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PREÂMBULO
Um catálogo com cerca de 300 substâncias
psicoativas serve de fundamento para as atuais leis
nacionais e internacionais de controlo de drogas.
Essas substâncias estão inseridas em categorias
específicas de acordo com o grau de controlo de
que devem ser alvo e são proibidas a diversos
níveis, designadamente a sua cultura, produção,
fabrico, exportação, importação, venda, posse
e consumo não são permitidos em caso algum,
exceto para uso médico ou investigação científica.
Além disso, considera-se que algumas delas
não têm qualquer benefício médico, sem haver
qualquer prova que sustente essa afirmação.
Quando os países ratificaram as convenções
relativas às drogas, estabelecendo gradualmente
de 1961 a 1988 o sistema internacional para o
seu controlo, comprometeram-se a introduzir a
mesma classificação nas respetivas leis nacionais.
Isto enfatiza o peso que o sistema internacional
tem na determinação das prioridades em matéria
de aplicação da lei, nas sentenças pronunciadas
pelos juízes e na vida de milhões de pessoas em
todo o mundo.
De facto, esta classificação ou «inscrição nas
listas» de drogas é o pilar da abordagem
repressiva das políticas atuais, que resultou nos
«danos colaterais» da «guerra contra as drogas»,
consequências trágicas que a Comissão Global
de Políticas sobre Drogas tem condenado
desde a sua fundação em 2011. Os efeitos do
proibicionismo, em termos de saúde pública e
segurança, discriminação e sobrelotação das
prisões, aumento do poder de organizações
criminosas e da corrupção e violência associadas,
bem como falta de acesso a medicamentos
essenciais, salientam bem a necessidade urgente
de mudar de rumo e de implementar políticas que
sejam mais eficazes e respeitadoras dos direitos
humanos.
Este nono relatório da Comissão analisa a
história, os procedimentos e as incoerências da
atual classificação de substâncias psicoativas.
Nesta classificação não se encontram algumas
das substâncias mais perigosas, como o tabaco
e o álcool, que escapam ao proibicionismo e
permitem que grupos económicos estabelecidos
e respeitáveis obtenham lucros enormes. As
substâncias listadas nos anexos das convenções

internacionais, consideradas «drogas», são vistas
como destrutivas, oferecidas por um mercado
ilegal que é igualmente lucrativo e fomenta o
crime organizado.
A clara distinção feita entre substâncias lícitas
e ilícitas é o resultado de uma longa história de
hegemonia política e cultural. Não se baseia em
qualquer avaliação científica dos potenciais danos
causados nas pessoas que as consomem ou na
sociedade como um todo, ou dos seus possíveis
benefícios para quem as consome com moderação.
A ordem em que elas são classificadas de acordo
com os seus potenciais malefícios, e o grau de
repressão a que consequentemente devem ser
sujeitas, sofre de igual falta de análise científica.
São todas consideradas coletivamente como
um grande mal! Esta classificação é demasiadas
vezes influenciada por ideologia, preconceito e
a discriminação das populações marginalizadas,
para não falar dos interesses financeiros da
indústria farmacêutica. A ciência raramente faz
parte do processo decisório e, quando lhe é
permitido oferecer as suas recomendações, estas
raramente são levadas em consideração!
É urgente fazer uma revisão racional das
substâncias psicoativas. A incoerência do atual
sistema de classificação representa uma grande
barreira às reformas que é preciso implementar.
Já está mais do que na hora de aceitar o facto
de uma sociedade sem drogas ser uma ilusão e
de agora termos de estabelecer as condições,
com base na evidência científica, para a sua
regulamentação legal. Foquemo-nos naquilo
que efetivamente constitui a real legitimidade da
política de drogas: a vida, a saúde e a segurança
de todas as pessoas.

