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Morte de jovem após uso 
de ecstasy em balada de 
Joinville alerta para riscos
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CURTIÇÃO

PERIGOSA
Luzes fortes e coloridas, 
um ritmo pulsante saindo 
das caixas de som, euforia, 
sensação de liberdade, 
vibração, sedução. Em 
busca destes efeitos, muitos 
jovens usam ecstasy em 
festas. O que parece ser o 
paraíso pode levar à morte. 
Hoje, Santa Catarina é o 
principal destino da droga. 
Em Joinville, o tráfico e 
o consumo voltaram ao 
debate após a morte de 
uma adolescente no fim de 
semana passado. 

ROGÉRIO KREIDLOW
rogerio.kreidlow@an.com.br

É
por remeter ao clima de balada, feli-
cidade, euforia e liberdade que o ecs-
tasy – a droga que pode ter matado 
uma adolescente de 17 anos em Join-
ville no domingo passado – consegue 
ter tanto apelo entre jovens de classe 

média e de bem com a vida. É também por render 
um dinheiro farto e fácil que pessoas com o mes-
mo perfi l acabam sendo cooptadas para importar 
a droga ou vendê-la nas mesmas festas em que ela 
é mais consumida.

Todo este marketing com a popularização de 
eventos de música eletrônica no litoral quase o 
ano inteiro e a presença de uma juventude com 
dinheiro faz de Santa Catarina, atualmente, o prin-
cipal polo do tráfico e do consumo de ecstasy e 
outras drogas sintetizadas em laboratório no Bra-
sil, afi rmam a Polícia Federal e a Divisão Estadual 
de Investigações Criminais (Deic).

Apreensões crescentes mostram que, aos pou-
cos, Joinville também tem entrado cada vez mais 

nesta rota que envolve tráfi co internacional, qua-
drilhas internacionais especializadas e que têm as 
regiões de Balneário Camboriú e de Florianópolis 
como maiores mercados da droga em SC e no País.

Há dois anos, por exemplo, Joinville tinha 
apreensões de poucas dezenas de comprimidos 
ou “balas”, como a droga é conhecida em baladas. 
Recentemente, elas chegam a duas centenas. Em 
Balneário e Florianópolis, cada vez mais passam 
dos milhares de comprimidos: 30 mil em Bigua-
çu, em dezembro; seis mil que iam a Itajaí, dias 
depois; 7,5 mil em praias da região de Balneário, 
em março. No País, segundo a PF, as apreensões 
saltaram de 150 mil para 290 mil comprimidos em 
dois anos.

Gustavo Trevisan, responsável pela Delegacia 
de Repressão a entorpecentes da PF, é enfático 
sobre a presença do ecstasy em SC. “O tráfico de 
drogas sintéticas no País, hoje, ou tem quadrilhas 
estabelecidas em Santa Catarina ou pelo menos 
alguém de SC no meio. É onde está o know-how
sobre a cadeia da droga, como trazê-la do exterior 
e vendê-la nas baladas eletrônicas que dominam o 
litoral e tem se espalhado a outras cidades”, diz.

O barato para quem usa a droga é a sensação 
de alegria, euforia, vontade de dançar e ter sentidos 
como o tato aguçados, o que estimula o contato fí-
sico e faz a droga ganhar apelidos como “pílula do 
amor”. Para quem passa a traficá-la, a viagem é o 
retorno financeiro, fator que não à toa coopta es-
tudantes universitários e jovens de classe média a 
serem mulas (transportadores do exterior para cá) 
ou revendedores de ecstasy em festas.

Uma mochila com 30 mil comprimidos, por 
exemplo, pode ser comprada por R$ 100 mil no exte-
rior ou ser trocada por cocaína. Na venda no “varejo”, 
os mesmos comprimidos podem render R$ 1,5 mi-
lhão, já que cada um custa até R$ 50 ao usuário. Para 

popularizar, mesmo assim, já há ecstasy de qualida-
de inferior (com mistura) ou falso – alguns feitos até 
com  analgésico para cavalos, como um apreendido 
pela Deic – vendidos com menor preço.

Símbolo das raves

O uso do ecstasy não é restrito só às raves – festas 
de música eletrônica de longa duração –, proibidas 
desde 2003 em Santa Catarina. 

