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Pharmacology is older than agriculture. 

Aldous Huxley 

 

Introdução 

O presente relatório tem como intenção principal contribuir para o conhecimento 

do fenómeno das novas substâncias psicoativas. O objetivo último é, a partir da 

análise de diferentes dimensões, ajudar a entender as razões e as envolventes sociais 

do consumo das chamadas legal highs, questão acerca da qual não há ainda um 

corpus científico consolidado. Trata-se de um fenómeno novo, mas não tão novo 

quanto, por vezes, é apresentado publicamente. 

Apesar de se ter tornado assunto de acesa discussão pública, em Portugal e no 

contexto europeu 1 , mais intensamente apenas nos últimos dois ou três anos, o 

comércio e o consumo de algumas destas substâncias psicoativas são bem mais 

antigos. A análise da história dos consumos das novas substâncias psicoativas revela o 

que muitas vezes é escondido dos olhares públicos, nomeadamente que há um 

percurso e que este fenómeno não surgiu do nada, de um dia para o outro.  

Em Portugal, a primeira loja dedicada exclusivamente ao comércio destas 

substâncias, já então designada como smartshop, abriu em 2007. Nos 3 ou 4 anos que 

se seguiram, pouco ou nada se falou sobre o assunto nos meios de comunicação2. Tão 

pouco o fenómeno foi estudado em profundidade seja em que âmbito fosse 

(autoridades de saúde, academia, forças de segurança, etc.), à imagem do que se 

passou na generalidade dos países, onde o fenómeno mereceu atenção só depois de 

atingir determinadas proporções e, geralmente, à boleia da discussão pública, 

frequentemente fomentada pelos media. 

Foi um fenómeno que, por cá, até determinado ponto, cresceu de forma discreta, 

sem merecer grande atenção nem discussão nacional abrangente. No entanto, entre 

2007 e 2013, o número de lojas em território nacional cresceu exponencialmente. No 

início de 2013, existiam já 63 lojas abertas, com tendência para aumentar 3 . 

Naturalmente, este enorme aumento do lado da oferta andou certamente a par de 

um crescimento por parte do lado da procura, pelo que é de crer que muita gente, a 

                                                   
1
 Na Europa, a Inglaterra destaca-se por ter sido o país onde a discussão começou mais cedo, alguns anos antes da 

generalidade dos outros países, também porque foi onde o fenómeno atingiu maiores proporções primeiro (Measham et al., 

2010). 

2
 A abertura da primeira loja portuguesa dedicada à comercialização de novas substâncias psicoativas, em 2007, mereceu 

algum destaque nos meios de comunicação. Pouco tempo depois, quando a Polícia Judiciária aí fez buscas e apreendeu 

os produtos para análise, o tema voltou a ser notícia. Mas, tirando uma ou outra exceção, o assunto, como fonte de 

notícias, praticamente morreu, até ao final de 2010. 

3
 O levantamento das chamadas smartshops existentes em Portugal, realizado em Janeiro de 2013 no âmbito do presente 

trabalho, permitiu identificar novas lojas que, à data, estariam em processo de abertura, licenciamento e/ou recrutamento 

de funcionários. 
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partir de 2007, comprou substâncias psicoativas nestas lojas (o que, tudo indica, se 

traduziu num aumento do consumo, seja este esporádico ou regular). No entanto, 

enquanto problema de saúde, o fenómeno só ganhou dimensão mediática 

recentemente. Entre 2007 e 2011, o consumo cresceu seguramente de forma 

considerável, mas, a julgar pela ausência de notícias durante este período, tal parece 

não ter-se repercutido em consequências de saúde (física ou mental). O que, só por si, 

obriga a colocar algumas questões, relacionadas com a perceção pública dos riscos 

e dos danos provocados, como se verá mais à frente. 

A partir de finais 2010, o assuntou começou finalmente a ser discutido 

publicamente em Portugal, muitas vezes de forma pouco fundamentada e quase 

sempre mais com base em especulações do que em factos e evidência científica, à 

medida que se iam multiplicando as notícias de problemas e complicações de saúde 

atribuídas ao consumo de algumas destas substâncias adquiridas em lojas (DGS, 2012). 

Na altura de escrita deste relatório (Março e Abril de 2013), com a anunciada 

alteração legislativa para condicionar/proibir o comércio das novas substâncias 

psicoativas, o cenário parece estar a mudar significativamente. Com o previsível 

encerramento das smartshops4, o futuro da comercialização e do consumo das novas 

substâncias psicoativas é, no momento, uma incógnita. Com base na experiência de 

outros países europeus, esta questão será debatida mais à frente. 

O presente relatório analisa o fenómeno a partir de uma substância em concreto, a 

salvia divinorum. Apesar de estar longe de ser a smart drug típica, por não ser sintética nem 

nova (pelo contrário, é uma planta e é consumida há séculos numa região específica do 

planeta), é tida como uma das novas substâncias psicoativas mais emblemáticas, pelo que 

vale a pena analisar a história da descoberta, consumo e comercialização desta planta. 

A história da salvia divinorum (ver Anexo 2: Cronologia) é ilustrativa da forma como os 

usos das substâncias psicoativas dependem do contexto social e das representações sociais 

dos consumidores. Como se verá, à imagem de outras substâncias (nomeadamente 

produtos alucinogénios), a planta passou de uma droga usada em contextos cerimoniais 

para droga consumida em contexto recreativo, onde o risco é assumido.  

O trajeto da planta é singular mas também paradigmático, apresentando muitos 

pontos de contacto com a história do consumo de drogas no Ocidente nos últimos 50 anos. 

Ao longo do tempo, a salvia divinorum andou muitas vezes a par (geralmente na sombra) 

de outras substâncias psicoativas mais populares e, porventura, muito mais consumidas. 

É uma planta usada tradicionalmente num contexto cerimonial e religioso numa zona 

remota do México, tendo sido «descoberta», primeiro, por antropólogos e trazida depois 

para o mundo ocidental, nos anos 60 do século XX, na era do psicadelismo5, quando se 

intensificou a busca de produtos psicoativos por parte de etnobotânicos e se 

implementou o consumo de alucinogénios (como o LSD ou a mescalina) por parte de 

hippies e jovens militantes da contracultura norte-americana. Durante esta altura, a planta 

passou pelas mãos de algumas das grandes figuras que hão-de marcar decisivamente o 

                                                   
4
 A nova lei, entretanto publicada no dia 17 de Abril de 2013, não proíbe o funcionamento das lojas, antes sanciona a 

comercialização de 159 substâncias psicoativas, o que, em princípio, será o suficiente para tornar inviável este tipo de 

negócio. 

5 Enquanto movimento cultural, o psicadelismo começou a ganhar expressão nos Estados Unidos da América, na segunda 

metade da década de 50 do século XX, sobretudo com a publicação da obra de Aldous Huxley, As Portas da Perceção, 

onde relata as suas experiências com mescalina. Figura central no movimento é também Timothy Leary, que conduziu 

experiências com LSD, primeiro em âmbito académico, e depois a nível particular, e Ken Kesey, que foi o grande divulgador 

cultural. As drogas, nomeadamente aquelas com propriedades alucinogénias, foram adotadas por este movimento como 

uma forma de contestação à ordem estabelecida, o que contribuiu decisivamente para a sua disseminação. O 

psicadelismo marca também o retomar dos estudos das plantas com propriedades alucinogénias, iniciados no princípio do 

século XX (sobretudo com os farmacologistas Arthur Heffter e Ludwig Lewin) e desenvolvidos nas décadas de 30 e 40. 
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campo das drogas: Robert Gordon Wasson, Albert Hofmann, Timothy Leary ou Alexander 

Shulgin, para referir apenas alguns. 

No entanto, o seu consumo ganhou alguma expressão apenas na era das drogas 

sintéticas, na segunda metade da década de 90, quando a planta foi analisada e 

testada de forma mais exaustiva em laboratório, até se descobrir o seu potencial 

psicoativo e a forma de consumo mais eficaz para provocar alucinações intensas. 

Com a viragem do século e do milénio, a salvia divinorum começou a ser vendida 

através da Internet e nas lojas dedicadas ao comércio de novas substâncias 

psicoativas, as ditas smartshops, chegando a novos públicos. Se até aí, a planta era 

consumida sobretudo por indivíduos que se consideravam «psiconautas 6 » e 

«exploradores sensoriais» (especialistas em alucinogénios, naturais e sintéticos, novos e 

antigos), com o surgimento das lojas, passou a ser mais uma substância no mercado 

das «drogas recreativas», à disposição de qualquer tipo de consumidores. 

No entanto, a salvia divinorum não é uma «droga social» e dificilmente pode ser 

considerada uma «droga recreativa», ainda que seja, por vezes, consumida em 

ambientes onde reina a diversão: de uma forma geral, não causa euforia ou, sequer, boa 

disposição, não é estimulante, não permite dançar nem potencia a interação humana.  

Ou seja, paradoxalmente, trata-se de uma substância com propriedades psicoativas um 

pouco desadequadas para a diversão mas que, ainda assim, é usada por consumidores que 

frequentam espaços de diversão noturna. Tal acontece porque alguns consumidores 

procuram e valorizam de forma positiva efeitos psicoativos que outros rejeitam, por 

considerarem excessivos.  

De facto, como se verá, usada em contextos recreativos, a salvia divinorum pode dar 

aso a más experiências. Na Internet (nomeadamente no YouTube) é possível encontrar 

muitos relatos e vídeos de bad trips e efeitos adversos causados pelo consumo da planta. 

Muitos destes vídeos são filmados, entre amigos, em ambiente festivo, que nada têm que ver 

com os contextos cerimoniais onde a planta ainda hoje é consumida na selva mexicana. 

É provável que os seus efeitos, de tão bizarros e desafiantes da racionalidade 

humana, impeçam que a planta se torne uma droga de consumo massivo, a exemplo 

da cannabis ou mesmo da cocaína. Até aqui, parece ser uma substância de uso 

sobretudo não-frequente, sendo a taxa de continuidade do consumo relativamente 

baixa, de acordo com os dados à frente discutidos. 

Não obstante, é geralmente apontada como uma das novas substâncias 

psicoativas mais consumidas e considerado o alucinogénio mais vendido nas 

smartshops. Por enquanto, o consumo recreativo parece ter como principal 

motivação a curiosidade. Para isso contribui o facto de a salvia divinorum, de uma 

forma geral, ser relativamente mediática, amplamente discutida no ciberespaço e 

gozar de uma boa reputação: é vista como um alucinogénio não-sintético, cujos 

efeitos psicoativos são curtos mas muito intensos. Para o padrão das novas substâncias 

psicoativas, é razoavelmente estudada, havendo muita informação publicada 

disponível, ainda que dispersa, sobretudo na Internet. 

                                                   
6 Do grego, psiconauta traduz-se literalmente «aquele que navega na mente/alma». É assim que se auto-designam aqueles 

com um interesse particular em explorar a mente, a distorção sensorial e estados alterados de consciência, nomeadamente 

com recurso a substâncias psicoativas. O termo é atribuído a Ernst Jünger, filósofo alemão, amigo de Albert Hofmann. 

Muitos dos psiconautas nacionais reúnem-se na secção escrita em português do sítio http://www.psychonaut.com/. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ernst_J%C3%BCnger
http://www.psychonaut.com/




 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

9 

 

Metodologia 

Este relatório consiste num trabalho de recolha de dados sobre a salvia divinorum, 

uma das novas substâncias psicoativas. Por não ter havido trabalho de campo 

propriamente dito (isto é, pesquisa etnográfica7), nem aplicação de questionários ou 

condução de entrevistas, considera-se este um trabalho puramente documental, 

assente no cruzamento e na triangulação de informação dispersa. 

O trabalho de recolha documental decorreu entre Janeiro e Fevereiro de 2013. Por 

ter sido, entretanto (Abril de 2013), aprovado o Decreto-Lei nº54, que proíbe a venda e 

comercialização das novas substâncias psicoativas, foram realizadas pesquisas 

pontuais adicionais, de maneira a atualizar a informação anteriormente recolhida, em 

função da alteração legislativa. 

Resumidamente, com este trabalho pretende-se reunir e sintetizar a informação 

disponível acerca do fenómeno das novas substâncias psicoativas, com destaque 

para uma delas em concreto, cruzando saberes e dados provenientes de diferentes 

meios e fontes, incluindo a Internet. 

Como se verá mais à frente, o ciberespaço desempenhou um papel crucial no 

surgimento do fenómeno das novas substâncias psicoativas, e permanece hoje um 

local de comércio, promoção, aprendizagem ou discussão em torno destas. Em 

relação à salvia divinorum, foi possível encontrar na Internet os relatórios internacionais 

sobre o fenómeno das novas substâncias psicoativas que enquadram o consumo a 

nível europeu, a maior parte dos artigos científicos escritos sobre a planta, os dados 

referentes à sua comercialização em lojas ou através da Internet, bem como todo o 

tipo de informação sobre o consumo, etc.8 

A partir deste e de outros recursos, foi feito um levantamento dos pontos de venda 

de novas substâncias psicoativas com sede em território nacional, verificando a 

comercialização de salvia divinorum (sob a forma de que produtos, os preços de 

venda, a informação disponibilizada, a descrição do produto, os conselhos dados aos 

eventuais compradores, etc.). 

Como um dos objetivos do trabalho consistia em contribuir para entender o 

consumo de salvia divinorum, procurou-se dar voz aos consumidores (ou potenciais 

consumidores). Assim, da Internet foram retiradas as suas palavras, 

                                                   
7 No âmbito deste estudo, foram realizadas visitas esporádicas a pontos de venda de novas substâncias psicoativas situadas 

em Lisboa e Évora, em Fevereiro de 2013. No entanto, tratou-se de uma observação não sistemática, mas apenas 

complementar à recolha documental. 

8  É paradigmático como, para um fenómeno emergente como as novas substâncias psicoativas, a Internet é uma 

ferramenta de trabalho mais útil ao investigador do que a maior parte das bibliotecas físicas. Tal vem chamar a atenção 

para a necessidade de as instituições marcarem presença neste meio, nomeadamente aquelas com responsabilidade na 

disseminação da informação ou na prevenção de comportamentos de risco, por exemplo. 
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predominantemente recolhidas em fóruns eletrónicos de discussão9, através das quais 

expressam as suas opiniões, dúvidas e certezas. 

A monitorização do que é deixado escrito na Internet já se tinha provado valiosa 

em estudos anteriores (Calado, 2006; 2009), tomando a premissa de encarar os 

cibernautas como atores sociais (Cardoso, 1998). Trata-se de uma comunicação não 

mediada, entre pares, naturalmente com menos filtros inibitórios do que fosse algo dito 

perante o investigador. Neste caso, o investigador tem acesso, num registo escrito, a 

palavras que respondem a perguntas que ele próprio não colocou. 

Na senda de outros trabalhos, seguiu-se aqui a «lógica da descoberta», o princípio 

orientador de investigações centradas em populações ocultas, objetos fluídos e 

fenómenos emergentes. Assim, não se procurou uma representatividade absoluta (os 

consumidores que, mais à frente, são citados são entendidos, não como 

representativos, mas como representantes do grupo de indivíduos com contacto 

passado ou presente com a salvia divinorum). Tão pouco se pretendeu apurar 

prevalências de consumo ou quantificar problemas de saúde daí decorrentes, por 

exemplo. O esforço foi antes dirigido no sentido de conhecer tudo que envolve o 

consumo da planta hoje em dia em Portugal, com destaque para as dimensões 

sociais: isto é, procura-se, sempre que possível, enquadrar a informação no contexto 

sociocultural e entender o sentido das ações dos agentes sociais. 

Para facilitar a leitura, foram corrigidos erros de sintaxe e de ortografia, gralhas e 

abreviações, procurando nunca alterar o sentido do que é dito. 

 

                                                   
9  Foram analisados fóruns eletrónicos de discussão ligados a consumidores de substâncias psicoativas (sobretudo de 

«drogas sintéticas» e também de cannabis), mas também ligados a assuntos tão díspares quanto música, questões 

académicas, estilos de vida saudáveis, desporto automóvel, causa ambientais, etc. Tal não surpreende, sabendo-se de 

antemão que a droga é um assunto que interessa a muitos públicos, sobretudo a adolescentes e jovens adultos. 

Todos os fóruns eletrónicos de discussão analisados são de livre acesso, isto é, podem ser visualizados por qualquer pessoa, 

sem obrigar a registo prévio ou palavra-passe, por exemplo. 
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Novas substâncias psicoativas 

A salvia divinorum é considerada uma nova substância psicoativa, de origem 

natural e com propriedades alucinogénias. Apesar de usada há mais de uma década 

em alguns países, incluindo Portugal, o seu consumo parece ter aumentado mais 

recentemente com o advento das smartshops, as lojas dedicadas à comercialização 

das substâncias popularmente conhecidas como smart drugs. 

Desde que, a partir de 2007, este tipo de lojas se expandiu um pouco por toda a 

Europa, inicialmente seguindo um modelo importado da Holanda (onde as lojas de 

venda de «drogas legais» existiam há já algum tempo), a planta passou a poder ser 

adquirida facilmente no mercado lícito. Tal contribuiu decisivamente para a sua 

divulgação e levou a um mais do que certo aumento nas prevalências de consumo, 

nomeadamente junto de populações sem contato prévio com alucinogénios (com 

destaque para jovens frequentadores de espaços de diversão noturna), como se verá 

mais à frente.  

De seguida, traça-se um panorama, necessariamente em linhas muito gerais, sobre 

o fenómeno das novas substâncias psicoativas, que se pretende que sirva de 

enquadramento ao consumo e comercialização da salvia divinorum, em Portugal e 

na Europa. 

 

História 

 

No final de 2012, foi adotada em Portugal a designação novas substâncias 

psicoativas (NSP), à imagem do que se passou em outros países europeus10. Segundo 

aprovou a Comunidade Europeia, em 2005, novas substâncias psicoativas são drogas 

que não constam das tabelas das Convenções das Nações Unidas mas que podem 

constituir uma ameaça para a saúde pública comparável às drogas ilícitas (King & 

Kicman, 2011). Esta é também a definição adotada pelas Nações Unidas (UNODC, 

2013). 

O termo veio substituir outras expressões recorrentemente veiculadas pelo senso 

comum, pela comunicação social e também pela comunidade científica, tais como 

«drogas legais», «legal highs» ou «smart drugs». Com isso, pretendeu-se retirar toda a 

                                                   
10 Em inglês, a expressão adotada oficialmente foi new psycoactive substances (NPS), em detrimento de «legal highs», 

«designer drugs», «herbal highs», «synthetic drugs» e «research chemicals» (King & Kicman, 2011; Winstock & Wilkins, 2011) Por 

vezes, são também utilizadas outras designações como novel psycoactive substances ou emerging psycoactive substances, 

por exemplo. 
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carga positiva que essas expressões pudessem ter, colocando propositadamente a 

tónica na «novidade» em detrimento da «legalidade»11. 

Seguindo a mesma lógica, as lojas que vendiam as NSP, conhecidas popularmente 

como smartshops, passaram a ser designadas como pontos de venda de novas 

substâncias psicoativas pelas instâncias oficiais. 

Geralmente, as NSP são apresentadas como substâncias desenvolvidas em 

laboratório com o propósito de simular os efeitos de drogas ilícitas mais conhecidas e 

contornar a lei, a partir de vazios legislativos. Por serem fabricadas a partir de novos (e, 

portanto, lícitos) princípios ativos ou estruturas moleculares, torna-se possível a sua 

venda livre enquanto não for produzida legislação específica e os compostos não 

forem acrescentados às tabelas das substâncias controladas, a nível nacional e 

internacional. 

No entanto, tal descrição não é totalmente correta, constituindo uma 

simplificação perante uma realidade bem mais complexa.  

Por um lado, nem todas as substâncias podem ser consideradas «novas». Pelo 

contrário, algumas, designadamente as de origem natural, são de uso muito antigo 

(em alguns casos, secular mesmo), embora geralmente circunscrito a determinadas 

tribos ou sociedades, como é o caso das plantas salvia divinorum (consumida por 

índios no sul do México) e kratom (consumida originalmente nas regiões da atual 

Tailândia, Filipinas e Malásia), por exemplo. Mesmo alguns dos princípios ativos que são 

resultado de síntese laboratorial, embora de consumo bem mais recente, foram 

descobertos há algumas décadas12, algumas mesmo nos primórdios do século XX 

(PNSD, 2011). 

Na verdade, o fenómeno de procura e descoberta de novos compostos, por 

forma a contornar a lei, também não constitui uma novidade, mas algo que remonta 

à segunda metade do século XX. Neste sentido, as NSP constituem um fenómeno que 

se inscreve numa tendência bem mais antiga, marcada pela procura ativa, tanto na 

natureza como em laboratório, de compostos, sucedâneos e análogos que possam 

provocar no consumidor efeitos psicoativos parecidos com os provocados por 

substâncias ilícitas.   

Por outro lado, embora a grande maioria dos produtos vendidos nas smartshops 

não fosse, até recentemente (Abril de 2013), sujeita a controlo legal em Portugal, 

alguns, sob designações comerciais novas, continham substâncias proibidas (ou com 

estatuto legal dúbio), por vezes em pequenas concentrações, o que era geralmente 

omitido ao comprador/consumidor. 

 

 

                                                   
11 Tal aconteceu num momento em que o fenómeno das NSP já tinha sido constituído em problema social, sendo o assunto 

alvo de discussão pública e de crescente interesse mediático. À data, a perceção pública era que o consumo destas 

substâncias psicoativas estava a aumentar, bem como os problemas de saúde daí decorrentes, pelo que se tornava 

urgente alterar a perceção pública e passar a mensagem de que os produtos vendidos nas smartshops, apesar de não 

proibidos (por falta de legislação), não eram de forma alguma inofensivos ou, sequer, seguros. 

12 A mefedrona foi sintetizada em 1929, a PMMA em 1938, a MDPV em 1969 e o primeiro canabinóide sintético em 1988, por 

exemplo (UNODC, 2013). Merece referência também a obra de Alexander Shulgin que, a partir de 1965, se dedicou a 

sintetizar no seu próprio laboratório centenas de substâncias, sobretudo feniletilaminas e triptaminas. Os seus livros  PIHKAL 

(1991) e TIHKAL (1997), onde passa em revista as substâncias que ele próprio experimentou, são uma óbvia referência para 

quem queira produzi-las, servindo de «livro de receitas» ou «manual de instruções». (Kerwin, 2011). Isso mesmo é confirmado 

numa mensagem retirada da Internet: 

«Quem quiser cenas a sério sem correr riscos e com resultados fiáveis desde há muito tempo, comprovados 

pelo estado de conservação de Alexander Shulgin (o pai de 90%, numa estimativa por baixo, das drogas 

modernas), é consultar a documentação do próprio, comprar tubos de ensaio e pôr mãos à obra.»  
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Assim, em rigor, as NSP só têm em comum o facto de serem psicoativas e serem 

vendidas em lojas especializadas de porta aberta ou através de sítios da Internet. Em 

suma, a expressão novas substâncias psicoativas é sobretudo um termo genérico, que 

abarca diferentes produtos consoante o país13 e a loja. Em geral, o termo engloba 

produtos psicoativos muito diferentes entre si, sob nomes comerciais vários14, que vão 

mudando no tempo e na forma. 

Em suma, embora o termo novas substâncias psicoativas se use frequentemente 

por referência a substâncias sintéticas que vão chegando ao mercado das drogas, 

geralmente a partir de modificações moleculares de outras mais antigas, a verdade é 

que a expressão engloba também substâncias naturais.  

No essencial, o que é característico dos tempos modernos, e que distingue este de 

fenómenos anteriores, é que se assiste hoje a uma maior diversificação e a uma maior 

potência das substâncias que chegam ao mercado, bem como à sua promoção, 

distribuição e comercialização em lojas próprias (smartshops), ou em sítios da Internet 

(Winstock & Wilkins, 2011). Ou seja, o que o fenómeno das NSP tem de novo consiste 

sobretudo na estratégia comercial: o aparecimento de substâncias não é novidade 

mas sim a forma como estas chegam aos consumidores, através de novas formas de 

divulgação, marketing e comercialização. 

As novas substâncias psicoativas podem ser entendidas, então, como a mais 

recente vaga de «novas drogas». Na verdade, simplificando um pouco, pode dizer-se 

que o fenómeno das NSP é herdeiro de outros dois fenómenos anteriores: as «drogas 

sintéticas» e as «drogas de desenho». 

Foi na década de 80 do século XX, nos Estados Unidos da América, que se falou 

pela primeira vez de designer drugs. O termo foi proposto pelo farmacologista 

americano Gary Henderson (1988), em referência às substâncias que, a partir do início 

dessa década, começaram a chegar aos mercados de droga. 

 

                                                   
13

 Por exemplo, em alguns países, como o Reino Unido, a quetamina é considerada uma NSP, enquanto noutros não. 

Recorde-se que esta substância, usada essencialmente em medicina veterinária, pertenceu à vaga de «drogas sintéticas» 

que apareceu no final da década de 90 do século XX, mais ou menos ao mesmo tempo do que o GHB, apresentada nos 

meios de comunicação social portugueses como «a droga das violações». Curiosamente, cerca de 15 anos depois, é a 

quetamina que é assim apresentada (JN, 30/4/2013). 
14

 O fenómeno das drogas sintéticas em geral, e as NSP em particular, trouxe a debate a questão da «substância» vs. 

