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A bolhinha da castanha 
é atraente e quem  

tem medo de o dizer  
é que é perigoso…

Dois inquéritos realizados à população por-
tuguesa podem constituir o ponto de par-
tida para uma projecção optimista relativa-
mente às práticas de consumo de (algumas) 
substâncias psicoactivas no nosso país. 
Com efeito, os resultados obtidos a partir 
do cruzamento de alguns dados do Inqué-
rito Nacional em Meio Escolar 2006 e do Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias 
Psicoactivas na População Portuguesa 2007 permitem concluir que, se o consumo entre a 
população portuguesa em geral se mantém estável e, se nas idades mais precoces e juve-
nis os primeiros consumos diminuíram, poderemos vir a ter no futuro, nesta perspectiva e 
salvaguardando a inexistência de outras variáveis que também poderão influenciar o futuro, 
sublinho, uma sociedade, em geral, menos consumidora dessas substâncias. O que é facto 
é que menos jovens consomem hoje do que há cinco anos atrás e menos jovens iniciam as 
suas aventuras pela oferta das substâncias psicoactivas presentes nos dois estudos.
Este mês, Dependências visitou, a convite da SAOM, as suas instalações e o seu trabalho. 
Quanto a este último, parece-me irrefutável a necessidade da sua continuidade face aos ser-
viços prestados e à sua própria importância percebida pelos utentes do mesmo. Publicamos 
a reportagem com números para que melhor se perceba. Agora, quanto às instalações… 
Não se percebe muito bem é o porquê de a Câmara Municipal do Porto, perante circunstân-
cias ainda mais graves (degradação do edifício) do que as do edifício da Benéfica – motivo 
de reportagem na edição anterior - ainda não mandou encerrar este ou, como deveria ser, 
reabilitá-lo... E, afinal, serão ambos considerados ou não equipamentos sociais pela autar-
quia e, como tal, enquadrados naexigência da lei que os regulamenta? Bem sei que, na face 
mais visível, o da Benéfica é habitado por seropositivos e o da SAOM essencialmente – mas 
não só - por idosos? Mas será que alguém sabe que o da SAOM também é “frequentado” por 
toxicodependentes e por seropositivos? Talvez seja melhor não saberem por mim…
Dei-me ainda a pensar este mês na constituição dos CRI, dos PRI e dos PIF e a projecção do PORI 
quase como um paralelo para a regionalização, ou seja, de uma intervenção menos centralizada e 
mais desconcentradora e delegadora de competências, mais próxima dos distritos, concelhos e até 
nalguns casos freguesias e do indivíduo-alvo. Com a integração de respostas que visa não só uma 
participação integrada de toda a sociedade civil (pelo menos a mais activa e organizada como as ins-
tituições activas) e, assim, ganha também na optimização de recursos por via da intervenção de todos 
num desígnio comum ou, pelo menos, daqueles que apresentem projectos integradores, articulados, 
orientados por objectivos claros, mensuráveis e avaliáveis. 
Por fim, não poderia deixar escapar uma nota irónica acerca da discussão em torno do “di-
cionário do IDT” e das hipocrisias que pareciam ter morrido desde a extinção da censura e 
após a intervenção baseada em evidências. A mesma que nos diz que os reforços positivos 
funcionam melhor que a ocultação ou a instituição de tabus que não nos permitam chamar 
os bois pelos nomes - desculpem lá ter utilizado o termo boi... não confundam boi que vem 
no dicionário com boi do calão que dá nome na voz popular a uma substância ilícita. Vêem? 
E não precisei de utilizar o dicionário do IDT, até porque ele já lá não está... Já agora, por 
que raio, alguém se lembrou de pensar que escrever que a bolhinha da castanha é atraente 
é incentivador do consumo? Então, meus senhores, a adopção de gíria não é cultura? E a 
apropriação da mesma não descreve culturalmente os povos? Os tempos em que não se 
falava sobre o que fazia mal já lá vão… Será que os mesmos que criticaram o dicionário são 
aqueles que consideram que os que reduzem riscos (in)formando ou indo de encontro aos 
consumidores onde mais nenhuma estrutura do Sistema Nacional de Saúde consegue pene-
trar são amigos dos traficantes ou apologistas dos consumos? Talvez sejam os mesmos que 
consideram que mais vale diabolizar substâncias e prender os pecadores que, em vez de 
consumirem abusivamente ou viverem dependentes de substâncias igualmente danosas nos 
efeitos principais ou secundários comercializadas em caixas e com logótipos de laboratórios 
farmacêuticos, continuam a eleger substância ilícitas não controladas pelos governos…
É por estas e por outras que Dependências inaugura, na presente edição uma nova rubrica, o 
Fórum Mensal, que se pretende afirmar como um espaço de debate especializado em torno 
de temáticas que urge discutir entre diversos quadrantes. Desta feita, quatro técnicos, com 
distinta formação e diferentes funções profissionais desempenhadas na área da Redução de 
Riscos falam essencialmente sobre o que deveria ser melhorado ara bem da sociedade. No 
próximo debate prometemos trazer novos agentes à discussão.
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“Plano de Acção 2009-2012 contemplará plano 
de intervenção (e formação) em alcoologia”

Em entrevista a Dependências, por ocasião 
da realização do Encontro “Unidades de 
Saúde e Substâncias de Abuso”, no pas-
sado dia 11 de Abril, no Auditório do Hos-
pital Sobral Cid, João Goulão projectou a 
necessidade de criação de respostas mais 
atractivas e menos estigmatizantes des-
tinadas a “jovens utilizadores ou poten-
ciais utilizadores” que não se assumam 
toxicodependentes. Essas respostas fazem 
falta não só na área dos consumos mas em 
outras como a sexualidade ou outro tipo de 
problemas pessoais,. O presidente do IDT 
reafirmou ainda a intenção de continuar a 
desenvolver um programa de formação na 
área da alcoologia a nível interno do IDT 
mas também dirigido a médicos de clíni-
ca geral, a primeira plataforma de encontro 
entre utentes e Serviço Nacional de Saúde. 
João Goulão revelou que o próximo Plano 
de Acção contemplará mesmo um plano de 
intervenção nesta área.
Insistindo na necessidade de não descurar 
o dispositivo implementado a pensar nos 
toxicodependentes heroinómanos, João 
Goulão revê a constituição de novos lo-
cais de atendimento como espaços que se 
pretendem “menos estigmatizantes, menos 
conotados com o estereótipo que ainda 
perpassa na sociedade portuguesa relativa-
mente aos toxicodependentes, associado à 
ideia de degradação e de marginalidade e 
que devem ser acessíveis e atractivos para 
que tenham uma intervenção real junto da 
população que pretendemos servir”. 
O presidente do IDT qualifica ainda como 

“arma de baixa política” a tentativa perma-

nente a que se tem assistido, nos últimos 

tempos, com o intuito de “descredibilizar o 

IDT”, afirmando que “o que realmente sub-

jaz a esses ataques é a tentativa de con-

trariar as políticas e as opções que julgo 

corajosas e de alguma forma pioneiras a 

nível europeu que foram tomadas a partir 

de 2000, nomeadamente a opção pela des-

criminalização dos consumos e o desenvol-

vimento de medidas de redução de riscos e 

minimização de danos”.

Por fim, e não descurando o recurso a qual-

quer instrumento terapêutico que, compro-

vadamente, ofereça mais-valias para a reso-

lução dos problemas de saúde das pessoas 

em causa, João Goulão considera não cons-

tituir prioridade para o Instituto, no momen-

to, o recurso à administração de heroína ou 

metadona por via injectável, a exemplo do 

que sucede no Reino Unido, enquanto en-

saio clínico. Embora revele abertura à pres-

crição medicamentosa destas substâncias 

“a populações muito circunscritas se no fu-

turo se vier a justificar”, João Goulão consi-

dera as “armas actualmente disponíveis ra-

zoavelmente adequadas”, lembrando ainda 

“toda a complicação do ponto de vista da 

necessária logística, formação e até da sua 

defesa política, que implica um desgaste 

que, na realidade, não se justifica”.
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Este encontro elege como temáticas centrais as substâncias de abuso e as 
unidades de saúde… As unidades actualmente existentes são as desejáveis 
e suficientes para o tratamento das dependências de substâncias de abuso?
João Goulão (JG) – Creio que sim… Como sabe, temos diversos tipos de uni-
dades. Havia alguma dispersão de meios que, com a nova orgânica do IDT, 
tentámos colmatar. Daí a criação dos Centros de Respostas Integradas, com a 
partilha de algum pessoal que até agora estava exclusivamente afecto a áreas 
como a prevenção ou o tratamento. A possibilidade de se constituir alguma 
polivalência, a par de uma intervenção em diversas áreas permite-nos, de al-
guma forma, optimizar os recursos. Por outro lado, a atribuição de responsa-
bilidades sobre um dado território permite-nos uma monitorização da situa-
ção e a afectação de recursos nas áreas mais carenciadas. De qualquer modo, 
o IDT assume-se como um serviço especializado na área das dependências 
mas tem, necessariamente, que assegurar sempre a ligação a uma retaguar-
da para uma primeira linha de intervenção que é constituída pelos cuidados de 
saúde primários, pelos centros de saúde, pelos médicos de família – e estou à 
vontade para o dizer porque sou médico de família – que são as pessoas mais 
bem colocadas para identificar situações precoces de disfuncionalidade, seja 
nos jovens, seja nas famílias, para sinalizar, para ter uma primeira abordagem 
na área da prevenção e do aconselhamento, mesmo numa primeira interven-
ção terapêutica, tendo sempre as nossas unidades como retaguarda quando 
necessário o encaminhamento para um tratamento mais consistente e com 
outros recursos. É evidente que, para que as pessoas se sintam à vontade 
para fazerem essas abordagens, têm que possuir formação adequada e essa 
é uma das nossas prioridades. Por um lado, o trabalho de formação interna 
– o IDT teve um crescimento muito grande de forma rápida e, durante alguns 
anos, tivemos algum défice de formação. Precisamos de a aprofundar, mais 
ainda agora, face ao novo desafio da abordagem dos problemas ligados ao 
abuso do álcool…

… O mesmo se aplicará ao tabaco nalgumas unidades…
JG – Sim, o tabaco também. Embora não esteja claramente incluído no nosso 
mandato, o actual contexto justifica que as nossas equipas estejam também 
preparadas, sempre que possível, para proporcionar programas de cessação 
tabágica, o que está a ser desenvolvido. Mas devo dizer que a nossa priorida-
de, ao nível interno, neste momento, passa pela formação na área do álcool. 
Ao nível externo, estamos disponíveis para aprofundar estes encontros de 
partilha de saberes e experiências no sentido de habilitar os clínicos gerais 
para uma abordagem mais “à vontade”, para que conheçam os circuitos de 
referenciação, que tenham canais com “vias verdes” para essa referenciação 
que permitam eficácia na sua abordagem aos problemas.

Há sensivelmente três anos atrás começava a falar-se na desadequação 
dos CATs às necessidades de intervenção ditadas pela emergência de no-
vos perfis de consumo e de diferentes necessidades evidenciadas por essas 
populações. Em que medida corresponderam os CRIs a uma resposta mais 
ajustada?
JG – Pretendem sê-lo… É importante constatar que o dispositivo existente no 
terreno era tradicionalmente muito vocacionado para a abordagem dos pro-
blemas ocasionados pela heroína que, por sua vez, estava muito identificada 
com os fenómenos de marginalidade e de exclusão social. Os padrões são 
hoje um tanto diferentes e muito associados a ambientes de lazer e de ócio 
mas não podemos descurar a população toxicodependente, chamemos-lhe 
“clássica”, constituída sobretudo pelos heroinómanos. Temos que manter o 
dispositivo tal como existe pois temos ainda uma população heroinodepen-
dente extremamente numerosa, muito problemática, com a coexistência de 
muita patologia física,  mental e social. Felizmente, assistimos a uma dimi-
nuição da entrada de novos consumidores mas temos estes para cuidar, para 
tratar, para rehabilitar. Pensar que podemos desactivar o dispositivo vocacio-
nado para os heroinómanos é prematuro. Ao lado desse dispositivo, temos 
que encontrar respostas atractivas para jovens que não se assumem como 
toxicodependentes - e que, se calhar, até não o são mesmo - mas que são 
utilizadores ou potenciais utilizadores. E a nossa aposta vai muito no senti-
do de criar espaços onde esses jovens encontrem respostas para problemas 
pessoais ou de outra índole, não só na área do consumo de substâncias mas 
também na área da sexualidade e de outras questões relacionadas com o seu 
crescimento e desenvolvimento pessoal. Pensamos que essas respostas tam-
bém devem ser articuladas com outros serviços, com outros intervenientes 
que se ocupam desse tipo de problemáticas. Devem ser menos estigmatizan-
tes, menos conotadas com o estereótipo que ainda perpassa na sociedade 
portuguesa relativamente aos toxicodependentes, associado à tal ideia de 
degradação e de marginalidade e devem ser acessíveis e atractivos para que 
tenham uma intervenção real junto dessa população que pretendemos servir. 
Já temos alguns espaços deste tipo, mas precisamos encontrar muitos mais.