Hoje, assim como ocorreu em outros países onde 
houve proibição desde a década de 1980, o consu-
mo se dissemina em clubes legalizados de música 
eletrônica, o que desafi a a prevenção e a repressão.

Mulas na classe média
DEU EM AN

Drama da mãe que perdeu a filha 
após consumo de ecstasy em balada 
eletrônica de Joinville é o motivo desta 
reportagem de fim de semana, sobre o 
roteiro e os riscos da droga.

Acesse o site para ler o relato da mãe.
AN.com.br
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Estratégia policial mira 
aeroportos e rodovias

Aeroportos e rodovias federais são os principais 
focos da repressão em larga escala à entrada da droga 
no País, segundo a Polícia Federal. Mesmo assim, a 
estratégia não tem evitado que apreensões da droga 
batam recordes de quantidade em SC, por exemplo, 
vários deles entre o fi m do ano passado e o começo 
deste. Como não se sabe a quantidade de droga que 
entra, as apreensões podem ser apenas a ponta de 
um iceberg formado por pequenos comprimidos.

Segundo o delegado especializado em combate 
a entorpecentes Gustavo Trevisan, apesar da disse-
minação da droga continuar, a estratégia é tentar 
buscar os cabeças do tráfico internacional e que 
importam a droga ao Brasil. “Nem haveria como 
colocar policiais em todos os locais de uso da dro-
ga, então o combate tem de usar mais a inteligên-
cia”, afi rma Trevisan.

Chegar aos laboratórios de processamento da 
droga – alguns tão sofi sticados quanto os da indús-
tria médica e que costumam ter jovens químicos e 
farmacêuticos à frente – é um prêmio no desman-
telamento. O primeiro laboratório de SC e o tercei-
ro do País foi descoberto pela Divisão Estadual de 
Investigações Criminais (Deic) em 2009, em Imaruí, 
no Sul do Estado. O delegado-chefe de repressão a 
entorpecentes da Deic, Cláudio Monteiro, lembra 
que era estrutura “sofi sticada”, tocada por um quí-
mico na época.

Da operação Playboy 
às apreensões de hoje

A história do ecstasy em SC rendeu capítulos 
dignos de seriado policial. A Operação Playboy, 
desencadeada pela Polícia Federal em 2001, foi 
um desses episódios. Na época, um carregamento 
bem menor do que os atuais, de 800 comprimidos 
apreendidos em SP, levou a uma lista de rapazes 
de classe média-alta em SC, muitos deles surfi stas, 
que viajavam o mundo com despesas pagas por 
barões da droga para levar cocaína ao exterior e 
trazer ecstasy ao País.

A descoberta de redes de estudantes universitá-
rios que faziam dinheiro fácil com a distribuição da 
droga, principalmente em Balneário e Itajaí, virou 
lugar-comum nas páginas policiais e as apreensões 
intituladas como recordes se superam. Em janeiro 
do ano passado, um dos jovens que serviam de mula 
foi pego com 20 mil comprimidos em Barra Velha, 
no Litoral Norte, a caminho de Balneário Camboriú. 

No início de dezembro, 30 mil balas foram 
apreendidas em Biguaçu, na Grande Florianópolis. 
Duas operações da PF contra ecstasy foram defl a-
gradas na mesma época, a Curió, que investiga até 
torcida organizada da Capital, e a Garnaal (cama-
rão em holandês). Na época, seis mil comprimidos 
foram pegos no pedágio de Araquari, no Norte, a 
caminho de Itajaí. No mês passado, 7,5 mil foram 
apreendidos em praias de Balneário e Itapema. 
Isto fora apreensões miúdas. 

LEIA MAIS NAS PÁGINAS 6 E 8+

FONTE: POLÍCIA FEDERAL E DEIC

A ROTA DO TRÁFICO

HOLANDA
Origem de 95% do 
ecstasy e outras 
drogas sintéticas que 
chegam ao Brasil.

1

2
ALEMANHA, INGLATERRA, 
BÉLGICA, SUÍÇA, FRANÇA, 
ESPANHA, PORTUGAL
É onde brasileiros buscam a 
droga fabricada na Holanda, 
além de comprá-la, é claro, 
diretamente de fabricantes.