«produto». Nas chamadas drogas «clássicas» à substância corresponde geralmente um princípio ativo com propriedades 

psicoativas. Com o surgimento das drogas produzidas em laboratório, passam a encontrar-se à venda diversos produtos 

compostos por diferentes substâncias. Ou seja, o que é vendido é um nome comercial, que pode até não corresponder 

sempre à(s) mesma(s) substâncias. O consumidor não tem maneira de saber o que contém o produto que adquire (seja 

comprido, pó ou mistura herbácea), se o que consta no rótulo é inteiramente verdade, ou se da próxima vez que adquirir o 

mesmo produto o conteúdo (e o efeito provocado) será o mesmo. 

Um bom exemplo é o ecstasy (produto) e o MDMA (substância). Embora «ecstasy» seja o nome dado ao MDMA quando 

este foi introduzido no mercado ilegal das drogas, a verdade é que o produto vendido nas ruas raramente é MDMA puro, e 

com alguma frequência nem MDMA contém, mas outras substâncias como cafeína, quetamina ou metanfetaminas várias, 

por exemplo (Calafat et al., 1998). 

Outro exemplo, bem mais recente, é a mefedrona, que em Portugal era sobretudo vendida, nas smartshops, sob a forma 

de um suposto fertilizante de plantas, com o nome comercial bloom. Depois de proibida a substância (em fevereiro de 

2012), o mesmo produto passou a ser vendido supostamente isento de mefedrona. No entanto, o consumidor não tinha 

maneira de saber se, de facto, a mefedrona tinha sido retirada da composição do produto (que manteve o mesmo nome), 

apesar do rótulo assim o assegurar. Por outro lado, a julgar pelos relatos, embora o consumidor não notasse uma dramática 

alteração dos efeitos provocados, a mefedrona terá sido substituída por outra substância psicoativa, supostamente não 

controlada, que não vinha discriminada e de que os consumidores não tinham conhecimento. 

Na verdade, algumas NSP que se encontravam à venda nas lojas eram misturas ou combinações, feitas em laboratório 

(EMCDDA, 2012), de diferentes substâncias, com o intuito de dar origem a efeitos psicoativos específicos, por exemplo 

misturando mefedrona, cafeína, magnésio ou açúcar. Assim sendo, neste caso, deve falar-se em produtos, mais do que 

substâncias, dado não haver uma correspondência exata entre os dois. No caso da salvia divinorum, de que trata este 

relatório, a questão não se coloca, dado que o produto que era comercializado continha apenas uma substância, o 

produto ativo da planta (salvinorina A), responsável pelos efeitos alucinogénios. 

Foi de Luís Vasconcelos, meu colega na DEI/DMI, que ouvi pela primeira vez estas ideias, a quem agradeço. 
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Estas eram fabricadas clandestinamente, propositadamente muito semelhantes do 

ponto de vista farmacológico às drogas ilegais e produzidas com o objetivo de 

escapar ao controlo legal. Pela primeira vez, através da manipulação laboratorial, era 

possível produzirem larga escala substâncias novas e, portanto, lícitas mas com efeitos 

análogos a algumas drogas proibidas (Godinho, 1995). 

A maior parte dos novos compostos que, à data, eram sintetizados e 

comercializados livremente por ainda não se encontrarem controlados pela lei 

consistia em opiáceos sintéticos de ação muito semelhante à heroína, de que se 

pretendia que fossem um substituto. 

Alguns autores, como José Godinho, em 1995, antecipavam uma tendência: “no 

futuro, será possível criar drogas análogas à maioria das substâncias. O controlo da 

produção e tráfico das drogas clássicas, já atualmente pouco eficaz, complicar-se-á 

quando similares puderem ser fabricados em qualquer local, já que a maioria são de 

síntese fácil, não obrigando a laboratórios especializados, nem a conhecimentos 

técnicos muito diferenciados” (op. cit., p.63). 

No entanto, a revolução da produção de drogas em laboratório fez-se sentir 

sobretudo no campo das chamadas «drogas recreativas», e não tanto no campo do 

que então eram conhecidas como «drogas duras» (opiáceos, sobretudo). 

Rapidamente passou a usar-se a expressão «drogas de síntese» em vez de «drogas de 

desenho». Hoje em dia, o fenómeno das NSP é sobretudo relevante no contexto 

recreativo, ainda que consumidores e ex-consumidores de heroína e cocaína por via 

injetável sejam também atraídos por estes novos produtos. 

Um anos mais tarde, surgiram em força no mercado europeu as «drogas sintéticas». 

Esta e outras expressões eram então utilizadas por referência a substâncias, 

maioritariamente fruto de síntese laboratorial, e oposição às drogas ilícitas mais 

conhecidas e já implementadas, como heroína ou cocaína, por exemplo. Estas «novas 

drogas», como também eram chamadas, marcam o início do paradigma do 

chamado «consumo recreativo», fenómeno que tem vindo a ganhar cada vez mais 

preponderância no problema social das drogas (Calado, 2006; Carvalho, 2007). 

Originalmente, «novas drogas» dizia, então, respeito a um conjunto de substâncias 

psicoativas, umas lícitas, outras entretanto tornadas ilícitas, associadas a contextos de 

diversão noturna, como raves, discotecas e festas trance. Estre aquelas que 

apareceram no final da década de 80 e durante toda a década de 90 do século XX, 

é possível destacar substâncias como MDMA, MDA, 2-CB, quetamina ou GHB, por 

exemplo, enquanto outras reapareceram, como LSD ou cogumelos mágicos. O seu 

consumo, dominado sobretudo pelo princípio do prazer e da diversão, estava 

associado a determinados estilos de vida e a propósitos e motivações diferentes aos 

do consumo de outras drogas (Henriques, 2003). 

Foi neste âmbito que, em 1997, foi criado o Sistema de Alerta Rápido, um 

mecanismo de intercâmbio de informação implementado pela União Europeia, com o 

propósito de detetar o aparecimento de novas substâncias psicoativas no espaço 

europeu. Embora pensado para responder ao fenómeno das então chamadas 

«drogas sintéticas», este mecanismo permanece crucial para o conhecimento das 

NSP, uma realidade particularmente complexa. 

O fenómeno das NSP apresenta muitos pontos de contacto com o surgimento, 

duas ou três décadas antes, destas «novas» substâncias sintéticas. Tal como agora, 

embora apresentadas como novas, também a maior parte das drogas sintéticas havia 

sido descoberta e sintetizada em laboratório bastante tempo (às vezes décadas) 
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antes de apareceram no mercado e de serem consumidas, por vezes na forma de 

produtos com nomes de rua e/ou comerciais novos. 

Outra característica comum é a assunção do risco, isto é, tal como antes 

(Henriques, 2003; Calado, 2006), hoje em dia os consumidores parecem dispostos a 

consumir os novos produtos mesmo sabendo os perigos que correm (seja ao nível da 

saúde física ou mental) e desconhecendo a sua composição ou local de produção. 

Verifica-se, então, que o adjetivo «novo» é aplicável muito mais ao consumo do 

que às substâncias em si. Historicamente, as novas drogas têm sempre em comum o 

facto de serem legais quando chegam ao mercado e de pouco se saber sobre elas, 

nomeadamente ao nível das consequências a longo prazo que o consumo acarreta. 

Até hoje, grande parte transitou do mercado lícito (sobretudo da área farmacêutica e 

da investigação química). 

Em relação às diferenças, o contexto mundial é outro. Verifica-se hoje um inaudito 

processo de globalização à escala mundial, um aumento da predominância da 

Internet em muitos planos da vida social, bem como avanços tecnológicos ao nível do 

trabalho em laboratório e uma baixa dos custos de produção. Tudo razões que 

explicam e/ou enquadram o surgimento do fenómeno das NSP. Em alguns países, 

como o Reino Unido (Measham et al., 2010), a má qualidade das drogas ilícitas 

disponíveis no mercado (sobretudo o ecstasy) é também apontada como uma das 

razões para a adesão às NSP. 

Há muitos anos, portanto, que a literatura científica fala em novas drogas, 

referindo-se a diferentes tipos de substâncias. Algumas desapareceram tão rápido 

quanto apareceram, outras parecem ter vindo para ficar, nomeadamente o ecstasy 

(MDMA), considerada, de todas, a droga sintética mais emblemática. 

Pouco antes da viragem do milénio, Miguel Chaves (1998) descrevia as novas 

drogas como “(…) todas as que viram o seu consumo multiplicar-se por várias vezes ao 

longo da presente década de 90 e que parecem perfilar-se para ser as drogas de 

entrada no próximo milénio. Entre elas destacam-se algumas anfetaminas e 

alucinogénios bem como alguns outros produtos de difícil categorização. (…) Em 

suma, parecem estar reunidas as condições de âmbito laboratorial, quer para se 

multiplicarem as drogas, quer para se complexificarem os universos que rodeiam os 

seus consumos” (p.15). 

No entanto, a explosão nos consumos que alguns autores antecipavam nunca 

chegou propriamente a ocorrer: a nível nacional e europeu, o consumo de ecstasy, 

LSD ou cogumelos mágicos nunca se tornou predominante. Pelo contrário, estabilizou 

e, em alguns países, tem tendência para decrescer (PNSD, 2011), parecendo ficar 

circunscrito a alguns estilos de vida e indivíduos com determinados hábitos de diversão 

noturna (ou clubbers, em inglês).   

Tal vem demonstrar que o fenómeno das novas substâncias psicoativas, embora 

frequentemente apresentada como uma coisa muito recente, é, na verdade, o 

culminar de um processo já com muitos anos. E que provavelmente não se ficará por 

aqui, certamente sob a forma de algo diferente. Pelo menos enquanto houver gente 

disposta a consumir as substâncias novas que vão aparecendo no mercado, e 

organizações a produzi-las e coloca-las no mercado, procurando novas maneira de 

contornar a lei. 

Num estudo em torno de adeptos de música trance e do consumo de substâncias 

psicoativas (Calado, 2006) podia ler-se: Uma série de fatores permite, de facto, pensar 

que os padrões de consumo de drogas ilícitas estão a mudar em Portugal e que, no 

futuro, o mercado das substâncias psicoativas será cada vez mais complexo, menos 



 Novas Substâncias Psicoativas. O caso da salvia divinorum.  

 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

16 

compartimentado, porventura menos marginal, e que os consumidores irão poder 

escolher a substância a consumir em função do estado de espírito que pretendam 

alcançar. Perceber os processos motivacionais inerentes aos consumos é cada vez 

mais determinante para uma melhor compreensão do fenómeno. Com ou sem razão, 

as novas substâncias psicoativas são chamadas as «drogas do futuro» (p.6). 

O futuro anunciado em 2006 haveria de chegar passados poucos anos, com a 

abertura de lojas especializadas15, e consequente chegada ao mercado de uma 

grande variedade de produtos psicoativos, compostos maioritariamente por 

substâncias não controladas. 

 

Smartshops 

 

Como já referido, em Portugal, o fenómeno das novas substâncias psicoativas está 

intrinsecamente ligado ao aparecimento das lojas dedicadas à sua comercialização, 

popularmente designadas como smartshops.  

O termo «smartshop» tem origem na Holanda, e designa as lojas que, a partir de 

1994 16 , começaram a surgir naquele país, vendendo substâncias psicoativas não 

proibidas. No entanto, ao contrário da representação social moderna deste tipo de 

lojas, as primeiras smartshops holandesas vendiam sobretudo produtos de origem 

natural17, como efedra, LSA (em forma de sementes), mescalina (em forma de catos), 

psilocibina (em forma de cogumelos), peiote e salvia divinorum, entre outros 

(González, et al., 2006). Ou seja, essencialmente substâncias que podem ser descritas 

como alucinogénias, psicadélicas ou enteógenas, usadas há muito tempo em 

contextos indígenas ou tribais específicos (cerimoniais, rituais, religiosos e outros). 

Em 2008, os cogumelos psilocibinos secos foram proibidos na Holanda (e em 2009, 

os cogumelos frescos). Tratando-se do principal produto vendido, tal resultou no fecho 

de muitas smartshops holandesas, enquanto outras dedicaram-se sobretudo a vender 

para o estrangeiro, através da Internet e por via postal. 

A proibição dos cogumelos mágicos obrigou aqueles envolvidos na 

comercialização destas drogas a procurar alternativas. Em resultado disso, crê-se, tal 

forçou os donos das smartshops a virarem-se para produtos sintéticos. Entretanto, um 

novo natural produto acabou por fazer renascer o negócio das smartshops 

holandesas: as trufas mágicas (conhecidas como Dragon’s Dynamite ou Philosopher’s 

Stones, contendo psiolcina e psilocibina). 

Por esta altura, um estudo do Observatório Europeu da Droga e da 

Toxicodependência (EMCDDA, 2008), realizado através de buscas na Internet, 

identificou 68 lojas a operar no ciberespaço mas sedeadas em países europeus 

(maioritariamente no Reino Unido, mas também na Holanda e, muito menos 

                                                   
15

 A importância das lojas físicas do fenómeno das NSP não foi a mesma em todos os países da Europa. Em alguns, o grosso 

do negócio parece ter lugar na Internet, em lojas virtuais e não em lojas de porta aberta. 

16
 Aquela que é tida como a primeira smartshop do mundo, Conscious Dreams, situada no centro de Amesterdão, abriu 

portas em 1994. Uma outra, igualmente emblemática, Azarius, começou por operar exclusivamente no ciberespaço, a partir 

de 1999, e só abriu a primeira loja física, em 2009. Esta última é uma referência incontornável, muitas vezes citada pelos 

consumidores portugueses, que há muito anos recorrem aos seus serviços para efetuar encomendas (Calado, 2006). 
17

 Mesmo antes de abrirem as primeiras smartshops fora da Holanda, era possível adquirir alguns produtos psicoativos em 

ervanárias e lojas dedicadas ao comércio de produtos naturais, como confirmam mensagens trocadas em fóruns de 

discussão na Internet. 
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significativamente, na Alemanha e na Áustria) e que vendiam o que, à data, era 

descrito como «legal highs» ou «herbal highs». De acordo com este estudo, os produtos 

mais frequentemente encontrados à venda eram precisamente produtos naturais 

como salvia divinorum, kratom, argyreia nervosa ou cogumelos mágicos. 

A segunda vaga de produtos a chegar ao mercado das smartshops consistiu 

numa série de produtos sintéticos: primeiro os chamados «herbal highs» 

(essencialmente canabinóides sintéticos) e, logo depois, uma série de substâncias 

resultado de investigação laboratorial (como destaque para as catitonas e derivados) 

(Winstock & Wilkins, 2011). 

A recente proliferação de novos produtos (e também a forma como rapidamente 

as lojas respondem às mudanças legislativas, como no caso da proibição da 

mefedrona) indica que, provavelmente, se está na presença de redes de larga escala 

de produção e distribuição, longe, portanto, dos laboratórios semi-artesanais que 

produziam ecstasy e outras metanfetaminas, sedeados sobretudo em países europeus 

como Holanda, Bélgica, Estónia ou Lituânia (EMCDDA, 2005). De acordo com o OEDT e 

a Europol (2013), a maioria dos produtos que hoje chegam às smartshops europeias 

tem origem em grandes companhias parafarmêuticas e de investigação química 

localizadas na Ásia, designadamente na China e na Índia.   

Confirmando esta tendência, vale a pena recuperar declarações ao Diário de 

Notícias (16/2/2013) prestadas pelo empresário responsável pela primeira smartshop 

portuguesa, afirmando que “em 2007, sabíamos que os produtos eram naturais, 

recomendávamos fumar uma sálvia. Agora ninguém pode dar garantias.” 

No espaço europeu, a primeira loja exclusivamente dedicada à venda de novas 

substâncias psicoativas fora da Holanda abriu em Portugal, em 2007. Em breve, 

começaram a abrir um pouco por toda a Europa e o seu número não para de 

aumentar, nomeadamente aquelas que operam através da Internet: o Observatório 

Europeu da Droga e da Toxicodependência contabilizou 170 lojas virtuais deste 

género em 2010, 314 em 2011 e 693 em 2012. (EMCDDA, 2013). 

O estudo de monitorização da venda em linha de NSP promovido pelo OEDT em 

2011 constatou a tendência de crescimento deste negócio no continente europeu. 

Em relação às substâncias, parece haver, mais do que nunca, uma maior diversidade, 

sobretudo de produtos sintéticos. No entanto, as plantas kratom e salvia divinorum 

permanecem como as substâncias que mais frequentemente se encontram para 

venda (op. cit.). 

 

Substâncias 

 

Entre 2000 e 2005, o OEDT, através do Sistema de Alerta Rápido da União Europeia, 

identificou o aparecimento de uma média de 5 novas substâncias psicoativas por 

ano. Entre 2005 e 2008, o número duplicou. E a partir de 2009, acompanhando o 

surgimento de cada vez mais pontos de venda de NSP a nível europeu, deu-se um 

aumento exponencial. A tendência de subida é clara: 24 novas substâncias 

identificadas em 2009, 41 em 2010, 49 em 2011 e 73 em 2012 (OEDT, 2013) 
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Por exemplo, no Reino Unido, em 2010, mais de 50 novos compostos foram 

adicionados à lista de substâncias controladas, mais do que nas duas décadas 

anteriores em conjunto (Winstock & Wilkins, 2011). 

Como se viu atrás, o termo NSP engloba diferentes substâncias e produtos, em 

função do país, sendo agrupados em tipologias nem sempre coincidentes.  

Segundo as Nações Unidas (UNODC, 2013), as novas substâncias psicoativas 

distribuem-se por sete categorias: canabinóides sintéticos, catinonas sintéticas, 

quetamina, feniletilaminas, piperazinas, plantas e «outras» (onde pontuam as 

triptaminas). 

Em Portugal, a portaria anexa à Decreto-Lei 54/2013, recentemente aprovada, 

divide as NSP por tipologias ligeiramente diferentes: feniletilaminas e derivados, 

piperazinas e derivados, derivados da catinona, canabinóides sintéticos, 

derivados/análogos da cocaína, plantas e respetivos constituintes ativos e «outras» 

(onde se inclui a quetamina).  

Já em Espanha, a tipologia é substancialmente diferente: anfetaminas, 

piperazinas, pirrolidinofenonas, quetamina, spice drugs, GHB/GBL e outras substâncias 

de abuso de origem vegetal. 

Simplificando muito, pode dizer-se que nos anos 90 chegaram ao mercado as 

chamadas «drogas sintéticas» (essencialmente feniletilaminas e triptaminas) e, dez 

anos depois, já com o atual fenómeno das NSP, apareceram em maior força as 

piperazinas, as catinonas sintéticas, os canabinóides sintéticos e também muitos 

produtos de origem natural. 

Para os consumidores, em traços gerais, as NSP não se dividem em termos químicos 

mas em função dos efeitos provocados. Destacam-se os produtos que são vendidos 

como «fertilizantes de plantas» e aqueles que são vendidos como «incensos» ou 

«misturas herbáceas». Pode dizer-se que os primeiros são estimulantes análogos da 

cocaína e ecstasy, vendidos em pó, e os segundos são canabinóides sintéticos, 

análogos à cannabis, para fumar. 

Algumas lojas portuguesas apresentavam nas suas páginas virtuais uma lista dos 

produtos mais vendidos, destacando-se o kick, o bloom, o bliss e o blow produtos 

descritos pelos consumidores como «pós para cheirar» (basicamente substitutos da 

cocaína). 

 

Consumos 

 

Não há ainda um grande conhecimento do uso de NSP a nível europeu, sobretudo 

no que diz respeito a frequências e padrões de consumo. Tal como se pouco se sabe 

sobre o perfil dos consumidores, as suas motivações ou mesmo a dimensão dos 

problemas associados ao consumo. Os dados que têm surgido nos últimos anos são 

essencialmente referentes a prevalências de consumo. 

Um exemplo consiste num estudo promovido há dois anos pelo Eurobarómetro (The 

Gallup Organization, 2011), que permite comparar, pela primeira vez, a situação de 

diferentes países da Europa em relação às NSP (descritas no relatório como “novas 

substâncias que imitam os efeitos de drogas ilícitas”). 



 Novas substâncias psicoativas 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

19 

De acordo com o estudo, 5% dos jovens inquiridos (15-24 anos, N=12.000) em vinte 

sete países europeus já consumiu NSP alguma vez na vida. Portugal (6%) apresenta 

uma prevalência um pouco superior à média. Em 2011, os países com maiores 

prevalências eram Irlanda (16%), Polónia (9%), Letónia (9%) e Reino Unido (8%). 

Em Portugal, o III Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na 

População Portuguesa, realizado em 2012, revela que 0.4% da amostra representativa 

(entre os 15 e os 74 anos) já consumiu novas substâncias psicoativas alguma vez na 

vida. Esta prevalência está ao nível do consumo ao longo da vida de outras 

substâncias, como anfetaminas (0.4%), cogumelos mágicos (0.5%) ou LSD (0.5%), o que 

confirma a dimensão que o fenómeno das NSP alcançara já. No entanto, o consumo 

nos últimos doze meses é bem menos expressivo (0.1%). Como acontece com outras 

substâncias psicoativas, as prevalências de consumo (neste caso, ao longo da vida) 

são maiores nos grupos etários mais jovens: 1% entre os indivíduos com idades 

compreendidas entre 15 e 24 anos, e 0.8% para o grupo etário dos 25 aos 34 anos 

(Balsa et al., 2013). 

Mais recentemente, o SICAD promoveu um estudo (Ribeiro et al., 2013) entre 

estudantes de universidades de Lisboa (N=500). Os autores concluíram que 29% dos 

inquiridos já tinha consumido NSP alguma vez na vida. No que toca aos últimos 12 

meses, a prevalência apurada foi 18.6%. 

Ainda de acordo com o estudo, os produtos mais consumidos são o bloom, 

misturas herbáceas como Gorby mix e Fidel mix, e a salvia divinorum.  

 

Consequências de saúde 

 

No fim de Setembro de 2012, a Direção-Geral da Saúde instruiu os hospitais do 

Serviço Nacional de Saúde para que, entre 1 de Outubro e 31 de Dezembro desse 

ano, reportassem todos os casos graves18 registados nos serviços de urgência suspeitos 

de terem sido desencadeados pelo consumo de novas substâncias psicoativas. Para 

tal, emitiu uma ficha de notificação, para registo de sintomas físicos, diagnóstico 

clínico, sequelas, caracterização do consumidor e da substância, etc. 

No final de Dezembro, foi redigido um relatório (DGS, 2012), que analisou as 34 

notificações recebidas 19 . De acordo com os casos reportados pelas cinco 

Administrações Regionais de Saúde, verifica-se que os consumidores que recorreram 

às urgências são sobretudo pertencentes a grupos etários jovens: aproximadamente 

80% dos casos notificados são referentes a indivíduos com menos de 30 anos. 

Um pouco mais do que um quarto dos indivíduos (26,4%) já tinha tido episódios 

anteriores, pelo que a grande maioria nunca tinha recorrido aos serviços de urgência 

em consequência complicações no seguimento do consumo de NSP. 

O sintoma mais frequentemente identificado pelo diagnóstico e pela observação 

clínica foi um estado confusional agudo (44,1%), enquanto 35,2% dos casos foram 

                                                   
18 «Casos graves» são descritos como óbitos ou situações a necessitar de cuidados clínicos complexos, nomeadamente em 

unidades de cuidados intensivos, ou internamento hospitalar.  

19 Do total de notificações recebidas pela DGS, uma diz respeito ao ano de 2010, outra é referente a 2011, sendo o grosso 

(32) de 2012. No entanto, não é referido quantos serviços de urgência reportaram casos ou quais não enviaram dados, pelo 

que não há forma de aferir a representatividade. 
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registados como episódios psicóticos agudos. Destacam-se também estados de 

ansiedade (32,4%) e arritmias (11,8%). 

Apesar de não se terem registados óbitos ou paragens respiratórias, ocorreram dois 

casos de coma (correspondente a 5,9% das notificações) e quase metade dos 

episódios (47%) obrigou a internamento hospitalar. Apenas num caso (2.9%) foram 

reportadas sequelas físicas, enquanto a prevalência de sequelas ao nível da saúde 

mental foi um pouco mais elevada (14.7%). 

Contudo, o levantamento promovido pela DGS não confirmou as notícias 

veiculadas pela comunicação social portuguesa, onde, de forma continuada, se 

falava de óbitos registados no país em consequência do consumo de NSP (Correio da 

Manhã, 28/12/2012).  

Entre os produtos citados como responsáveis pelas notificações, destacam-se produtos 

como bloom, 2CB, CM21, ASAP e shiva, e também uma designação genérica como «ervas 

sintéticas». 

Na Madeira, a Secretaria Regional dos Assuntos Sociais (2013) divulgou números 

que apontam para uma situação mais preocupante em relação às consequências do 

consumo. Em 2012, verificaram-se na Região Autónoma 308 episódios atendidos na 

urgência hospitalar e 63 internamentos na Unidade de Tratamento de 

Toxicodependentes em virtude do consumo de NSP. 

Os dados da Secretaria Regional dos Assuntos Sociais confirmam que, na Madeira, 

o fenómeno teve contornos diferentes. Assim, o consumo de novas substâncias 

psicoativas (com destaque para produtos à base de mefedrona) concentrou-se em 

adultos e não tanto em jovens: de facto, 57% dos indivíduos que necessitaram de 

internamento tinha mais de 30 anos. 

