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Manuel Cardoso foi o representante português na reunião dos coordenadores nacionais da UE:

Estónia mostra à UE como 
lidar com ameaça Fentanil

Em que contexto surgiu esta reunião da presidência da 
UE, encabeçada pela Estónia?

Manuel Cardoso (MC) – Todas as presidências da União 
Europeia organizam uma reunião dos coordenadores nacionais 
de cada um dos países dedicada à discussão de um tema que 
consideram de especial importância ou preocupação. Simulta-
neamente, esta reunião serve para partilharem informação do 
que vão fazendo em cada um dos países e discutirem o que se 
poderá fazer em parceria, com o objetivo de evoluírem face a 
cada um dos problemas que vão sendo identificados. Neste 
caso, essa reunião decorreu em Talin, na Estónia, país a quem 
cabe a atual presidência da UE e que denota hoje uma preocu-
pação, que é já premente em países como os EUA e o Canadá, 
que é o consumo de Fentanil, um opiáceo que tem vindo a 
substituir ou a ser usado conjuntamente com heroína. Nestes 
casos do Canadá e dos EUA têm mesmo havido mortes por 
overdose em quantidades completamente absurdas. Por outro 
lado, em termos europeus, a Estónia parece ter sido um dos 
países onde o Fentanil tem sido mais vendido, substituindo 
mesmo a heroína. E, não sendo a coordenação nacional da 
área da saúde, o enfoque terá sido dado à vertente segurança, 
através de uma intervenção policial que visa a redução da ofer-
ta, a verdade é que os estónios se orientaram muito especifica-
mente para a oferta/combate ao tráfico de Fentanil. Não estão 
“preocupados”, porque não têm dispositivos nem recursos fi-
nanceiros, para se dedicarem também à redução da oferta de 

outras substâncias ilícitas como a canábis, porque se dedica-
rem claramente ao Fentanil. E tiveram sucesso nessa vertente. 
Em termos redução do número de overdoses, tiveram também 
sucesso na implementação de um programa de redução da 
procura, que tem a ver com a utilização de um antagonista, 
com doses que estão disponíveis inclusivamente para os con-
sumidores ou para as suas famílias, na tentativa de estarem 
perto com um “antídoto” mais ou menos no momento em que 
possam consumir uma quantidade que possa gerar uma over-
dose. Enquanto opiáceo, o Fentanil tem uma característica 
muito específica que se prende com o facto de a dose de segu-
rança ser muitíssimo baixa. Ou seja, entre o consumidor ficar 
bem e ter uma overdose, uma quantidade mínima de pode ser 
fatal. Portanto, o risco é muitíssimo maior…

E o que poderemos retirar dessa experiência?
MC – A sensação que fica é que, com esta nova droga a 

ser entregue pelo correio vinda da China, facilmente pode che-
gar a qualquer mercado da UE. A nossa preocupação ali foi 
que qualquer dia poderemos ser confrontados com um surto de 
risco. Por outro lado, constatámos que, se estivermos prepara-
dos, é possível agir em conformidade e de imediato, nomeada-
mente com o tal antagonista. Em suma, esta reunião, a primei-
ra para mim, foi bem interessante… E ainda bem que estive lá 
porque fiquei muito mais desperto para o que poderá vir a 
acontecer…