RIO DE JANEIRO,
SÃO PAULO E
DISTRITO FEDERAL
É nos aeroportos do 
Galeão (RJ), Guarulhos 
(SP) e de Brasília, que 
concentram voos para 
a Europa, que a droga 
chega ao País

3

4

N

5 RODOVIAS FEDERAIS
Rotas por onde a droga penetra em Santa Catarina.

6 BALNEÁRIO CAMBORIÚ E FLORIANÓPOLIS
Principais destinos das drogas sintéticas no Estado.

7 JOINVILLE, ITAJAÍ, BLUMENAU
Outros centros para onde a droga se ramifi ca a partir de Balneário 
Camboriú e Florianópolis.

SANTA CATARINA

AS MULAS
É em mochilas, 
malas ou 
mesmo no forro 
de roupas que 
mulas, pessoas 
contratadas para 
trazer o ecstasy, 
transportam
cerca de 30 mil 
comprimidos
ou mais.

R$ 1,5 milhão
É quanto pode render 
uma mochila com 30 
mil comprimidos na 
venda a usuários.

25 anos de prisão
É a pena máxima a 
quem é condenado 
por tráfi co 
internacional
de drogas.

 O princípio ativo do ecstasy 
tem nome impronunciável (3,4-
metilenodioximetanfetamina). 
É um derivado da anfetamina, 
classe de substâncias controla-
das ou proibidas, inibidoras de 
apetite e estimulantes.

 O comprimido ou cápsulas 
brancas ou coloridas, algumas 
com desenhos impressos, é a 

principal forma de ingestão 
do ecstasy.

 Nas festas, onde é mais 
usado, ganha o apelido de bala, 
XTC, Adão e Eva, pílula do amor 
ou apenas E.

 Faz efeito a partir de 20 
minutos e pode durar até 
oito horas no corpo.

A DROGA

JOINVILLE

BLUMENAU
ITAJAÍ

BAL. CAMBORIÚ

FLORIANÓPOLIS

PARAGUAI
Polícias 
Federal 
e Civil já 
identifi ca-
ram ecstasy 
vindo 
também do 
Paraguai, 
mas em 
menor 
quantidade 
e, às 
vezes, com 
mistura.
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Conversa com os 
filhos para prevenir

O jovem que vai à balada pode achar que não é 
tão perigoso assim usar uma “balinha” às vezes. O 
pai, preocupado, pode pintar um cenário de terror 
para manter o fi lho longe das drogas. O excesso de 
confiança de um e o de medo do outro podem ser 
armadilhas que facilitam o estrago das drogas nas 
famílias, alertam especialistas. 

A psiquiatra especializada em crianças e ado-
lescentes Maria Aparecida Fontana diz que é fun-
damental o pai ter uma relação de confi ança com o 
fi lho, conhecer os pais dos amigos dele e, se neces-
sário, “xeretar e procurar conhecer sua vida”. A psi-
cóloga da Univille Marciane Santos vai na mesma 
linha e afi rma que o melhor caminho é a conversa 
franca sobre os riscos reais das drogas, sem demoni-
zá-las, nem fazer pouco-caso delas. 

A informação mais importante é ter claro que o 
ecstasy mata, sim, na maioria dos casos por over-
dose ou pelo excesso de ingestão de água que pro-
voca, explica a médica Adriana Barotto, supervisora 
do Centro de Informações Toxicológicas (CIT) da 
UFSC, em Florianópolis, que reúne dados de médi-
cos que atendem a intoxicados no Estado.

A overdose é classifi cada como consumo de 200 
mg da droga, algo como quatro ou seis compri-
midos. Há relatos, porém, de morte após ingestão 
de uma única bala, alerta a médica. Na overdose, 
o mais comum é a pessoa morrer porque a droga 
eleva a temperatura corporal a ponto de danificar 
órgãos ou faz a pessoa beber tanta água que leva a 
edema (inchaço) do cérebro ou dos pulmões.