Dos internados na Unidade de Tratamento de Toxicodependentes da Madeira 

devido a consumo de NSP, 80% estavam desempregados. Dos 206 utentes internados 

em 2012 na Casa de Saúde São João de Deus, 50% estavam desempregados. 

De acordo com o recolhido na Internet, entre os consumidores de NSP nesta 

Região Autónoma incluíam-se um número considerável de consumidores e ex-

consumidores de drogas injetáveis, o que pode explicar a diferença de realidades 

entre a Madeira e Portugal continental. 

 

«O que ainda li em lado nenhum é que cá na Madeira a gente injeta a 

mefedrona20» 

 

A informação recolhida vem reforçar que o perfil de consumidores de NSP não é 

sempre o mesmo, mas varia de realidade para realidade social. E também que os 

problemas de saúde decorrentes do consumo destas substâncias variam em 

conformidade, nomeadamente em função do padrão de consumo e o perfil de 

consumidores.  

 

 

                                                   
20 O consumo injetável de mefedrona entre grupos de consumidores problemáticos é hoje uma realidade em determinados 

países europeus, como Hungria, Áustria, Roménia e Reino Unido, por exemplo (OEDT, 2013). 
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Representações sociais 

 

O trabalho de recolha de informação sobre a salvia divinorum, através de uma 

monitorização da Internet, nomeadamente em fóruns eletrónicos de discussão, 

permitiu ter acesso a informação sobre a realidade mais ampla das novas substâncias 

psicoativas em Portugal.  

Remetendo para o fim do relatório (ver Anexo 1: Palavras de consumidores) as 

citações daqueles que têm contacto com as NSP, que ilustram e sustentam as 

principais conclusões, pode dizer-se que, em síntese, foi possível constatar: 

 

 A Importância do ciberespaço. Muitos estudos e relatórios salientam o papel 

decisivo da Internet no surgimento do fenómeno das NSP (PNSD, 2011), 

nomeadamente através do comércio em linha. No entanto, o ciberespaço 

não é só um local de aquisição, mas também um espaço de discussão, 

aprendizagem e socialização com as novas substâncias21. Através da análise 

do que é deixado escrito na Internet por consumidores portugueses, constata-

se que abundam no ciberespaço discussões e trocas de informações sobre as 

substâncias: as preferidas, as que devem ser evitadas, as que são consideradas 

seguras e as que comportam riscos, em função dos efeitos provocados. Mais, é 

na Internet que os consumidores (ou potenciais consumidores) colocam as suas 

dúvidas (onde comprar, que produto adquirir para obter determinado efeito, 

que doses tomar, que medidas de uso seguro adotar, etc.), e é também onde 

outros (porventura, mais experientes) respondem e deixam conselhos. Nesse 

sentido, a Internet funciona como espaço de informação e aprendizagem 

sobre as drogas, em geral, e sobre as NSP, em particular.22 

 

 A carência de informação. Apesar do já referido potencial revelado pela Internet 

como espaço de aprendizagem, a monitorização efetuada permitiu verificar que, 

entre os consumidores, existe uma considerável falta de informação e desinteresse 

pelo conhecimento em relação a determinados aspetos das NSP, 

nomeadamente em termos de composição dos produtos e de consequências 

para a saúde. Uma confusão encontrada com alguma frequência foi a assunção 

por parte dos consumidores de que as substâncias são efetivamente aquilo que as 

lojas anunciam ser (por forma a escapar ao controlo legal): incensos para queimar 

e fertilizantes para plantas (ou adubos, como é dito popularmente) que 

transitaram do mercado agrícola para o das drogas. 

 

A má imagem geral das NSP. Nas várias reportagens e notícias que foram saindo 

nos meios de comunicação social portugueses sobre as novas substâncias 

psicoativas frequentemente se dizia que os consumidores tendem a encarar as 

NSP como substâncias inofensivas e mais seguras do que as drogas ilícitas, 

sobretudo por serem, à data, de venda livre e, portanto, alvo de um pretenso 

                                                   
21  Tal revela-se particularmente importante, dado que, por tratar-se frequentemente de substâncias que acabam de 

chegar ao mercado, pouco se sabe acerca delas a nível institucional. Assim, a única informação disponível aos potenciais 

consumidores é a dos seus pares, e não uma informação validada cientificamente. 

22 Através da monitorização da Internet é possível, por exemplo, antecipar tendências, ao verificar que substâncias, num 

determinado momento, estão a ser mais procuradas ou mais debatidas, quais são vistas como perigosas ou, pelo contrário, 

consideradas inofensivas. A monitorização do ciberespaço provou ser uma ferramenta importante para recolher dados 

sobre práticas de risco, padrões de consumo, representações sociais, fenómenos emergentes, ou reemergentes, etc. 
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controlo de qualidade. No entanto, a monitorização efetuada à Internet não 

permite chegar à mesma conclusão. Através da análise de fóruns eletrónicos 

de discussão, onde o assunto das NSP é debatido, concluiu-se que as opiniões 

são muito díspares e dependem da população e também dos produtos 

psicoativos em causa. Em muitos casos, as substâncias são vistas com alguma 

desconfiança: alguns produtos comerciais são vistos como de má qualidade, 

viciantes, associadas a doenças e consequências físicas nefastas. O termo 

«sintético» tende a ser empregue de forma depreciativa, associado a 

adulteração e utilização de compostos impróprios para consumo humano. Em 

suma, parecem ser poucos os consumidores que acham as NSP mais seguras 

do que as drogas ilícitas.  

 

 A existência de uma relação entre NSP e substâncias ilícitas. Segundo a 

monitorização efetuada, é transversal à maioria dos consumidores um discurso 

que compara umas e outras. Uma grande fatia dos consumidores tende a ver 

as drogas ilícitas como naturais, e as NSP como produtos sintéticos. Alguns 

consumidores valorizam as NSP por serem mais baratas, particularmente 

potentes e (à data) mais disponíveis, por serem lícitas. De uma forma ou de 

outra, fica claro que os consumidores de NSP, em geral, parecem também usar 

drogas ilícitas. Muitas vezes, o consumo dos produtos adquiridos nas smartshops 

é um complemento ou um recurso, por exemplo quando as substâncias ilegais 

não estão disponíveis, o seu preço sobe ou a qualidade/grau de pureza baixa. 

Parece claro que o fenómeno das NSP não está desligado de um fenómeno 

maior, que é o consumo de drogas, sendo que os consumidores são, em 

grande medida, os mesmos. Nesse sentido, fará mais sentido falar num perfil de 

consumidores que está disposto a correr maiores riscos. 

 

 A dificuldade em traçar um perfil do consumidor-tipo. Este tipo de estudos não 

permite chegar, de uma forma sustentada, a conclusões deste género. Ainda 

assim, pode dizer-se que algumas substâncias parecem mais procuradas por 

determinados perfis de consumidores. A mefedrona (bem como outros 

produtos estimulantes), tida como um substituto da cocaína e do MD (ecstasy 

de género mais euforizante), é consumida por frequentadores mais assíduos de 

discotecas, por exemplo. Antes da proibição, as NSP pareciam ser consumidas 

em Portugal essencialmente por clubbers, jovens universitários, adolescentes 

(que aproveitavam serem de venda livre) e ex-consumidores de drogas 

injetáveis (nalguns casos, também atuais consumidores de heroína e cocaína 

por via injetável). No entanto, são necessários mais estudos para determinar, 

como mais rigor, quem é que consome as novas substâncias psicoativas. 

 

 A dificuldade em traçar padrões de consumo. Tal como em relação ao perfil 

dos consumidores, é difícil aferir padrões de consumo. De acordo com a 

análise da interação entre consumidores na Internet, parece, contudo, que a 

curiosidade é a principal motivação para o consumo e experimentação de 

muitos destes produtos. Nesse sentido, e de um modo geral, o consumo de NSP 

parece ser mais experimental e esporádico do que intensivo. No entanto, 

alguns produtos (nomeadamente aqueles vendidos como fertilizantes para 

plantas) parecem estar associados a consumos mais frequentes e, até mesmo, 

a estados de dependência física e/ou psicológica. 
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 A existência de comportamentos de risco. A monitorização efetuada 

identificou, nas palavras dos consumidores, um elevado número de práticas de 

risco. A começar nos já referidos policonsumos e no desconhecimento de 

práticas de uso seguro, por exemplo. Mas também a curiosidade e procura por 

substâncias o mais potente possíveis em termos de ação psicoativa. Muitos dos 

riscos parecem ser assumidos pelos consumidores, mas frequentemente 

desvalorizados. Embora pouco ou nada tenha que ver com as NSP, foi possível 

identificar um fenómeno novo ou, pelo menos até aqui, considerado pouco 

comum entre os mais jovens: uma certa curiosidade acerca da heroína, já não 

se verificando a rejeição completa em relação a esta substância que marcava 

o discurso dos jovens há anos atrás23. Tal reforça a ideia do gosto pelo risco que 

marca o discurso dos consumidores de novas substâncias psicoativas. 

 

                                                   
23 Não se pode depreender daqui que o consumo de heroína esteja a aumentar entre os mais jovens, apenas que, 

sobretudo no que toca às representações sociais, há um perfil de consumidores que, ao contrário do que outros estudos 

concluíram (Calado 2006; Calado, 2009), manifesta hoje alguma curiosidade em relação à substância e disposição de a 

consumir (sobretudo a nível experimental). 
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História de uma planta 

A salva é um género botânico da família lamiaceae24. A salvia divinorum é uma 

entre muitas centenas de espécies de salva existentes em todo o mundo, e a única 

com propriedades psicoativas conhecidas. O género de salva mais difundido e 

popular é a salvia officinalis (ou salva-comum), natural da bacia do Mediterrâneo (ver 

figura 1). 

 

Figura 1: Salva-comum 

(foto do autor) 

 

Há séculos que a salva é usada extensivamente em diversas culturas, sobretudo 

como planta ornamental, erva aromática e também como planta medicinal. Não é 

certamente por acaso que o termo salva (ou salvia, em latim) deriva de salvar (ou 

salvare, em latim) (Valdés et al., 1983). Ainda hoje, em muitos pontos do mundo, o 

imaginário popular associa a salva a propriedades curativas ou paliativas. 

A salvia divinorum é um tipo de salva descoberto no sul do México25, uma planta 

perene que cresce (um a dois metros) em ravinas e zonas húmidas de Sierra 

Mazateca, na cordilheira de Sierra Madre, no estado de Oaxaca, entre 750 e 1500 

metros de altitude (Epling & Játiva, 1962; Valdés et al., 1983). Tem como princípio ativo 

                                                   
24 O membro mais conhecido da família botânica lamiaceae é provavelmente a menta ou a hortelã. 

25 A planta foi descoberta do México e, ao que tudo indica, será originária deste país, embora a questão seja objeto de 

debate. Há autores que defendem que, por não haver nome indígena para a planta, tal poderá querer dizer que esta foi 

introduzida após a chegada dos conquistadores espanhóis. 
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a salvinorina A26 , uma das substâncias psicoativas naturais mais potentes que se 

conhecem, e que é responsável por efeitos alucinogénios muito específicos e 

peculiares, que, dependendo do modo e da quantidade consumida, podem incluir 

alucinações, despersonalização e desrealização.  

É, em vários sentidos, considerada uma planta rara. Por um lado, cresce ao ar livre 

numa pequena e remota zona do globo. Por outro lado, muito dificilmente se reproduz 

por sementes (não só raramente dá sementes como, quando dá, estas não são 

geralmente viáveis). É, portanto, cultivada a partir de cortes de um exemplar adulto. 

Na serra mexicana, onde foi encontrada pela primeira vez, a planta propaga-se 

criando raízes quando toca na terra (Siebert, 2009). 

Alguns botânicos consideram a salvia divinorum uma planta «cultigene», isto é, que 

é cultivada mas não se conhece em estado puramente selvagem. Mesmo as plantas 

encontradas em Sierra Mazateca foram aparentemente cultivadas pelos índios locais, 

através de propagação vegetativa. Autores há que defendem que, precisamente 

porque as sementes da planta são tão raras, a maioria dos exemplares existentes em 

jardins botânicos e em circulação comercial hoje em dia pelo mundo inteiro tem 

origem em apenas dois ou três clones colhidos no México na segunda metade do 

século XX (Siebert, 2009; EMCDDA, 2011). 

No que toca à estrutura química, a salvia divinorum é uma planta 

verdadeiramente singular. Ao contrário da maior parte das drogas ilegais, a salvia 

divinorum não tem como princípio ativo um alcaloide mas antes um diterpeno. A 

salvinorina é, de resto, o único alucinogénio conhecido que não é alcaloide (ou seja, 

não contém átomos de nitrogénio), e, ao contrário da maioria das outras substâncias 

com propriedades alucinogénias, a salvinorina A não atua sobre os recetores de 

serotonina, mas sim sobre os recetores de opióides kappa. Apesar de ser uma planta 

com propriedades alucinogénias, quimicamente a salvia divinorum é muito diferente 

de substâncias como o LSD, a mescalina ou a psilocibina, por exemplo (Roth et al., 

2002; Bucheler et al., 2005). 

A salvia divinorum é descrita por alguns autores como um alucinogénio de curta 

duração (Deluca et al., 2009). Outros defendem que considerar a planta um 

alucinogénio é bastante redutor, preferindo termos como «enteógeno» (ou seja, que 

permite a manifestação interior do divino, através de visões), «encantógeno» (ou seja, 

que produz encantamento, através de visões), ou «onirógeno» (ou seja, que induz 

sonhos) (Wasson, 1962; Siebert,1999). 

Pode dizer-se que a grande diferença da salvia divinorum em relação a outros 

alucinogénios é que as alucinações profundas que pode provocar não são 

essencialmente visuais, mas antes distorcem ou afetam a perceção da identidade, a 

noção de espaço, tempo e realidade, sendo todos os sentidos potencialmente postos 

em causa durante a trip. Outra característica que distingue a salvia divinorum é que os 

seus efeitos são de curta duração. Dependendo do modo de consumo, em média 

estes podem ir de poucos minutos a cerca de meia hora, o que é uma duração 

bastante inferior à generalidade dos outros alucinogénios. 

Devido à sua peculiaridade química, nos últimos anos, a salvia divinorum tem vindo 

a ser objeto de pesquisa científica, sobretudo na área farmacêutica (Yan & Roth, 

2004). Alguns investigadores da área da bioquímica acreditam que a salvinorina A, por 

ser um agonista de recetores opióides kappa, apresenta um potencial considerável 

para a farmacologia, podendo vir a ser a base de futuros medicamentos muito 

                                                   
26 Nas folhas da planta estão também presentes, em muito menores concentrações, salvinorinas B, C, D, E, F e G, mas não 

se provaram psicoativas (Jermain & Evans, 2009). 
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eficazes no combate à dor sem produzir dependência, e contribuir para o 

desenvolvimento de anestésicos de curta duração, bem como fármacos contra a 

esquizofrenia, o alzheimer ou a doença bipolar, entre outros (Sheffler & Roth, 2003). 

No entanto, apesar das diferenças, a planta partilha com outros alucinogénios 

algumas características fundamentais: uma toxicidade reduzida, uma ação psicoativa 

a partir de quantidades muito reduzidas, efeitos fisiológicos pouco expressivos e 

sobretudo psíquicos. 

Segundo pesquisas etnográficas (Valdés et al., 1983), já os índios mazatecas 

usavam a salvia divinorum como fármaco, nomeadamente para tratar dores de 

cabeça, reumatismo, artrite ou alcoolismo (Deluca et al., 2009). No entanto, na cultura 

mazateca, do ponto de vista de utilidade medicinal, a salvia divinorum era vista como 

uma planta menor, usada sobretudo em alturas do ano em que outras plantas e ervas 

(nomeadamente sementes de morning glory e cogumelos mágicos ou psilocibinos), 

consideradas mais eficazes, não estavam disponíveis. 

Embora já se conheça hoje, de uma forma genérica, o modo de funcionamento 

do seu princípio ativo no cérebro humano, não se compreendem ainda totalmente as 

razões que explicam a psicoatividade da salvia divinorum. Embora, comparando com 

outras novas substâncias psicoativas, a planta tenha sido objeto de bastantes estudos 

(nomeadamente etnográficos, botânicos e químicos), a verdade é que a maior parte 

da investigação é recente, havendo muito por descobrir e também por explicar 

(EMCDDA, 2011). 

De igual modo, embora tenham surgido nos últimos anos um conjunto de estudos 

que apresentam prevalências de consumo de salvia divinorum, pouco se sabe em 

concreto acerca dos padrões de consumo ou mesmo em relação ao perfil dos 

consumidores, por exemplo. 

A maior parte dos autores que estudaram o assunto concorda num ponto: sabe-se 

pouco sobre a salvia divinorum, sobretudo em relação à sua toxicidade e às 

consequências do consumo a médio e longo prazo27, nomeadamente nos meios 

recreativos, onde esta é consumida de uma forma em tudo diferente do que ocorria 

tradicionalmente entre os índios mazatecas. 

Tradicionalmente, a planta era mascada e engolida28 ou tomada em infusões, 

enquadrada em práticas xamânicas. Segundo o método tradicional, as folhas de 

salvia divinorum eram tomadas sempre em número par29 (geralmente entre 10 e 60), 

devendo a cerimónia xamânica ser feita sempre com as pessoas orientadas para leste 

(Wasson, 1962). Assim consumida, a planta tem um efeito psicoativo lento (para se 

atingir um estado alterado de consciência, por exemplo, é necessário mascar durante 

30 minutos), não muito potente mas prolongado. 

Com o consumo da planta, os índios mazatecas não tinham, portanto, acesso às 

alucinações profundas que, como se verá mais à frente, procuram hoje os 

consumidores modernos. Seja porque os xamãs nunca descobriram o potencial 

alucinogénio da planta, ou porque não pretendiam alterar radicalmente a perceção 

da realidade, antes induzir uma predisposição para o contacto com o divino. Isto é, na 

cultura mazateca, a salvia divinorum tinha um valor utilitário: o consumo não constituía 

                                                   
27 Embora geralmente tida como uma planta de baixa toxicidade e pouco aditiva, em virtude da ação do seu princípio 

ativo sobre os recetores de opióides kappa, não há estudos científicos que suportem ou contrariem tal assunção. 

28 As folhas de salvia divinorum eram enroladas num maço, que depois era mascado durante algum tempo, e só depois 

engolidas. 

29 À imagem da salvia divinorum, também os cogumelos alucinogénios eram contados e consumidos aos pares (Wasson, 

1962; Bucheler et al., 2005). 
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um fim em si mesmo, antes era uma ferramenta utilizada de forma ritual no contexto 

de uma cerimónia xamânica maior. 

Na cultura mazateca, onde o consumo da planta é centenário, a salvia divinorum 

era e é ainda hoje conhecida como hierba Maria, ska Maria, ska pastora ou hierba de 

los dioses, sendo associada simbolicamente à Virgem Maria, apoiada na crença de 

que a planta é, de alguma forma, a incarnação de Nossa Senhora30 (Wasson, 1962). O 

que pode explicar a reverência, o respeito e a discrição com que a planta é tratada, 

e a relutância que os índios locais sempre manifestaram em falar dela a forasteiros e, 

sobretudo, a estrangeiros (Sheffler & Roth, 2003). 

Quando, no século XVI, os conquistadores espanhóis chegaram ao território onde 

hoje é o México depararam com o uso de diversas plantas alucinogénias por parte 

dos indígenas, com destaque para os cogumelos psicoativos 31  a que xamãs e 

curandeiros locais recorriam com frequência32. Desse uso há registos históricos com 

vários séculos33. Sobre a salvia divinorum em concreto, pelo contrário, nada há escrito 

ou foi registado por ocidentais até meados do século XX (Wasson, 1962), tendo 

passado despercebida a conquistadores, exploradores, etnógrafos e viajantes que, a 

partir do século XVI, passaram pela região (Valdés et al., 1983). 

Como se verá, a descoberta da salvia divinorum está ligada ao estudo dos 

cogumelos mágicos. Os primeiros ocidentais que se interessaram pela planta foram, 

numa primeira fase, especialistas em cogumelos psicoativos mexicanos que, ouvindo 

falar de uma planta usada como substituto34 nos mesmos rituais e cerimoniais (Wasson, 

1962), procuraram saber mais sobre ela. 

De facto, ouviu-se falar da planta pela primeira vez fora da cultura mazateca 

somente no final da década de 30 do século XX, quando Jean Basset Johnson, um 

antropólogo americano a fazer trabalho de campo em Sierra Mazateca sobre o 

xamanismo local e o papel dos cogumelos alucinogénios nas práticas culturais, tomou 

conhecimento em 1938 do uso de uma infusão preparada a partir de folhas de uma 

planta que os nativos chamavam hierba Maria, que seria usada em rituais de 

adivinhação e cura espiritual (Valdés, 2001). 

Foi o austríaco emigrado no México Roberto Weitlaner, sogro de Jean Johnson, 

também antropólogo e igualmente interessado no estudo dos cogumelos psicoativos, 

quem registou e descreveu pela primeira vez, já na década de 50 do século XX, o uso 

ritual de hierba Maria por xamãs mazatecas. Contudo, Weitlaner baseou-se em 

informantes, não tendo assistido à cerimónia nem contatado diretamente com a 

planta. 

Weitlaner, que começou a estudar o uso de cogumelos mágicos em meados da 

década de 30 do século XX, conduzia desde essa altura pesquisas etnográficas 

frequentes na região de Oaxaca. No entanto, tal como Johnson antes dele, Weitlaner 

                                                   
30 Como é frequente no continente sul-americano, tal associação deve conter laivos de crenças pré-cristãs, dado que na 

simbologia cristã a Virgem Maria não é comumente associada à imagem de uma pastora. 

31 Teonanáctl, ou «cogumelo maravilhoso» em língua indígena, era o termo genérico para designar as diferentes espécies 

de fungos psilocibinos existentes na América Central (Escohotado, 2004). Os cogumelos sagrados encontram-se 

representados recorrentemente na arte pré-colômbica, desde, pelo menos, a civilização Maia, há 3.000 anos atrás 

(McKenna, 1992; Silva, 2007). O mesmo não se passa com a salvia divinorum. 

32 No continente americano, para grande espanto europeu, os descobridores ocidentais depararam com o uso nativo de 

drogas visionárias (como cogumelos, DMT, San Pedro ou salvia divinorum, por exemplo) e drogas estimulantes (como 

cacau, tabaco, coca, guaraná ou mate, por exemplo). Historicamente, o uso das primeiras sempre foi mais condenado, 

primeiro pelas autoridades religiosas, depois pelos Estados (Escohotado, 2004). 

33 A História Natural das Índias, de Francisco Hernández, publicada em 1580, foi a primeira grande obra de apresentação 

da flora do Novo Mundo, onde são descritas cerca de 3.000 plantas (Escohotado, 2004). 

34 Ao contrário dos cogumelos mágicos, a salvia divinorum está presente o ano inteiro, sendo vista pelos xamãs e os 

curandeiros mazatecas como uma boa opção de substituição. 



História de uma planta 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

29 

não procurou aprofundar o assunto, ficando o uso de salvia divinorum entre os índios 

mazatecas apenas como uma nota de rodapé no conjunto da sua obra. 

A figura chave na descoberta e introdução da salvia divinorum no Ocidente foi 

Gordon Wasson, que foi também o responsável pela disseminação e popularidade 

dos cogumelos mágicos fora do México. Wasson contará com a orientação, primeiro, 

de Roberto Weitlaner e, depois, da sua filha, Irmgard Weitlaner Johnson, viúva de Jean 

Johnson (Valdés, 2001). Antropóloga no Museu Nacional de Etnologia da Cidade do 

México e especialista em artefactos indígenas, Irmgard acompanhará inclusivamente 

Gordon Wasson em muito do seu trabalho de campo em busca da salvia divinorum, 

na década de 60 do século XX. 

Wasson, vice-presidente da JP Morgan e antropólogo amador, tinha um interesse 

particular pelo estudo do papel dos cogumelos mágicos na religião nativa da América 

do Sul, sendo considerado o fundador da etnomicologia. Durante anos, a partir de 

1953, abandonando temporariamente as suas funções no banco, em Nova Iorque, 

passou sucessivas férias de verão em expedições pelo México, à procura de 

cogumelos com propriedades alucinogénias em selvas, serras e outras zonas remotas e 

de difícil acesso. 

Numa das primeiras viagens, Wasson ouviu falar de uma planta a que os índios 

mazatecas se referiam como hierba Maria ou hojas de la pastora, e que seria usada 

em cerimónias e rituais xamânicos. Mais tarde, na expedição de 1960, teve acesso a 

exemplares de salvia divinorum, que trouxe consigo de volta para os Estados Unidos da 

América. Pediu, então, a Carl Epling, um botânico da Universidade da Califórnia, 

considerado um especialista mundial em salvas e mentas, que tentasse identificar a 

planta. No entanto, por falta de condições dos espécimes para análise, não foi 

possível proceder a uma identificação botânica rigorosa (Siebert, 2003). 