No seu discurso de abertura de hoje foi possível perceber que, de uma forma 
quase subliminar, referenciava os ataques pessoais como uma motivação 
extra para manter as políticas e estratégias que tinha definido quando as-
sumiu a presidência do IDT e incrementar mais qualidade no serviço. Esses 
ataques, insistentemente mais políticos que técnicos de que é permanente-

mente vítima, ainda o magoam?
JG – Magoam porque sinto que tentaram atingir o IDT utilizando várias ar-
mas, algumas passando efectivamente pelo ataque pessoal, que me parece 
perfeitamente fora de contexto e sem justificações. A título de exemplo, devo 
dizer que, ontem à noite, passei por um canal de televisão em que se realizava 
um debate em torno dos cargos em empresas públicas desempenhados por 
antigos políticos… em suma, um debate em torno de alegada corrupção. Ma-
goa-me que uma das armas utilizadas para tentar denegrir o IDT e a minha 
pessoa tenha passado pelo facto de eu ter trabalhado como técnico numa 
IPSS dedicada ao tratamento e à intervenção na área da redução de danos em 
toxicodependência num período em que eu não tinha nenhuma responsabili-
dade directiva ao nível da estrutura do IDT nem nada me faria supor que viria a 
ser nomeado para o presidir. Portanto, parece-me uma arma de baixa política 
tentar, por essa via, descredibilizar as políticas. O que realmente subjaz a es-
ses ataques é a tentativa de contrariar as políticas e as opções que julgo cora-
josas e de alguma forma pioneiras a nível europeu que foram tomadas a partir 
de 2000, nomeadamente a opção pela descriminalização dos consumos e o 
desenvolvimento de medidas de redução de riscos e minimização de danos.

O horizonte do plano de acção 2005-2008 está a terminar… O que se espera 
daqui em diante?
JG – O plano de acção foi estruturado de uma forma que torna relativamente 
fácil a avaliação dos níveis de execução das diversas medidas. Actualmente, 
estamos a proceder aos trabalhos de avaliação - não só internos mas de todos 
os nossos parceiros e, em simultâneo, a preparar o novo plano para o qua-
driénio que se segue, 2009-2012, sendo que pretendemos incluir no mesmo 
os novos desafios relacionados com o álcool. Pretendemos especificamente 
preparar e criar um plano de intervenção na área da alcoologia, trabalhos que 
estão a decorrer e em relação aos quais não poderei ainda adiantar muito 
mais. Mas devo dizer que a primeira impressão que temos, desde já, em re-
lação aos níveis de execução, é relativamente boa e estamos pois satisfeitos 
com o trabalho desenvolvido.

No mês passado, John Strang, responsável do Addiction Centre do Reino 
Unido, apresentou em Lisboa, na Conferência do ISSDP, um ensaio clíni-
co que está a ser desenvolvido naquele território com recurso a heroína e 
metadona injectável em utentes que tenham potencialmente fortes indica-
ções para tal. Admite, no futuro, o recurso a estas ferramentas terapêuticas 
para utentes que realmente pareçam ditar essa necessidade, quanto mais 
não seja devido a possíveis fracassos constatados com as terapêuticas de 
substituição actualmente disponíveis?
JG – Eu admito e revelo toda a abertura relativamente a todas as medidas 
que venham a revelar-se necessárias para ajudar a resolver os problemas das 
pessoas. Agora, um programa de heroína, por exemplo, está longe de integrar 
as prioridades que fixámos, até porque pensamos que a metadona por via oral 
resolve grande parte dos problemas e existem ainda outras armas terapêuti-
cas como a buprenorfina, agora também com a nova formulação que inclui o 
antagonista que obvia à utilização abusiva. Pensamos que as armas disponí-
veis são razoavelmente adequadas e, para além disso, temos que considerar 
que os gastos envolvidos num programa de administração de heroína e toda a 
complicação do ponto de vista da necessária logística, formação e até da sua 
defesa política implicam um desgaste que, na realidade, não se justifica. Não 
digo que no futuro não venha a justificar-se para populações muito circunscri-
tas, com as quais outros recursos da terapêutica de substituição se revelem 
ineficazes mas, para já, está longe de constituir uma prioridade para nós.
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XXI Encontro das Taipas foi uma “caixinha de surpresas”

Produção e partilha científica
made in Taipas

Elevado nível científico, debates estimulantes, 
participação activa quer de conferencistas, quer 
das plateias, enriquecedoras trocas de conhe-
cimentos e práticas e, essencialmente, novas 
e ousadas abordagens. Tudo isto teve o XXI 
Encontro das Taipas, este ano dedicado à Ac-
tualização em Patologia Aditiva e desenvolvido 
num formato pioneiro. Substâncias psicoactivas 
de uso lícito ou ilícito, jogo, gasolina, comida, 
compras, sexo, internet… ou as diferentes for-
mas de usar ou estabelecer uma relação seja 
com o que for, que definem a fronteira entre 
a dependência de cariz patológico ou não, do 
uso e do abuso. 
O primeiro dia, essencialmente direccionado 
para a formação, foi preenchido com a reali-
zação de vários grupos de trabalho temáticos 
e três seminários. Muita interactividade entre 
plateia e prelectores, partilha de diferentes prá-
ticas e abordagens e reciclagem foram alguns 
dos ingredientes que marcaram o arranque da 
21ª edição daquele que é por muitos conside-
rado o grande encontro nacional em matéria 
de toxicodependências.
A exemplo do que sucede já nalguns encon-
tros europeus, Luís Patrício e a sua equipa do 
Centro das Taipas prepararam um formato em 
que a oferta de diversas “oficinas de trabalho” 
dedicadas à abordagem e discussão em grupo 
de diferentes temáticas permitia, desde logo, 
uma selecção mais direccionada por parte dos 
interessados. Isto no primeiro dia do Encontro, 
que decorreu no Centro das Taipas. Logo pela 
manhã, sete grupos de trabalho reuniam em 
ambiente profissional quase familiar em tor-
no de temáticas como a Prevenção Selectiva, 
Reinserção Social, Consumo de Substâncias 
Psicoactivas e Comorbilidades Psiquiátricas, 
Investigação em Patologia Aditiva, Interacções 
Medicamentosas, Jogo Patológico, Dependên-

cia sem Substância e Consumo e Dependência 
de Tabaco.
Em simultâneo mas prolongando-se por todo 
o dia, decorriam três seminários. O Uso da Pa-
lavra na Relação Terapêutica teve sala cheia, 
enquanto ao lado se aprofundavam conheci-
mentos acerca do Consumo de Álcool e Doen-
ças Provocadas pelo Álcool e se partilhavam 
práticas sobre Substituição Opiácea nas verten-
tes da Farmacoterapia, Psicoterapia e Sociote-
rapia.
De tarde, em simultâneo com os seminários, o 
interesse dos participantes dispersava-se entre 
outros cinco grupos de trabalho, no seio dos 
quais se debateu em torno do Consumo de 
Substâncias Psicoactivas para Uso Recreativo, 
da Intervenção Comunitária emanada a partir 
do Plano Estratégico do IDT que visa a consti-
tuição de Abordagens e Respostas Integradas, 
na área da redução de riscos apreciaram-se 
práticas que visam Reduzir Perigos e Minimizar 
Sequelas, o Abuso e Dependência de Benzo-
diazepinas foi debatido a partir da análise de 
casos clínicos e, a fechar, Psicodrama e Trata-
mento das Dependências Patológicas.
Para o segundo dia do Encontro, desenvolvi-
do já num formato mais tradicional, estavam 
reservadas várias atracções. Os temas ver-
sados incidiram sobre a Neurobiologia das 
Dependências, a Actualização em Terapias de 
Substituição Opiácea, o Abuso de Álcool e de 
Outras Substâncias: Integração de Respostas, 
o trabalho desenvolvido nas Unidades de De-
sabituação, e a Hiperactividade, Comorbilidade 
e Consumo de Anfetaminas.
Como sempre, Dependências participou no En-
contro e, com base em entrevistas realizadas 
aos intervenientes, dá-lhe a conhecer um pou-
co do que se passou em mais uma iniciativa de 
grande mérito científico made in Taipas
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Luís Patrício revela antecâmara do XXI Encontro das Taipas…

Uma edição plena de inovação

A presente edição do Encontro das Taipas apresenta alguma inova-
ção relativamente à metodologia aplicada: no primeiro dia, o traba-
lho preenche-se com a constituição de grupos de trabalho temáticos 
e seminários e, no segundo dia, com sessões em plenário…
Luís Patrício (LP) – Diria que não há alguma mas muita inovação, 
embora o modelo se baseie em ferramentas já existentes. Quem 
procura ter competência aprende com quem sabe mais e foi isso 
que procurámos fazer. Quem conhece a Escola de Outono da Soci-
drogalcohol em Espanha sabe o que são grupos de trabalho de três, 
seis ou dez horas, sabe o que são os seminários e o que procurámos 
fazer foi, diminuindo os custos porque realizamos tudo dentro de 
casa, aumentar a partilha do saber, beneficiando com a presença 
de outras pessoas que vieram de outras regiões do país e do es-
trangeiro. Temos, a título de exemplo, pessoas que vieram do Sul 
de Espanha, pagando a sua viagem para nos vir ajudar a reflectir… 
Tentámos fazer tudo isto com o mínimo de despesas para a Dele-
gação Regional de Lisboa e Vale do Tejo e, portanto, para o IDT. 
Por outro lado, esta intimidade resultante da criação de grupos de 
trabalho permite aprofundar os saberes, não sendo tanto uma reu-
nião de corredores mas uma reunião de actividade plena na partilha 
da dimensão técnica e científica. Foram realizados três seminários 
de seis horas cada, um sobre as questões associadas ao álcool, 
uma área em que a ignorância é muita, sendo pois necessário au-
mentar o conhecimento para aumentar a responsabilidade. O outro 
seminário, subordinado à substituição opióide, com a discussão das 
práticas de vários locais de Portugal e também de Espanha permitiu 
que nos actualizemos. Um terceiro seminário, que cativou a parti-
cipação de muitos profissionais, foi subordinado ao uso da palavra 
na relação terapêutica. É necessário clarificar o que é a psicotera-
pia, separar o trigo do joio e incrementar eficácia onde for possível. 
Estes seminários foram muito participados, algo que se verificou 
igualmente em relação aos grupos de trabalho.
Que motivos fundamentaram a escolha de um tema agregador como 
actualização em patologias aditivas?
LP – Não faz sentido continuar a falar em separação de substâncias 
beatificadas ou diabolizadas. Nós falamos de problemas de saúde, 
falamos de problemas de dependências e falamos de dependências 
patológicas com ou sem substância. No fundo, falamos de com-
portamentos de risco. Desses, uma sequela que pode surgir, em 
algumas situações, é a criação de dependência patológica, por isso 
falamos hoje de comportamentos de risco associados à criação de 
situações de dependência patológica ou de comportamentos de ris-
co por si só que não criem uma dependência física mas que justi-
fiquem uma mudança de atitude na procura da dignidade social. A 
perspectiva é pára, pensa, aprende e depois decide… Mas decide 
com responsabilidade.
O que poderemos esperar do segundo dia de Encontro?

