comunidades ligadas a raves.
De acordo com o delegado do Departa-



mento de Investigações sobre Narcóti-
cos da Polícia Civil de São Paulo, Rei-
naldo Corrêa, quase 80% dos trafican-
tes de drogas sintéticas presos pela
polícia do estado nos últimos meses
têm curso superior ou estão fazendo
faculdade. Isso quer dizer que, ao con-
trário do que ocorria até há pouco tem-
po, não é preciso subir morros ou aven-
turar-se em favelas para comprar dro-
gas — o traficante está logo ali, ao al-
cance do usuário; é seu colega de clas-
se ou de balada.

Imprudência, curiosidade e, agora,
fartura: diante da facilidade com que
adquirem drogas, jovens transformam
a si próprios em cobaias. O ecstasy,
por exemplo, a mais popular das dro-
gas sintéticas nos clubes noturnos, ra-
ramente é ingerido sozinho. Uma pes-
quisa feita em 2005, com 1140 usuários

brasileiros da substância,
mostrou que — antes, du-
rante ou depois de consu-
mi-la — 97% dos entrevis-
tados usaram uma outra
substância, legal ou ilegal,
com o objetivo de poten-
cializar o efeito do com-
primido ou anular sensa-
ções indesejadas causadas

por ele. É o caso do empresário paulis-
tano Rodrigo (os nomes nesta repor-
tagem são fictícios), de 30 anos. De-
pois de ingerir ecstasy, ele costuma
aspirar ketamina. um anestésico de uso
veterinário indicado principalmente no
tratamento de cavalos. "O efeito da ba-
la (gíria que designa o ecstasy) vem
mais rápido e dura mais tempo", diz
ele. A alquimia não para por aí. Quan-
do a festa chega peno do fim, Rodrigo
toma uma dose de GHB (ácido gama-
hidroxibutírico, usado no tratamento
de narcolepsia e consumido como ana-
bolizante nas academias). "É para dar
um último fôlego e me ajudar a agüen-
tar até as 7 da manhã", diz.

A ketamina, também disponível na
internet, é um líquido, mas pode ser
aquecida num forno elétrico até virar
pó, de maneira a ser aspirada pelos usuá-



rios como se fosse cocaína. Nos clu-
bes noturnos, cada saquinho da subs-
tância, igualmente chamada de K (com
a pronúncia inglesa da letra: "quei"), é
vendido a 30 reais. Seu consumo pode
provocar delírios, amnésia e a sensação
de deixar o próprio corpo. "Alguns dos
relatos de quem usa essa droga são si-
milares às experiências de pacientes
que quase morreram", diz o psiquiatra
Dartiu Xavier da Silveira, coordenador
do Programa de Orientação e Atendi-
mento a Dependentes (Proad) da Uni-
versidade Federal de São Paulo. Para
driblarem a segurança da entrada das
casas noturnas (quando há segurança
de fato), usuários do GHB levam a
substância, líquida, disfarçada em reci-

pientes de colírio ou perfume. Ecstasy
e LSD passam facilmente despercebi-
dos dentro das carteiras, quase nunca
checadas pelos segurancas.

Muitas vezes, os jovens optam por
consumir as drogas antes de chegar à
balada, nos chamados encontros de
"esquenta" ou "chill-in", na casa de
amigos. Foi numa dessas reuniões pré-

balada que a vendedora Letícia, de 20
anos, chegou a misturar quatro tipos de
droga, além do álcool: "Cheirei cocaí-
na, fumei maconha, tomei ácido e ecs-
tasy, tudo de uma vez". O resultado foi
uma "bad trip" da qual ela não gosta
nem de se lembrar. "Agora, só misturo
cocaína com álcool — e para poder
cheirar mais", diz.

quisadores do mundo no tratamento de
dependentes químicos, assumiu neste
ano o cargo de diretor adjunto do Es-
critório Nacional de Políticas de Con-
trole de Drogas do governo americano.
De Washington, ele falou a VEJA sobre
os riscos do uso "recreativo" de remé-
dios misturado ao de drogas ilegais.
Para McLellan, não há uma droga que
seja uma "porta de entrada" para o ví-
cio. "Os adolescentes usam o que está
mais disponível."

As drogas sintéticas podem viciar? To-
das as drogas sintéticas podem viciar.

mas nem todas têm o mesmo potencial
nesse sentido. Embora as razões não
estejam claras, a maior parte das
pessoas não se vicia ern alucinógenos
como ecstasy e LSD, por exemplo.