No ano seguinte, Wasson conseguiu finalmente autorização para assistir e 

participar numa cerimónia xamânica onde a planta era consumida. Sob supervisão de 

uma curandeira mazateca (através da qual tinha tido anteriormente acesso aos 

cogumelos psilocibinos35), ingeriu uma infusão preparada a partir de 34 pares de folhas 

frescas da planta. Foi possível confirmar, pela primeira vez, que a hierba Maria era 

usada pelos índios mazatecas com o mesmo propósito e no mesmo contexto 

cerimonial do que os cogumelos alucinogénios. 

Na expedição seguinte, em 1962, Wasson regressou ao México para uma nova 

expedição, desta vez acompanhado do famoso químico suíço Albert Hofmann, que 

havia sido o primeiro a sintetizar o LSD, em 1938. Ambos participaram numa cerimónia 

e consumiram a planta. Ao contrário do que sucedera no ano anterior, desta vez 

tiveram acesso 36  a plantas suficientes e em condições de se proceder a uma 

identificação botânica e análise química. Assim, enviaram para os Estados Unidos da 

América um corte da planta para que Carl Epling tentasse novamente uma 

identificação botânica, enquanto Hofmann guardou em álcool o sumo que espremeu 

das folhas para futura análise química. 

Contando com a colaboração de um colega, Carlos Játiva, Epling conseguiu 

finalmente identificar a planta enviada por Wasson. Reconhecendo tratar-se de uma 

nova espécie de salva, até aí desconhecida, Epling deu-lhe o nome de salvia 

                                                   
35 Com os seus relatos da experiência na imprensa internacional (nomeadamente na revista LIfe), Wasson haveria de tornar 

famosa a curandeira, Maria Sabina, a ponto de esta tornar-se um ícone da contracultura norte-americana. 

36 O material botânico a que tiveram acesso foi-lhes oferecido em mão, não tendo sido permitido a Wasson e Hofmann 

que se deslocassem ao local na serra onde a salvia divinorum crescia. Tal reforça a ideia de reverência e relutância em 

falar da planta a estrangeiros, atrás falada.   
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divinorum, depois de ler o relato da experiência de consumo de Wasson37 e de saber 

em que tipo de cerimónias a planta era usada (Epling & Játiva, 1962). 

De volta à Suíça, no seu laboratório, Hofmann tentou descodificar a estrutura 

química da planta, mas, após várias tentativas falhadas, acabou por desistir. Pouco 

tempo depois, na Califórnia, também Alexander Shulgin38, que viria a «inventar» o 

MDMA, falhou. Tanto um como outro podem ter sido enganados pelas suas próprias 

expetativas: até aí, nunca se tinha encontrado um alucinogénio que não fosse 

alcaloide (como o LSD ou a psilocibina, por exemplo) (Siebert, 2003). 

Por uma razão ou por outra, entre 1962 e 1982, a salvia divinorum foi objeto de 

pouca ou nenhuma investigação laboratorial. 

De facto, após a descoberta de Wasson e a identificação botânica de Epling e 

Játiva, em 1962, a planta entrou praticamente em esquecimento. Pelo contrário, os 

cogumelos alucinogénios gozarão nesta altura de uma enorme popularidade 

(McKenna, 1992). Muitos interessados acorreram àquela região do México, em busca 

dos cogumelos que Wasson tornou famosos. Entre eles, destaca-se Timothy Leary (que 

mais tarde fundará o Harvard Psilocybin Project). Chegaram a formar-se comunidades 

de hippies norte-americanos na região, que acabaram por ser desmanteladas pelas 

autoridades federais mexicanas, em 1969. A salvia divinorum só marginalmente 

despertou curiosidade nos jovens estrangeiros que viajavam até ao México em busca 

de experiências com substâncias psicoativas. 

Na década de 70, a salvia divinorum será como um segredo bem guardado, 

conhecida apenas em alguns meios muito restritos, e passará algum tempo até a 

planta voltar a ser objeto de estudo e análise química.  

No início da década de 80 do século XX, vinte anos depois da identificação 

botânica, foi finalmente identificado o princípio ativo da planta, por duas equipas de 

investigadores a trabalhar autonomamente, lideradas por Alfredo Ortega e Leander 

Valdés, respetivamente.   

Em 1982, Ortega, um investigador químico que trabalhava há anos na procura de 

novos compostos nas diferentes espécies de salva, foi o primeiro a isolar das folhas da 

salvia divinorum o seu princípio ativo. Ortega isolou muitos outros princípios ativos de 

outras espécies de salva, pelo que não deu grande importância a esta descoberta. 

Como a sua tarefa não estava diretamente relacionada com as propriedades dos 

compostos, no que diz respeito à salvia divinorum, deu o trabalho por concluído e não 

fez qualquer tentativa posterior de conhecer melhor ou analisar em profundidade o 

novo princípio ativo, a que chamou salvinorina. A fórmula química é C23H28O8. (ver 

figura 2). 

No ano seguinte, sem saber do trabalho de Ortega e colaboradores, Leander 

Valdés, um doutorando na área de etnobotânica, que tinha como objeto de estudo 

especificamente a salvia divinorum, identificou o mesmo princípio ativo (e um 

segundo, que estaria presente nas folhas da planta, em muito menores 

concentrações), a que chamou divinorina A e B39, respetivamente. 

 

                                                   
37 Hofmann (1980) haveria de afirmar, mais tarde, que a planta devia chamar-se salvia divinatorum e não divinorum. 

38 Shulgin teve acesso à planta através de Sterling Bunnell, psiquiatra e ecologista norte-americano, que viajou pelo México 

e recolheu exemplares de salvia divinorum na mesma altura do que Wasson.   

39 Como o trabalho de Ortega foi publicado primeiro, foi a sua designação que se tornou oficialmente aceite. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
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Figura 2: Estrutura molecular da salvinorina A 

(imagem retirada do sítio www.emcdda.europa.eu) 

 

Ao contrário de Ortega, Valdés procurou testar o princípio ativo, conduzindo testes 

em ratos, que o levaram a concluir que, biologicamente, os efeitos da salvinorina A 

eram muito semelhantes aos da mescalina. Valdés chegou inclusivamente a conduzir 

pesquisas etnográficas e etnobotânicas no México, onde ingeriu a planta (em forma 

de uma infusão preparada de 50 pares de folhas frescas) em duas cerimónias 

xamânicas, sob orientação de curandeiros mazatecas, à imagem de Wasson, vinte e 

tal anos antes (Rovinsky & Cizadlo, 1998).  

Embora sabendo, por experiência própria, tratar-se de uma substância psicoativa, 

Valdés nunca testou a salvinorina A em seres humanos, nem conduziu testes para 

determinar a psicoatividade da substância no cérebro humano e confirmar o seu 

verdadeiro potencial alucinogénio. 

Depois disto, passará quase uma década até finalmente se testar o princípio ativo 

de uma forma mais sistemática40. Mais uma vez, o avanço resultou de um esforço 

individual, movido sobretudo pela curiosidade e guiado pela procura de 

conhecimento científico: nesta altura, os tempos em que os interesses comerciais 

dominam por completo a descoberta de novas substâncias psicoativas ainda 

estavam para chegar.  

O norte-americano Daniel Siebert, sem formação química de base mas 

apaixonado por etnobotânica em geral e pela salvia divinorum em particular, por 

iniciativa própria, foi a primeira pessoa a estudar a planta de uma forma mais 

sistemática e também o pioneiro da investigação sobre a farmacologia humana da 

salvinorina A. 

Siebert ouviu falar pela primeira vez da salvia divinorum ainda na década de 70 do 

século XX, numa altura em que a planta era apenas conhecida em alguns meios de 

hippies, psiconautas e etnobotânicos (nomeadamente na Califórnia, onde Siebert 

                                                   
40 O hiato de tempo que medeia entre a identificação da planta, em 1962, e a realização de testes mais exaustivos ao seu 

princípio ativo, em 1994, poderá estar relacionado com o facto de salvia divinorum ser uma planta rara e quimicamente 

peculiar, de estrutura diferente do inicialmente esperado. Por outro lado, os avanços tecnológicos também devem ser 

tomados em consideração. 

http://www.emcdda.europa.eu/
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residia). Era tida como uma planta de efeitos similares à psilocibina mas de menor 

duração e potência. Contudo, era na época extramente rara e difícil de obter, 

mesmo nos circuitos onde circulavam outros alucinogénios (Siebert, 1999). 

Tomou, então, conhecimento da existência de consumidores esporádicos de salvia 

divinorum, embora, como conta (op. cit.), nenhum deles estivesse particularmente 

entusiasmado com a planta: pelo contrário, a maior parte queixava-se da ausência 

de efeitos, atribuindo as pretensas alucinações ao efeito placebo. 

Com algum esforço, Siebert acabou por ter acesso a um corte de salvia divinorum, 

cedido por Leander Valdés, que cultivou com sucesso na sua estufa, situada na 

Califórnia. A partir de meados da década de 90 do século XX, e durante anos, Siebert 

realizou estudos e análises de ordem vária em torno da planta e do seu princípio ativo. 

Testou vários métodos e modos de consumo, usando-se como cobaia ou contando 

com a colaboração de voluntários (Rovinsky & Cizadlo, 1998). 

Terá sido o primeiro a fumar as folhas secas da planta, modo de consumo 

desconhecido entre os índios mazatecas. Este modo de consumo revelou todo o 

potencial psicoativo da salvinorina A. Surpreso com os intensos efeitos alucinogénios 

das folhas fumadas, Siebert aprofundou os testes, aumentou as doses e experimentou 

concentrar a substância, dando origem aos extratos ou «folhas fortificadas», como 

também são conhecidos. 

Extratos são folhas secas da planta banhados com concentrados da substância 

ativa. Em laboratório, a salvinorina A é extraída, purificada e depositada novamente 

nas folhas secas em diferentes concentrações. São apresentados por potências (5x, 

10x, 20x, etc.), que supostamente correspondem às concentrações da salvinorina A (5, 

10, 20 vezes mais princípio ativo, respetivamente) (ver figura 3). 

 

Figura 3: Extratos (5X) de salvia divinorum 

(foto do autor) 

 

Num célebre artigo publicado no Journal of Etnopharmacology, Siebert anuncia as 

suas descobertas, assumindo-se, voluntária ou involuntariamente, como o guru da 

salvia divinorum (Siebert, 1994). Mais tarde, redigirá o Salvia Divinorum User’s Guide, 

guia que hoje está disponível na Internet traduzido em mais de 50 línguas. Tido como 

particularmente influente, o texto reúne o essencial da informação relativa ao 

consumo e ao cultivo da planta. 
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No entanto, só em 2002, já a planta era consideravelmente consumida nos Estados 

Unidos da América e na Europa, se descodificou completamente o modo de ação 

farmacológica da salvia divinorum. Tal deveu-se a Bryan Roth, um bioquímico a quem 

Daniel Siebert cedeu extratos de salvia divinorum para serem analisados em 

laboratório. Com base em testes no cérebro humano, Roth descobriu finalmente que a 

planta não atuava sobre os recetores de serotonina, como os outros alucinogénios, 

mas antes sobre os recetores kappa, que induzem os estímulos visuais. Concluiu-se ser 

uma substância farmacologicamente com características únicas. Segundo alguns 

autores, tal será decisivo para o estatuto legal que a planta mereceu até 

recentemente a nível mundial. 

Desde 1986 que, nos EUA, a lei federal proibia de forma genérica todas as 

substâncias com propriedades alucinogénias que atuassem sobre os recetores de 

serotonina. Devido à sua natureza quimicamente peculiar, a salvia divinorum ficava de 

fora das substâncias controladas. No entanto, a verdade é que a planta começou a 

ser vendida em sítios da Internet na segunda metade da década de 90 do século XX, 

muito antes, portanto, da descoberta de Roth (Girou et al., 2000). 

O surgimento da salvia divinorum como substância de consumo para propósitos 

recreativos no Ocidente é análogo ao que envolveu a ayahuasca, uns anos antes (no 

início da década de 90 do século XX) (González et al., 2006). Ambas são produtos 

naturais usados tradicionalmente num âmbito religioso e/ou ritual nos seus locais de 

origem que depois chegam ao Ocidente onde são consumidos sobretudo por 

adolescentes e jovens adultos num âmbito completamente diferente, essencialmente 

recreativo, e sem qualquer tipo de reverência cerimonial ou contexto religioso. 

Há certamente uma relação direta entre a oferta comercial da planta e o seu 

consumo. Contudo, não é possível afirmar taxativamente se o consumo aumentou 

porque a salvia divinorum passou a estar disponível para venda, nomeadamente na 

Internet, ou se, pelo contrário, a oferta aumentou em função de uma crescente 

procura para a planta, ou, pelo menos, para um perfil à sua medida (isto é, uma 

substância natural que provocasse alucinações). A posição mais consensual parece 

ser a primeira hipótese (EMCDDA, 2011). 

Primeiro nos EUA, e depois na Europa, a salvia divinorum ganhou alguma 

popularidade entre as camadas jovens, nomeadamente entre estudantes 

universitários (Lange et al., 2010), sendo apresentada aos potenciais consumidores 

como um «ácido legal», uma alternativa natural e lícita ao LSD. Tal aconteceu depois 

de se ter descoberto o potencial alucinogénio das folhas secas fumadas, sobretudo 

em extratos, e beneficiou da afirmação da Internet como local de socialização, 

discussão e aprendizagem sobre diversos fenómenos, entre eles a questão das 

substâncias psicoativas, particularmente importante para adolescentes e jovens 

adultos (Calado, 2006).  

A salvia divinorum começou a ganhar notoriedade em alguns meios da sociedade 

norte-americana, pelo que, a partir do ano 2000, o governo federal norte-americano e 

a Drug Enforcement Administration (DEA) passaram a monitorizar formalmente o 

consumo da planta. No entanto, nunca recomendaram expressamente ou atuaram 

no sentido de proibir ou condicionar a sua posse, consumo ou comercialização. 

O primeiro relatório da DEA sobre a salvia divinorum foi publicado em 2003, 

concluindo que a maior parte das pessoas que experimentam a planta pela primeira 

vez não pretende consumir uma segunda vez. No texto é defendido que a 

probabilidade de a salvia divinorum vir a tornar-se uma substância popular e de 

consumo expressivo era muito reduzida (Miller et al., 2009). De acordo com o relatório, 
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tal devia-se, em parte, ao facto dos efeitos alucinogénios da planta não serem 

propícios a contextos recreativos, como raves, festas trance ou espaços de diversão 

noturnas, incluindo discotecas. 

Contudo, no espaço de alguns anos, as coisas alteraram-se, tendo a DEA 

acabado por colocar a salvia divinorum na lista de substâncias que causam 

preocupação, isto é, um estado preliminar antes da proibição (Khey et al., 2008). Para 

tal contribuiu o aumento da perceção de consumo da planta e, sobretudo, o clima 

de alarme social que se começou a instalar na sociedade norte-americana, no 

seguimento de notícias de mortes atribuídas diretamente à salvia divinorum. 

A partir de 2005, foi aprovada legislação em vários estados norte-americanos no 

sentido de proibir a posse, consumo, cultivo e comercialização da salvia divinorum. Em 

alguns casos, a planta foi incluída numa lei destinada a controlar um conjunto de 

substâncias, noutros casos a legislação visou exclusivamente a salvia divinorum e o seu 

princípio ativo. Curiosamente, alguns estados preveem uma exceção à proibição, no 

caso de tratar-se de posse e cultivo para fins ornamentais, estéticos ou decorativos. 

Embora o grande foco de consumo da planta nos Estados Unidos da América 

tenha sido, desde o início, a Califórnia, foi na costa leste que primeiro se legislou contra 

a salvia divinorum. Em Abril de 2005, o estado de Nova Iorque foi o primeiro a controlar 

a planta, embora limitando apenas a venda. Poucos meses depois, a salvia divinorum 

foi incluída na lista de substâncias proibidas (classe 1) nos estados de Missouri e 

Louisiana. 

No seguimento do suicídio de um jovem de 17 anos (Brett Chidester), 

alegadamente sob o seu efeito, o estado de Delaware aprovou em poucas semanas 

uma lei (Brett’s law) que ditou a proibição da posse e do consumo da planta41. 

Pouco depois deste caso, que teve um impacto mediático considerável, no 

espaço de um ano, outros estados aprovaram leis semelhantes: Tennessee, Dakota do 

Norte, Flórida, Illinois, Kansas, Minnesota, Mississippi, Nova Jersey, Oklahoma, Carolina 

do Sul e Virgínia. Daí para cá, aprovou-se legislação no mesmo sentido em outros 

estados norte-americanos. Noutros, no entanto, as medidas legislativas propostas para 

controlar a planta e o seu princípio ativo não foram aprovadas, mantendo-se lícito o 

consumo, a posse e a comercialização da salvia divinorum. 

A nível mundial, a Austrália foi o primeiro país a banir a posse e consumo de salvia 

divinorum, em 2002, seguindo-se a Coreia do Sul, em 2005, e o Japão, em 2008. No 

resto do mundo, a salvia divinorum não tem suscitado grande alarme social, nem o 

seu consumo é considerado relevante ou um problema social, pelo que mantém o 

estatuto lícito. A preocupação com a planta parece, portanto, ser uma questão 

relevante predominantemente no Ocidente. 

 

A salvia divinorum tornou-se mais conhecida, mais disponível no mercado e 

também mais consumida com o fenómeno das novas substâncias psicoativas, à 

medida que, um pouco por toda a Europa, foram abrindo as primeiras lojas 

exclusivamente dedicadas ao comércio destas substâncias, e se desenvolveu uma 

verdadeira área de negócios. 

Na Europa, a Dinamarca foi o primeiro país a aprovar legislação relativa à salvia 

divinorum, em 2003, embora a planta tenha sido colocada na lista B, e não na A. Os 

primeiros países a proibir a posse, consumo, cultivo e comercialização da salvia 

                                                   
41 Por erro, lapso ou desconhecimento, a legislação aprovada neste estado não faz referência à salvinorina A, o princípio 

ativo. 
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divinorum foram a Bélgica e a Itália, em 2004, a Suécia, em 2006, a Lituânia, em 2008, a 

Rússia, em 2009. 

Outros países europeus proíbem o tráfico, comercialização ou a importação da 

planta, mas não criminalizaram o consumo. É o caso de Croácia, Alemanha, Polónia 

ou Espanha, por exemplo (EMCDDA, 2011).  

Em Portugal, a salvia divinorum foi assunto das primeiras notícias na comunicação 

social portuguesa em finais de 2011, sendo apresentada como uma alternativa legal 

ao LSD de venda livre em smartshops. Por cá, como se verá à frente, a planta é 

conhecida (e consumida) em alguns meios, mas em termos de opinião pública há um 

desconhecimento geral. 

Em Abril de 2013, através do Decreto-Lei nº54/2013, tornou-se ilegal em Portugal a 

produção, importação, exportação, publicitação, distribuição, venda e posse da 

salvia divinorum, e dos seus princípios ativos A e B42, juntamente com outras 158 novas 

substâncias psicoativas. 

Apesar das legislações aprovadas a nível nacional, a salvia divinorum não consta 

da lista de substâncias proibidas das Nações Unidas. 

 

                                                   
42 A lei refere expressamente a salvinorina A e B, embora, como se viu atrás, apenas a A seja psicoativa (Siebert, 1994). 
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Consumo de uma substância  

Ao contrário do que se poderia pensar a partir dos relatos dos índios mazatecas e 

das descrições dos antropólogos e exploradores ocidentais que descobriram, 

consumiram e trouxeram a salvia divinorum para o Ocidente, como, por exemplo, 

Gordon Wasson43 ou Albert Hofmann44, a salvinorina A, seu princípio ativo, revelou-se 

uma substância com fortíssimo potencial psicoativo. 

Entre os mazatecas, a salvia divinorum era usada como um substituto de outros 

psicotrópicos e vista sobretudo como uma planta facilitadora do contacto com o 

divino, através da indução de visões45. Era considerada uma planta menor em termos 

de psicoatividade, com menos utilidade farmacológica do que os cogumelos 

mágicos ou mesmo as sementes de morning glory46, também usados ritualmente por 

xamãs e curandeiros (Estrada, 1981). Não obstante, era (e ainda hoje é) uma planta 

sagrada para os mazatecas. 

Tradicionalmente, a salvia divinorum era consumida através de duas formas: pela 

ingestão de uma infusão preparada com o sumo das folhas frescas; e mascando e 

depois engolindo as folhas da planta, previamente enroladas num maço. Das duas 

formas, a absorção do princípio ativo fazia-se sobretudo através da mucosa bocal, o 

que se veio a provar não ser uma forma muito eficaz em termos de aproveitamento 

do potencial psicoativo da salvinorina A (a sua absorção pelo estômago é muito 

limitada, como demonstrou Daniel Siebert), pelo que o efeito dependia do tempo que 

o preparado estivesse no interior da boca antes de ingerido. 

Desta forma, no consumo tradicional, os primeiros efeitos faziam-se sentir 

sensivelmente ao fim de 10 minutos e podiam durar até cerca de uma hora. Os 

próprios índios não consideravam os efeitos muito intensos, em termos de potência, 

mas valorizavam a planta pelo que representava: era uma planta associada 

simbolicamente à Virgem Maria e entendida como tendo poderes místicos (Wasson, 

1962). 

Este tipo de consumo ocorria enquadrado numa cerimónia xamânica, de acordo 

com procedimentos rituais, que deviam ser respeitados e seguidos com preceito. Com 

rezas e cantos, o xamã acompanhava todo o processo, que devia ocorrer num 

                                                   
43 Após a primeira experiência de consumo de salvia divinorum, Wasson descreveu os efeitos da planta como muito mais 

fracos do que os provocados pelos cogumelos alucinogénios mexicanos (Valdés et al., 1983) 

44 Após a primeira experiência de consumo de salvia divinorum, Hofmann descreveu os efeitos provocados pela planta 

como um estado de maior sensibilidade mental mas sem provocar alucinações (Hofmann, 1980).  

45 Em muitas partes do mundo, nas cerimónias xamânicas é comum o curandeiro ou xamã entrar em contacto com os 

deuses ou divindades, pedindo ajuda ou orientação para resolver uma questão ou um problema de saúde. Este contacto é 

muitas vezes precedido de um estado de transe profundo, desempenhando os psicotrópicos um papel facilitador neste 

processo (Valdés et al., 1983).  

46  Entre os mazatecas, num processo que pode levar até dois anos, os futuros xamãs aprendem primeiro a utilizar 

ritualmente a salvia divinorum, depois as sementes de morning glory, e, por último, os cogumelos mágicos (Valdés et al., 

1983).  
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ambiente de recato, de preferência na penumbra e com o menor barulho possível. 

Para além disso, devia estar sempre presente uma pessoa sem consumir (Valdés et al., 

1983). 

A planta era, então, um elemento mais numa cerimónia maior, desempenhando 

um papel específico: no caso, predispor os participantes na cerimónia xamânica ao 

contacto com as divindades. A salvia divinorum era, então, essencialmente vista 

como um mediador, ajudando na viagem espiritual entre diferentes mundos, planos 

ou dimensões, de acordo com as conceções mazatecas. 

Como é comum nos contextos rituais, o consumo tradicional cingia-se às 

cerimónias, não sendo, portanto, a planta entendida como uma droga de abuso. Ou 

seja, os efeitos da salvia divinorum eram úteis e faziam sentido na lógica ritual, não 

sendo procurados ou desejados fora desse âmbito. 

As visões que a salvia divinorum provocava entre os mazatecas decorriam não só 

das propriedades psicoativas da planta mas também do contexto do consumo (com 

destaque para o silêncio e a escuridão) e das crenças. No mundo mazateca, a planta 

fazia, portanto, parte de um set e de um setting bem definidos, para usar a 

terminologia proposta por Norman Zinberg 47  (1984). O mesmo não se pode dizer 

acerca do consumo moderno.  

No Ocidente, nomeadamente nos meios recreativos, o consumo de salvia 

divinorum é, em muitos aspetos, radicalmente diferente (Miller et al., 2009). A começar 

pelo modo como a planta é consumida, como se viu atrás, mas também ao nível de 

motivações dos consumidores, contextos de consumo, enquadramento cultural, 

representações sociais, etc. 

Por exemplo, para os xamãs mazatecas as folhas da salvia divinorum devem ser 

consumidas frescas (vivas). Consumi-las secas (mortas) é entendido como uma ofensa. 

O mesmo se passa com a via fumada: para os xamãs, a ideia de queimar as folhas da 

planta é considerada uma heresia. 

A tabela 1 sintetiza as principais diferenças entre os dois tipos de consumo. 

 

 Consumo tradicional Consumo moderno 

Âmbito Ritual / cerimonial Introspetivo / recreativo 

Forma de consumo 

Infusão / ingestão Fumada 

Folhas frescas Folhas secas 

Folhas contadas aos pares Folhas desfeitas 

Efeitos 

Suaves Intensos 

Inebriantes Alucinações 

Prolongados Rápidos 

 

Tabela 1: Diferenças entre o consumo tradicional e o consumo moderno 

 

Na literatura, há muito poucas referências e ainda menos descrições do processo 

de entrada da salvia divinorum no mercado das drogas. O conhecimento é escasso, e 

faz-se sobretudo a partir do cruzamento de informação dispersa. Como se viu atrás, a 

                                                   
47  Segundo o autor, em termos gerais, o set pode ser descrito como o conjunto de expetativas e motivações do 

consumidor, enquanto o setting consiste no contexto sociocultural onde o consumo tem lugar. Com a teoria proposta, 

Zinberg chamou a atenção para que, no que diz respeito ao consumo de drogas, não importa apenas a substância 

psicoativa, mas que as dimensões psicossociais também devem ser levadas em conta e consideradas determinantes para 

a experiência do consumidor. 
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ideia mais consensual é a de que a planta começou por circular em meios restritos no 

Ocidente, com destaque para a comunidade hippie e psiconauta da Califórnia, a 

partir da década de 70 do século XX. De acordo com alguns autores, a salvia 

divinorum era aqui usada para fins de introspeção e viagem interior, mística ou 

sensorial (Siebert, 2003). 