LP – O trabalho efectua-se todo em sessões plenárias e aguardamos 
a participação de 600 pessoas. As sessões começam de manhã 
com a Neurobiologia das Dependências e aqui temos a sorte de 
termos uma vez mais connosco o Prof. José Relvas. Depois, tere-
mos outro plenário dedicado à Actualização em Terapias de Substi-
tuição Opiácea, onde se destaca o trabalho do Dr. Andrej Kastelic, 
um colega esloveno com quem nos relacionamos há alguns anos 
e que nos trará duas experiências: uma subordinada ao trabalho 
em meio prisional com Suboxone, cuja existência aumenta a res-
ponsabilidade dos profissionais em relação à boa prática. Kastelic 
traz-nos também outro modelo de tratamento fármaco terapêutico 
utilizando morfina de libertação lenta. Teremos uma conferência do 
Dr. Antoni Gual, o médico responsável pela integração dos serviços 
da adictologia do álcool nas outras dependências na Catalunha e 
que foi presidente da Socidrogalcohol e que vem expressamente 
ter connosco para realizar essa partilha. À tarde, vamos ouvir o que 
têm a dizer as unidades de desabituação do país, os serviços do IDT 
que têm tratamentos de desabituação acrescidos de internamento, 
alguns dos quais se ocupam já do tratamento, nalguns casos, da 
comorbilidade, como é o caso da UD das Taipas. A terminar, o tema 
Hiperactividade, Comorbilidade e Consumo de Anfetaminas, uma 
área que ainda não se encontra devidamente na nossa prática na 
elaboração mental. Há muitas pessoas que abusam de substância 
com esta patologia da hiperactividade, portanto, é muito impor-
tante estarmos atentos para que possamos saber mais e o Prof. 
Carlos Filipe vem partilhar esses saberes connosco, tal como o Dr. 
Carlos Roncero, um médico do Hospital Vall D’Hebron de Barce-
lona com trabalho feito à volta da utilização de anfetaminas, cujo 
uso terapêutico urge pensar. É pois este o programa, desenvolvido 
num modelo inovador que consagra dois dias muito intensos, de 
muito trabalho, de formação cuja ideia assenta na partilha do saber 
com profissionais que vêm desde Bragança, Viana, Algarve, Madei-
ra, Açores e de outros países. De realçar ainda o facto de todas 
as acções desenvolvidas hoje, quer os grupos de trabalho, quer os 
seminários foram sujeitos a uma avaliação por parte de todos os 
participantes, uma prática que vem sendo recorrente nos últimos 
tempos, sempre que realizamos no Centro das Taipas acções de 
formação.
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Andrej Kastelic, director do Centro Nacional 
de Tratamento de Adicções da Eslovénia

Como avalia as respostas destina-
das a toxicodependentes reclusos 
existentes na Europa?
Andrej Kastelic (AK) – São muito 
diversificadas mas, em geral, devo 
dizer que não existe nenhuma pri-
são como deveria ser. Existem al-
gumas que oferecem programas 
de baixo limiar, com algumas prá-
ticas de redução de riscos como a 
troca de seringas ou distribuição 

de preservativos como acontece na Suíça, Espanha, Alema-
nha mas a realidade da Europa de Leste é muito má… Nor-
malmente, não se começam novos projectos, apenas se limi-
tam a continuar tratamentos que tenham iniciado fora das 
prisões se for caso disso ou a desintoxicar pacientes. E antes 
da saída dos reclusos não se faz absolutamente nada. Além 
disso, existem países onde até os programas de substituição 
em comunidades terapêuticas constituem uma problemática 
muito séria. Na Estónia, por exemplo, existe uma taxa de in-
fecção por VIH muito elevada e não me parece haver grande 
vontade em incrementar qualquer tipo de medida pragmáti-
ca.

Encontra alguma razão particular para que tal aconteça?
AK – Não gostaria muito de ter que o afirmar mas creio que 
se trata basicamente de uma questão política. No entanto, 
com o advento do Suboxone, se estes países pudessem al-
cançar um suporte financeiro que lhes permitisse compar-
ticipar este medicamento – como é óbvio, os pacientes que 
estão nas prisões não poderão suportar por si mesmos esses 
custos – poderia resultar uma nova oportunidade para come-
çarem a introduzir terapêuticas de substituição nas prisões, 
até porque alguns destes países até revelam abertura para o 
fazerem. A Letónia, por exemplo, é um caso típico de abertu-
ra. Já a Estónia e outros revelam muito medo em utilizar pro-
gramas de substituição. Portanto, creio que a buprenorfina, 
e no caso específico o Suboxone, representam uma oportu-
nidade real para que estes utilizadores possam ingressar em 
tratamento.

Como está a decorrer a experiência da administração de Su-
boxone nas prisões?
AK – Confesso que não se conhecem muitos dados. Como 
é sabido, os EUA estão muito perto de adoptar programas 
tratamento de substituição nas prisões, algo que apenas 
oferecem em Baltimore, na Europa também ainda não está 
acessível como seria desejável e não existe, pois, muita in-
vestigação…

Mas quais seriam então as vantagens da implementação 
desse programa?
AK – Relativamente à metadona, por exemplo, evitar-se-ia o 
mau uso e o tráfico associado no mercado negro, tal como a 
possibilidade de injectarem, como fazem com a buprenorfina 
ou metadona, o que origina muitas overdoses. O suboxone 
revela-se mais eficaz porque o potencial de abuso é muito 
menor. De qualquer forma, ganhamos muito com os trata-
mentos de substituição nas prisões, não só pela redução da 
transmissão de infecções mas também pela obtenção de uma 
diminuição de comportamentos criminais. Existe este tipo de 
comportamentos em todas as prisões, existe tráfico, exis-
tem overdoses e, se tivermos os pacientes em tratamento de 
substituição, estes fenómenos indesejáveis diminuirão com 
toda a certeza.

E quanto ao Substitol, a morfina de libertação lenta, que 
experiência existe?
AK – O Substitol é uma medicação muito interessante mas, 
tal como todas as outras, não é para toda a gente. Tem um 
problema associado, o preço elevado, logo, não pode ser uti-

lizada como a metadona ou a buprenorfina. No meu país, a 
Eslovénia, o preço duplica em relação a estas duas. Utiliza-se 
a morfina de libertação lenta em pessoas que não se dão bem 
com a metadona e cuja dose administrada já é muito elevada. 
Outro problema é que não se consegue distinguir a heroína 
da morfina nos testes de urina, portanto, não sabemos se o 
paciente está apenas a usar Substitol ou também heroína. 
Contudo, existem muitos aspectos positivos, especialmente 
no que toca à nossa experiência relativamente a pacientes 
que não metabolizam a substância muito rapidamente ou 
que não se sentem bem com metadona ou buprenorfina e 
que necessitam de doses muito elevadas destas substâncias 
ou que abusam simultaneamente de álcool ou benzodiazepi-
nas. Diria que três quartos destes indivíduos se sentem bem 
e obtêm resultados satisfatórios com a morfina de libertação 
lenta. Como tal, trata-se de uma boa medicação mas não 
uma medicação de primeira linha. Trata-se de um opiáceo e 
tem que ser administrado de forma correcta, tal como suce-
de com todos os tratamentos.

A investigação ao nível da síntese de opiáceos tem sido uma 
constante e tem resultado no aparecimento de novas subs-
tâncias utilizadas em tratamentos de substituição mas por 
que não resumir a questão às reais necessidades e expecta-
tivas dos pacientes, administrando-lhes “apenas” heroína?
AK – A heroína não é verdadeiramente uma medicação. Nós 
precisamos de opiáceos com longo metabolismo, com lon-
gos prazos de semi-vida. Os opiáceos com curtos prazos po-
tenciam maior intoxicação e é muito mais difícil estabilizar 
as doses e os pacientes. Por isso é que, normalmente, nos 
tratamentos de substituição com heroína são igualmente ad-
ministradas baixas doses de metadona, no sentido de se ob-
ter uma melhor estabilização dos pacientes. No entanto, isto 
não significa que a heroína não possa ser eficaz. Creio que 
o é mesmo enquanto tratamento de redução de riscos, uma 
vez que desta forma as pessoas podem usufruir de uma me-
lhor qualidade de vida, não se infectam, não têm overdoses, 
usam-na sob controlo. E isto é reduzir riscos. Portanto, con-
cordo com a sua utilização mas não enquanto um verdadeiro 
tratamento.

O Governo do Reino Unido está actualmente a desenvolver 
um ensaio clínico em que é administrada heroína e metadona 
por via injectável a dois grupos de pacientes, sendo que 
existe um terceiro ao qual é administrado placebo. O que 
acha do projecto?
AK – Sei, pelo que tenho ouvido, que até agora os resulta-
dos são muito animadores. De qualquer forma, o Reino Unido 
carrega uma enorme experiência ao nível dos opiáceos injec-
táveis, seja com a morfina, seja com a metadona. Alias, diria 
que os resultados em qualquer país onde é usada a heroína 
são positivos. Não apenas por via injectável mas igualmente 
fumada, como acontece na Holanda.

Que aspectos diferenciam o Centro de Tratamento de Adi-
ções de Liubliana que dirige e as unidades portuguesas que 
conhece?
AK – Eu sou igualmente o director do Centro de Tratamento 
Nacional, o qual é mais orientado para o tratamento livre de 
drogas. Sabemos porém que esta orientação não funciona 
com a grande maioria dos nossos pacientes. Os centros na-
cionais de tratamento estão sob a alçada dos cuidados pri-
mários de saúde. O que relevo de positivo nos programas 
de alto limiar que possuímos é a sua relativa intensidade e 
duração. Existem dois a três meses m que as pessoas podem 
ir a hospitais e recebem uma base de preparação, passam 
por um período de seis semanas de desintoxicação e oito 
semanas de tratamento intensivo e voltam depois ao hospi-
tal. Este tratamento é gratuito, suportado pelo Estado, não é 
muito conveniente para aqueles que trabalham, para aqueles 
que pretendem continuar a ir à escola ou a estar com as suas 
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famílias. Os grandes problemas com que nos deparamos na 
Eslovénia residem no facto de não termos programas de tra-
tamento suficientes para utilizadores de cocaína, de existir 
muita gente com comorbilidade e desordens psiquiátricas.

Esses parecem ser mesmo os grandes problemas e desafios 
que a Europa enfrenta actualmente: tratamentos para a de-
pendência de cocaína e comorbilidades…
AK – Na semana passada estive num encontro do Grupo 
Pompidou, no qual Portugal esteve também representado, 
do qual saíram três tópicos essenciais convertidos em ne-
cessidades actuais: tratamentos para dependência de esti-
mulantes, entre os quais figura a cocaína – nalguns países, 
como a República Checa, o principal problema reside no con-
sumo de anfetaminas; o chamado e-treatment, ou electronic 
treatment; e o tratamento de comorbilidades. São grandes 
problemas que urgem enfrentar.

Como classifica as unidades portuguesas destinadas ao tra-
tamento de dependências que foi conhecendo ao longo des-
tes dois anos em que visitou o país?
AK – Infelizmente, não falo a vossa língua e, como tal, não 
consigo ter a percepção que desejaria. Mas pelo que tenho 
visto e face à minha experiência devo confessar que vos ad-
miro muito. São muito bem organizados, têm excelentes re-
lações e ligações, existe uma cooperação muito boa entre 
os profissionais, estão a desenvolver um excelente trabalho 
com os vossos utilizadores de drogas e por isso é que esteve 
cá, no ano passado, durante duas semanas, uma das minhas 
jovens médicas com o Dr. Luís Patrício, no sentido de trazer 
a vossa experiência para a Eslovénia. Ficou muito feliz e está 
agora novamente focalizada nos pacientes com comorbilida-
des e cocainómanos. Além disso, também me parecem pes-

soas muito mais entusiásticas relativamente a esta área, aos 
tratamentos e intervenções existentes do que no meu país.

É a favor ou contra a legalização e liberalização do uso de 
drogas, com o inerente controlo (da qualidade) das substân-
cias por parte do Estado, que poderia assegurar a sua dis-
tribuição, exclusivamente ou não para fins terapêuticos em 
unidades específicas, como por exemplo, as farmácias?
AK – Seria provavelmente uma solução muito melhor do que 
apenas regular ou descriminalizar porque é realmente neces-
sário implementar diferentes níveis de controlo para diferen-
tes drogas. Falo inclusivamente em controlo de qualidade, o 
qual deveria ser diferente consoante a droga é mais ou me-
nos perigosa para gente mais jovem ou mais velha. Deveria 
ser definido onde deveria estar disponível, para quem e em 
que circunstâncias.

Concordaria que um médico pudesse prescrever drogas ilí-
citas, as quais poderiam ser adquiridas em locais próprios, 
como as farmácias?
AK – É sempre uma questão complicada, essencialmente sob 
o ponto de vista moral…

Em seu entender, o direito de consumir drogas deveria exis-
tir?
AK – Repare… Eu trabalho num país onde tal representa qua-
se um pecado. É claro que entendo que qualquer pessoa tem 
o direito de fazer ao seu corpo e à sua mente o que quiser, 
desde que tal não signifique produzir danos a terceiros, algo 
que não é muito fácil conseguir-se quando se usam drogas. 
Normalmente negligenciam-se esses aspectos. Mas até eu, 
por exemplo, consumo álcool, talvez até mais do que deveria 
e não gostaria que me tirassem esse direito.
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Consumo e dependência de tabaco

Manuela Brito
Neste grupo de trabalho, tentámos 
proceder a uma sensibilização relati-
vamente às questões ligadas à neces-
sidade de se investir nas consultas de 
cessação tabágica, dando um peque-
no “cheirinho” do que pode ser feito, 
como deve ser feito, apostando no 
facto de toda a gente poder e dever 
ser motivada para deixar de fumar, 
nomeadamente os doentes com pa-
tologias associadas, com a comorbili-
dade e os doentes toxicodependentes 
que, como estamos no Encontro das 

Taipas, são os utentes com quem a maioria de nós lida. Tivemos 
perspectivas complementares e muito interessantes, como o Dr. 
Luís Rebelo que tem uma consulta no âmbito da medicina geral e 
familiar, o que traduz uma complementaridade muito significativa.