Companhias e estilo 
de vida são os sinais

Para os especialistas consultados pela repor-
tagem de “A Notícia”, a primeira forma de os pais 
perceberem que o fi lho é um potencial usuário de 
ecstasy é o estilo de vida que ele leva. Jovens fre-
quentadores de festas de música eletrônica, em 
especial raves, que adotam características desses 
eventos como usar óculos escuros à noite e dançar 
até de manhã, compõem o principal perfi l de aten-
didos em SC, com intoxicações pela droga, segundo 
o Centro de Informações Toxicológicas (CIT) da 
UFSC. As companhias com que o fi lho anda, o que 
pode facilitar sua relação com traficantes, é outro 
ponto de atenção. 

Estas são as principais formas de perceber um 
usuário eventual de ecstasy, que consome apenas 
nas festas, segundo os especialistas. “Como o efeito 
ocorre na balada e já sumiu quando o jovem chega 
em casa, é o estilo de vida que dá pistas”, orienta a 
psicóloga Marciane Santos. 

Mesmo conhecida como droga que não vicia, o 
aumento do uso já tem demonstrado casos de de-
pendência, garante o CIT. Aí os sinais são outros e 
mais perceptíveis, como inquietação, tremedeira, 
ranger dos dentes, depressão ou pânico, comuns a 
outras drogas ilegais. 

Neste caso, ajuda psiquiátrica ou psicoterapêu-
tica é recomendada pelos profi ssionais. Nos casos 
de intoxicação a ponto de a pessoa passar mal, o 
correto é procurar um médico e não esconder que 
tomou a droga, para que o profi ssional saiba como 
medicar o paciente.

O médico emergencista que atendeu à garota 
de 17 anos pouco antes de ela morrer, em Joinville, 
no domingo passado, que prefere não se identifi car, 
diz ter percebido em prontos-atendimentos onde 
trabalha e no Hospital Municipal São José um au-
mento de jovens com sintomas de abuso de drogas 
sintéticas. O maior número de ocorrências é após 
festas de música eletrônica, mas já houve situações 
em dias de semana. Ele também colabora com da-
dos ao CIT da UFSC.

Segundo o médico, o caso de domingo lembra 
outro, de meados do ano passado, quando uma 
moça também morreu na cidade após ingerir ecstasy 

e fi car três dias internada em coma. Nos dois, havia 
indícios de excesso de consumo de água, o que pode 
ter levado ao edema do cérebro ou pulmões.

A principal difi culdade, segundo o profi ssional, 
é os jovens revelarem que tipo de droga usaram e se 
misturaram outras substâncias. O maior temor dos 
profi ssionais, porém, é que o comprimido vendido 
como ecstasy na verdade não seja a droga e, sim, 
substâncias mais perigosas, o que dificulta saber 
que tipo de tratamento aplicar em casos de intoxi-
cação. A quetamina, um analgésico para cavalos, e 
o MDEA, produto usado para refi nar petróleo, são 
exemplos de ecstasy falsos. 

Dificuldades no diagnóstico

LEIA MAIS NA PÁGINA 8+

POR QUE A DROGA MATA

Efeitos como aumento da autoestima, simpatia, euforia e energia 
podem levar a sintomas negativos depois, inclusive à morte, como 
mostram reações estudadas.

CABEÇA

1 Pupilas fi cam dilatadas e usuário pode ver alucinações.

 2 Aumento da temperatura corporal provoca sede e pode levar 
ao excesso de consumo de água.

 3 Uso abusivo pode levar à anemia, que deixa pele
pálida e com feridas.

CÉREBRO

 4 Há risco de danos psiquiátricos irreversíveis, como perda de 
memória, depressão, ataques de pânico e paranoia.

 5 Alto consumo de água por aumento da temperatura pode 
levar ao coma e à morte por inchaço cerebral.

 6 Bruxismo (ranger de dentes) indica perturbação 
por uso abusivo.

ARTÉRIAS

 7 Pressão arterial aumenta.

 8 Temperatura corporal aumenta (hipertermia), 
podendo provocar danos a órgãos internos.

 9 Ritmo do coração e da respiração aumenta, podendo 
levar a arritmia e a insufi ciência cardiorrespiratória.

10 Fígado pode parar de funcionar se uso abusivo do ecstasy 
for combinado com álcool.

11 Rins também podem parar de funcionar (insufi ciência renal) 
pelo alto consumo de água que a droga leva.

12 Tato aguçado, que incentiva o contato corporal logo 
após o consumo, pode dar lugar a agitação e 
tremedeiras com o tempo.
FONTE:CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS (CIT) DA UFSC.