Ao que tudo indica, à data, não existiriam propriamente canais de distribuição 

estabelecidos, pelo que a planta só ocasionalmente estava disponível para consumo, 

mesmo nos meios onde circulavam todo o tipo de drogas. Também não se sabe se a 

salvia divinorum que nesta altura era consumida provinha diretamente do México ou 

de exemplares cultivados em estufas noutros pontos do mundo, com destaque para os 

Estados Unidos da América. Neste sentido, nas décadas de 70 e 80, embora a planta 

fosse consumida, de forma mais ou menos esporádica, não se pode falar de um 

mercado de salvia divinorum. 

Um fator seguramente determinante na passagem para o contexto recreativo foi a 

descoberta (por Daniel Siebert) da maior potência alucinogénia das folhas secas 

fumadas, sobretudo na forma de extratos concentrados de salvinorina A. Dificilmente 

o consumo recreativo teria alcançado a dimensão que tem hoje se em causa 

estivesse uma substância com os efeitos suaves e inebriantes relatados pelos índios 

mazatecas. Se a predisposição para o contacto com o divino dificilmente pode ser 

considerado um efeito lúdico, já de alucinações profundas não se pode dizer o 

mesmo (dado que alucinogénios como LSD ou mescalina, por exemplo, há décadas 

que são consumidos por diversão). 

Se os índios mazatecas consumiam as folhas frescas da planta, os consumidores 

modernos consomem predominantemente folhas secas com concentrados do 

princípio ativo várias vezes superior ao normal. Nesse sentido, pode dizer-se que, com 

os extratos, passou a consumir-se essencialmente a substância (salvinorina A), e não 

tanto a planta. Com isso, os efeitos passaram a ser outros, bem mais potentes. 

Daniel Siebert (1999) propôs uma escala de intensidade para avaliar os efeitos da 

planta. De acordo com o que é conhecido com escala S-A-L-V-I-A, existem seis níveis 

de intensidade:  

 Nível 1 (S) de efeitos Subtis48 

 Nível 2 (A) de perceção Alterada49 

 Nível 3 (L) de visões Ligeiras50 

 Nível 4 (V) de visões Vívidas51 

 Nível 5 (I) de existência Imaterial52 

 Nível 6 (A) de efeitos Amnésicos53 

 

De uma forma simplista, pode dizer-se que os níveis 1 e 2 correspondem aos efeitos 

decorrentes do consumo tradicional e os níveis 3, 4 e 5 correspondem ao consumo 

moderno. O nível 6 é extremo e não desejado, sendo raramente descrito pelos 

consumidores. 

 

                                                   
48 Este estádio equivale a um estado que antecipa a meditação. 

49 Neste estádio, não ocorrem visões. 

50 Neste estádio, as visões ocorrem de olhos fechados, sem haver confusão com a realidade. 

51 Neste estádio, as visões são realísticas, e ocorrem tanto de olhos fechados como de olhos abertos. 

52 Neste estádio, a noção da realidade é profundamente alterada. 

53 Neste estádio, ocorre uma perda total ou parcial de consciência. 
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Em determinado ponto, na segunda metade da década de 90 do século XX 

(Vohra et al., 2009), a salvia divinorum começou a ser usada para fins lúdicos. É 

provável que os (novos) efeitos provocados pela planta tenham passado a ser 

valorizados como algo divertido ou que proporciona prazer, mais do que servir para 

um propósito de introspeção ou autoconhecimento. Os relatos dos consumidores 

passaram a incluir episódios de ataques de riso incontrolável, por exemplo. 

Na viragem do milénio, já um grupo de seis investigadores suíços (Giroud et al., 

2000) colocava a hipótese de a salvia divinorum, até aí praticamente desconhecida 

na Europa, vir a tornar-se uma «droga recreativa». Isto ainda antes de se conhecer o 

funcionamento farmacológico do seu princípio ativo, relembre-se. 

Em 2005, um grupo de investigadores alemães (Bucheler et al., 2005) publicou um 

artigo onde defendia que a salvia divinorum poderia vir a tornar-se uma planta cada 

vez mais apelativa para adolescentes e jovens adultos, nomeadamente na Europa. 

Segundo os autores, tal devia-se sobretudo a três fatores principais:  

 Podia ser encomendada facilmente e por preço acessível 

 O seu uso ia de encontro a anseios por escapes e introspeções filosóficas 

de alguns jovens, numa altura da vida em que procuram a sua própria 

personalidade 

 Inúmeros sítios da Internet ofereciam uma mistura de conselhos esotéricos, 

recomendações e instruções para melhor usar a planta 

 

De acordo com o Psychonaut Web Mapping Research Report (Deluca et al., 2009), 

a partir de finais da década de 90 do século XX, a salvia divinorum chamou a atenção 

dos consumidores recreativos devido sobretudo a 4 fatores principais: 

 Efeitos peculiares, nomeadamente alucinações intensas e bizarras 

 Estatuto lícito 

 Curta duração dos efeitos 

 Considerada uma planta que não conduz à adição 

 

A estes fatores propostos pelos autores citados, há a juntar um outro, igualmente 

importante nos dias de hoje. No consumo moderno, através da via fumada e das 

fortes concentrações do princípio ativo, os efeitos fazem-se sentir literalmente de forma 

imediata, 30 segundos a 1 minuto e meio depois da inalação. Nesse sentido, há uma 

satisfação quase instantânea. 

Em suma, atualmente a trip de salvia divinorum pode consistir numa experiência 

intensa, geralmente bizarra e difícil de explicar, desafiadora da realidade, que se 

desenvolve muito rapidamente e termina ao fim de pouco tempo. Segundo alguns 

autores, tal vai de encontro ao que alguns consumidores recreativos procuram. 

Ao que tudo indica, a salvia divinorum apareceu no mercado das drogas na 

segunda metade da década de 90 do século XX, em plena era das party drugs, 

quando os jovens (sobretudo europeus) «descobriram» (e redescobriram) uma série de 

drogas sintéticas e naturais que eram consumidas em contextos de diversão noturna, 

sobretudo raves e festas trance. Como se viu atrás, as mais emblemáticas eram o 

ecstasy (que permitia conviver e dançar melhor ou mais tempo), e o LSD (que permitia 

viagens e distorções sensoriais intensas). 

Não sendo propriamente uma party drug, a salvia divinorum passou a ser uma planta 

consumida em contexto recreativo, sobretudo em festas, entre grupos de amigos. Os 
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consumidores procuram, já não a introspeção interior, mas uma experiência lúdica 

(Bucheler et al., 2005; Singh, 2007). 

Na passagem para o contexto recreativo, deu-se uma dupla mudança. Não só os 

efeitos mudaram, devido à nova forma de consumo e ao trabalho em laboratório, 

como o perfil dos consumidores e as motivações de consumo mudaram também. Por 

outro lado, a época foi marcada pelo recrudescimento do consumo de substâncias 

alucinogénias. 

Em finais da década de 90 do século XX, a salvia divinorum era um dos produtos 

naturais consumidos por determinados grupos (sobretudo jovens europeus e norte-

americanos), juntamente com a ayahuasca ou os cogumelos mágicos (Carvalho et 

al., 2003). Apesar de legal, a planta era então mais uma substância à disposição no 

mercado das drogas. 

Devido à sua peculiaridade, no entanto, nem todos os consumidores a 

consideraram uma droga recreativa, isto é, uma substância que proporcionasse prazer 

ou bem-estar. Neste sentido, muitos autores defendem que grande parte dos 

consumidores de salvia divinorum nunca passou da fase da experimentação, ficando-

se por um consumo ocasional e muito esporádico, dado a planta não ir de encontro 

às suas expetativas (Deluca et al., 2009). No período que vai da segunda metade da 

década de 90 à primeira metade da primeira década do século XXI, o consumo de 

salvia divinorum não parece ter tido o crescimento que teve o consumo de outras 

substâncias, que entretanto apareceram no mercado das drogas, associadas ao 

contexto recreativo, como cogumelos mágicos, quetamina, GHB e, mais 

recentemente, mefedrona. 

Em Portugal, a introdução da planta parece ter-se feito por via dos adeptos de 

música trance, ainda antes da viragem do milénio. A primeira festa trance em território 

nacional teve lugar em Estremoz em 1994 (Calado, 2006), sendo que rapidamente o 

movimento cresceu, quer em número de eventos, quer em número de participantes. 

O fenómeno do trance psicadélico (como o nome indica, aliás) marcou o 

renascer do psicadelismo. O movimento assenta, de alguma forma, num retomar do 

ideário hippie e da contracultura norte-americana dos anos 60 (Calado, op. cit.). 

Depois da explosão inicial do psicadelismo, deu-se uma certa acalmia na década 

de 70 do século XX, e quase despareceu na década seguinte. Este período ficou 

marcado por uma retração no consumo de drogas alucinogénias. Terence McKenna 

(1992) refere-se aos anos 80 como “uma época incaracteristicamente vazia de 

desenvolvimento na área dos psicadélicos” (p. 210). 

Maria Carmo Carvalho (2007) fala de vários traços comuns entre o movimento do 

trance psicadélico e a cultura hippie: estéticos, ideológicos, valorativos e também 

psicoativos. Ou seja, para além de outros elementos culturais, os trancers fizeram suas 

algumas das drogas adotadas pelos hippies, com destaque para as chamadas 

substâncias expansoras da consciência (Silva, 2005). 

Por seu lado, os adeptos de outro tipo de música eletrónica de dança, como o 

house ou o techno, adotaram outras drogas, de género mais anfetamínico, que 

proporcionassem sobretudo energia para dançar (Chaves, 2003). 

De uma forma geral, os trancers valorizam muito as noções de «viagem» através de 

novas experiências sensoriais, daí surgindo um fascínio por alucinogénios, com o LSD à 

cabeça (Calado, 2006). As festas trance são, desde o seu início, um espaço de 

circulação de produtos e substâncias psicoativas: lícitas e ilícitas, novas e antigas, 

naturais e sintéticas, com destaque para aquelas com propriedades alucinogénias, 
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evidentemente. Foi, portanto, sobretudo através deste tipo de festas, e dos seus 

participantes, que parecem ter transitado para os contextos recreativos de uma forma 

mais abrangente um conjunto de substâncias psicoativas, casos de LSD, cogumelos 

mágicos, mescalina, quetamina, DMT e salvia divinorum.    

Os estudos realizados (Silva, 2005; Calado, 2006, Carvalho, 2007) em Portugal sobre 

esta comunidade concluíram que, no início do milénio, a salvia divinorum era uma das 

substâncias consumidas. No entanto, tudo indica que fosse consumida de forma 

esporádica e que, à data, muito pouco se soubesse sobre ela.  

A seguinte mensagem (de 2003), retirada de um fórum eletrónico de discussão 

ligado à música trance, ilustra bem a situação em Portugal neste período, marcada 

pela curiosidade e o desconhecimento em relação à planta. 

 

“Gostava de ouvir os vossos relatos de experiências com salvia divinorum. É 

que fizemos uma encomenda (um grupo de amigos) e, antes de 

experimentar, gostávamos de saber em concreto mais algumas coisas.” 

 

Pode concluir-se, portanto, que em Portugal, como em Espanha (González et al., 

2006) e em outros países europeus, a planta começou a ser consumida alguns anos da 

antes da abertura das primeiras smartshops. Pela mensagem, é possível depreender 

que a salvia divinorum era, então, encomendada provavelmente através da Internet 

(a partir de lojas eventualmente situadas na Holanda?). Na época, a prática de 

encomendar via Internet era relativamente comum (Calado, 2006), e acontecia com 

outros produtos não controlados, com destaque para os cogumelos mágicos, ainda 

antes de, por cá, se falar em legal highs e smartshops. 

Com a abertura deste tipo de lojas e o crescimento do fenómeno das novas 

substâncias psicoativas, o consumo de salvia divinorum atingiu seguramente outra 

dimensão e transitou para fora da comunidade trancer. A planta passou a ser um 

produto à venda nas smartshops, um dos poucos com propriedades alucinogénias. 

Com isto, ganhou novos públicos, tendo-se multiplicado os contextos e também as 

motivações de consumo. 

A planta foi identificada pelo Sistema de Alerta Rápido da União Europeia pela 

primeira vez apenas em 2007. Neste ano, foram identificadas 15 novas substâncias 

psicoativas, maioritariamente compostos sintéticos como feniletilaminas, triptaminas e 

piperazinas, mas também outras de origem natural, com destaque para a salvia 

divinorum.  

Em 2008, o Relatório Anual do Observatório Europeu da Droga e da 

Toxicodependência (EMCDDA, 2008) descreve-a como “uma planta com 

propriedade psicoativas de grande potência” (p.91). 

No entanto, apenas em 2011 o OEDT criou, no seu sítio da Internet, uma ficha 

(«drug profile») para a planta, sendo a 18ª substância a merecê-lo.  

Em relação à dimensão do consumo da salvia divinorum, também não há muitos 

dados. Os existentes, na sua maior parte dispersos, são geralmente referentes a 

estudos com amostras muito pequenas ou confinadas a grupos restritos. Na sua 

maioria, resumem-se a prevalências de consumo (ao longo da vida ou nos últimos 12 

meses), mas nada dizendo acerca de padrões de consumo, frequência, taxa de 

continuidade, etc. (ver Anexo 1: Quadro síntese de prevalências de consumo de salvia 

divinorum).  
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Na segunda metade da primeira década do milénio, alguns estudos 

(nomeadamente inquéritos epidemiológicos, a populações escolares ou a jovens) 

passaram a incluir especificamente a salvia divinorum como uma substância 

psicoativa a inquirir, em virtude da perceção de uma dimensão de consumo da 

planta relevante. 

A primeira instituição a fazê-lo foi provavelmente o Office of Applied Studies, 

responsável pelo National Survey on Drug Use and Health, um programa de estudos 

sobre o consumo de drogas na população geral norte-americana. Crendo que o 

consumo de salvia divinorum era já uma realidade palpável naquele país, sobretudo 

entre os jovens, num estudo de 2006, dedicado às prevalências de consumo de 

alucinogénios, os autores incluíram a planta nas substâncias psicoativas a inquirir 

(NSDUH, 2008). 

Os resultados do inquérito permitiram constatar que cerca de 1.8 milhões de norte-

americanos com mais de 12 anos já tinha consumido salvia divinorum ao longo da 

vida, e cerca de 750.000 o tinha feito nos últimos 12 meses. Estes números 

correspondem a 0,7% e 0,3% da amostra, respetivamente. No grupo etário 18-25 anos, 

apurou-se que 1.7% dos inquiridos tinha consumido no último ano. A planta 

apresentava prevalências de consumo mais elevadas do que outros alucinogénios, 

como o DMT, mas inferiores à quetamina e a grande distância de outras mais 

populares, como ecstasy ou LSD.  

Também em 2006, um grupo de investigadores espanhóis (González et al., 2006) 

conduziu um estudo em torno de 32 consumidores de salvia divinorum, chegando à 

conclusão que 88% havia iniciado esse consumo no ano anterior, tratando-se em geral 

de um consumo pouco frequente. 75% da amostra considerou que a planta 

provocava efeitos muito intensos, 19% achou os efeitos moderados e 6% considerou-os 

fracos. No entanto, quando perguntado se gostaria de consumir salvia divinorum com 

regularidade, apenas 44% dos respondentes respondeu afirmativamente. 

Embora tratando-se de um estudo com uma amostra muito reduzida e restrita, foi 

possível concluir que o consumo de salvia divinorum estava associado ao de outras 

substâncias: 97% da amostra fumava cannabis frequentemente, enquanto 84% já tinha 

experimentado cocaína. Outras substâncias estavam também associadas à salvia 

divinorum: 69% da amostra tinha consumido anfetaminas alguma vez na vida, 56% 

tinha consumido opiáceos e 36% benzodiazepinas. Em relação a outros alucinogénios, 

78% já tinha consumido pelo menos uma vez cogumelos mágicos, 63% LSD, 34% 

quetamina, 28% ayahuasca, 6.3% peiote e 3% mescalina. 

Um estudo publicado em 2008, com uma amostra de estudantes universitários da 

Califórnia, estado onde a salvia divinorum é lícita, concluiu que 4.4% dos respondentes 

tinha consumido a planta nos 12 meses anteriores à inquirição. O consumo de ecstasy, 

por exemplo, apresentava prevalências na ordem da mesma grandeza (5%) (Lange et 

al., 2008). 

Também em 2008, foi realizado um estudo na Roménia, com uma amostra de 

adolescentes e jovens adultos frequentadores de espaços de diversão noturna. A 

prevalência de consumo ao longo da vida de salvia divinorum apurada foi de 0,3% 

(EMCDDA, 2011). 

Na Polónia, um dos países europeus onde o fenómeno das novas substâncias 

psicoativas mais cresceu nos últimos anos, um inquérito aplicado a estudantes 

universitários com 18 e 19 anos permitiu concluir que a prevalência de consumo de 

salvia divinorum ao longo da vida aumentou de 2.1% para 2.6%, entre 2008 e 2010. 

Segundo este estudo, nesta população, o consumo da planta é superior ao consumo 
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de heroína (1.9%) e cocaína (2.3%), mas inferior a LSD (3.3%) e cogumelos mágicos 

(3.4%) (Kidawa, 2011).  

Em 2009, o Canadian Alcohol and Drug Monitoring Survey, inquérito à população 

geral (maiores de 15 anos), permitiu constatar que 1.6% dos respondentes já consumira 

salvia divinorum pelo menos alguma vez na vida. Tomando em consideração apenas 

o grupo etário 15-24 anos, a prevalência de consumo ao longo da vida foi bem 

superior (7.3%) (Health Canada, 2010). 

Nesse mesmo ano, o estudo norte-americano Monitoring the Future Survey, 

concluiu que 5.7% dos alunos do décimo segundo ano de escolaridade tinha 

consumido salvia divinorum no último ano (Perron et al., 2011). Dois anos depois, o 

mesmo estudo (N= 46.700 alunos de 400 escolas de todo o país), apurou uma 

prevalência de 5.9%, mais alta do que a cocaína (2.9%) ou o ecstasy (5.3%), por 

exemplo (Johnston et al., 2012). 

Ainda em 2009, um outro estudo norte-americano (Miller et al., 2009), com uma 

amostra de 641 estudantes universitários, concluiu que 6.7% dos respondentes já tinha 

consumido salvia divinorum pelo menos uma vez na vida. Tendo em conta apenas os 

últimos 12 meses, a percentagem desceu para 3%. A percentagem de respondentes 

que tinha consumido a planta nos últimos 30 dias foi de 0.5%. 

Um inquérito promovido na Internet a frequentadores habituais de espaços de 

diversão noturna (clubbers), promovido no Reino Unido em 2009 (EMCDDA, 2011), 

concluiu que quase 30% dos respondentes já tinha consumido salvia divinorum alguma 

vez na vida, sendo a percentagem de respondentes com consumos nos 30 dias 

anteriores à inquirição um pouco superior a 3%. 

Um estudo conduzido em 2009, a partir de 219 questionários aplicados através da 

Internet a indivíduos com contacto prévio com a planta (Nyi et al., 2010), permitiu 

concluir que mais de metade (52%) dos respondentes havia reduzido 

significativamente ou cessado o consumo de salvia divinorum. As principais razões 

citadas foram a insatisfação face aos efeitos da trip (33%) e perda de interesse na 

planta (29%). Este estudo, na linha de outros, defende que, com grande 

probabilidade, o consumo moderno de salvia divinorum tem um perfil assente na 

curiosidade e na experimentação, e não no abuso, apresentado uma baixa taxa de 

continuidade. 

Um outro estudo canadiano (um inquérito em meio escolar a 50.949 alunos do 

ensino secundário), aplicado em 2010, obteve uma prevalência de consumo de salvia 

divinorum de 3.4% nos últimos 12 meses, igualmente mais alta do que a cocaína (2.3%). 

Dois anos antes, o mesmo estudo apurara uma prevalência de consumo superior (5%) 

(Health Canada, 2012). 

Um estudo publicado em 2011 (Sumnall et al., 2011), com base em 155 

questionários aplicados pela Internet a consumidores de salvia divinorum, chegou à 

conclusão de que o consumo da planta tem lugar predominantemente em casa 

(74%). Questionados se continuariam a consumir caso a salvia divinorum fosse tornada 

ilegal, 72% afirmou que sim. 

Muito recentemente, um estudo português realizado em torno das representações 

sociais das smart drugs, concluiu que, numa amostra de 37 consumidores de novas 

substâncias psicoativas, 30% já havia consumido salvia divinorum alguma vez na vida 

(Silva, 2012). 
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Mais recente ainda, um estudo promovido pelo SICAD no início de 2013, entre 

estudantes universitários de Lisboa, concluiu que 1.2% da amostra tinha consumido 

salvia divinorum nos últimos 12 meses e 1.6% ao longo da vida (Ribeiro et al., 2013). 

Apesar de grandes diferenças metodológicas entre si (nomeadamente ao nível da 

amostra e da forma de recolha de dados), a maior parte dos estudos citados 

convergem em algumas conclusões. 

De acordo com os dados disponíveis, o consumo de salvia divinorum: 

 Na maior parte dos países, incluindo Portugal, não pode ser considerado 

alarmante, embora, dependendo da população e do grupo etário, possa 

ter uma dimensão considerável, por vezes ao nível de outras substâncias 

mais conhecidas e com um historial de consumo mais antigo, 

nomeadamente a cocaína e o ecstasy. 

 Parece consistir em algo geralmente esporádico, não intensivo e não 

exclusivo. 

 É tendencialmente recente (a diferença entre as prevalências de consumo 

ao longo da vida e nos últimos 12 meses é, em geral, pequena). 

 É muitas vezes motivado sobretudo pela curiosidade. 

 Está associado ao consumo de outras substâncias. Os consumidores da 

planta são, na sua quase totalidade, também consumidores de álcool e 

cannabis, sobretudo. Em alguns países, o consumo de salvia divinorum está 

também associado ao consumo de cocaína, LSD ou cogumelos 

psilocibinos (Sumnall et al., 2011; Bowles, 2010). Por sua vez, a associação a 

ecstasy tende a ser muito menor. 

 É primordialmente por via fumada, sobretudo de folhas secas com 

concentrados de salvinorina A (extratos). A ingestão em infusão, apesar de 

não desconhecida, não é habitual no meio recreativo. 

 

Em relação às consequências do consumo de salvia divinorum, também não há 

muitos dados disponíveis. Praticamente todos os autores que escreveram sobre a 

planta chamam a atenção para a falta de dados sobre as consequências a longo 

prazo do seu consumo. Apesar de a salvia divinorum ser consumida há séculos na 

região do México de onde se pensa ser nativa, como se viu, tudo separa o modo de 

consumo original das práticas que hoje têm lugar no Ocidente. A começar na forma 

(fumada), mas também na frequência, no contexto e nas expectativas dos 

consumidores.  

Autores há que alertam para problemas mentais que podem derivar do consumo 

de salvia divinorum, especialmente em pessoas com pré-disposição para isso, 

sobretudo quando a planta é consumida em associação com outras substâncias 

psicoativas (Bucheler et al., 2005). 

Sendo a salvinorina A um alucinogénio potente, é de admitir que a experiência 

que permite ao consumidor tenha efeitos profundos a nível mental, incluindo danos 

irreversíveis. No entanto, até à data não foi publicado qualquer estudo científico sobre 

o assunto. À imagem do que acontece com o LSD e o DMT (substâncias bem mais 

estudadas), é possível que o consumo de salvia divinorum possa estar associado 

(como causa direta ou contribuinte) a psicoses, nomeadamente em pessoas com 

alguma pré-disposição e/ou fragilidade a nível mental. Segundo alguns estudos com 

dados da emergência médica, estados psicóticos podem mesmo persistir em 

indivíduos mais vulneráveis (EMCDDA, 2011). 
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O facto de pouco se saber sobre os reais perigos do consumo de salvia divinorum, 

incluindo a ausência de dados sobre mortes associadas, não significa que o seu 

consumo seja efetivamente seguro. Mas também não se pode afirmar o contrário, em 

bom rigor (Deluca et al., 2009). 

A recolha de efeitos secundários não desejados associados ao consumo de salvia 

divinorum efetuada pelo Psychonaut Web Mapping Research Report (Deluca, op. cit.) 

inclui: aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, hipertermia e 

sudação excessiva, perturbação da visão, dor (picadas), dificuldades respiratórias, 

para além de pânico, ansiedade e paranoia. No entanto, todos estes efeitos parecem 

tender a desaparecer pouco depois de terminar a trip. 

Embora os efeitos do consumo de salvia divinorum variem de pessoa para pessoa, 

e em função da dose, pode dizer-se que, de uma forma geral, implicam falta de 

coordenação motora e alucinações, por vezes apelidadas intensas, excessivas ou 

imprevisíveis (Hoover et al., 2008). Tal poderá tornar-se de alguma forma problemático, 

no caso de consumidores inexperientes que, como expetativa, têm os efeitos de 

outras substâncias, seja a cannabis, o LSD ou os cogumelos mágicos. 