Luís Rebelo
A avaliação deste workshop que aca-
bámos de fazer é, felizmente, positiva 
e, no essencial, os objectivos foram 
cumpridos, havendo algumas mensa-
gens que convêm salientar: primeiro, 
os pacientes com doença psiquiátrica 
solicitam cada vez mais apoio para 
deixarem de fumar. Depois, os médi-
cos, enfermeiros, psicólogos, terapeu-
tas e profissionais de saúde em geral, 
ainda não estão preparados para os 
ajudar. É preciso fazer um trabalho 
nacional muito mais profundo, abran-
gente e rigoroso, criando condições e 
contextos educativos e pedagógicos 

para que, tal como fizemos aqui hoje, consigamos transmitir esta 
ideia: é possível ajudar os fumadores a deixarem de fumar. E é tam-
bém possível, apesar de mais difícil, ajudar os fumadores que têm 
comorbilidade psiquiátrica a deixar de fumar. Assim tenhamos as 
ferramentas para o fazer. Foi isso que fizemos aqui, apresentando e 
treinando algumas das ferramentas possíveis para que o profissio-
nal de saúde actue com os seus utentes fumadores.

Consumo de substâncias psicoactivas para 
uso recreativo

Marta Borges
Este grupo de trabalho pretendeu 
falar sobre a redução de riscos em 
eventos recreativos e sobre a utiliza-
ção que se faz das substâncias de sín-
tese em ambientes muito especiais. 
Tentámos dar várias abrangências, 
uma foi a intervenção na Internet – 
como estas pessoas se apropriam da 
internet para criar as suas próprias 
estratégias de redução de riscos -, 
apresentámos a minha experiência 
de investigação a esse nível e o traba-

lho desenvolvido pelo Check In, a nossa experiência pioneira com a 
Emergência Médica durante a Semana Académica de Lisboa – foi a 
primeira vez que o IDT actuou em parceria com a Emergência Mé-
dica neste contexto; e também a perspectiva das CDT ao nível das 
pessoas que aí chegam, um tipo de consumidor que não chega a 
mais lado nenhum com a obrigatoriedade que os levam a esse con-
texto. Continua a haver muita curiosidade em volta deste tema da 
RR e dos contextos recreativos e reflectir sobre o tipo de intervenção 
assume particular pertinência.
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Substituição opiácea: Farmacoterapia, psico-
terapia e socioterapia

Miguel Vasconcelos
O tema debatido foi a substituição opi-
ácea e desenvolveu-se em três linhas 
de força: farmacoterapia, psicoterapia 
e socioterapia. Nesse sentido, apre-
sentámos várias comunicações, algu-
mas sobre as questões de fundo dos 
tratamentos de substituição: a ética 
e os objectivos dentro do papel global 
do tratamento das dependências. Tive-
mos outras mais didácticas, algumas 
relacionadas com interacções medica-
mentosas ou a discussão de casos clí-

nicos. Tivemos uma intervenção dedicada à terapia ocupacional, à sua 
utilidade e interacção com os programas de substituição e outra com 
um cariz mais genérico sobre impulsividade e conduta aditiva. Existem 
várias opiniões quando falamos sobretudo de tratamentos de substitui-
ção opiácea de alto e baixo limiar e do papel da metadona e da bupre-
norfina. Existem correntes mais clássicas, que têm mais a ver com a 
redução dos riscos, que implicam o controlo e a norma social e existem 
outras mais psicoterapêuticas que dão especial ênfase à psicoterapia 
associada. Creio que existem públicos para ambos extremos e para as 
situações intermédias. 

Reinserção Social – Projecto de Reinserção 
Sócio-Laboral “Percursos”

Rosa Mateus
O grupo de trabalho debateu a 
reinserção social em toxicodepen-dên-
cia. Apresentámos um projecto imple-
mentado este ano no Centro das Taipas 
na área da reinserção sócio-laboral. 
Tendo em conta que temos aqui pes-
soas em tratamento cuja situação de 
baixa escolaridade, da idade avança-
da e pouca qualificação em termos de 
aptidões sociais, considerámos impor-
tante conceber um projecto que fosse 
sustentado com vista à empregabilida-

de, de modo a fazermos treino de aptidões sociais sustentado com os 
parceiros inter-institucionais. Por isso, neste grupo de trabalho, esteve 
representado o Centro Novas Oportunidades da Santa Casa da Mise-
ricórdia, um parceiro por excelência, o Projecto Oportunidades para 
Reclusos, materializado através de uma casa de transição na saída da 
situação de reclusão e, da Comissão Social de Freguesia, esteve alguém 
que representa muito bem a comunidade e todos os parceiros. Isto 
porque partilhamos uma perspectiva que defende que o processo de 
reinserção se realiza desde o início do percurso de tratamento e não 
como a fase final e estanque que é muitas vezes entendida. No fundo, 
aquilo que ficou foi a necessidade de capacitar e motivar estes indivídu-
os para fazerem escolhas. 
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O uso da palavra na relação terapêutica

Nuno Miguel
Na primeira comunicação, a Dra. Luzia 
Delgado procurou reflectir sobre os nos-
sos conhecimentos das neurociências, no 
sentido de procurar perceber como é que 
se cria, no funcionamento do nosso cére-
bro, a empatia que permite a relação com 
o outro. A segunda comunicação versou 
um caso de dependência de Internet de 
um jovem de 18 anos apresentado por 
uma terapeuta de orientação analítica 
psico-dinâmica. A comunicação seguinte, 
realizada pelo Dr. Hélder Soares que es-
creve um texto sobre as dificuldades de 

comunicação na sociedade actual incidindo sobre um conjunto de caracte-
rísticas desta que tornam a mentalização e o uso da palavra mais difícil. A 
última comunicação foi realizada pelo Dr. Almeida e Costa, que apresentou 
um conjunto de questões provocadoras que, de alguma forma, questionam 
a nossa prática. Eu sou das pessoas que consideram o uso da palavra fun-
damental porque é através desta que se cria a relação e porque não há 
tratamento de toxicodependentes que não tenha como base a relação que 
se estabelece entre o terapeuta e o utente. E quando falo do uso da palavra 
refiro-me não só ao terapeuta mas igualmente ao utente.

Prevenção Selectiva

Sandra Simões
Discutimos em torno da prevenção selectiva, uma das áreas do IDT, com 
um projecto, o Programa de Intervenção Focalizada, que está a financiar 
projectos técnico-científicos de intervenção no terreno, com monitorização 
e avaliação para que, posteriormente, possamos saber o que é e o que não 
é eficaz. Conhecemos um desses projectos, percebemos que com susten-
tabilidade técnica as coisas têm um enquadramento que permite aos pró-
prios técnicos gerir melhor a intervenção preventiva, no sentido de poderem 
ir avaliando o que está a ser eficaz junto da população alvo identificada e 
poderem, também ir corrigindo determinados aspectos que permitam ob-
ter resultados eficazes em termos de prevenção. Tivemos essencialmente 
técnicos que intervêm há alguns anos na prevenção e resultou num debate 
em profundidade em torno das questões, das dúvidas, dos pontos fortes e 
fracos, das dificuldades que se colocam sempre que fazemos a transposi-
ção daquela que é a evidência científica e do que é dito que resulta e depois 
da confrontação no terreno com a realidade e com as adaptações que te-
mos que fazer a esse nível. Pareceu-me bastante enriquecedor até porque 
percebemos que não nos podemos cingir exclusivamente às teorias, ao que 
se estuda e que se diz resultar. O que implica que depois se revejam os qua-
dros conceptuais e as próprias teorias que sustentam a intervenção. Por 
outro lado, creio que devemos ter alguma atenção e cuidado relativamente 
ao que importamos dos outros países, uma vez que existe uma dimensão 
cultural muito própria, nomeadamente em Portugal.
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Interacções medicamentosas

Graça Vilar
Quando falamos em interacções me-
dicamentosas referimos determinados 
medicamentos que podem interferir 
em outros que se possam prescrever 
simultaneamente. É extremamente im-
portante que este tipo de seminários se 
volte a realizar para que os profissio-
nais possam, cada vez mais, ficar sen-
sibilizados para este problema que é de 
todos nós. As pessoas estiveram muito 
atentas e participaram manifestando 
grande disponibilidade para partilhar 
conhecimentos.

Jogo patológico

António José
Albuquerque
Estamos muito mal em relação ao 
jogo patológico… Verifica-se um au-
mento progressivo da incidência, 
acompanhada por formas cada vez 
mais apelativas para o desempenho 
do jogo, seja pela Internet, seja nos 
casinos, ou outras, o que não é nada 
animador. E este não é ainda um pro-
blema que preocupe os portugueses, 
quer pela sua natureza, expressão e 
intensidade, encontrando-se relativa-

mente oculto e pouco falado pela sociedade. E, pela sua natureza 
e face aos mais variados constrangimentos, os doentes ainda não 
procuram ajuda médica, o que acarreta um sério problema ao nível 
da intervenção.

Consumo de substâncias psicoactivas e 
comorbilidades psiquiátricas

António Costa
Foi um seminário muito participado 
e que correu muito bem. O Dr. Juan 
Ramirez trouxe-nos uma experiência 
muito positiva e interessante, que ti-
nha a ver com alteração da persona-
lidade e abuso de álcool. Outro caso 
apresentado tinha a ver com uma 
psicose após cessação dos consumos 
e ambos acabaram por originar uma 
discussão muito interessante em que 
todos os presentes quiseram parti-
cipar. Confesso que não acreditava 

muito neste tipo de formato, com a divisão em grupos de trabalho 
e seminários temáticos mas, depois de ter tido a oportunidade de 
participar, tenho que admitir que devem constituir um exemplo a 
replicar. Foi um sucesso ao nível da participação e da motivação dos 
presentes e estou, por isso, muito contente.
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Consumo de álcool e doenças provocadas 
pelo álcool

Teresa Sá Nogueira
e Cristina Ribeiro
Os temas debatidos versaram o 
abuso do álcool e a dependência. 
Consequentemente, falou-se em 
diagnóstico, história clínica, os cri-
térios do diagnóstico, o tratamento 
e a desabituação. Foi ainda versada 
uma panorâmica a nível nacional e 
internacional sobre o álcool. Foi tam-
bém pedido ao painel que avaliasse 
nas consequências físicas e psiquiá-

tricas provocadas pelo consumo de 
álcool, passando-se ainda por uma 
avaliação das questões que têm a 
ver com essas consequências provo-
cadas por aquela que continua a ser 
a droga lícita mais consumida pelos 
portugueses. Os participantes no 
seminário estiveram muito atentos e 
interessados, o que o tornou muito 
participativo. Tratou-se de um públi-
co muito heterogéneo, pese embora a 
massiva presença de médicos. Todos 
concordamos que existe uma grande 
necessidade de aprender mais sobre 
este tema.

Investigação em patologia aditiva

José Godinho
Basicamente, o que estivemos a tra-
tar neste grupo de trabalho foi o que 
se tem feito em termos de investiga-
ção nesta matéria. Em Portugal, po-
demos afirmar que nada de novo tem 
sido produzido e, ao nível da experi-
mentação, nada tem sido feito. Por 
outro lado, também há que consta-
tar que os meios são escassos mas 
a forma como as coisas estão estru-
turadas não permite que haja grande 
capacidade para se fazer muita inves-
tigação. As pessoas estão interessa-

das em investigar e têm a noção de que, ao investigar para além 
do conhecimento, se ganha em aprendizagem, o que, por si só, já 
constitui um estímulo para continuar a trabalhar.
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DVD Droga: riscos e dependências oferecido no stand da Schering Plough

Não, não era nenhuma acção de dissuasão nem qualquer tipo de interven-
ção repressiva. Antes pelo contrário! Merece nota de destaque a presença 
de elementos policiais afectos ao corpo da PSP de Lisboa, a maioria inserida 
no Projecto Escola Segura que, envolvidos num programa de formação de-
senvolvido pela Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo, participaram 
activamente no Encontro das Taipas, ouvindo, partilhando e formulando 
questões. Dependências registou uma particularmente interessante e reve-
ladora da (nova) postura das forças de segurança pública, certamente po-
tenciada por uma muito maior formação e qualificação dos seus quadros. 
Numa altura em que se discutia em torno do abuso do álcool e de outras 
substâncias e da integração de respostas, um elemento afecto à PSP pediu 
aconselhamento à mesa relativamente à forma como deverão os polícias 
actuar quando se deparam com situações de ilegalidade como a comercia-
lização e utilização de bebidas alcoólicas junto a escolas. Atrever-nos-íamos 
a especular que, noutras alturas, não muito distantes, tal questão poderia 
ser alvo de censura. Sinais de uma época em que o papel do agente policial 
é desempenhado de forma concertada e articulada com os demais serviços 
que intervêm na problemática em questão e em que a formação, mais que 
uma mera obrigação, já é encarada como uma necessidade para um bom 
desempenho profissional… de todos os agentes!