Ruth Dreifuss
Presidente da Comissão Global de Política sobre
Drogas
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SUMÁRIO EXECUTIVO
O sistema internacional de classificação de drogas,
utilizado para catalogar substâncias psicoativas de
acordo com os seus danos e benefícios, constitui
a base do regime internacional de controlo de
drogas. O seu bom funcionamento é a chave para o
equilíbrio do duplo objetivo do regime: assegurar
a disponibilidade adequada de substâncias
regulamentadas para fins médicos, evitando
simultaneamente o seu desvio para consumos não
terapêuticos ou outros. Antes de 1961, o sistema
internacional de controlo de drogas basicamente
impunha restrições ao comércio internacional e
estava concebido de modo a abranger e respeitar
as diferenças legislativas entre os países. Desde
a assinatura da Convenção Única de 1961 sobre
os Estupefacientes, no entanto, os Estados
têm respondido ao direito internacional com a
elaboração de listas e sistemas de classificação
que não se baseiam na evidência científica, nem
têm diretamente por base os danos e benefícios
das substâncias, assentando sim em opções
políticas e vantagens para os decisores políticos.
Essas políticas de controlo de drogas deram
origem a problemas sociais e económicos, não só
para as pessoas que usam drogas, mas também
para a população em geral, incluindo epidemias,
sobrelotação das prisões e aplicação arbitrária de
leis sobre drogas.
O sistema atual, que se rege pela Convenção
de 1961 e a Convenção de 1971 sobre as
Substâncias Psicotrópicas, foi colocando cada
vez mais substâncias psicoativas sob o controlo
internacional. Hoje estão listadas mais de 300
substâncias. Foram definidas oito listas de acordo
com o potencial de dependência, a possibilidade
de consumo abusivo e a utilidade terapêutica
das drogas nelas incluídas, quatro em cada
uma das convenções de 1961 e 1971. Os únicos
benefícios do consumo de substâncias psicoativas
reconhecidos por estas convenções internacionais
para controlo de drogas são o tratamento ou o
alívio da dor, ignorando ou até excluindo outros
usos de carácter cultural, recreativo ou cerimonial.
A rigidez das medidas de controlo depende da
lista na qual a substância é inserida. Das oito
listas, duas implicam a proibição das respetivas
substâncias, inclusive para uso médico (com
exceção de quantidades muito limitadas para
investigação científica). Porém, apenas com

algumas exceções especificadas, todas as
substâncias listadas nas convenções para fins
não médicos e não científicos são efetivamente
proibidas.
Esta proibição de facto é arbitrária. A distinção
atual entre substâncias lícitas e ilícitas não assenta
inequivocamente em estudos farmacológicos,
mas sim grandemente em precedentes históricos
e culturais, sendo ainda distorcida e alimentada
por perceções de índole moral de uma presumida
distinção entre «o bem e o mal».
As decisões de inclusão nas listas cabem à Comissão
dos Estupefacientes (CND), estabelecida pelo
Conselho Económico e Social das Nações Unidas.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) fornece
recomendações após consulta do seu Comité
de Peritos em Toxicodependência (ECDD), que
depois são submetidas à aprovação dos membros
do CND (uma votação por maioria simples para
as listas da convenção de 1961 e de dois terços
para as listas de 1971).
Deste modo, as decisões sobre a classificação
de substâncias ficam sujeitas a considerações
políticas e a uma parcialidade inerente no que
diz respeito à proibição de novas substâncias. As
consequências negativas de permitir a entrada
de uma droga no mercado que posteriormente
se poderá revelar perigosa são muito elevadas,
enquanto as consequências negativas para os decisores políticos - de manter uma
droga fora do mercado que, na verdade, seja
inofensiva são mínimas. Em resultado disso,
recomendações para adicionar novas substâncias
às listas são normalmente aprovadas, enquanto
as recomendações de não inclusão nas listas ou
de aplicação de um regime menos estrito a uma
determinada substância enfrentam uma oposição
significativa e sistemática.
Várias substâncias nas listas mais antigas da
convenção de 1961, incluindo substâncias
amplamente consumidas como a canábis, resina
de canábis, heroína e cocaína, nunca foram
avaliadas por especialistas ou as avaliações
tinham trinta anos.
Têm sido feitos apelos à alteração das convenções
por forma a resolver inconsistências inerentes
e clarificar os mandatos da OMS, do Conselho
Internacional para o Controlo de Estupefacientes
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(INCB) e da CND no que diz respeito ao processo
de classificação. Também se têm repetido
as propostas para melhoria dos critérios de
classificação e para determinação de um sistema
baseado na evidência científica.

•

Um procedimento de classificação melhorado,
com um maior equilíbrio entre o assegurar da
disponibilidade de substâncias regulamentadas
para usos legítimos e a prevenção do consumo
problemático, tornar-se-ia uma ferramenta
essencial para orientar reformas que promovam
a transformação de políticas nacionais e
internacionais de controlo de drogas, partindo de
um quadro exclusivamente proibicionista para um
modelo flexível baseado na regulação.

•

Um sistema de classificação internacional baseado
na evidência científica daria maior flexibilidade aos
países mais progressistas para conceberem listas
nacionais de acordo com as suas necessidades
específicas, melhorando simultaneamente a
fiscalização de exportações potencialmente
ilegais. Isso seria muito mais eficaz na orientação
gradual do mercado de drogas num sentido
passível de causar danos bem menores. Por fim,
um sistema de classificação baseado na evidência
científica diminuiria muito o estigma associado ao
consumo de drogas, ajudando assim as pessoas
a fazerem opções mais responsáveis e menos
prejudiciais.
Princípios orientadores para um modelo de
classificação mais racional incluem:
•
•
•
•

assegurar a disponibilidade adequada de
cada substância para fins médicos e de
investigação;
abandonar políticas de tolerância zero para
dar mais espaço a «outros fins legítimos»;
mostrar maior abertura relativamente a
substâncias menos nocivas;
levar em consideração circunstâncias culturais
e sociais locais;

•

•

realizar uma análise de custo-benefício dos
potenciais danos e dos presumíveis benefícios;
aceitar determinados limiares de risco
comparáveis a outros riscos aceitáveis para a
sociedade, em vez de defender um princípio
de precaução absoluta;
ponderar cuidadosamente as potenciais
consequências da classificação de substâncias,
considerando respostas previsíveis de
consumidores e mercados;
fazer melhor uso dos instrumentos legais
existentes para segurança médica e dos
consumidores, em vez do recurso a leis
criminais relativas às drogas.