Em relação à realidade portuguesa, com base na análise do que é escrito na 

Internet, é possível encontrar muitas queixas por parte de consumidores nacionais em 

relação à salvia divinorum. 

 

“Fiquei com o maxilar preso.” 

“Parecia que tinha espinhos a picarem-me pelo corpo todo.” 

“Forte pressão que me pressionava na zona das fontes na cabeça.” 

“A única coisa que aconteceu foi eu vomitar.” 

“Nesse dia, por pelo menos algumas horas, pensei em nunca mais usar nada 

que alterasse a minha sanidade.” 

“O sentimento de medo era intenso, como eu nunca havido sentido antes.” 

“Bad vibe demais. Sensação de fusão com a cama. Mente e corpo 

totalmente separados. Não acho que usei na melhor época da minha vida. 

Os efeitos são uma confusão. Ou melhor, uma tormenta, pelo menos no meu 

caso.” 

“Eu muito sinceramente fumei e a única coisa que me deu foi para ficar a 

tremer para aí uma meia hora e suores frios, mas isso foi com folhas e um 

extrato 5x.” 

 

Através da análise da interação na Internet, conclui-se que muitas opiniões sobre a 

salvia divinorum não são propriamente favoráveis, levantando mais uma vez a 

questão da adequação da planta como droga recreativa. 

No entanto, a Internet é também um local de socialização e, no que toca às 

drogas, um espaço de aprendizagem e ensinamento. Assim, para cada mensagem 

com queixas da planta, há frequentemente uma mensagem com conselhos práticos 

para evitá-las. 

Tudo aponta para que sejam os consumidores mais experientes, aqueles que mais 

valorizam os efeitos, quem oferece conselhos a quem se inicia no consumo ou se 

queixa da salvia divinorum. Estes consumidores com mais experiência definem-se, 

muitas vezes, como psiconautas, afirmando consumir a salvia divinorum mais para fins 
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de introspeção e viagens interiores, e não tanto por razões lúdicas em contexto 

recreativo. 

Eis alguns conselhos que deixaram escrito: 

 

 “Quando fumarem salvia (…) estejam sempre com alguém de confiança, há 

quem se assuste com a moca dela, podem ver e sentir coisas que nunca 

pensaram na vida.” 

“Fumem só na companhia de pessoas de confiança, perante as quais não há 

qualquer tipo de cerimónias, nem vergonhas.” 

“Se não tens experiência com salvia ou outras substâncias enteógenas, é 

absolutamente necessário que esteja presenta um observador em estado 

sóbrio.” 

“Com salvia é necessário um grande controlo, maturidade, amigos vigias 

conscientes e a saber lidar com imprevistos.” 

“Convém que estejas num local sossegado, nada de confusões nem música 

alta, pois o efeito será melhor.” 

“É importante que uses a salvia num ambiente calmo e escuro (com algumas 

velas, por exemplo). A televisão é desaconselhada, mas música apropriada 

pode ser bastante inspiradora”. 

“Se fores inexperiente com salvia, começa por experimentar uma pequena 

quantidade para testares a tua sensibilidade. Os efeitos da salvia são 

diferentes para cada pessoa e para algumas podem ser arrebatadores.” 

“Eu aconselhava-te a começares com 10x ou 5x.” 

 “Informem-se muito bem antes de consumir e só o façam se estão bem 

convosco mesmos e não têm problemas de maior.” 

“No mínimo leiam as regras básicas do uso na embalagem.” 

“Mesmo que pensem que está tudo bem convosco, basta que haja algo que 

vos está a atormentar o subconsciente e a moca faça isso subir à tona, para 

que a experiência seja mesmo muito má e desagradável.” 

“Fumar salvia apenas para dar moca é mau, procurem a revelação, vivam a 

experiência (…)”. 

“Olha que a salvia é uma «senhora» dura que não tolera desrespeitos. Se 

achar que a desrespeitas ela dá-te umas valentes chicotadas emocionais.” 

“A salvia… esse animal! Nunca experimentei LSD, apenas cogumelos, e posso 

dizer que a salvia só a deve tomar quem tem companhia sóbria, e deve ser 

fumada na sua menor potência inicialmente.” 

“Salvia não é uma «moca». Não é uma droga recreacional. Cuidado.” 

“Não misturem álcool nem qualquer tipo de LSD ou outro psy-trip, apenas 

ganzas.” 

“Cuidado com extratos dessas lojitas. Muitas vezes são caríssimos e alguns são 

«ferrados». Ou seja, vendem extrato 5x como extrato 10x, etc. ” 

 

Muitos consumidores mais experientes advertem que a salvia divinorum deve ser 

levada a sério, afastando-a do consumo puramente recreativo e lúdico. A reverência 

com que se referem à planta faz, de alguma forma, a ponte com as conceções 

mazatecas e o consumo tradicional. 
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Em suma, o consumo de salvia divinorum é, no mundo moderno, muito diferente 

do que tinha lugar cerimonialmente entre os índios mazatecas, no México. Na 

segunda metade da década de 90 do século XX, provavelmente na sequência da 

descoberta em laboratório dos efeitos mais intensos do consumo por via fumada, a 

salvia divinorum transitou de planta que era ingerida por determinado perfil de 

indivíduos (hippies e psiconautas) para substância de consumo com alguma 

expressão em contexto recreativo. No processo, foi crucial a Internet, como veículo de 

difusão, discussão e aprendizagem, e, mais tarde, também os pontos de venda de 

novas substâncias psicoativas, ou smartshops. 

Os poucos estudos existentes com dados referentes ao consumo de salvia 

divinorum permitem concluir que o consumo moderno, embora não alarmante, em 

alguns países atingiu já uma dimensão considerável, nomeadamente entre os jovens, 

sobretudo aqueles que frequentam com regularidade contextos de diversão noturna, 

com destaque para as festas trance. 
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Comércio 

Pouco ou nada se sabe acerca da comercialização da salvia divinorum em 

Portugal no período anterior a 2007, ano de abertura da primeira smartshop em 

território nacional. Existem referências dispersas relativas ao consumo da planta antes 

dessa data, mas não se sabe ao certo se a salvia divinorum consumida no país era 

predominantemente adquirida no estrangeiro (através da Internet e expedida por via 

postal), se era comprada em lojas nacionais não especializadas54 ou se provinha do 

mercado ilícito (dealers). O único dado confirmado é que a planta era consumida por 

cá já no início do milénio, nomeadamente por jovens adeptos de música trance 

psicadélico (Calado, 2006). Alguns anos antes do fenómeno das smartshops, portanto. 

Há referências que apontam no sentido de que nessa altura era possível comprar 

salvia divinorum em determinadas lojas situadas em zonas de diversão noturnas, 

nomeadamente no Bairro Alto, em Lisboa, visto que a planta não era controlada de 

nenhuma forma. Tal, no entanto, não foi possível confirmar. 

Em Portugal, o primeiro ponto de venda de novas substâncias psicoativas abriu 

oficialmente em 2007, na cidade de Aveiro, com a licença comercial de «ervanária 

especializada». Fazendo-se anunciar como «a primeira loja de drogas legais do país», 

é considerada a primeira smartshop a abrir na Europa fora da Holanda. De nome 

Cogumelo Mágico, a loja vendia substâncias psicoativas não controladas, sobretudo 

produtos naturais como plantas, catos, ervas ou sementes. Como o nome da loja 

indica, entre os produtos vendidos destacavam-se os cogumelos psilocibinos, mas a 

salvia divinorum desde a primeira hora constou do catálogo e mereceu um destaque 

especial (no seu sítio da Internet, por exemplo).  

De acordo com as notícias publicadas na altura, os produtos naturais vendidos 

nesta loja provinham inicial e maioritariamente de fornecedores holandeses. Mais 

tarde, começou a surgir no mercado uma grande quantidade de produtos sintéticos, 

produzidos noutras partes do mundo, com destaque para países de economias 

emergentes, como China e Índia (EMCDDA & EUROPOL, 2013), que hoje dominam o 

fenómeno das NSP. 

Entre a abertura dessa primeira loja, em 2007, e o início de 2013, gradualmente 

foram abrindo novos pontos de venda de novas substâncias psicoativas, primeiro em 

Lisboa e Porto e, depois, um pouco por todo o país. Um levantamento deste tipo de 

lojas, realizado em 2010, contabilizou um total de 7. Um levantamento mais recente, 

feito em Janeiro de 2013 no âmbito do presente estudo, e já depois do encerramento 

das 6 lojas da Região Autónoma da Madeira, permitiu concluir a existência de 63 

                                                   
54 Ervanárias ou lojas de material esotérico, por exemplo. 
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smartshops em Portugal55. Destas, 56 eram lojas de porta aberta e 7 lojas funcionavam 

exclusivamente on-line. 

A figura 4 ilustra as 55 lojas distribuídas geograficamente por Portugal continental. A 

estas, há que acrescentar uma loja nos Açores (Ponta Delgada) e as sete lojas virtuais 

nacionais (que, não sendo lojas de porta aberta, não apresentavam morada física, 

operando a partir do ciberespaço). 

A tabela 2 mostra as lojas de porta aberta distribuídas por concelho e distrito, em 

Janeiro de 2013, segundo uma recolha efetuada no âmbito do presente trabalho. 

 

Figura 4: Smartshops em Portugal continental 

 

A recolha efetuada permite constatar que o fenómeno das smartshops, à data 

(Janeiro de 2013), estava essencialmente localizado no litoral, sobretudo nas principais 

cidades. Na área da grande Lisboa concentrava-se 46% dos pontos de venda de 

novas substâncias psicoativas de porta aberta. No sentido oposto, é possível concluir 

que não existiam smartshops em quatro capitais de distrito: Bragança, Guarda, 

Castelo Branco e Portalegre (todas situadas no interior do país). A análise permitiu 

constatar também que as lojas estavam preferencialmente localizadas no centro das 

cidades ou em zonas de bares e discotecas. Para além disso, constatou-se também a 

importância da Internet como veículo de promoção e operação da esmagadora 

maioria das lojas: à data, todos os pontos de venda de NSP tinham website próprio ou 

conta no facebook. 

                                                   
55  Nesta altura, os meios de comunicação social falavam de cerca de 40 pontos de venda de novas substâncias 

psicoativas existentes em território nacional (Revista Sábado de 10/1/2013; Diário de Notícias de 27/7/2013). 
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Distrito Número de lojas 

por Distrito 

Concelho Número de lojas 

por Concelho 

Aveiro 1 Aveiro 1 

Beja 1 Beja 1 

Braga 2 Braga 2 

Coimbra 2 Coimbra 2 

Évora 2 Évora 2 

Faro 6 Albufeira 2 

Faro 1 

Lagos 1 

Portimão 2 

Leiria 2 Caldas Rainha 1 

Leiria 1 

Lisboa 22 Cascais 1 

Lisboa 14 

Sintra 3 

Torres Vedras 3 

V.F.Xira 1 

Porto 5 Porto 4 

Póvoa Varzim 1 

Santarém 2 Santarém 1 

Entroncamento 1 

Setúbal 5 Almada 2 

Barreiro 1 

Montijo 1 

Setúbal 1 

Viana Castelo 1 Viana Castelo 1 

Vila Real 2 Vila Real 2 

Viseu 2 Espinho 1 

Viseu 1 

Ponta Delgada 1 Ponta Delgada 

(Ilha S. Miguel) 

1 

Total  56  56 

 

Tabela 2: Pontos de venda de novas substâncias psicoativas por concelho e distrito 

 

À parte das lojas, foram encontrados, em páginas eletrónicas de classificados e 

troca de mensagens, anúncios a serviços de entrega ao domicílio de novas 

substâncias psicoativas. No entanto, por ser disponibilizado apenas um número de 

telemóvel e nenhuma informação mais, não foi possível avaliar a dimensão do 

negócio e se estes serviços estariam associados a lojas físicas, ou eram de iniciativa 

particular, eventualmente de pequena escala56. 

                                                   
56 Com o fim da comercialização das NSP nas smartshops, admite-se que o fenómeno de venda dos produtos através da 

Internet, encomenda telefónica e/ou entrega ao domicílio venha a ganhar outras dimensões. 
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Num momento posterior, procedeu-se a uma análise da informação 

disponibilizada pelas 63 smartshops portuguesas na Internet (seja em website próprio, 

seja no facebook) relativa à salvia divinorum. 

Foi possível concluir que:  

 A maioria dos pontos de venda de novas substâncias psicoativas a 

funcionar em Portugal, à data, tinha salvia divinorum para venda (32 lojas, 

correspondendo a 51%). Cerca de 9% não tinha para venda (não constava 

do catálogo) ou entrega (rotura de stock), e as restantes (40%) não 

disponibilizavam informação (ou dos produtos vendidos, ou da salvia 

divinorum em particular). 

 Das 32 lojas que vendiam a planta, apenas uma comercializava folhas 

secas não fortificadas. As restantes vendiam apenas extratos ou folhas 

fortificadas, confirmando, mais uma vez, que o consumo moderno, 

também em Portugal, é diferente do consumo tradicional. 

 Nenhuma smartshop portuguesa vendia plantas inteiras, folhas frescas, 

extratos em líquido57, sementes ou kits de cultivo de salvia divinorum. No 

entanto, tais produtos eram passíveis de ser encomendados em lojas 

estrangeiras58. 

 Em relação aos extratos, as potências mais frequentes à venda eram 5x, 

10x, 20x, 40x e 60x. Nenhuma smartshop portuguesa vendia extratos com 

potências superiores a 60x, embora lojas estrangeiras vendessem extratos 

80x e 100x.59 

 No que concerne aos preços a que a salvia divinorum era vendida, 

concluiu-se que estes variavam consideravelmente de loja para loja. Os 

intervalos nos preços praticados encontrados foram: 

 Folhas secas: 6€ 

 5x: 11-20€ 

 10x: 18-26€ 

 20x: 25-37€  

 40x: 30-49€ 

 60x: 40-60€ 

 

 Os preços praticados nas lojas portuguesas estão em linha com os preços 

praticados noutros países da Europa, apurados através de um 

levantamento efetuado em Janeiro de 2011 pelo Observatório Europeu da 

Droga e da Toxicodependência (EMCDDA, 2011). 

 De uma forma geral, as embalagens de salvia divinorum vendidas em 

Portugal não apresentavam qualquer informação sobre o local concreto 

de produção da planta. 

 Ao contrário da esmagadora maioria dos outros produtos vendidos nas 

smartshops nacionais (vendidos com «incensos», «sais de banho», ou 

«fertilizantes de plantas», por exemplo), a salvia divinorum não era 

                                                   
57 A forma líquida já parece ter chegado ao Brasil, por exemplo. Eis uma mensagem de um fórum eletrónico de discussão 

daquele país: “Que milagre um psicodélico tão forte ainda esteja disponível legalmente! A forma de extrato alcoólico para 

administração sublingual oferece um efeito mais prolongado, de até duas horas. Estou esperando um local adequado para 

fazer a prova.” 

58  Até há muito pouco tempo, era possível adquirir estes produtos através de grandes lojas especializadas e não-

especializadas (como a Amazon, por exemplo). 

59 Apesar de os extratos serem vendidos em diferentes potências (isto é, várias concentrações de princípio ativo), de uma 

forma geral na embalagem nunca vêm explícitos os miligramas de salvinorina A. Assim, aparentemente cada fabricante 

(ou distribuidor) determina a potência de acordo com os seus próprios critérios. O consumidor não sabe se o extrato que 

compra, e que é suposto ter x vezes mais princípio ativo, corresponde ao que é anunciado. 
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apresentada como imprópria para consumo humano. No entanto, algumas 

lojas advertiam que o consumo da planta destinava-se a maiores de 18 

anos, devendo ser mantida fora do alcance de crianças.  

 A planta era maioritariamente apresentada como para ser consumida em 

infusão (ver figura 5). No entanto, os vendedores das lojas visitadas 

aconselharam o modo de consumo pela via fumada, por ser mais eficaz. 

 Algumas smartshops portuguesas apresentavam a salvia divinorum como 

uma planta segura e que não causa habituação. Outras advertiam que 

não se tratava de uma “droga para festas”. No entanto, de uma forma 

genérica, os extratos (ver figura 6) eram apresentados como “altamente 

concentrados” e “bons para tripar” (ver figura 7). 

 

Já depois de concluída a análise à informação disponibilizada pelos pontos de 

venda de novas substâncias psicoativas, foi publicada a lei que determina a proibição 

da produção, importação, publicitação e posse da salvia divinorum, pelo que o futuro 

da comercialização da planta é uma incógnita. 

A única certeza é que, com a alteração legislativa, as smartshops deixaram de 

poder vender salvia divinorum, pelo que, à partida, a maior parte das lojas virtuais a 

operar em países onde o comércio da planta é lícito deixará de vender para 

domicílios nacionais (o que já é prática comum em relação a outros produtos que 

passaram a substâncias controladas). Restará, portanto, o mercado ilícito. 

Em Inglaterra, a mefedrona, igualmente vendida em smartshops, foi proibida em 

Abril de 2010. No entanto, estudos realizados junto de consumidores permitiram 

concluir que a proibição não erradicou o consumo da substância, que passou a ser 

vendida no mercado ilícito. A proibição conduziu efetivamente a uma redução do 

consumo, contudo os preços aumentaram, e os consumidores tendem a considerar 

que o grau de pureza da substância vendida nas ruas é cada vez menor (Measham et 

al., 2011). Por outro lado, a popularidade desta substância junto de alguns grupos não 

diminuiu, nomeadamente entre frequentadores de espaços de diversão noturna 

(Wood et al., 2012). 

Parece certo, portanto, que o futuro da comercialização da salvia divinorum 

passará pelos canais do mercado ilícito. Importa, de resto, relembrar que a planta 

circulou pelo nosso país bem antes da abertura das primeiras smartshops em Portugal. 

Convém não esquecer igualmente que os consumidores da planta são, na sua grande 

maioria, também consumidores habituais de outras substâncias psicoativas ilícitas, 

nomeadamente a cannabis, o que faz com que, direta ou indiretamente, tenham 

contacto com o mercado ilícito, de acordo com os estudos realizados e com a 

monitorização da Internet levada a cabo no âmbito deste trabalho. 

Resta, pois, saber o que acontecerá do lado da procura. 
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Figura 5: Capa e rótulo de embalagem de salvia divinorum vendida em Portugal 

(foto do autor) 

 

 

 

Figura 6: Saco de embalagem de salvia divinorum vendida em Portugal 

(foto do autor) 

 

 



Comércio 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

55 

 

 

Figura 7: Texto no interior da embalagem 

(foto do autor) 
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Representações  

Em 2002, a preparação de um estudo sobre os adeptos de música trance e o 

papel das drogas sintéticas nas suas práticas de lazer (Calado, 2006) permitiu 

constatar que a salvia divinorum era na época já relativamente conhecida (e 

consumida) em Portugal, pelo menos no seio da comunidade trancer. 

Eis o que se dizia da planta há mais de dez anos atrás em fóruns eletrónicos de 

discussão acerca de trance psicadélico: 

 

«Salvia foi uma experiência engraçada!!!» 

«A salvia não é um brinquedo de gratificação instantânea. Se não bater muito 

depois de três charros (puro sempre), para» 

«A salvia é muito superior ao DMT e ao LSD. Mas eu queria fumar de forma a 

cair para o lado e balbuciar coisas sem nexo, como li em certos relatos, e ver 

de olhos abertos o mesmo que se vê de olhos fechados.» 

«A salvia é se calhar a coisa mais potente que experimentei até hoje!! Durante 

segundos podes sair do teu corpo e ficar a olhar para ele, podes ver “a luz ao 

fundo do túnel”, podes sentir o teu corpo a dividir-se em dois.» 

«Passam-se boas tardes a viajar pelo outro mundo.» 

 

De seguida, ver-se-á que, no essencial, o que é dito mais recentemente acerca da 

planta e do seu princípio ativo não é radicalmente diferente.  

As maiores diferenças resumem-se sobretudo a duas. Por um lado, o consumidor-

tipo alterou-se e já não parece resumir-se hoje ao psiconauta e ao jovem 

frequentador de festas trance e com interesse em alucinogénios em geral e 

experiências de distorção sensorial. O perfil do consumidor de salvia divinorum parece 

hoje muito mais diversificado, embora não existam estudos que o confirmem. 

Por outro lado, e provavelmente relacionado com a mudança anterior, o carácter 

lúdico do consumo parece hoje mais valorizado, em detrimento da função utilitária 

como instrumento indutor de transe visionário ou meditativo (que era no que consistia 

o consumo tradicional, como se viu em capítulos anteriores). 

Nos Estados Unidos da América, a salvia divinorum ganhou maior notoriedade no 

final de 2010, altura em que começou a circular pela Internet um pequeno vídeo 

caseiro de uma jovem cantora norte-americana muito popular entre os adolescentes, 

Miley Cyrus. Nele, a famosa cantora aparecia a fumar uma pretensa droga numa 

festa, entre amigos, para comemorar o seu 21º aniversário. Por tratar-se de uma figura 

pública, rapidamente o caso saltou para os meios de comunicação social e provocou 

um certo alarido mediático. Vendo a sua cliente publicamente acusada de estar a 
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fumar cannabis, o agente de Miley Cyrus emitiu um comunicado onde afirmava que a 

substância fumada se tratava de salvia divinorum e que esta era legal na Califórnia, 

onde a festa tinha tido lugar. 

À conta do sucedido, a planta foi, então, assunto de variadas notícias e 

reportagens nos meios de comunicação de muitos países, que entretanto começaram 

a dar atenção ao fenómeno emergente das novas substâncias psicoativas e da 

venda livre em lojas especializadas. 

O episódio, que, mais do que qualquer outro, contribuiu para divulgar a salvia 

divinorum a nível mundial, chama a atenção para a importância da Internet, e do 

YouTube em particular, no que concerne às novas drogas. 

Como se viu atrás, especificamente sobre a salvia divinorum, há páginas da 

Internet (algumas escritas ou traduzidas para português) com relatos de consumo, 

discussões sobre doses, potências e uso seguro, conselhos práticos, dicas sobre a 

aquisição ou o cultivo, etc. Em suma, tudo o que possa interessar a alguém disposto ou 

curioso por consumir pela primeira vez. 

O primeiro sítio da Internet a dedicar-se exclusivamente à planta foi o Salvia 

Divinorum Research and Information Center60, criado por Daniel Siebert em 1995. Aí se 

congrega um volume de informação impressionante, incluindo um rol de publicações 

e artigos de revistas científicas relacionados com a planta. O tom geral do website é 

tendencialmente de incentivo ao consumo (sobretudo um consumo mais virado para 

a espiritualidade, a meditação e a introspeção). 

Eis alguns exemplos de mensagens colocadas por potenciais consumidores 

portugueses que pretendem ver respondidas algumas questões relacionadas com o 

consumo de salvia divinorum, ilustrando a importância da Internet como espaço 

relevante de aprendizagem:  

 

«Onde é que arranjo? Como é legal, deve ser na boa arranjar, não? 

«Nunca fumei salvia e gostava de saber se pode fazer mal ou assim, sei lá, tipo 

vomitar ou sei lá.» 

«Qual é o extrato que devo experimentar para a primeira vez?» 

«20x não está bom para a primeira vez?» 

«Qual é a melhor maneira de fumar salvia, com cachimbo ou com 

mortalhas?» 

«Com que é que fumaste? Um cachimbo de metal dá?» 

«Eu gostava só de experimentar salvia mas não sei como fumar isso. Alguém já 

experimentou?» 

«Eu queria experimentar um alucinogénio com um grupo de amigos. Ia 

encomendar os cogumelos mas pelos vistos já não dá, catos dizem que não é 

o melhor para uma primeira experiência e as sementes de LSA estou na 

dúvida devido à náusea que pelos vistos provoca e a todo o processo de 

extração dos componentes alucinogénios. O que é que me recomendam?» 

«Já mandei umas vezes mas tenho medo da moca que possa dar. Dreads 

experientes, deem aí dicas (…) para um gajo ter uma moca tranquila sem cair 

no colo de um demónio qualquer.»  

 

                                                   
60 O Salvia Divinorum Research and Information Center está disponível em mais de 50 idiomas. 
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Um estudo de investigadores norte-americanos (Hoover et al., 2008) procurou 

analisar a dimensão do comércio em linha de salvia divinorum, bem como avaliar a 

forma como a planta é representada na Internet. Tendo por base cinco procuras a 

partir das palavras «salvia divinorum» num motor de busca (Google), o estudo levou à 

conclusão de que a maior parte (58%) dos sítios analisados vendia diretamente ou 

remetia para lojas onde a planta podia ser adquirida. Os investigadores concluíram 

igualmente que mais de três quartos (78%) dos sítios promovia e/ou apresentava de 

forma positiva o consumo de salvia divinorum, enquanto as páginas da Internet 

analisadas que dissuadiam e/ou informavam para os perigos do consumo eram 

apenas 2% da amostra. 

Em conjugação com o seu estatuto lícito em muitos países (incluindo Portugal, até 

muito recentemente), a forma como é predominantemente representada de forma 

positiva na Internet explica a sua crescente popularidade a nível nacional e 

internacional. O que pode traduzir-se em maiores níveis de uso e abuso, naturalmente. 