O stand da Schering Plough ofereceu, durante o XXI Encontro 
das Taipas, aos profissionais de saúde o DVD Droga: Riscos e 
Dependências, de cujo conteúdo retiramos um excerto introdutório 
de Antoni Gual acerca da temática do consumo do álcool:
A nossa sociedade pensa que o álcool é bom. Perante esta situação, 
quando o álcool provoca dano a alguém, teremos tendência a pen-
sar que esse alguém é débil.

Preservamos a imagem do álcool e estigmatizamos aquele a quem 
o álcool produz dano. Há que promover uma mudança cultural pro-
funda que permita que entendamos que o álcool é uma droga que, 
consumida em poucas quantidades, não nos provoca dano, poden-
do assim desfrutá-lo. Mas à medida que vamos aumentando essas 
quantidades, vai aumentando o risco, portanto, devemos destruir 
esse mito de que o álcool é bom para a população e mau para os 
alcoólicos.

Presença interessada da PSP ou um Encontro seguro
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Um novo paradigma de  
intervenção nasce em Évora

Na presença do Secretário de Estado da Saúde, Manuel Pi-
zarro, do presidente do IDT, João Goulão e do director do CRI 
de Évora João Almeida foram inauguradas no passado dia 18 de 
Abril as novas instalações do Centro de Respostas Integradas 
(CRI) de Évora sitas no Bairro das Corunheiras. 

Os Centros de Respostas Integradas são estruturas locais, de 
cariz operativo e administrativo, referenciados a um território 
definido e que dispõem de equipas técnicas especializadas para 
as diversas áreas de missão, englobando as unidades, recur-
sos e estruturas do IDT IP dedicadas ao tratamento, prevenção, 
reinserção e redução de danos do respectivo território, numa 
perspectiva integrada de prestação de cuidados aos utentes.

As novas instalações do CRI de Évora encontram-se dimensio-
nadas para conter no mesmo espaço físico as Equipas destas 
“áreas de missão”, incluindo as das anteriores Unidade de Pre-
venção e CAT de Évora (este em funcionamento desde 1996).

Este equipamento foi financiado em cerca de 600 mil euros 
pelo Programa Operacional Saúde XXI/ FEDER, para um total de 
despesa que rondou 1 milhão de Euros.

Após a sessão de inauguração, decorreu na sala de formação 
do CRI a apresentação pública dos resultados dos estudos so-
bre os consumos de drogas e outras substâncias psicoactivas: 
o Inquérito Nacional em Meio Escolar-2006, realizado pelo IDT e 
o Inquérito Nacional na População Portuguesa-2007, cuja reali-

zação foi contratualizada pelo IDT com a Universidade Nova de 
Lisboa, ambos publicados nesta edição de Dependências.

Correspondendo à recente reformulação das unidades afec-
tas ao IDT e que emanam de uma estratégia que privilegia a 
integração de respostas (de que constituem exemplo o PORI, os 
PRI mas também os PIF), o CRI de Évora veio substituir o ante-
rior CAT, a exemplo do que aconteceu um pouco por todo o país. 
Pretende-se que do então modelo implementado a pensar nos 
indivíduos heroinodependentes de há 12 anos emane igualmente 
um modelo que não só integre respostas, como também forneça 
novas soluções capazes de procurar, (in)formar e integrar todos 
aqueles que tenham ou possam poder vir a desenvolver relações 
problemáticas com ou sem substâncias psicoactivas. Que não 
estigmatize mas integre, não repreenda mas eduque, não fique 
à espera mas vá de encontro, não busque soluções nos livros 
mas na própria comunidade e no indivíduo, não eleja a subs-
tância como parte central do problema mas o indivíduo, numa 
perspectiva não apenas sanitária mas essencialmente integral e 
humanizante. E foi isso, precisamente que Dependências ouviu 
enquanto intenções manifestadas por  João Almeida, director do 
CRI de Évora.

Durante a cerimónia de inauguração, Dependências conversou 
com João Almeida  e Manuel Pizarro, esta acerca dos resultados 
anunciados a parir da realização dos referidos inquéritos.
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João Almeida, Director do CRI de Évora
Correspondendo um CRI a uma unida-
de cuja resposta que se pretende inte-
grada, é função do CRI de Évora tratar 
doentes diferentes ou doentes iguais 
de forma diferente?
João Almeida (JA) -  Será, provavel-
mente, um pouco das duas coisas. Visa 
sobretudo ter uma intervenção diferen-
te porque o fenómeno também é hoje 
um pouco diferente do que era há 12 
anos, quando abriu o então CAT. Em 
primeiro lugar, os heroinodependen-
tes continuam connosco: os que foram 
sobrevivendo, e foram bastantes mas 

não temos muitos heroinodependentes novos. Em segundo lugar, o 
aumento do consumo de drogas, como por exemplo as sintéticas, faz 
com que haja um grupo de utentes que não recorre aos nossos ser-
viços e, portanto, temos que ir à procura deles. Em terceiro lugar, 
vamos ser responsáveis pelos doentes alcoólicos, o que nos obriga a 
uma reciclagem, não só ao nível técnico-profissional como também ao 
nível do tipo de intervenção porque, embora haja factores em comum, 
os alcoólicos não são heroinodependentes e existem também diferen-
ças. Por outro lado, sendo este um centro de respostas integradas, é 
essencial não nos esquecermos de todos os aspectos que têm a ver 
com uma intervenção na área das dependências e que têm também 
a ver com a prevenção, com a redução de danos, muito também com 
a reinserção e, sobretudo, com o procurar as pessoas quando elas 
não são ainda consumidoras mas que, de alguma forma, podem ter 
comportamentos que indiciem uma eventual entrada no mundo dos 
consumos.

Em que medida procura esta unidade, enquanto centro que integra 
respostas, integrar igualmente os indivíduos numa sociedade que 
os pode ter rejeitado e não assumir a responsabilidade de os rein-
tegrar?
JA - Costuma dizer-se que a reinserção tem sido uma das áreas onde 
o investimento não foi feito à medida das necessidades. E quando 
falamos de investimento, não refiro apenas ou necessariamente a 
vertente financeira mas igualmente o investimento de recursos em 
geral. Creio que é fundamental investirmos mais na reinserção. Te-
mos, felizmente, técnicos aptos para darem um impulso considerável 
à reinserção e, quando falo em reinserção, não é na vertente profis-
sional mas também na social. Creio que, desde o trabalho que se tem 
feito até à preparação dos próximos anos de actividade, sem esquecer 
que atravessamos uma fase de crise social e de emprego por todos re-
conhecida, temos condições para melhorar muito a nossa intervenção 
nessa área. De qualquer maneira, devo também dizer que, em termos 
de inserção, os nossos utentes, pelo menos aqui em Évora, não estão 
tão desorganizados e desinseridos como noutras zonas do país. Há 
sempre um primo, um tio ou uma avó que dá uma mão, dá uma ajuda. 
Diria que, em termos de inserção social ou de vida de marginalização, 
não temos felizmente um problema com o nível de gravidade que ca-
racteriza alguns centros urbanos.

Até que ponto são parte constituinte das respostas integradas de 
Évora instituições como as autarquias locais, as IPSS e outras orga-
nizações e as famílias?
JA -  É evidente que tudo isso faz parte. Quem tem a pretensão de 
actuar sozinho nesta área das dependências vai, obviamente, actuar 
mal. Esta é uma área que toca transversalmente todas as actividades 
sociais e humanas e, portanto, tem que ter uma resposta global. Nós 
precisamos de outros como outros precisam de nós. Em primeiro lugar 
devo dizer que o facto de vivermos num meio relativamente pequeno 
facilita muito o conhecimento. Creio que é muito importante que, para 
além do conhecimento institucional, exista um conhecimento pessoal. 
Sei quem é o director de determinada instituição, ele também sabe 
quem sou, encontramo-nos, passamos pelos mesmos sítios, temos 
uma vivência social em muitos pontos comum e isso facilita a criação 
de modos de funcionamento e de articulação compatíveis com as ne-
cessidades. No nosso caso concreto, desde os centros de saúde, com 
quem mantemos excelentes relações de mútuo apoio, passando pelo 
hospital que serve o distrito de Évora, a Segurança Social, o Instituto 
do Emprego, o Instituto de Reinserção Social… Enfim, há um vasto 
leque de instituições com quem mantemos relações não só estreitas 

mas que passam muito para além do formalismo de reuniões de tra-
balho onde se combinam coisas que depois passam à realidade. A 
título de exemplo, posso dizer que estamos actualmente empenhados 
na realização de acções de formação nomeadamente junto das for-
ças de segurança, dos elementos da GNR e da PSP ligados à Escola 
Segura numa perspectiva de aprender com eles, ensinando-lhes as 
actuações e fenómenos que estão muitas vezes por detrás de deter-
minados comportamentos de jovens que poderão indiciar ou fazer 
pensar em problemas de consumo actuais ou num futuro breve. Isto 
é para nós algo extremamente importante e gratificante porque as 
forças de segurança estão numa área que, aparentemente poderá dar 
a entender que não tem nada a ver connosco, mas nós descobrimos 
claramente que é necessário conhecermo-nos. Temos ainda relações 
com a Direcção Regional da Educação e estamos a programar uma in-
tervenção junto de professores e pais, com avaliações, numa primeira 
fase o mais aprofundadas possíveis acerca das realidades e do que se 
pode fazer quer na nossa perspectiva, quer na sua. Falamos de áreas 
como a formação de professores para o contacto com jovens proble-
máticos… Não só em Évora cidade mas também noutros locais do 
distrito, há uma série de contactos que pensamos serem essenciais 
para que, numa perspectiva de intervenção, pré tratamento digamos, 
seja possível dotar os nossos jovens de capacidades de competên-
cias sociais que lhes permita terem uma reacção saudável às ofertas 
que inevitavelmente vão aparecer de consumos e de comportamentos 
marginais. Noutra área de intervenção, durante a Queima das Fitas da 
cidade, temos uma intervenção em conjunto com o Centro de Saúde 
e em articulação com a Câmara Municipal ao nível da redução de 
danos. Trata-se de uma presença numa área em que estão pessoas, 
algumas eventualmente consumidoras mas que não vão recorrer aos 
nossos serviços e, portanto, temos que ir ter com eles. E este ir ter 
com eles é um traço muito importante da nossa intervenção numa 
perspectiva quer de curto, quer de longo prazo.

Em que medida estarão já os médicos a ceder face à necessidade 
de partilharem “o poder de intervenção” neste área com outras áre-
as de conhecimento, as quais contribuem - ou deveriam contribuir 
– para a desejada intervenção multidisciplinar?
JA - Eu sou médico de medicina geral e familiar e é evidente que no 
exercício da minha especialidade, mesmo ainda antes de me dedicar 
prioritariamente à área da toxicodependência, vamos aprendendo 
que o poder do médico tem limites e que o médico tem que jogar com 
esses limites para adquirir capacidade de intervenção. Do mesmo 
modo que, há dez ou 15 anos, sofria quando por exemplo via o meu 
doente diabético, com quem tinha passado tanto tempo a dar expli-
cações e fazer aconselhamento e o descobria, ao meu lado, a comer 
bolos ao pequeno-almoço, percebo que tenho que negociar com os 
pacientes. Nem eu sou Deus a dar ordens nem o utente é servo a obe-
decer. Sobretudo a minha especialidade ensina muito como nos pode-
mos integrar e conhecer os nossos utentes, a sua cultura, maneira de 
estar, mitos e realidades, sofrimentos, desejos e anseios… é preciso 
conhecer muito para além da pessoa doente. E isto é particularmen-
te relevante quando temos depois que desenvolver uma intervenção 
com uma população muito específica como os toxicodependentes ou 
apenas um jovem. Como podemos chegar a eles de uma forma que 
não será nunca a perfeita porque essa não existe mas seja, sobretudo, 
realista em que, mais que ordenar a cura deste ou daquele, nego-
ciemos e caminhemos com as pessoas em conjunto. Ou seja, posso 
pensar que o meu diabético não vai ser curado, logo, vou ter que o 
acompanhar durante anos. Vamos ter que nos conhecer, vamos ter 

Nº de Utentes (de 16-4-1996 a 08-04-2008) 1202

Nº de Grávidas 0

Nº de Utentes falecidos (de 16-4-1996 a 08-04-2008) 34

Nº de Utentes enviados a outros CRI  
(de 16-4-1996 a 08-04-2008) 80

Nº de Utentes em lista de espera para acolhimento 0

Nº de Utentes em processo de Reinserção  
pelo programa vida emprego 10

Nº de Utentes em programas de substituição 201

Subutex 23

Metadona 178
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que construir uma relação de confiança e 
isso significa que terei que o aceitar como 
ele é e não como eu desejaria que ele fosse 
ou como li nos livros que seria. E esse foi 
um grande ensinamento para agora, não 
tanto abrir mão do meu poder, porque con-
tinuo a ter um poder de médico que assumo 
completamente e ninguém me pode obrigar 
a receitar aquilo que acho que não devo e 
acho que sou socialmente pago para exer-
cer esse poder e, portanto, exerço-o mas 
também conheço os meus limites e sei que, 
para servir os utentes, tenho que negociar 
em cada momento.