A Comissão Global de Políticas sobre Drogas apela
a uma abordagem abrangente e interdisciplinar
na conceção de políticas de controlo de drogas.
É hora de acabar com a lógica de «silo» que trata
o controlo de drogas como uma questão única,
classificando-as e impondo a sua proibição com
base em listas cientificamente dúbias e pouco
fiáveis.
O único caminho responsável é regulamentar o
mercado de drogas ilegais. Os governos devem
elaborar regulamentos e definir um novo sistema
de classificação ajustado ao grau de perigo de
cada droga e baseado em avaliações científicas
sólidas, assim como monitorizar e aplicar esses
regulamentos.
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RECOMENDAÇÕES
A comunidade internacional tem de reconhecer a incoerência e as inconsistências existentes no sistema de classificação internacional e deve iniciar uma revisão crítica dos
modelos atualmente aplicados na categorização das drogas.
Já não é possível ignorar as consequências negativas das atuais listas internacionais para controlo de drogas, que vão desde a escassez de medicamentos essenciais em países de baixo e
médio rendimento até à propagação de doenças transmissíveis e lesões, maior mortalidade e a
crise global de sobrelotação dos estabelecimentos prisionais. A comunidade internacional deve
enfrentar estes desafios, medindo e corrigindo as consequências negativas da classificação feita
com base nas atuais listas.

A comunidade internacional deve priorizar o papel da Organização Mundial da Saúde
e da investigação interdisciplinar no desenvolvimento de outros critérios de classificação com base na evidência científica e numa escala racional de danos e benefícios.
Os países devem também resolver a crescente falta de clareza nas distinções entre mercados
e drogas legais e ilegais, exigindo dos mecanismos multilaterais maior flexibilidade na adoção
de diferentes orientações e regras de classificação ao nível nacional. Esse processo depende do
reequilíbrio do papel desempenhado pelas partes interessadas na conceção de modelos de classificação, sendo necessário conceder maior relevância aos profissionais do setor social, da saúde
e das ciências. Um processo destes permitiria também reduzir as atuais barreiras colocadas à investigação científica no que diz respeito aos essenciais usos médicos destas substâncias.

Os Estados-Membros das Nações Unidas devem centrar novamente o sistema de classificação internacional no seu ímpeto original de controlo do comércio transnacional,
permitindo o desenvolvimento de sistemas inovadores de classificação nacionais.
As restrições de mercado aplicadas a substâncias claramente mais leves, menos prejudiciais e
menos potentes devem ser suavizadas, incluindo para «outros usos legítimos» além dos fins médicos e científicos, deixando espaço para, ao abrigo da legislação nacional, serem permitidos usos
de cariz social, tradicional, religioso ou de realização pessoal.
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SOBRE A COMISSÃO GLOBAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS
A Comissão Global de Política sobre Drogas é uma organização independente composta por 26
membros, incluindo 14 ex-chefes de Estado ou de governo e quatro laureados com Prémio Nobel. O
seu objetivo é promover, a nível internacional, uma discussão bem informada e baseada na evidência
científica sobre formas eficazes e humanas de reduzir os danos causados pelas drogas e políticas de
controlo de drogas às pessoas e sociedades.
A Comissão Global de Política sobre Drogas publicou oito relatórios desde a sua criação em 2011,
os quais apresentam respetiva e detalhadamente a extensão das falhas e dos danos provocados por
cinco décadas de proibicionismo e medidas punitivas, revelam o impacto de políticas repressivas em
epidemias como o VIH/SIDA e hepatites, o acesso não equitativo a medicação analgésica essencial,
ideias preconceituosas em torno das drogas, a necessidade de priorizar abordagens de saúde
pública, descriminalização do consumo de drogas e sentenças proporcionais bem como, por fim, a
responsável regulação legal de substâncias psicoativas.
A Comissão também publicou dois documentos de posicionamento sobre a crise de overdoses
causadas por opioides na América do Norte e sobre a política de drogas e a Agenda para o
Desenvolvimento Sustentável.
Twitter: @globalcdp
Facebook: www.facebook.com/globalcommissionondrugs
Linkedin: www.linkedin.com/company/gcdp
Youtube: www.youtube.com/user/DrugsandDemocracy1