No entanto, reconhecer a importância da Internet não implica negar que há 

outras formas importantes de transmissão da informação e do conhecimento, 

nomeadamente através do círculo de amigos. Um estudo realizado entre estudantes 

universitários norte-americanos (Khey et al., 2008) concluiu que 23% da amostra já tinha 

ouvido falar de salvia divinorum e que a grande maioria destes (82%) tinha sabido da 

planta através de amigos. O que vai contra a ideia muitas vezes propagada que a 

salvia divinorum (e, de um modo geral, o próprio fenómeno das novas substâncias 

psicoativas) é sobretudo um fenómeno exclusiva ou predominantemente fomentado 

na Internet.  

Não o sendo, de facto, a verdade é que, no diz respeito à salvia divinorum, este 

meio é particularmente importante, nomeadamente o YouTube. Recentemente, um 

grupo de investigadores americanos da Universidade de San Diego (Lange et al., 2010) 

conduziu um estudo que tomou como objeto especificamente vídeos colocados 

nesta plataforma on-line onde aparecessem pessoas sob o efeito de salvia divinorum. 

O ponto de partida dos autores era que tais peças constituíam uma excelente 

oportunidade para observar as pessoas sob efeito da planta nos seus próprios 

contextos: os vídeos em causa foram filmados e colocados na Internet pelos próprios 

intervenientes. Dada a curta duração da trip de salvia divinorum, de minutos apenas 

(geralmente entre 5 e 15), alguns dos vídeos cobrem a experiência integral de 

consumo, pelo que muitas vezes é possível uma observação do episódio (trip) de início 

ao fim. 

Para além do contexto de consumo, dos vídeos podem ressaltar igualmente as 

expetativas, as motivações ou as valorizações dos intervenientes face aos efeitos, por 

exemplo, sobretudo através da análise à interação e/ou reação dos próprios ou dos 

amigos que filmam ou assistem à experiência. 

A partir da análise de 34 vídeos, os autores constataram que os efeitos visíveis mais 

comuns são: movimentos exacerbados, falta de coordenação motora, discurso 

afetado, aumento da temperatura e uma aparente experiência emocional intensa. 

No final do estudo, conclui-se que, através de uma análise deste tipo, é possível medir 

e identificar os efeitos do consumo de substâncias psicoativas, defendendo a utilidade 

dos vídeos colocados na Internet como um recurso valioso para a investigação em 

torno da observação de comportamentos. 
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Embora seja um fenómeno mais ou menos escondido ou, pelo menos, não tão 

conhecido assim, o estudo revelou a dimensão que já na altura tinha o fenómeno de 

filmar e divulgar na Internet experiências de consumo de drogas, especialmente 

quando se trata de substâncias não controladas. 

De lá para cá, o fenómeno parece ter crescido ainda mais. Jim Lange e 

colaboradores contabilizaram (em 2009) a existência de cerca de 3.000 vídeos no 

YouTube relacionados com a planta. Em Janeiro de 2013, no âmbito do presente 

estudo, verificou-se que o total de vídeos naquela plataforma digital relacionados 

com a salvia divinorum ascendia já a 33.000 (incluindo reportagens e peças 

jornalísticas, documentários e muitos vídeos de pessoas sob o seu efeito).  

Através de uma busca no YouTube, é possível constatar que praticamente não há 

vídeos de consumos de salvia divinorum filmados ou protagonizados por cidadãos 

portugueses61. A grande maioria é mesmo de jovens norte-americanos, ingleses e 

brasileiros. Em relação ao contexto de consumo, é geralmente em casa ou em 

pequenas festas, entre amigos, e em ambiente festivo ou de sociabilidade. A principal 

motivação parece ser atingir alucinações profundas, consideradas divertidas de tão 

exóticas, e os propósitos são aparentemente lúdicos.   

A análise aos vídeos permite concluir que o consumo de salvia divinorum que é 

filmado e divulgado na Internet é radicalmente diferente do contexto tradicional. Ao 

contrário das cerimónias dos índios mazatecas, o consumo moderno não é ritualizado, 

não há a figura do xamã e as pessoas interagem com a pessoa que filma e/ou os 

amigos que assistem à experiência. O consumo já não é pontuado pelo silêncio e pela 

penumbra, mas pelo barulho, pelos risos e pela estimulação sensorial. Neste sentido, 

pode dizer-se que a experiência, valorizada na cultura mazateca, passa para segundo 

plano, sendo dado ao caráter lúdico uma importância muito maior. A experiência 

deixa, assim, de ser interior para passar a ser essencialmente grupal (Siebert, 2009).  

 

«Em grupo é muito melhor, sozinho há tendência para bad trip.» 

 

Em suma, a salvia divinorum tende a ser representada na Internet de uma forma 

positiva. É predominantemente vista como uma substância segura e isenta de efeitos 

secundários, geralmente à conta da ausência de estudos sobre os perigos e a 

toxicidade da planta, bem como de casos conhecidos de overdoses ou da escassez 

de mortes associadas (Hoover et al., 2008). No entanto, como se verá mais à frente, a 

representação tendencialmente positiva está muito mais presente nos sítios dedicados 

exclusivamente à planta do que nos fóruns eletrónicos de discussão, onde pontuam 

queixas e visões negativas por parte de consumidores. 

Embora aconselhando a adoção de algumas regras e cuidados a ter no consumo, 

muitos sítios que informam e promovem a planta colocam uma grande tónica na 

inexistência de provas científicas de que a salvia divinorum é prejudicial à saúde, 

realçando que esta é consumida há séculos entre os índios mazatecas. Tal, alegam, é 

a melhor prova em defesa da planta. No entanto, como se viu atrás, tudo separa os 

dois tipos de consumo.  

  

                                                   
61 Não obstante a ausência de vídeos portugueses, a influência do YouTube em Portugal não deixa de se fazer sentir. Uma 

reportagem do semanário Sol (8/10/2011) dá conta de consumidores nacionais que decidiram experimentar salvia 

divinorum depois de verem vídeos “de pessoas que fumavam (…) e passavam a trip a rir sem parar” e quererem “sentir o 

mesmo”. 
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A figura 8 ilustra alguns vídeos existentes no YouTube onde pessoas se filmam, ou 

deixam filmar por amigos, sob efeito da salvia divinorum. 

 

 

 

Figura 8: Vídeos de consumo de salvia divinorum existentes na Internet 

(imagens retirada do sítio www.youtube.com) 

 

Nos sítios das lojas, a salvia divinorum era apresentada como uma alternativa mais 

segura (e legal) aos alucinogénios clássicos e, nalguns casos, também à cannabis. Eis 

como uma loja portuguesa apresentava a planta: 

 

«A salvia tem muito para oferecer: fascinantes efeitos psicoativos, 

intensificação sensual, jornadas mágicas, encantamento, aparente viagem no 

tempo, insights filosóficos, experiências espirituais, e talvez até cura e 

«divinização» (…).» 

 

Muitos consumidores defendem a inocuidade da planta, enquanto outros 

parecem assumir, e desvalorizar, os riscos (como acontece como outros alucinogénios, 

de resto (Calado, 2006). Por vezes, a curta duração dos efeitos proporcionados pela 

salvia divinorum é vista como uma vantagem: no caso de algo correr mal, acaba 

rápido. 

 

«Não existem relatos sobre habituação física ou psicológica.» 

«Não tenham medo do que se lê escrito sobre a moca de salvia. A moca da 

salvia é muito pessoal e das folhas é perfeitamente controlável!» 

http://www.youtube.com/
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«A salvia tem um valor cómico fora do normal Não há moca mais 

engraçada.» 

«A salvia não tem efeitos secundários negativos. Apenas um pequeno número 

de pessoas reporta dores de cabeça, irritação dos pulmões e insónias após 

fumar salvia. Acredita-se que estes efeitos são causados pelos produtos 

resultantes da combustão ao fumar qualquer tipo de planta, e não pela 

salvinorina.» 

«Não ficas frito por meteres salvia, mas com ácidos ficas.» 

«Ácidos pode ser agressivo, por isso meto salvia.» 

«Não é uma desgraça como ficar 8 horas de bad trip de ácido, por exemplo.» 

 

Entre potenciais consumidores e/ou consumidores de outras drogas, a salvia 

divinorum é descrita, por vezes, com curiosidade, revelando a boa fama de que goza. 

Por ser uma planta, e não um produto sintético, é vista por alguns como uma exceção 

dentro das novas substâncias psicoativas, uma alternativa segura e inofensiva. 

 

«Nunca experimentei salvia divinorum, mas dizem que é interessante e é 

legal».  

«O meu próximo objetivo era experimentar salvia ou LSD.» 

«Can’t wait para experimentar dessa senhora.» 

«Quando decidi encomendar esta cena queria uma nova sensação, senão 

ficava no haxe e várias ervas.» 

«Já experimentei desde a ganza e a erva até aos ácidos e a coca. Dentro das 

legais, experimentei salvia.» 

«Até hoje só entrou cannabis, cogumelos, salvia divinorum! Tudo o que é 

natural.» 

«Legal só mesmo salvia, de resto...» 

«Mas a sério, vocês metem-se a rebentar dinheiro nisso [bloom e bliss] em vez 

de mandarem salvia e drogas decentes que vos abram a mente e não 

buracos na cabeça?» 

«Experimentei bloom do antigo e gostei, mas nada de mais, o que eu gosto 

mesmo é de ir passear com a salvia.» 

«Mais alguém se sente moralmente mal por dar em cenas? Menos quando é 

salvia, só tem benefícios! Exceto se não voltares, claro.» 

«Drogas potentes, metam ácidos ou mandem salvia.» 

«Fidel, gorbi, bloom e salvia “valem” a pena, o resto até bate, mas ou é pouco 

ou é trips manhosas.» 

 

No entanto, a monitorização levada a cabo permitiu constatar que a salvia 

divinorum, da parte dos jovens portugueses, não recebe só elogios. Pelo contrário, 

muitas vezes é descrita por (ex)consumidores como algo demasiado intenso, bizarro 

até, e de forma nenhuma uma planta segura (sobretudo no plano mental). 

Confirma-se, portanto, que a salvia divinorum é por muitos rejeitada como uma 

droga adequada ao contexto recreativo, em função de provocar efeitos psicoativos 

que dificilmente vão de encontro ao que procuram os frequentadores destes espaços.  
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«Não achei nada recreativo.» 

«Em nenhum momento foi divertido.» 

«Foi tudo muito sinistro.» 

«Muito estranho.» 

«Sentimento de medo intenso.» 

[Da] «salvia eu até tenho medo, que aquilo é bastante estranho. Já mandei 

bafos que nem me bateram mas às vezes até as pestanas te levam para outra 

dimensão. É muito instável.» 

«Não vou mandar mais desta mer**, não curto a moca disto.» 

«A salvia é algo pesada e incerta.» 

«Já fumei uma de 5x e não recomendo a ninguém.» 

«Mesmo extrato 35x faz-me uma certa comichão fumar daquilo, não é uma 

boa trip» 

«A minha viagem de salvia foi algo bizarro, o erro foi não pesquisar antes sobre 

os efeitos.» 

«Já vi trips sinistras de salvia e nunca vou experimentar.» 

«Soube de quem fumou salvia uns dias depois de a namorada acabar com 

ele e tinha passados esses dois dias a chorar (…) e teve p*taça de trip. Eu não 

me arriscaria, sou um coto maricas nessa situação.» 

«Existe um risco muito maior de fritares o miolo com salvia do que com LSD, o 

que eu não sabia até há muito pouco tempo» 

«Eu já experimentei (…) mas muito sinceramente não achei nada de mais.» 

«Salvia não é assim tão porreiro. Foi tudo wtf e ninguém saiu nessa noite, 

ficamos alapados ao sofá a comer bolachas e a jogar PES.» 

«Já fumei uma vez e jurei para nunca mais, aquilo é mesmo agressivo!! Prefiro 

ficar-me pela ganzinhas e nada mais.» 

No já citado estudo de Lange e colaboradores (2008), concluiu-se que 51% dos 

que já tinham consumido salvia divinorum não faziam tenção de voltar a consumir a 

planta.32% admitiu essa hipótese e apenas 17% manifestou o desejo de consumir no 

futuro. 

Nos fóruns eletrónicos de discussão analisados são também recorrentes mensagens 

de indivíduos que se queixam que a salvia divinorum não provocou neles qualquer 

efeito62. O mesmo estudo norte-americano (Lange et al., op. cit.), com uma amostra 

de estudantes universitários, permitiu concluir que 19% dos respondentes que já tinham 

consumido salvia divinorum nunca tinham sentido efeitos psicoativos (trip). 

  

«Não bateu nada.»  

«Não consegui perceber por que é que a salvia em extrato não me bateu, 

alguém em pode ajudar?» 

«Fiquei dececionado, mas às tantas somos imunes à salvia.» 

«Salvia, lol. Quando experimentei não tive trip nenhuma.» 

                                                   
62 Provavelmente, a ausência de efeitos psicoativos está muitas vezes relacionado com o facto de a salvinorina A vaporizar 

a temperaturas muito altas (200ºc ou mais), pelo que precisa de uma chama direta muito intensa. Por esta razão, o 

consumo moderno de salvia divinorum faz-se sobretudo através de cachimbos de água. 
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«A salvia tem destas coisas, às vezes não bate mesmo, especialmente das 

primeiras vezes.» 

«Tive a minha experiência ontem. Infelizmente, acho que não consegui passar 

do nível 1. O que será que fiz de errado? (…) Senti somente um relaxamento 

bem pequeno.» 

 

Algumas mensagens, presumivelmente de consumidores mais experientes e com 

um perfil próximo do psiconauta, destacam-se por expressar uma rejeição do carácter 

recreativo do consumo de salvia divinorum. Pelo menos no discurso, aproximam-se dos 

primeiros consumidores ocidentais (pertencentes à contracultura dos anos 60) e, em 

parte, dos índios mazatecas. Alguns destes consumidores modernos defendem que as 

melhores experiências com a planta são as que têm lugar com concentrações 

menores de salvinorina A, por serem menos agressivas para a mente. E que fumar 

extratos com elevadas potências provoca trips demasiado fortes, o que, na sua 

opinião, desvirtua o propósito de consumir salvia divinorum. 

 

«A salvia não é uma bigorna na cabeça. Se fosse apenas isso eu não a 

fumava. Para mim, salvia não é uma moca. É um contacto com outra 

dimensão. Quando quero apanhar uma moca fumo haxe, é bem melhor que 

salvia nesse aspeto.» 

«Na minha última experiência com salvia divinorum eu saí para for do contínuo 

espácio-temporal. Aprendi que o tempo é a quarta dimensão.» 

«A minha intenção era ao mesmo tempo objetiva e subjetiva: navegar pelo 

meu inconsciente.» 

«É fascinante o entrar «verdadeiramente» noutro mundo de fantasia. Passa-se 

tudo ao nível de pensar que se está a viver uma realidade alterada.» 

«O efeito dos cogumelos é mais certo e demora mais tempo. A salvia é 

interessante, mais temporal (brinca com a noção e o sentido do tempo).» 

«Para a semana vou comprar salvia, oh yeah. Já tenho saudades de me 

perder dentro de mim.» 

 

Há pelo menos um estudo que defende que as motivações e a forma como se 

encara o consumo da planta dependem sobretudo da idade: os mais novos 

(adolescentes) tendem a consumir por diversão (e combater o aborrecimento), 

enquanto os mais velhos (isto é, jovens adultos) tendem a preferir razões mais espirituais 

(Biglete et al., 2009). 

Outra questão que emergiu da análise efetuada tem que ver com o cultivo. 

Parece haver um número considerável de indivíduos interessados em saber mais 

acerca do cultivo de salvia divinorum e da sua viabilidade.  

 

«É fácil de plantar?» 

«Onde se arranja sementes? As condições que elas precisam de 

temperatura?» 

«Alguém me pode dizer onde arranjo sementes de salvia? E já agora sites a 

explicar o cultivo.» 
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«Não penso que seja grande ideia plantar salvia (…), até porque podes 

comprar legalmente, do nível de potência que queres, e a quantidade que 

queres.» 

 

Ao contrário da cannabis (Calado, 2009), o fenómeno do cultivo de salvia 

divinorum não parece ser um fenómeno implementado em Portugal. No entanto, 

sabendo tratar-se de um cultivo tecnicamente mais fácil63 (EMCDDA, 2011), e perante 

a proibição recente da venda livre da planta, não é descabido pensar que, no futuro, 

a questão venha a despertar mais atenção e interesse por parte dos consumidores (e, 

eventualmente, produtores/vendedores). 

A experiência com a salvia divinorum parece, por vezes, provocar alucinações 

visuais e sensoriais complexas64, incluindo fenómenos como a sinestesia, por exemplo, 

difíceis de explicar por palavras. As mensagens seguintes65, tentam-no, de alguma 

forma. 

 

«A rapidez com que a salvia rompe com a consciência corporal é instigante, 

pois aniquila com o senso que quem você é, e com a existência real do que 

está ao redor.» 

«A viagem com a salvia é muito rápida e brusca, acontece um aniquilamento 

intenso da personalidade e da dimensão corporal no espaço e no tempo. 

Percebi a experiência como uma reação físico-química imediata, que rompe 

a comunicação entre o corpo e a consciência, destruindo temporariamente o 

sentido de tudo. Talvez seja por esse motivo que a experiência com a salvia 

pode ser tão assustadora, pois mostra ao ser humano que a sua principal 

ilusão, a de possui o controle do corpo e da mente, pode ser transformada em 

questão de segundos através de uma vivência de completa distorção da 

realidade.» 

«(…)quando fumas salvia depois de expelires o fumo, esperas uns 15 segundos 

e “xau mundo”, enquanto LSD tens SEMPRE a noção que estás no teu mundo 

e aquilo é só uma ilusão, agora salvia? Entra fumo -> 30 segundos -> sai fumo -

> 15 segundos -> sai consciência.» 

 

Não é fácil descrever efeitos que podem passar por sentir-se transformar-se em 

objetos, revisitar o passado, perder a identidade ou a noção corporal, perder a visão 

3-D, sentir várias realidades sobrepostas, sentir-se em vários locais ao mesmo tempo, 

etc. 

Tal como não é fácil perceber por que razão tais efeitos psicoativos são 

procurados e desejados por um determinado perfil de indivíduos, mesmo conscientes 

dos riscos, e criticados e rejeitados por outros. Mas tal é tarefa para um estudo mais 

exaustivo, com uma abordagem e uma metodologia diferente. 

 

                                                   
63 Tal como para o cultivo de cannabis, é possível obter na Internet instruções e todo o tipo de informação relativas ao 

cultivo de salvia divinorum, que pode fazer-se facilmente em casa ou no exterior, necessitando apenas de humidade e 

calor. 

64 Oliver Sacks (2013) distingue entre alucinações complexas e simples. Com as primeiras, o sujeito veem pessoas, animais ou 

diferentes cenas, enquanto que, com as segundas, só se veem formas e cores, mas não se formam propriamente imagens 

ou cenas. As alucinações complexas são, portanto, vividas com algo bem mais real. 

65 As duas primeiras mensagens foram retiradas de websites sítios brasileiros. 
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Reflexão final 

A maior parte dos textos científicos sobre a salvia divinorum salienta o escasso 

conhecimento disponível sobre a planta e, ainda menos, sobre o seu princípio ativo. 

Embora seja hoje conhecido o seu funcionamento do ponto de vista farmacológico, 

pouco ou nada se sabe sobre os efeitos a médio e longo prazo, tanto a nível físico 

como mental (EMCDDA, 2011). O mesmo se aplica à generalidade dos produtos 

conhecidos como novas substâncias psicoativas. 

O presente estudo pretende contribuir para contrariar a tendência de falar mais 

das substâncias do que dos consumidores, como se as suas ações não fossem providas 

de sentido e constituíssem uma massa homogénea. 

A premissa básica deste estudo é a de que, para agir, é necessário conhecer. Não 

só o panorama geral e os grandes números, ou seja, o nível macro (dimensão do 

fenómeno, prevalências, incidências, consequências, etc.), mas também as 

condicionantes sociais, o enquadramento cultural, ou as motivações pessoais (no 

fundo, o que leva aos comportamentos de risco e como eles são entendidos pelos 

consumidores e encarados pela própria sociedade). 

Em relação às drogas, é redutor cingir a análise à oferta ou esquecer que algumas 

substâncias são procuradas por determinado perfil de indivíduos e não por outros. 

Diferentes indivíduos procuram diferentes efeitos psicoativas, mesmo que isso implique 

riscos, sejam estes de natureza legal ou de saúde. 

De acordo com alguns dos estudos já citados (Gonzalez et al., 2006; Sumnall et al., 

2011), o consumo de salvia divinorum está associado ao consumo de outros 

alucinogénios. Nem todos os jovens consomem drogas; nem todos os jovens que 

consomem drogas decidem correr o risco de tomar alucinogénios, como é o caso da 

salvia divinorum. 

Estar-se-á perante um perfil de consumidores, indivíduos dispostos a consumir 

substâncias que outros veem como demasiado potentes e perigosas para a saúde 

mental? Nesse sentido, será que a proibição impedirá ou dissuadirá o consumo? Que 

estratégias preventivas devem ser adotadas? 

A análise efetuada à Internet revelou que uma boa parte dos consumidores de 

novas substâncias psicoativas em geral, e de salvia divinorum em particular, tem uma 

postura de assunção e desvalorização dos riscos, tendência, aliás, já identificada para 

outras substâncias, como o ecstasy (Henriques, 2003) ou o LSD (Calado, 2006).  

Apesar da importância de alterar para os perigos das NSP, convém não esquecer 

que ninguém se quer matar, pelo que se torna imprescindível perceber a cultura de 

risco (assumido) que envolve o consumo destas substâncias. Em algumas mensagens 

da Internet analisadas, os consumidores descreviam efeitos adversos provocados pelos 

produtos adquiridos nas smartshops, consistindo às vezes em experiências 
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aparentemente aterradoras, mas depois acabavam com um “vou experimentar 

novamente, talvez para a próxima seja melhor”. O que reforça a necessidade de 

estudar as vertentes sociais que enquadram o consumo das substâncias psicoativas 

em concreto. 

O ciberespaço provou ser uma boa ferramenta de recolha de queixas, relatos de 

bad trips, revelando que a imagem que os consumidores têm das NSP nem sempre é 

coincidente com o que a comunicação social leva a crer: as novas substâncias 

psicoativas são frequentemente comparadas com as drogas ilícitas, e tendem a ser 

vistas de uma forma menos positiva, quer em termos de efeitos, quer em termos de 

riscos associados (nomeadamente a dependência física e/ou psicológica). 

No que toca ao fenómeno das NSP, certamente devido ao seu (até 

recentemente) estatuto lícito, a discussão mediática teve, desde o início, a tónica 

quase exclusivamente colocada numa única vertente: a comercialização, e o facto 

de serem de venda livre. No entanto, sem entender o lado das motivações não é 

possível compreender verdadeiramente o fenómeno. 

Em relação à salvia divinorum em concreto, em Portugal, como em outros países 

europeus, a preocupação pública focou-se mais na licitude da planta do que 

propriamente nos efeitos ou perigos para a saúde. Como se viu, nos meios de 

comunicação social a planta foi sendo anunciada como um alucinogénio potente 

que constituía uma alternativa legal ao LSD. 

No entanto, só uma parte do problema reside na oferta, na maior facilidade ou 

dificuldade em aceder a estas substâncias. A outra parte do problema está na 

procura. Como se viu, o fenómeno das NSP é o culminar de uma tendência bem mais 

antiga de introduzir no mercado, nomeadamente através da manipulação 

laboratorial, novos produtos que, no início, escapam ao controlo legal. Nesse sentido, 

o fenómeno das «novas drogas» tem muitas décadas. E muito provavelmente, não se 

ficará por aqui. Pelo que, é fácil concluir, é também no lado da procura que se tem 

que agir. 

Cruzando os dados disponíveis, constata-se que, apesar do consumo de NSP 

remontar, pelo menos a 2007 (data da abertura da primeira smartshop em Portugal) – 

e no caso da salvia divinorum, até antes –, as notícias de problemas de saúde 

associados ao consumo surgiram bem mais recentemente. Tal poderá dever-se tanto 

às mudanças nas substâncias como nos consumidores. 

A partir da análise da interação na Internet, uma explicação possível para o fato é 

que os problemas decorrentes do consumo intensificaram-se quando determinados 

grupos iniciaram o consumo de NSP, nomeadamente adolescentes e indivíduos muito 

jovens em Portugal continental, e uma população mais velha consumidora de drogas 

por via injetável na Madeira. 

Por outro lado, é preciso ter em conta que a potência das NSP disponíveis no 

mercado foi aumentando com os anos. Possivelmente a mistura explosiva foi ter-se 

conjugado a disponibilidade no mercado de substâncias potentes com uma 

população consumidora disposta a correr riscos sem estar devidamente informada. 