Condições válidas para o modelo C 180 Turbo da marca Mercedes-Benz, ano/modelo 12/13. Preço à vista de R$ 121.900,00. Frete incluso para retirada na DVA 
Automóveis. Promoção válida até 30/04/2013 ou enquanto durar o estoque de 6 unidades, sendo 2 pretas, 2 pratas e 2 brancas. Preço sujeito a variações de ICMS conforme legislação de cada Estado. SAC 0800 722 8499. Ouvidoria: opção 5. Atendimento 
exclusivo para deficientes auditivos e/ou de fala: 0800 722 8490. Site: www.bancomercedes-benz.com.br. Mercedes-Benz C180 Turbo Sport - Consumo: 9,0 km/l (cidade) e 12,6 km/l (estrada), em simulação feita em laboratório. O consumo percebido pelo motorista poderá variar para mais ou para 
menos, dependendo das condições de uso. CO2 fóssil não renovável: 132 g/km. Classificação INMETRO (ENCE): Nota "C" na categoria "Grande".

REDUZA A VELOCIDADE, PRESERVE A VIDA.

São José:
Rodovia BR 101 - Km 205
Barreiros - (48) 3381-1100

Blumenau:
Rua 2 de Setembro, 752
Itoupava Norte - (47) 3334-4333

Balneário Camboriú / Itajaí:
Rod. Osvaldo Reis, 3685
Fazenda - (47) 3344-0004 www.grupodva.com.br

Requinte e conforto, agora
com mais esportividade.

R$ 121.900,00
C 180 Turbo Sport

frete incluso
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 Neste ano, 
190 comprimidos de ecstasy 
foram apreendidos no fi m de 
semana passada. Ainda não 
foram contabilizados dados 

totais deste ano.
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Apreensões no Estado, em comprimidos
Em fevereiro de 2012, 

um jovem foi apreendido 
na BR-101, em Barra 
Velha, levando 20.295 

comprimidos
para serem vendidos em 

Balneário Camboriú.

Relatório
divulgado
trimestralmente
pela Secretaria 
de Segurança 
Pública (SSP) |do 
Estado ajuda a 
dar dimensão de 
como apreensões 
têm crescido.

FONTE: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SC E POLÍCIA MILITAR DE JOINVILLE

1°/11 2°/1  3°/11 4°/11 1°/12 2°/12 3°/12  4°/12

Por regiões, segundo a SSP

 1°/11 2°/11  3°/11 4°/11 1°/12 2°/12 3°/12  4°/12
Grande Florianópolis 544 120 1 - 62 61 2.323 128 
Vale do Itajaí 145 63 292 399 20.184 97 338 124
Norte 0 21 32 89 0 239 68 8

Em Joinville

* EM CONJUNTO COM PRF

Polícia Federal 
2011
OPERAÇÃO VOYAGE 60 mil 
2012
OPERAÇÃO CURIÓ 121 mil
OPERAÇÃO GARNAAL*  34 mil

 Polícia Rodoviária Federal
2013
16 de fevereiro e 31 de março 
OPERAÇÃO DIVISAS 147 
Abril
BARREIRAS E POSTOS 495

0
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0

Na regional de Joinville, Barra Velha teve 
apreensão de 20 mil comprimidos que 
seguiam a Balneário Camboriú, em janeiro do 
ano passado, também considerada recorde.**

Em dezembro, na 
praça de pedágio de 

Araquari, também foram 
apreendidos seis mil 

comprimidos, uma das 
maiores apreensões do 

Norte.

Desde o início 
deste ano, 200 
comprimidos já 

foram apreendidos na 
cidade, segundo dados 

fornecidos pela 
Polícia Militar.

**ENTROU NA ESTATÍSTICA DO VALE DO ITAJAÍ, POR 
PERTENCER GEOGRAFICAMENTE A ESTA REGIÃO