O número de mortes por overdose nos
Estados Unidos é cinco vezes maior
hoje do que na década de 70. Por quê?
Os opiáceos usados como analgésicos
são hoje a droga mais prescrita no país.
Se você for ao médico e disser que
sofre de uma dor crônica, ele será
quase obrigado a lhe prescrever um.
A disponibilidade fez crescer o uso
dessa droga, que é extremamente
perigosa, sobretudo se misturada com

álcool ou ansiolíticos. Outro fator é que
os jovens, o grupo que mais morre de
overdose, têm a falsa percepção de que
essas drogas são mais seguras porque
s3o feitas por empresas. Isso é mentira.
O (analgésico) Vicodin é muito mais
tóxico que a heroína vendida nas ruas.
Em dezesseis estados americanos, o
numero de mortes por overdose já
supera o de acidentes de trânsito. É
uma situação alarmante.

Por que os Estados Unidos são o maior
mercado consumidor de anfetaminas no
mundo? Nossa secretária de Estado,
Hillary Clinton, disse que temos uma
demanda insaciável por drogas.
O que se sabe é que, nos países mais
desenvolvidos, há um consumo maior
de drogas. Aparentemente, ser viciado



São 3hl5 da manhã num dos mais
conhecidos clubes de música eletrô-
nica em São Paulo. Para a maioria dos
presentes, a noite mal começou. Para
outros — como as duas garotas na
faixa dos 20 anos que cambaleiam pe-
la pista, despejando vodca em quem
quer que passe à sua frente —, ela já
está prestes a acabar. ''Usamos bala

é um luxo. Quanto mais desenvolvido
o país, mais problemas relacionados a
vícios ele terá.

Por que o consumo de ecstasy tem
crescido entre os adolescentes america-
nos, enquanto o de maconha diminuiu
desde os anos 90? Costumava-se
pensar que a maconha fosse a porta
de entrada para todas as outras drogas.
Então, por muito tempo, buscou-se
reprimir o uso da maconha para que
o consumo de ecstasy e heroína
fosse afetado. Não foi bem isso que
aconteceu. Os adolescentes usam o
que estiver disponível. Muitos garotos
roubam drogas prescritas de suas avós
para misturar com álcool. Isso nos leva
a crer que não há algo como "droga de
entrada". Tudo depende da dísponibili-

(ecsiasy) e tomamos três copos de
vodca", diz Mia, uma das meninas.
"O problema é que não jantamos antes
de sair de casa por causa da dieta",
justifica-se. Depois de ver a amiga ta-
teando o ar e cair mais de sete vezes
no chão, ela decide pagar a comanda e
partir num táxi, a salvo — pelo menos
até a próxima festa.

dade. Combinadas com álcool, essas
drogas podem ser letais. Meu filho
morreu assim.

Como isso ocorreu? Há dezesseis
meses, meu filho, de 30 anos, saiu para
comemorar a formatura na universida-
de. Misturou álcool com ansiolíricos
e remédios para dormir e teve uma
overdose. Perder um filho é uma
sensação devastadora, Fiquei terrivel-
mente perturbado. Trabalhei por
35 anos em pesquisas relacionadas a
tratamento de dependentes e meu filho
morreu dessa maneira. Pensava:
o que é que estive fazendo nesses anos
todos? Quando fui convidado para
trabalhar no governo, pensei que
pudesse ajudar outras famílias a evitar
a tragédia que se abateu sobre a minha.

Alucinogeno.com

No Brasil, drogas alucinógenas não
só são legalmente adquiríveís pela

internet como ainda podem ser pagas
em suaves prestações. Sites como Na-
tureza Divina, Jardim Mágico e Divino-
rum oferecem ervas como a Salvia divi-
norum e a Argyreia nervosa - ambas
com propriedades alucinógenas - em
seis pagamentos parcelados no cartão
de crédito. Anunciadas como "ferramen-
tas para praticantes de meditação e
ioga, místicos, esotéricos, filósofos e
artistas", elas são, na verdade, versões
legais de drogas ilegais como o LSD - e
tão ou mais potentes do que ele, como
provam os diversos filmes no YouTube
que mostram os efeitos das plantas so-
bre os usuários. "Compro em sites qua-
se todos os meses", diz um deles, João,
um corretor de imóveis de 23 anos, de
Londrina (PR). "Mas, como moro com
meus pais, as encomendas chegam à
república de uns amigos", afirma. A Sal-
via divínorum, originária do México, cos-
tuma ser desidratada e fumada. O fato
de ser legal no Brasil não significa que
seja inofensiva. Em 2006, após consu-
mi-la, o estudante americano Brett Chi-
dester, de 17 anos, suicidou-se e deixou
o seguinte bilhete: "Como posso conti-
nuar vivendo depois de ter descoberto
os segredos da vida? Não posso escre-
vê-los aqui porque esse tipo de informa-
ção pode causar o caos". Liberada no
Brasil, a erva já foi proibida em vários
estados dos EUA e em pelo menos ou-
tros doze países, incluindo Alemanha,
Itália e Japão.
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