A história da salvia divinorum ilustra a importância do contexto social. Dependendo 

do enquadramento cultural, a mesma planta pode ser considerada uma oferta dos 

deuses, e até entendida como uma incarnação divina, ou ser vista como 

potencialmente perigosa, a ponto da sua posse, consumo ou comercialização ser 

proibida a bem da saúde pública. Tal revela que o cerne da questão não está 

exclusivamente no produto ou na substância psicoativa, mas na forma como é vista, 

enquadrada e também consumida. 
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Em função do modo de consumo, a planta pode predispor para visões ou 

provocar intensas alucinações. Pode conduzir a um estado de meditação ligeira ou 

provocar uma alteração radical da perceção da realidade. Tal obriga a retirar o foco 

na substância e centrar as atenções nas pessoas que a usam e manipulam.  

Os consumidores modernos desenvolveram técnicas diferentes das usadas 

tradicionalmente pelos índios mazatecas, de modo a potenciar os efeitos. Em 

resultado disso, hoje a trip provocada pela salvia divinorum pode consistir em 

alucinações visuais e sensoriais complexas e difíceis de explicar por palavras, 

desconhecidas pelos xamãs mazatecas. 

Mais uma vez, a Internet desempenha um papel crucial: as imagens das 

substâncias psicoativas formam-se hoje muito através dos conteúdos disponíveis no 

ciberespaço, local onde conquistam popularidade e se moldam as representações 

sociais (Hoover et al., 2008). Perante tal, constata-se a importância de as instâncias 

com competência na prevenção e na dissuasão dos consumos estarem firmemente 

presentes neste meio, nomeadamente através da disseminação de conhecimento 

científico válido e de dados baseados na evidência. De outra forma, a aprendizagem 

(sobretudo dos mais jovens) faz-se, na melhor das hipóteses, através dos pares ou, no 

pior cenário, com base no discurso dos comerciantes ou daqueles com interesses 

comerciais66. A Internet permite indubitavelmente que os consumidores estejam mais 

informados. Mas não que sejam bem informados. 

Segundo Sumnall et al. (2011), a maior parte das queixas dos consumidores tem 

que ver com a experiência sensorial, e não tanto com sintomas físicos e/ou 

psicopatológicos. Daí se conclui que é importante fazer mais do que passar a 

mensagem de que o consumo faz mal à saúde do ponto de vista toxicológico. É 

importante também realçar que, segundo os próprios consumidores, a trip da salvia 

divinorum pode ser demasiado intensa, os efeitos demasiado bizarros, a experiência 

demasiado assustadora. Sobretudo para quem consome de forma menos informada 

ou sem cumprir algumas regras de segurança, ou apresente vulnerabilidades ao nível 

da disposição ou saúde mental. 

 

 

                                                   
66 Com o anunciado fim das smartshops portuguesas e a proibição da venda livre da salvia divinorum, o papel futuro da 

Internet em relação à planta é uma incógnita. 
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ANEXO 1  

Palavras de consumidores 

 

A monitorização da Internet levada a cabo permitiu recolher informação sobre as 

novas substâncias psicoativas e chegar às conclusões já apresentadas. A seguir, como 

ilustração, apresentam-se alguns exemplos do que foi deixado escrito no ciberespaço 

por aqueles com contato com as NSP, e que serviram de sustento para constatar os 

principais pontos. 

 

 A Importância do ciberespaço: dúvidas, dicas, conselhos práticos, etc.   

«Boas, cuidado com essas ervas sintéticas, as ultra strong e a da marca 2012 

maya, ui…» 

«CM21 não é aconselhável para a primeira vez, sem dúvida.» 

«Acho que quem usa este tipo de drogas tem de saber usar, e principalmente 

não misturar com álcool.» 

«Disseram-me que LSA de lá era um atrofio de todo o tamanho» 

«Disseram-me que havia duas coisas que faziam bué mal, que era bombastic 

(fumada) e bloom (snifada).» 

«Não haverá nada na smartshop tipo ritalin ou anfetaminas speed, cenas para 

um gajo trabalhar concentrado, e barato, tipo até 3 euros a dose?» 

«E o que me podem dizer da droga legal Hayze? Não vos dá vontade só para 

rir? Ou isso só acontece comigo e com o pessoal com que estou?» 

«Em relação à hayze, é um canabinoide e dá justamente vontade de rir sim 

mas o efeito vai passando e então depois quando o corpo cria habituação? 

Quando aquilo deixa de dar cavaco? Quando as bochechas deixarem de 

doer de tanto rir fazem o quê? Deixam de usar? Ahaha, deixam deixam…» 

«Trouxeram-me bliss. Isto bate?» 

«Estava a pensar mandar bliss amanhã, mas ainda não percebi se deixa um 

gajo dormir depois ou se é viciante ou não. Estava à procura de uma cena 

tipo md mas mais barata.» 

«Bliss é md menos bom.» 

«Bliss, quais a diferença entre isso e bloom?» 

«Bliss= metilona, blow= mefedrona, gorby mix= lolninguemsabenemquersaber, 

tudo o que interessa levar.» 

«Bliss não bate decentemente.» 
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«Há pessoal que curte metilona mas sempre achei um bocado meh. É 

parecido mas nunca chega ao nível do md.» 

«Chuta aí alternativas fixes e seguras para o mdma, mais seguras que 

mefedrona, claro.» 

«Experimenta gorby mix.» 

«O ecstasy legal, a droga das festas deste ano67 é o bloom.» 

«Há em smartshops ou tenho que ir a dealers chiques?» 

«Aqui fica só um aviso ao pessoal que quiser experimentar as qualidades de 

ervas (incensos) sintéticas, não é para qualquer organismo sem dúvida.» 

«Já alguém aqui experimentou erva legal?» 

«Tens outras parecidas à mefedrona mas que ainda não foram proibidas.» 

«Tudo isto me levou à seguinte conclusão e que desde que fiquei culto neste 

assunto virou regra: se tens problemas (a escola está a correr mal, foste 

violado, levaste uma tareia, o mundo está a acabar, a tua namorada bazou, 

etc. etc.) de cabeça, não tomes isto. Nem blooms nem blasts nem nada que 

tenha uma cara com colunas na cabeça (isto inclui o «kick», salvo erro, que é 

um homem na figura). É  que o efeito (ao contrário da coca) é totalmente 

inverso!» 

 

 A carência de informação: confusões, desconhecimentos, hesitações 

«Claro que se comprares as legais pode dar m**** porque aquilo não é para 

consumo humano, é um adubo.» 

«Eu por acaso nunca experimentei, porque quando perguntei disseram que 

eram adubos!!» 

«Isto só faz mal, são adubos, incensos e cenas agrícolas, quase tudo feito em 

laboratório e não concebido para consumo humano, e nunca antes 

estudadas, ao contrário das ilegais que já estão super estudadas e um gajo 

sabe muito bem o que está a consumir.» 

«No caso do bloom, por exemplo, não digam que devia ser proibido lá por 

não saberem usar. Aquilo é um adubo, não é para consumo humano.» 

«(..)Pelo que sei o bloom, blow e isso tudo vicia mais que a cocaína, mas não 

tenho a certeza.» 

«Tu sabes mesmo o que estás a mandar, ou foi ao calhas?» 

«Foi ao calhas mesmo, o gajo recomendou. Eu até era para levar outras cenas 

alucinogénias e afrodisíacos, e afinal o gajo vendeu-me pseudo-coca. Mas 

obrigado pela dica, depois reporto.» 

«Metam-se a mandar fertilizantes com cenas desconhecidas à toa, depois 

queixem-se quando tiverem doenças auto-degenerativas crónicas.» 

«Olha que desde ficou ilegal na China também desapareceu a maioria. 

Agora só vês é dos camarões e assim e isso ainda confio menos.» 

 

  

                                                   
67 2011. 
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 A má imagem geral das NSP: sintéticas, viciantes, bad trips 

«Experimentei uma vez esse tipo de drogas e digo que detestei! Em vez de ter 

uma good trip, tive uma bad trip e nunca mais tomei disso!» 

«Decidi não voltar a repetir. São tão ou mais perigosas para o nosso organismo 

como as ilegais.» 

«Caí completamente no chão, vi tudo a andar à minha volta, quando me 

levantei vomitei tudo ao meu redor, estive deitado durante 1h30 sem me 

conseguir mover, nem pensar eu conseguia quase.» 

«Quando dou por mim começo a perder as forças e a sentir o coração quase 

a saltar fora, estava com o batimento cardíaco muito acelerado. Senti coisas 

que nunca tinha sentido, nem mesmo quando comecei a fumar em novo, foi 

mesmo muito estranho.» 

«(…) não gostei nada mesmo, foi a pior experiência da minha vida, mal mexia 

o corpo, mas tinha a perceção do que estava a ocorrer à minha volta. 

Parecia que estava em 10 mundos, e saí de um e ia para outro, não gostei 

nada mesmo, o pior foi pensar que ia ficar assim para sempre. Não aconselho 

a ninguém.» 

«Talvez seja altura de tirarem mefedrona do mercado. A ressaca disto é atroz.»  

«Os “fertilizantes” só servem para agarrar pessoal que não sabe o que anda a 

mandar.» 

«As legais são altamente viciantes e crias tolerância muito rápido.» 

«Aquela treta é toda sintética, btw. Um amigo meu, não sei qual tomou, e 

ficou a ver centopeias no quarto, lol.?» 

«Bliss é tão ou mais gulosa que bloom, é até ver o fundo do pacote.» 

«A [erva] sintética é poderosa demais mas de forma bem diferente das joints 

normais. Nunca tinha tido ansiedade e sensação de pânico e já fumo há 15 

anos (…) Ai posso dizer que a maioria do tempo foi a tentar controlar o facto 

de estar a ter aquelas sensações, consegui pois já são muitos anos, mas sei 

que estava quase a ceder em chamar a ambulância. A respiração parece 

estar quase a parar e parece que temos de nos lembrar de respirar (…). Pensei 

eu no dia seguinte que foi apenas que a cabeça e corpo não estavam nos 

seus dias e no outro dia fumei outra, e PIMBA, a mesma sensação. Para mim, 

ou organismo, não dá.»  

 

 A existência de uma relação entre NSP e drogas ilícitas: comparações 

«Segundo me consta estas novas drogas ainda fazem mais mal do que as 

drogas ditas «normais» naturais… pois claro, adicionam-lhes químicos e afins.» 

«As ilegais são mais baratas e melhores.» 

«Nunca mais fumo m**** dessas, para mim é tudo ao natural!!!» 

«Mais vale comprar drogas ilegais, ao menos sabe-se o que lá tem.»  

«Mais vale as ilegais, os efeitos são os mesmos.» 

«Erva é ilegal e essas porcarias não…faz sentido!» 

«Vou mas é tomar md. Drogas legais não curto. Metade da pica de meter 

drogas é o rush de saber que não estou a respeitar a lei.» 

«WTF, para quê alternativas a md, quando podem mandar md? Essas tretas 

acabam por ser bem piores!» 
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«Bliss é muito parecido ao md, simplesmente não chegas a ter aqueles picos.» 

«Curti mais a minha experiência com mefedrona do que as experiências com 

coca.» 

«Acho melhor [a mefedrona] do que a coca que já mandei, mas é bem 

diferente. Vais curtir.» 

«Há em smartshops. Se queres ir a dealers busca md em vez disto.» 

 

 Perfis de consumidores e padrões de consumo: curiosidade, 

experimentação, contextos 

«A mim o que me assusta é a idade das pessoas.» 

«Muitos jovens que nunca tinham experimentado drogas mais pesadas viram 

nas «smartshops» a oportunidade de experimentar algo de fácil acesso. Ao 

fazê-lo, criaram uma porta para um mundo que desconheciam, e ao 

passarem para esse mundo não conseguem voltar para trás, e mesmo se 

fecharem as smartshops, estes consumidores vão… comprar coca. Um 

verdadeiro sarilho, salve-se quem puder.» 

«O problema disto é que, sendo legal e tendo aquela cadeia de lojas todas, 

interessa que isto seja viciante. Se tivesse um bom dealer para comprar md ou 

coca já tinha marimbado e mandava cenas melhores mas menos 

frequentemente.» 

«Hoje em dia já acho a smartshop perigosa na medida em que no meu dia-a-

dia não tenho contacto nem curto a cena de ir “arranjar coca aí a um 

dealer” mas aquela loja de aspeto inofensivo é-me deveras apelativa, e do 

consumo recreativo a tornar-me seguidor do Charlie Sheen foram apenas 

umas semanas.» 

«No meu caso, nunca cheirado nada, apenas fumava ganzas. Comecei por 

comprar umas ervinhas (incenso) nessas lojas, e não me convenci: funcionam 

mas não é a mesma coisa. Agora a mefedrona, uma história completamente 

diferente: tem um cheiro estranho, entranha-se em tudo, seis meses depois de 

ter isso na minha carteira, de cada vez que a abro ainda me vem o cheiro, e 

a vontade de cheirar o passado torna-se um desejo futuro (…). Muito 

complicado «desativar» o desejo neurológico.» 

«Experimentei hoje pela primeira vez o tal blow. E realmente não consigo 

perceber como pode ser legal. O efeito só é comparável com cocaína de 

muito boa qualidade, e causa uma ansiedade parecida e uma vontade de 

consumir mais e mais. Recomendo por isso um uso muito moderado da 

substância, pois estou em crer que cria dependência psicológica muito 

rapidamente. Acredito do que falo pois fui viciado em drogas duras vinte 

anos.» 

«Normalmente sempre que vou sair dou uns 10 traços no Blow para me divertir 

a noite toda, porque aquilo aumenta o batimento cardíaco e por curiosidade 

o líbido também.» 

«Curto muito na disco quando dou no bloom, blow e kick.» 

«(…)Se te quiseres divertir de vez em quando, é bom. Eu diverti-me imenso 

ontem, as horas parece que passam num ápice e só queres que o tempo 

pare para te divertires mais.» 

«Admito que já experimentei algumas por curiosidade.» 
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«Nunca experimentei CM21 e estou curiosa (acho o Gorby, 2012, Maya 2012 e 

Maui Extra Wild dos mais fortes). Alguém já experimentou esses, incluindo o 

CM21? Queria saber comparações.» 

«Experimenta, vale a pena. A cena que mais me assustou, mas não sei se 

costuma acontecer com outros, é que senti que foi bastante mais gulosa do 

que a coca.» 

«O X sugeriu uma mais potente que a fidel mix, que está na minha wishlist. 

Quando experimentar depois conto-vos.» 

«De todas as que experimentei, a melhor é gorby mix. O problema que 

encontro nessas “ervas” é que dão mais cabeção que moca, mas já dei 

grandes risadas, já me colei todo e já fiquei em modo vegetal. De qualquer 

maneira, acho que só vale a pena consumir isso em último recurso.»  

«Vou experimentar metilona, é capaz de ser fixe e dizem que não é tão 

gulosa.» 

«Para a semana, ou daqui a duas, compro 1g de metilona. Estou tentado a 

comprar já esta semana mas ainda faz hoje 8 dias que me andava a morder 

todo, é melhor não.» 

«E não sei, talvez compre algumas cena para as férias. Vou na smartshop o 

que se arranja. A última cena que comprei lá bateu-me bué, medo!» 

 

 Comportamentos de risco: policonsumos, abusos, maiores potências 

«Para mim o CM21 é um brutal mocadão. Atenção que dá mesmo paranoia, 

sensação de descontrolo, parece que nunca mais acaba a moca mas no fim 

dá vontade de ir mandar outro abaixo. A quem quer algo brutal, mas mesmo 

brutal, CM21 satisfaz esses desejos. ATENÇÃO, não estou a mentir, metam 

pouca quantidade, pelo menos na primeira vez.» 

«ASAP é uma pomada. Três bafitos e deixa-te a cabeça a ferver.» 

«Já fumei quase todos e para mim ASAP é o mais poderoso dos que são 

vendidos em Portugal. Mais do que Shiva e CM21, que dizem ser os mais 

fortes.» 

«Eu conheço a CM21 e não é de todo a mais forte, mas quem usa a primeira 

vez com dosagens exageradas [é] óbvio que vai fazer estragos.» 

«O incenso que comprei era o mais forte de todos, era o “ultra strong”.» 

«A primeira vez que experimentei fumos de smartshops apaguei e tive 

convulsões, além disso, as mocas mais “pesadas” de que me lembro de há 

seis meses para cá foram de gorby mix.» 

«Com gorby mix dei 6 ou 7 bafos (ainda aguentei largo o fumo) e tiveram que 

me levar para a cama.» 

«Já fumei um pacote de fidel mix e uma grama de bloom no mesmo dia (leia-

se noite, madrugada e manhã). Fidel mix é o mais aproximado de erva que 

por lá se vende, agora [de] gorby mix nem me quero lembrar. Meio pacote 

num bongo = 3 pessoas no mundo dos póneis mágicos!! Seja como for, gorby 

não é bom para fumar na rua. É melhor estar num sítio confortável (…). Ah e é 

melhor ter uns bons litros de água disponíveis.» 

«Com mefedrona limpei uma garrafa de gin e um maço de tabaco sem dar 

por nada. E estive para aí 24 horas sem comer.» 
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«A ressaca de bloom é superpesada normalmente devido à privação de sono 

e à quantidade de cigarros que se fuma (pelo menos a mim puxa-me imenso). 

É uma das minhas drogas favoritas, entrou-me na rotina e foi uma experiência 

que me ensinou / mostrou umas coisa. Tudo em moderação.» 

«Não vou dizer que [bloom] não me vicia, porque às vezes estou em casa e 

apetece-me dar uns traços naquilo e lá vou eu, mas o pior vício é o 

psicológico, não o físico. Aquilo é um vício psicológico que te deixa agarrado 

por te fazer sentir bem como tudo, se te sentes bem, continuas.» 

«Pela primeira vez sei o que é uma ressaca por querer mais e mais. Não 

comprei muito, não vão parar de cheirar/beber aquilo enquanto não virem o 

fundo ao saco, lol.» 

«Coisas a ter em atenção: Coração – esta treta dispara o coração, medi 125 

batidas por minuto… em repouso, e é pior nas horas a seguir a ter acabado o 

efeito. Conduzir – eu não noto nada mas provavelmente não é 

recomendável. Nariz – no dia seguinte vais ter o nariz a pingar ou tapado, e já 

me aconteceu ter uma pequena hemorragia. Ah e esqueçam dormir, acho 

que é mesmo o grande downside de mefedrona. No dia seguinte estou morto 

por não conseguir pregar olho.» 

«Após mais de um mês sem fertilizantes e coca: 

Espasmos nervosos no pescoço – gone 

Alucinações auditivas – gone 

Pulsações minutos 110BPM para 80BPM (em repouso e antes de tomar fosse o 

que fosse) 

Distúrbios do sono – ainda sinto efeito 

Necessidade de comprar coca e afins – gone» 

«Drogas que mexem com o ritmo cardíaco = big no no no.»  

«É muito importante sabermos que o que estamos a consumir e para que 

efeitos. Por exemplo, fui a uma loja em Évora onde violam pacotes e pesam 

sem que uma pessoa saiba o que possa estar lá dentro, enfim…» 

«Alguém já mandou heroína?» 

«No outro dia passou-me pelas mãos.» 

«Eu já experimentei, mas foi fumada.» 

«Cavalo deve ser bacano, mas não meto porque nunca vou ter uma connect 

em que confie para isso.» 

 

A seguinte mensagem reúne em três linhas algumas das tendências identificadas 

pela monitorização da interação que tem lugar no ciberespaço, revelando 

desconhecimento, curiosidade, cultura do risco e importância da Internet como local 

de aprendizagem e informação: 

«Eu comprei bloom, aquilo diz que é fertilizante, lol. O gajo disse para meter só 

meio comprimido mas aquilo tem 4, estava a pensar tomar 2 e dar 2 a uma 

gaja. Será que é de mais? O que pode acontecer?» 
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ANEXO 2 

Cronologia 

 

1938 

O antropólogo americano Jean Johnson ouve falar pela primeira vez num preparado 
a partir de folhas de hierba Maria usado em rituais de adivinhação, planta que não 

conseguiu identificar. 

Johnson era genro de Roberto Weitlaner, um antropólogo austríaco radicado no 

México, considerado um grande especialista na etnografia da região de Oaxaca. 

1952 

Weitlaner regista e descreve pela primeira vez o uso ritual de hierba Maria por xamãs 
mazatecas. A informação vem através de um informante, dado não ter assistido a 

este tipo de cerimónias. 

1953 

O antropólogo amador americano Gordon Wasson, fundador da etnomicologia, 
começa o seu trabalho de campo em Sierra Mazateca, em torno do uso de 

cogumelos alucinogénios em cerimónias religiosas nativas. Apesar de estar centrado 

nos cogumelos, ouve falar de uma planta psicotrópica usada em alturas do ano em 

que os cogumelos não estavam disponíveis. 

1955 

Wasson regressa ao México, a onde virá consecutivamente todos os anos no Verão 

até 1962, em expedições dedicadas aos alucinogénios usados pela cultura 

mazateca. 

1957 

O botânico mexicano Gómez Pompa recolhe exemplares da planta mas não 
consegue uma identificação botânica, por estes não apresentarem flor (indispensável 

para a identificação). Apesar de se mostrar interessado, Pompa acaba por não 

regressar a Sierra Mazateca tão cedo. 

1960 

Wasson recolhe exemplares da planta que traz consigo quando regressa aos EUA. 
Esses exemplares são entregues aos botânicos Epling e Schultes, que não conseguem 

proceder a uma identificação específica, por falta de condições da planta. 

1961 

Wasson é o primeiro a descrever na primeira pessoa os efeitos da planta, depois de 

participar numa cerimónia xamânica. Sob orientação de uma curandeira, Wasson 

bebe um líquido preparado a partir de 68 folhas da planta. A cerimónia durou 2 horas 

e envolveu cantos em língua nativa em registo monocórdico. 

1962 

Wasson, acompanhado de Albert Hofmann, tem acesso a exemplares da planta 
recolhidos a 1200 metros de altitude, que envia para Carl Epling, botânico da 

Universidade da Califórnia, nos EUA. Epling e um colega, Játiva, conseguem 

finalmente proceder a uma identificação e caracterização botânica da planta, a 

quem dão o nome de salvia divinorum. 

Seis semanas depois da recolha de Wasson, o psiquiatra Sterling Bunnell, em viagem 

pelo México na busca de cogumelos psilocibinos, obteve de uma curandeira 

mazateca espécimes de salvia divinorum, que trouxe de volta consigo para a 

Califórnia. Aí terá entregado alguns dos exemplares ao herbário da Universidade da 

Califórnia, e cultivado outros na sua própria estufa.  Acredita-se que esta estirpe, 

erradamente apelidada Wasson-Hofmann, é a mais divulgada em todo o mundo. 
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1982 
Ortega e colaboradores isolam o princípio ativo da salvia divinorum, a que dão o 

nome de salvinorina. 

1983 
Valdés e colaboradores isolam dois princípios ativos da salvia divinorum. Sem saber do 

trabalho de Ortega, dão-lhe os nomes de dvinorina A e B. 

1989 Daniel Siebert consome a planta pela primeira vez. 

1994 

Depois de testes em animais e com seres humanos, Siebert e colaboradores publicam 
um artigo onde descrevem as propriedades psicoativas da salvinorina A, concluindo 

que é comparável à mescalina em termos de psicoatividade, e capaz de provocar 

alucinações profundas. 

2002 

É descoberto o modo de funcionamento químico da salvia divinorum, chegando-se à 

conclusão que, ao contrário de outros alucinogénios, como o LSD ou a mescalina, 

não atua sobre os recetores de serotonina 

2003 

Um relatório da DEA conclui que a maior parte das pessoas que experimentam salvia 
divinorum pela primeira vez não consome uma segunda vez, defendendo a 

improbabilidade de a substância vir a tornar-se popular e de uso expressivo. 

2011 

É adicionada à lista de substâncias psicoativas a merecer uma caracterização 
sumária [Drug Profiles] no sítio do Observatório Europeu da Droga e da 

Toxicodependência. 

2013 A planta é proibida em Portugal, bem como o seu princípio ativo. 
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ANEXO 3 

Quadro síntese de prevalências de consumo de salvia 

divinorum (estudos) 

 

País Ano*  Amostra/população Prevalências apuradas 

EUA 2006 População geral 0.7% (PLV) 

0.3% (12 Meses) 

1.7% (12 meses) (18-25 anos) 

Espanha 2006 Consumidores de salvia 

divinorum 

88% dos inquiridos tinha iniciado o consumo 

nos últimos 12 meses 

EUA 2008 Estudantes universitários 4.4% (12 Meses) 

Roménia 2008 Clubbers 0.3% (PLV) 

Canadá 2009 População geral 1.6% (PLV) 

7.3% (PLV) (15-24 anos) 

EUA 2009 Estudantes universitários 6.7% (PLV) 

3% (12 Meses) 

0.5% (30 Dias) 

Reino 

Unido 

2009 Clubbers 29.2 % (PLV) 

3.2% (30 dias) 

Canadá 2008 Estudantes do ensino 

secundário 

5% (12 Meses) 

2010 3.4% (12 Meses) 

Polónia 2008 Estudantes universitários 2.1% (PLV) 

2010 2,6% (PLV) 

EUA 2009 Estudantes do ensino 

secundário (12º ano) 

5.7% (12 Meses) 

2010 5.5% (12 Meses) 

2011 5.9% (12 Meses) 

Portugal 2011 Consumidores de Novas 

substâncias psicoativas 

30% (PLV) 

Portugal 2013 Estudantes universitários 1.6% (PLV) 

1.2% (12 Meses) 

*Ano de recolha dos dados 
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