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O que pode ou deve ser comunicado?

SAP

- Novas substâncias identificadas pela primeira vez no país,
região ou laboratório

- Adilterantes novos, alterados ou nocivos
- Concentrações invulgarmente elevadas

- Substâncias vendidas sob o nome de outra droga
- Apreensões particularmente grandes
- Apresentação invulgar ou nova de substâncias 

- Acontecimentos graves fatais e não fatais ou aglomerados 
eventos de complicações de saúde 
- Alterações ou padrões incomuns de consumo de drogas, 
novos modos de  administração



Etapas de gestão de dados de laboratórios forenses para sistemas de 
alerta precoce Deteção e Validação de 

Substâncias

Análise de Dados

Priorização, com base 
na análise, por ponto 
focal do laboratório

Avaliação e comunicação 
ao sistema de alerta 

precoce 

Ação em Sistemas de Alerta Precoce – e.g.,
notificação à rede, pedido de mais informações 

de outros membros, alertas, etc. 



laboratórios 
forenses: 

Amostra

Rastreio inicial

Desconhecido

Identificação de NSP

Envolvendo a SAT

Disseminação de informação

SAP



Poder de 
rede 

informal

Eficiente

Ajuda

Confiança 
e Respeito

Dar e 
receber

Rápido e 
oportuno



Exemplo: Brasil (Nacional) 

• Incidente: Em julho de 2016 uma substância desconhecida foi submetida ao 
Laboratório Forense de Química da Polícia Federal do Brasil (SEPLAB/PF). 

•Substância não 
identificada 

com técnicas 
disponíveis em 

laboratório

•

SEPLAB/PF

As duas organizações 
entraram numa parceria

A substância foi identificada 
utilizando uma técnica de 
elucidação da estrutura na 

UnB (25I-NBOH)

SEPLAB/PF 
+ University 
of Brasilia 

(UnB) 

Desenvolveu um formato 
de relatorio com todos os 

dados técnicos e 
interpretação de 

resultados  

O relatório foi partilhado 
com organizações 

parceiras

SEPLAB/PF 

A substância foi 
colocada sob 

controlo 
nacional em 
outubro de 

2016

Agência 
Reguladora 
da Saúde 
(Anvisa)



Exemplo: EUA Forensic Network (Nacional e Global)  

• Incidente: Em junho de 2017, o laboratório da Drug Enforcement Administration 
(DEA) recebeu um e-mail da DEA Intelligence que o laboratório tinha acabado de 
analisar o segundo caso de metoxiacetil de fentanil nos Estados Unidos e na China 
estava interessado em colocar a substância sob controlo nacional. 

•Foi criada uma 
ferramenta de 

comunicação entre 
os laboratórios da 
DEA para partilhar 
informações sobre 

o surgimento de 
NPS de forma 
rápida e fácil 

•

DEA

Laboratório
Sudeste

Criada em agosto 
de 2017 para 

abordar desafios 
analíticos em 
laboratórios 

forenses relativos 
a NPS

Rede de 
Comunicaçã
o em Tempo 
Real da DEA

•Emergência sobre 
metoxiacetil de 
fentanil, fentanil
tetrahidrofurano e 
fentanil ciclopropilo
e aumento do 
número de vítimas 
mortais associadas a 
estas substâncias nos 
EUA foi difundidada

DEA + 
Outros 

laboratórios

•RESULTADO: 

• Controlo 
temporario das 
substancias nos 

EUA 

• Discussões
bilaterais EUA, 

China 

• Informações dos 
EUA utilizadas na 

avaliação dos 
riscos da UE 

UE + China + 
DEA 



Sistema 

Judicial

Forense

Saúde

Identificação
de substância

Substância controlada

Precursores

Preocupação com a saúde pública

Educação geral da população

Processo legislativo

Partilhar informações relevantes para outras partes interessadas 



Sistemas de alerta
precoce
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Desenvolvimento da capacidade nacional para detectar e identificar 
drogas sintéticas

1. Antigua and Barbuda (2 )
2. Bahamas (2 )
3. Barbados (1 )
4. Bolivia (2 )
5. Chile (1 )
6. Costa Rica (2 )
7. Dominican Republic(2 )
8. Ecuador (2 )
9. El Salvador (2 )
10. Guatemala (2 )
11. Guyana (2 )
12. Jamaica (2 )
13. Mexico (2 )
14. Panama (2 )
15. Paraguay (2 )
16. Peru (1 )
17. Saint Lucia (2 )
18. Suriname (2 )
19. Trinidad and Tobago (4 )

Beneficiary countries

International Collaborative 
Exercises (ICE) participation



Farmacologia

Comunicação 

de Risco

Análise 

Química

Toxicologia

Monitorização

Global 

Respostas

Legislativas

UNODC 

EWAEmergência

Sistema de Alerta Precoce da UNODC sobre novas substâncias 
psicoativas

Portal de 

Toxicologia

 Dados sobre uso de NSP

 Combinações de substâncias

 Partilha de Dados de 

Toxicologia

 Sintomas

 Informação sobre Danos

 Avaliações de Ameaças

Colaboração UNODC-TIAFT

Website
www.unodc.org/tox

http://www.unodc.org/tox


UNODC Early Warning Advisory on New Psychoactive Substances



Obrigado!

UNODC, Para um mundo mais seguro sem drogas, crime ou 
terrorismo

Email Página web

www.unodc.org/npsunodc-globalsmart@un.org