Que respostas existem ao nível destes no-
vos CRI para aquela que foi provavelmente 
uma das razões para a extinção dos CAT, 
a desadequação face às necessidades de 
intervenção perante novos consumos que, 
actualmente, até já nem são novos?
JA -   A resposta tem precisamente a ver 
com o que há pouco referi: é ir ter com 
eles, já que eles não vêm ter connosco. E 
isso implica conhecer a comunidade com 
quem trabalhamos, encontrar formas de 
articulação com as várias instituições onde 
essas pessoas estão e ir para o terreno sem 
preconceitos iniciais daquilo que vamos 
conseguir fazer, certamente com objectivos 
claros mas sem pensar que vamos “conven-
cê-los” a não consumirem. Passa muito por 
estar com eles numa perspectiva de não 
impor comportamentos mas de informar 
sobre comportamentos, discutir compor-
tamentos, opções e, sobretudo, estar lá e 
dizer “se precisarem, estamos disponíveis”. 
E aqui reside uma grande diferença porque, 
enquanto os heroinodependentes, normal-
mente acabavam, de uma maneira ou de 
outra, por vir ter connosco – embora exista 
ainda hoje uma franja significativa de heroi-
nodependentes que não chegaram até nós 
e também esses vamos ter que procurar -, 
estas pessoas nem vêm ter connosco nem 
sequer sentem, por vezes, esse tipo de con-
sumo de drogas como problemático. Como 
tal, em articulação com outras instituições, 
vamos ter que ser nós a ir ter com eles e 
procurar que, se não for possível que dei-
xem esses consumos, o façam de uma for-
ma que seja o menos prejudicial possível. E 
compreendo que isto levante questões de 
âmbito moral e ético mas nós não vamos al-
terar a realidade por decreto mas conhecen-
do-a, aceitando-a como ela é e intervindo no 
sentido que achamos o mais correcto e esta 
constitui, de facto, é a única forma possível 
de actuar. Eu sou muito pés na terra e pen-
so que temos que aceitar a realidade como 
ponto de partida, mesmo que tal implique 
que tenhamos que engolir alguns sapos. 
Agora, eu prefiro que uma utente minha se 
prostitua com cinco clientes por dia do que 
com dez. E se puder fazer alguma coisa por 
isso, creio que o meu papel foi importante. 
Como prefiro que um jovem que consuma 
drogas psicadélicas não vá depois conduzir, 
agora, gostaria que os meus utentes não se 
prostituíssem nem consumissem drogas 
psicadélicas. Mas quando não é possível é 
um pouco “do mal, o menos”. E não tenho 
grandes dúvidas que este é o caminho para 
que as pessoas passem o mais incólumes 
possível pelos consumos.

Manuel Pizarro, Secretário de Estado da Saúde
Que principais conclusões retira dos estudos aqui apresen-
tados?
Manuel Pizarro (MP) - O que resulta óbvio destes estudos é, 
por um lado, a diminuição do consumo de substâncias ilícitas 
entre os mais jovens e a população em meio escolar, quer no 
ensino secundário, quer no terceiro ciclo do ensino básico. 
Julgo que é um resultado muito importante, que acompanha 
o que melhor acontece por este mundo fora mas há que ter 
em conta que ainda existem países onde o consumo entre os 
mais jovens está a aumentar e, no caso português, é óbvio 
que está a diminuir e está a diminuir de forma acentuada, o 
que nos deixa naturalmente muito satisfeitos. E isto tem um 
efeito: nos estudos do conjunto da população, se comparar-
mos as mesmas populações, podemos verificar que não há 

aumento do consumo de drogas. Diria que, não estando ainda numa fase de diminuição, 
estaremos pelo menos numa fase de estabilização. E se continuarmos a implementar 
estas medidas políticas que temos vindo a seguir nesta área da toxicodependência, segu-
ramente, se seguirá também no conjunto da população uma diminuição da incidência do 
consumo de drogas.

Não o preocupa o aumento dos 8 para os 12 por cento ao nível da população em geral?
MP – Esse é um mero efeito estatístico. O que acontece é que estamos a falar de estudo 
da população entre os 15 e os 64 anos. Ora, de 2001 para 2007 desaparece um dessa 
população, o dos que tinham mais de 58 anos em 2001, onde o consumo era zero por 
cento e entra um grupo novo onde temos um consumo, apesar de tudo, de 14, 15 e 16 por 
cento. Os dados que o Professor Casimiro Balsa apresentou demonstram que, retirando 
esse efeito, há uma estabilidade ao nível do número de consumidores e uma estabilidade 
absoluta no número de consumidores regulares, o que acontece pela primeira vez desde 
que se produzem estudos deste tipo no nosso país, aliás, sustentando a minha afirmação 
quando digo que atingimos uma estabilidade no número de consumidores na população 
em geral. Com a diminuição do consumo entre os mais jovens esperamos que se siga uma 
fase de diminuição do número de consumidores.

Que factores explicam o decréscimo os consumos, particularmente na faixa etária entre 
os 15 e os 19 anos?
MP – É sempre difícil e não gostaria de, de uma forma demagógica, gabar para a nossa po-
lítica nesta área todos os ganhos. Haverá, provavelmente, múltiplos efeitos, entre os quais 
o efeito dissuasor daquilo que durante algumas décadas vimos acontecer nas ruas das 
nossas cidades, com a existência de consumidores numa situação humana de vida muito 
degradada. Creio que isso também terá contribuído para algum receio junto dos mais 
jovens mas também há óbvios méritos na política de dissuasão da toxicodependência e 
estou muito convencido que a descriminalização do consumo de drogas que introduzimos 
em 2000, pelo facto de ter trazido os consumidores ocasionais para dentro do Sistema 
Nacional de Saúde, através das Comissões de Dissuasão da Toxicodependência, onde as 
pessoas eram chamadas, em vez de numa perspectiva meramente “securitária”, isto é, em 
vez de ser considerado um crime, o consumo passou a ser considerado um problema de 
saúde. Creio que essa medida terá produzido um efeito benéfico junto de muitos milhares 
de jovens que tiveram uma experiência ocasional com as drogas e que rapidamente foram 
trazidos para dentro do Sistema de Saúde e com eles foi feito um trabalho de prevenção 
secundária e de dissuasão que agora estará a ter os primeiros resultados muito positi-
vos.

O consumo de heroína, não tendo uma incidência muito significativa quando comparado 
com o de outras substâncias mas mantendo uma prevalência alta relativamente aos ou-
tros países da UE, continua a constituir uma preocupação?
MP – É sempre preocupante, até por se tratar de uma droga disruptiva das relações pes-
soais e da capacidade de autonomia de cada pessoa. Mas devo dizer que, uma vez mais, 
este aumento relativo da prevalência, o que significa dizer ter consumido pelo menos uma 
vez ao longo da vida, se explica por mais razões. De facto, ainda temos a esse nível um 
padrão de consumo mais exagerado do que gostaríamos mas também, apesar de tudo, 
por uma boa razão: é que o nosso sistema de saúde de tratamento foi capaz, ao longo 
dos últimos anos, de acompanhar os milhares de nossos concidadãos que são vítimas 
dessa doença, o consumo compulsivo de heroína, e de evitar que eles adquirissem novas 
infecções e morressem, o que acontecia há uns aos atrás de forma muito mais evidente. 
Os dados de 2007 sobre a ocorrência de infecção VIH em toxicodependentes revelam, pela 
primeira vez nos últimos anos, uma acentuada diminuição da ocorrência de novos casos, 
o que é um sinal positivo.
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Prof. Doutor Casimiro Balsa

Apresentação Geral
Esta publicação coloca à disposição do grande público os primeiros 
resultados do Primeiro Inquérito Nacional ao Consumo de Substân-
cias Psicoactivas na População Geral. O programa de trabalhos que 
está na base destes resultados é conduzido no CEOS, Investigações 
Sociológicas da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da UNL, 
para o IDT (Instituto da Droga e da Toxicodependência) e de acordo 
com as orientações do OEDT (Observatório Europeu da Droga e da 
Toxicodependência) que promove a recolha e a harmonização deste 
tipo de informação ao nível europeu.
Os Inquéritos à população geral visam estudar as prevalências de 
consumo e as representações de substâncias psicoactivas, ao nível 
do conjunto duma população nacional, não estigmatizada, à par-
tida, por qualquer característica ou comportamento relacionados 
com os consumos ou com as suas consequências.
Em comparação com outras iniciativas similares no plano interna-
cional, o primeiro inquérito à população geral realizado em Portugal 
sobre o consumo de substâncias psicoactivas caracteriza-se pela 
sua ambição, que se exprime, designadamente, na dimensão da 
amostra programada (15.000 indivíduos) e na extensão dos temas 
que pudemos abordar no questionário. Esta ambição justifica-se, 
por um lado, pela necessidade de bem documentar, à partida, um 
indicador do consumo sobre o qual não havia informação prévia e, 
por outro lado, pelas dificuldades inerentes ao próprio indicador. 
Consideremos, a propósito deste último aspecto, que o facto das 
prevalências de consumo de muitas das substâncias ilícitas se si-
tuar abaixo de 1% faz com que as populações estatísticas reunidas 
atinjam dificilmente limiares que permitam análises muito detalha-
das.
Dentro destes limites, mas tentando tirar o máximo partido da infor-
mação que recolhemos, o nosso programa de trabalhos inicia, com 
esta publicação, um esforço de caracterização de comportamentos 
que sabemos de risco. Desta feita, ficará mais claro o sentido da 
relação aos consumos de um grupo minoritário mas, sem dúvida, 
significativo da população. Num próximo trabalho, procuraremos 
ver em que medida os “consumidores” se distinguem do perfil da 
“população geral”, considerando, designadamente, os seus estilos e 
modos de vida e modelos de sociabilidade.
As opções técnicas e metodológicas do estudo são apresentadas 
no primeiro capítulo do livro, que fornece ainda o questionário e os 
planos de amostragem. Para além da prevalência dos consumos de 
substâncias ilícitas, apresentadas em documentos anteriores, são 
agora também divulgadas informações relativas à prevalência de 
consumos de substâncias lícitas – o tabaco e o álcool – e à distri-
buição dos consumos no plano regional. A recolha de informações 
relativas às motivações, às circunstâncias e aos contextos dos con-
sumos permitem fazer, em seguida, uma primeira aproximação do 
perfil dos consumidores que se perfila por detrás dos consumos. 
Finalmente, são consideradas as representações da população em 
relação aos consumos e aos seus possíveis riscos.

Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias 
Psicoactivas na População Portuguesa – 2007

Orientações técnicas e metodológicas
As opções metodológicas foram orientadas pelos seguintes objec-
tivos:
� Desenhar uma amostra probabilística permitindo estimar o grau 
de confiança dos resultados;
� Conseguir uma representatividade não só ao nível nacional, mas 
igualmente ao nível das regiões (NUTS II);
� Recolher uma informação suficientemente ampla de forma a po-
der enquadrar os consumos, a partir de diferentes problemáticas 
com eles relacionadas;
� Atingir o nível máximo de comparabilidade no plano europeu, de 
acordo com os critérios formulados pelo OEDT.
O desenho amostral consistiu num sistema de tiragem polietápi-
co, estratificado por conglomerados, com selecção das unidades 
primárias (concelhos) e das unidades secundárias (secções esta-
tísticas) de forma aleatória proporcional. A selecção das unidades 
de observação finais – os indivíduos – realizou-se por sorteio siste-
mático na eleição dos lares e com recurso a tabelas de números 
aleatórios, para seleccionar os indivíduos dentro do lar.
Foram realizadas 14.184 entrevistas. Trata-se de uma amostra da 
população nacional residente no continente e nas ilhas, com idades 
compreendidas entre os 15 e os 64 anos de idade (em ambos os 
casos, inclusive).

Prevalências de consumo
Os resultados revelam que Portugal apresenta taxas de prevalência 
de declarações de consumo de substâncias psicoactivas ilícitas ge-
ralmente mais baixas do que as de outros países europeus.
• Considerando as declarações de consumo de qualquer substância 
ao longo da vida, verificamos uma taxa de prevalência de 7,8% no 
caso da população entre 15 e 64 anos.
• Sendo de longe a substância ilícita mais consumida, a cannabis 
apresenta uma taxa de prevalência de 7,6% ao longo da vida e de 
3,3% ao longo do último ano.
• A posição de Portugal abaixo das médias europeias mantém-se 
quando consideramos os consumos (ao longo da vida e no último 
ano) de cocaína, ecstasy, LSD e anfetaminas, quer ao nível do con-
junto da população, quer ao nível das populações de jovens adultos 
(15-34 anos).
• Ao contrário, registamos em Portugal declarações de consumo 
de heroína superiores à da maioria dos países que considerámos 
na comparação: 0,7% ao longo da vida, a segunda taxa mais alta a 
seguir à da Inglaterra e do País de Gales (1,0%).
• Comparativamente com os outros países, Portugal apresenta ta-
xas de continuidade elevadas no caso do ecstasy e da cannabis. 
Quer consideremos o conjunto da população, quer os jovens adultos 
(15-34 anos), Portugal apresenta a maior taxa de continuidade no 
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caso do ecstasy, e a segunda no caso da cannabis. Nas outras subs-
tâncias, a posição de Portugal é intermédia ou das mais baixas (no 
caso das anfetaminas).

As prevalências de consumo podem no entanto variar consideravel-
mente quando consideramos algumas características da população 
como, por exemplo, o sexo e a idade.
• Os homens consomem sempre mais do que as mulheres: no con-
junto da população, 11,7% dos homens e 4% das mulheres con-
sumiram uma qualquer substância ao longo da vida. Esta relação 
é de 11,5% e 3,9% no caso da cannabis; 1,2% e 0,2% no caso da 
heroína; 1,5% e 0,3% no caso da cocaína ou 1,1% e 0,3% no caso 
do ecstasy, por exemplo.
• Os consumos são mais elevados nos grupos etários mais jovens: a 
prevalência de consumo de qualquer substância é de 12,4% no gru-
po 15-24 anos, 12,9% no grupo 25-34 anos, 7,7% no grupo 35-44 
anos e baixa para 2,2% e 0,4% nos grupos decenais seguintes.
• As prevalências atingem, assim, os valores mais elevados nos gru-
pos de homens jovens: 18,2% dos homens entre 15 e 34 anos de-
claram ter consumido qualquer substância ao longo da vida (17,5% 
no grupo 15-24 anos e 18,7% no grupo 25-34 anos).
As prevalências de consumo variam igualmente entre as regiões 
(NUTSII). A percentagem de pessoas com experiência de consumo 
de uma qualquer substância é a mais elevada no Algarve que regista 
uma prevalência de 9,1%, valor claramente acima dos 7,8% que ca-
racterizam esse consumo para o conjunto da população na amostra 
nacional. Com valores também acima deste valor médio nacional 
encontramos igualmente as regiões da Madeira com 8,6% e de Lis-
boa e Vale do Tejo com 8,1%. Valor igual ao encontrado na amostra 
nacional, 7,8%, foi aferido para a região Norte, enquanto em todas 
as outras três regiões se registaram valores inferiores: 6,7% na re-
gião Centro, 6,5% no Alentejo e apenas 5,8% nos Açores.

Padrões e consequências do consumo
As declarações de consumo reportam-se, na maioria dos casos, a 
comportamentos passados. No caso da cannabis, dos 7,6% que de-
clararam ter alguma vez consumido ao longo da vida, 4,3% aban-
donaram o consumo, 0,9% consumiram recentemente (último ano) 
e 2,4% são actualmente consumidores. Os consumos recentes e 
actuais representam 0,3% no caso da cocaína, 0,2% no caso da 
heroína, 0,4% no caso do ecstasy, 0,1% no caso das anfetaminas e 
0,1% no caso do LSD.
Duas substâncias – a heroína e a cannabis – apresentam um padrão 
de consumo no último ano mais frequente e regular (de várias vezes 
ao dia até duas a três vezes por semana): respectivamente, 62,6% 
e 46%. O consumo das outras substâncias faz-se, essencialmente 
(entre 85 e 90% dos casos), de forma mais esporádica (entre 2 a 4 
vezes por mês ou mais raramente).
Os consumos múltiplos são relativamente reduzidos. Na grande 
maioria dos casos – 81% – os consumos limitam-se a uma só subs-
tância. Os indivíduos com experiência de duas substâncias elevam-
se a 8,4%. Regra geral, quase todos os consumidores de qualquer 
substância ilícita usaram a cannabis (só 2,3% não o fizeram), mas 
só uma pequena percentagem (20%) de indivíduos com experiên-
cia de consumo de cannabis consumiu uma segunda substância. A 

cannabis foi, no entanto, a substância que deu início aos consumos 
em 70,7% dos casos (23% iniciaram com cannabis e outra substân-
cia ao mesmo tempo e só 6,3% iniciaram com outra substância).
Dos sete indicadores de dependência considerados, o mais experi-
mentado pelos consumidores é o que refere um “desejo forte pelo 
produto e não poder resistir”, que é citado por 21,3% dos indivíduos. 
A seguir vem o “menor efeito do produto”, com 19,8% de respostas. 
A “não realização de actividades importantes” e a “má conduta em 
casa” são citados, cada um, por 15% dos indivíduos. Cada um des-
tes indicadores é citado por cerca dois terços dos consumidores de 
heroína. Os diferentes indicadores de dependência tendem, aliás, a 
ocorrer de forma acumulada: 93% dos consumidores experimenta-
ram, pelo menos, duas e 53% experimentaram mais do que 4 das 
situações consideradas.
Quando consideramos, isoladamente, um indicador de dependência 
existencial genérico em relação às substâncias – “ não poder con-
ceber a vida sem a substância” – 90% dos consumidores rejeitam 
inequivocamente esta situação. Os que o fazem menos são os con-
sumidores de heroína (76%) e os de cocaína (80,5%), se considerar-
mos neste último caso os indivíduos que não respondem.
Relativamente aos motivos apresentados pelos inquiridos para não 
terem consumido nos últimos 12 meses ou nos últimos 30 dias, 
para além de um quarto de respostas muito diversas, cerca de 30% 
dos indivíduos avançam razões relacionadas com a saúde ou a re-
sistência à habituação provocada pelas substâncias, seguindo-se 
25% que declaram ter-se tratado de “consumos simplesmente ex-
perimentais não tendo sido necessário prolongá-lo”, 7% correspon-
dentes a razões de circunstância («não se proporcionou»), 6% ba-
seadas numa avaliação negativa do efeito («não gostou/desilusão») 
e 4% na ausência de interesse pelo consumo. As razões de saúde 
dominam nos casos da heroína (53,1%) e do LSD (50,3%).

Circunstâncias e contextos de consumo
Os primeiros consumos ocorreram, essencialmente, quando os in-
divíduos eram jovens: 14% iniciaram o consumo antes dos 15 anos; 
58% quando tinham entre 15 e 19 anos, e 20% com idades entre 
20 e 24 anos. Só 8% se iniciaram ao consumo após os 25 anos de 
idade. A idade média no momento do primeiro consumo é de 18 
anos no caso da cannabis, 19 no caso das anfetaminas, 21 no caso 
do LSD e 20 no caso das outras substâncias.
No que concerne à fonte da primeira obtenção da substância psi-
coactiva consumida, observa-se que a maior parte dos indivíduos 
refere os amigos e conhecidos. Verificamos ainda que os colegas 
de escola assumem algum destaque no caso dos consumidores de 
cannabis, e que o parceiro desempenha um papel com alguma rele-
vância no caso dos consumidores de heroína e de cocaína.
No que concerne às pessoas a quem os consumidores recorreram 
para obter o produto utilizado no último consumo, verificamos que 
os amigos continuam a ocupar um lugar de destaque, embora mais 
discretamente do que no primeiro consumo, e que a importância 
dos conhecidos tende a subir. Por fim, o vendedor tende a ter mais 
importância para os consumidores de heroína e cocaína.
A casa de pessoas com quem os inquiridos convivem é bastante 
referida como local de consumo de substâncias psicoactivas ilíci-
tas, seguindo-se bares e discotecas, ruas/praças/jardins, a casa 
dos próprios e a escola.
As situações de consumo mais frequentemente citadas são as férias 
e os fins-de-semana fora de casa. Para além destas, registam-se 
ainda situações em que o consumidor se encontra sozinho, deso-
cupado, falta ou não tem aulas, está a trabalhar ou se encontra em 
deslocações de trabalho.
Quanto às ocasiões de consumo, os consumidores assinalam a noi-
te da passagem de ano, seguindo-se as festas públicas e as festas 
techno/raves. Por outro lado, as festas trance, as despedidas de sol-
teiro, as festas escolares, as festas familiares, a celebração do final 
do ano lectivo, a saída e a entrada no serviço militar são ocasiões 
também consideradas propícias ao consumo de substâncias ilícitas 
de uma maneira geral.
As razões apontadas para o consumo de substâncias psicoactivas 
ilícitas concentram-se, na sua maioria, na valorização do efeito ob-
tido («sentir-se high»), seguindo-se a curiosidade de experimentar, 
a necessidade de relaxar, a influência do grupo de amigos e a ne-
cessidade de se tornar sociável. Por outro lado, registam-se ainda a 
necessidade de atingir dimensões espirituais, de obter energia físi-
ca para actividades de lazer, de esquecer os problemas, de reduzir 
inibições ou timidez, de melhorar contactos físicos ou sexuais e de 
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melhorar o raciocínio.

Resultados Preliminares
O INPP – Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoactivas 
na População Portuguesa efectuou-se pela segunda vez em 2007 e, 
tal como em 2001, decorreu de um protocolo celebrado entre o IDT 
e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa no âmbito do qual foi estabelecido o contrato de investi-
gação para a realização deste estudo, através do “CEOS - Investiga-
ções Sociológicas”, centro de investigação desta Faculdade.
O objectivo deste estudo epidemiológico é descrever a dimensão e 
as características do fenómeno do consumo lícito e ilícito de subs-
tâncias psicoactivas, na população portuguesa entre os 15 e os 64 
anos.
São os resultados preliminares deste estudo que aqui se apresen-
tam.

Aspectos metodológicos
As metodologias de recolha e de análise de dados foram idênticas 
às do INPP-2001.
Relativamente à amostra, quer o desenho quer a dimensão, foram 
concebidos de modo idêntico ao de 2001. Assim, a representativida-
de dos resultados está assegurada para Portugal, as NUT I (Conti-

nente, Açores e Madeira), as NUT II (Norte, Centro, Lisboa, Alentejo 
e Algarve), tendo sido inquiridos cerca de 15000 indivíduos.

Síntese de resultados
Na análise dos resultados deste estudo, há que ter em consideração 
que, de 2001 para 2007, o grupo etário mais velho (que pertence a 
uma geração de um modo geral não consumidora de drogas) deixou 

de pertencer à amostra, tendo sido substituído pelo grupo de jovens 
que em 2001 tinham entre 9 e 14 anos, e já pertence a uma geração 
com mais probabilidades de acesso a uma cultura de consumo.
Assim, relativamente à dimensão dos consumos, de 2001 para 2007 
- a nível Nacional, constata-se:
• Quanto às “substâncias ilícitas”, vulgarmente designadas 
“droga(s)”:
Como era de esperar, houve aumento das prevalências de consumo 
ao Longo daVida (percentagens de pessoas que declararam já ter 
consumido pelo menos uma vez ao longo da vida) de droga, em 
particular da cannabis (passou de 8 para 12%);
  Quanto aos consumos mais recentes ou regulares, os resultados 
apontam para a estabilidade das prevalências de consumo nos Úl-
timos 12 Meses e nos Últimos 30 Dias, das diversas substâncias 
ilícitas;
  É nos grupos etários dos 15-24 anos e 25-34 anos que ocorrem as 
prevalências acima da média;
  Portugal continua a ter prevalências de consumo de droga que o 
situam no grupo de países com os valores mais baixos para todas as 
substâncias (excepto a heroína);

2. Quanto às “substâncias lícitas” houve:
• Aumento nas prevalências ao Longo da Vida de álcool e tabaco de 
diminuição nos medicamentos (tranquilizantes, etc.);
• Relativamente aos consumos mais regulares (prevalências nos 
Últimos 30 Dias) os resultados mostram estabilidade para álcool, 
tabaco e medicamentos;
• Ainda relativamente a estes consumos (Últimos 30 Dias), o grupo 
etário dos 15-34 anos tem prevalências abaixo da média tanto de ál-
cool como de medicamentos, e acima da média no caso do tabaco

Prevalências de Consumo por grupo de substâncias(%)

Ainda no que concerne ao consumo de substâncias ilícitas na po-
pulação Portuguese, importa referir que no grupo etário dos 15-24 
anos, quando se descriminam os resultados das prevalências de 
consumo de droga ao longo da vida, em dois grupos – 15-19 anos 
e 20-24 anos – constata-se que, de 2001 para 2007, no grupo dos 
mais jovens há um decréscimo das percentagens de consumidores, 
enquanto que no grupo dos mais velhos há um acréscimo desses 
valores.

Portanto e em síntese, os dados destes estudos apontam para uma 
diminuição de consumidores experimentais ou esporádicos, entre a 
população com menos de 20 anos – em sintonia com os resultados 
do INME/2006 cfr. artigo anterior) – e a um aumento (já previsível, 
pelas razões atrás referidas) na população com mais de 20 anos.
Se esta “tendência” se vier a confirmar em anos posteriores, signi-
ficará que os portugueses que em 2001 estavam no grupo etário 
dos 15-29 anos - e, actualmente, pertencem ao grupo 20-34 anos - 
constituem o grupo onde, até agora, foram encontradas as maiores 
percentagens de consumidores.

Estudo realizado por Casimiro Balsa e Equipa
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Abuso de substâncias entre os adultos mais idosos: um problema esquecido

Inquérito Nacional em Meio Escolar - 2006
Consumo de Drogas e outras substâncias Psicoactivas

Fernanda Feijão

Resultados Preliminares
O INME – Inquérito Nacional em Meio Escolar, do IDT, é um es-
tudo que tem como população alvo os alunos do Ensino Regular 
Público do 3.º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário 
- Cursos Gerais e Tecnológicos.
O objectivo deste estudo epidemiológico é descrever a dimensão 
e as características do fenómeno do consumo lícito e ilícito de 
substâncias psicoactivas, nas populações estudadas.
Realizou-se pela primeira vez em final de 2001 e foi repetido em 
final de 2006. São os resultados preliminares deste estudo que 
aqui se apresentam.

Aspectos metodológicos
As metodologias de recolha e de análise de dados foram idênti-
cas às do INME-2001. A recolha de dados decorreu em Dezembro 
de 2006. Relativamente às amostras, a representatividade dos 
resultados está assegurada para Portugal, as NUT I (Continente, 
Açores e Madeira), as NUT II (Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e 
Algarve), NUT III (28 sub-regiões das NUT II), concelhos das regi-
ões da Grande Lisboa e Grande Porto e ainda subgrupos de con-
celhos das NUT III do Cávado, Ave, Tâmega, Península de Setúbal 
e Algarve. As amostras foram estratificadas proporcionalmente 
por região geográfica e ano de escolaridade, tendo sido inquiri-
dos mais de 35000 alunos em cada um dos grupos de escolari-
dade estudados, ou seja, globalmente cerca de 75000 alunos.

Síntese de resultados
Relativamente à dimensão dos consumos, de 2001 para 2006 - a nível 
Nacional, por Região e por Distrito, constata-se que:
Quanto às“Prevalências ao Longo da Vida” (ter consumido pelo menos 
umavez): 
tanto no 3.ºCiclo como no Secundário, houve decréscimo das percen-
tagens de experimentação de qualquer das substâncias, com excepção 
dos inalantes/solventes; 
Houve, ainda,alteração dos padrões de consumo de droga, que se tra-
duziu no decréscimo do policonsumo de drogas (cannabis+“outras”dr
ogas), nos alunos de ambos os níveis de escolaridade; e no facto de no 
3.º Ciclo já haver maisalunos que experimentaram só “outras drogas” 
(5%) – ou seja, qualquer substância ilícita, excepto cannabis - doque 
alunos que experimentaram só cannabis (4%) ; 
Quanto aosconsumos mais regulares (últimos 30 dias) houve decrésci-
mo da percentagem de consumidores de tabaco e cannabis e aumento 
das percentagens de consumidores de cerveja e de vinho tanto nos alu-
nos do 3.º Ciclo como nos do Secundário, sendo que entre estes hou-
ve, também, aumento das percentagens de consumidores de bebidas 
destiladas; 
Conjugando os resultados deste estudo com os do Inquérito Nacional 
da População Portuguesa 2001-2007, constata-se que estão em sinto-
nia, validando-se mutuamente já que ambos apontam para o decrés-
cimo das prevalências de consumo das substâncias ilícitas nos jovens 
com menos de 20 anos (ver artigo que segue).
Se esta “tendência” se vier a confirmar, significará que 2000-2001 
pode ter sido o ponto de viragem na evolução do fenómeno do consumo 
de drogas por corresponder à geração de adolescentes onde, até agora, 
foram encontradas as maiores percentagens de consumidores.
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Assim, em 2001 e 2006, a nível nacional:
• Os resultados segundo o grupo de escolaridade e o ano do estudo 
foram os seguintes:
 
1. Prevalências de consumo, por grupos de substâncias

2. Quanto aos consumidores de bebidas alcoólicas, o decréscimo 
mais relevante foi no vinho

3. Quanto aos consumidores de drogas (qualquer substância ilícita), 
o decréscimo mais relevante foi relativo à cannabis
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Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo aposta na formação interna e externa

IDT e PSP
aprendem juntos

Inserido no âmbito dos objectivos e metas do 
IDT para a Área Formativa, para o ano de 2008, 
a Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo 
tem vindo ao longo deste ano a desenvolver 
um amplo e diversificado leque de acções de 
formação. 
A formação profissional contínua, é assumida 
pelo IDT como área prioritária e estratégica 
quer pela importância na qualificação pessoal 
e profissional, quer pelo seu contributo funda-
mental na melhoria contínua da qualidade or-
ganizacional. Pretende-se contribuir para uma 
melhoria na qualidade dos serviços.
Deste modo, durante o presente ano, prevê-se 
que se venham a desenvolver um total de 18 
cursos de formação profissional que abrangem 
um conjunto de acções destinadas a diferentes 
profissionais que fazem parte da Delegação Re-
gional de Lisboa e Vale do Tejo, bem como ac-
ções de formação para grupos profissionais ex-
ternos ao IDT (Agentes da PSP – Escola Segura 
– área de Lisboa) que actuem como parceiros 
activos no domínio das dependências.
Dos 18 cursos a desenvolver em 2008 pela 
DRLVT resultarão um total 39 acções de for-
mação, perspectivando-se “novos caminhos” 
na formação dos profissionais que actuam, 
directa ou indirectamente, no âmbito das 
toxicodependências e visando uma melhoria 
na qualificação, valorização e actualização de 
competências no âmbito da problemática do 
consumo da toxicodependência.
A Formação constitui-se também como um ins-
trumento facilitador da construção da identida-
de organizacional coesa que se pretende cons-
truir.
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Acções de formação realizadas: 
• “SIADAP”, composto por 4 acções de forma-

ção, cada uma de 12 horas, que abrangeu 
100 técnicos de diferentes áreas profissio-
nais, num total de 48 horas que decorram 
durante os meses de Março e Abril/2008; 

• Na área da Prevenção das Toxicodependências 
foram desenvolvidas duas acções em Mar-
ço e Abril de 2008, “Paradigmas da Pre-
venção” cada uma com a duração de 30 
horas dirigidas a um total de 50 profis-
sionais;

• Na área dos Recursos Humanos foram de-
senvolvidas quatro acções de formação: 
Duas em “Gestão de Conflitos” (Março e 
Maio/2008) num total de 24 horas abran-
gendo um total de 50 técnicos e duas ac-
ções em “Higiene, Segurança e Saúde no 
Trabalho” (Abril/2008) que abrangendo um 
total de 50 técnicos e tiveram a duração 
de 12 horas cada uma;

•  Na área da Informática: dois cursos no 
âmbito da aquisição de conhecimentos 
na óptica do utilizador: “Excel 2003” 
e”PowerPoint 2003”, cada uma com uma 
duração de 12 horas (Abril, Maio) abran-
gendo um total de 50 técnicos.

Pela característica transversal do fenómeno da 
toxicodependência, importou envolver diferen-
tes agentes da comunidade numa perspectiva de 
“compreensão/acção” do fenómeno.
As Forças de Segurança, pela proximidade da 
sua acção junto das populações, constituem-se 
como elementos chave, facilitadores na interven-
ção em toxicodependência. Estão previstas seis 
acções de formação no âmbito da “Prevenção em 
Toxicodependência” com a duração de 12 horas 
cada, que irão abranger 225 agentes da PSP - Es-
cola Segura - das diferentes Divisões da área de 
Lisboa durante os meses de Abril, Julho, Agosto e 
Outubro de 2008.
Importa salientar que o acompanhamento da 
execução das acções de formação realizadas pela 
DRLVT estruturou-se em módulos formativos com 
uma forte componente teórico-prática, envolven-
do diversas temáticas na área do consumo de 
substâncias psicoactivas, sendo que com estas 
formações se pretende capacitar os profissionais 
com saberes e metodologias técnico-científicos 
actualizados e inovadores. 
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Marta Pinto - Esse foi precisamente o tema do primeiro seminário organizado 
pelo R3. Na altura, apropriámo-nos dessa expressão, que era utilizada pelos 
nossos utentes, uma vez que consideramos tratar-se de um princípio aplicável a 
nós mesmos, até porque somos muitas vezes colocados à margem das decisões 
que nos dizem respeito.

José Queirós – O que se passa hoje em dia, e discutimos permanentemente 
na Agência, é que se verifica uma cada vez maior apropriação do movimento e 
das diferentes ideologias da redução de riscos por parte do Estado que, por um 
lado, assume a responsabilidade de produzir normas e decretos regulamentares 
através dos quais são definidas práticas de trabalho e, por outro, potencia a mo-
nitorização e uma determinada avaliação do trabalho que as equipas realizam 
no terreno, acautelando também algumas dificuldades que possam advir de um 
mau trabalho junto dos utentes, o que é importante, na medida em que facilita 
a existência de um trabalho estruturado e de uma acção de regulação por parte 
do Estado. No entanto, o perigo do que está a acontecer reside na vontade que 
os agentes estatais manifestam relativamente à apropriação de um movimento 
que, na maior parte dos outros países, concretamente os anglo-saxónicos ou do 
Norte da Europa, surgiu muito da esfera dita sociedade civil, das organizações 
não-governamentais e, inclusivamente, de organizações de utilizadores ou de 
movimentos não formais constituídos por estes. Falo do perigo de se perder 
em liberdade e em expressão criativa face à redução de riscos e de se criar um 
domínio exercido por práticas burocratizantes do próprio trabalho de redução 
de riscos. Por outro lado, também não comungo ideologias demasiadamente 
neo-liberais e entendo, por isso, que o Estado não se deve ausentar deste tipo 
de trabalho de acção social e de suporte sócio-sanitário junto de populações 
fragilizadas ou vulneráveis. E porque o Estado não deve estar ausente, deve 
acompanhar sem, no entanto, representar um peso excessivo, não tendo como 
pretensão substituir-se às equipas ou às instituições. E muitas vezes não exis-
te um princípio de reciprocidade porque o Estado começou por se apropriar 
da RR quando definiu os decretos-lei e quando determina as modalidades de 
financiamento para as equipas, sendo esta igualmente uma forma de controlo 
do trabalho desenvolvido por estas, na medida em que de dois em dois anos 
valida ou não esse mesmo trabalho e a sua continuidade. E creio que não seria 
de todo inoportuno incluir representantes de algumas equipas nesse júri ou na 
definição dos critérios de avaliação. E também se apropria, como disse a Marta, 
quando não tem em conta o feed back que as equipas gostariam de dar acerca 
do trabalho que realizam.

Susana Peixoto – Muitas vezes, quem produz legislação ou regulamentação sobre 
esta matéria não tem em conta as opiniões de quem está mais próximo das evi-
dências, que são os técnicos que frequentam o terreno e os utilizadores e que, em 
princípio, o conhecerão melhor.

Redução de Riscos
Marta Pinto

Supervisora Projecto “GIRUGaia” 
– Grupo de Intervenção de Rua em 
Gaia, APDES

Psicóloga

José Queirós

Coordenador APDES – 
Agência Piaget para 
o Desenvolvimento

Psicólogo

A expressão “Nada sobre nós sem nós” é normalmente utiliza-
da pelas associações de utilizadores, que assim reclamam uma 
participação mais activa na concepção de estratégias e desen-
volvimento de acções que os elejam como destinatários. Em que 
medida fará sentido aplicar a mesma expressão relativamente 
aos técnicos da redução de riscos?

Mas não constituirá uma necessidade, face aos constrangimentos 
que o país atravessa, definir critérios de avaliação que tenham 
em conta a qualidade do serviço prestado em função do custo que 
representa o funcionamento de uma equipa versus o número de 
utentes que serve?

José Queirós – Pois, a introdução da lógica neo-liberal leva-nos a pensar que 
eficácia é igual a lucro e que uma equipa eficaz é aquela que se revela capaz de 
fazer uma óptima racionalização dos seus recursos, não maximizando o preju-
ízo, em termos financeiros e de custos estruturais no trabalho que não resulte 
dos utentes. Mas a questão é saber-se o que é um trabalho eficaz no domínio 
social e junto de populações consumidoras que estão na rua.

Susana Peixoto – …Não deverá ser o número de utentes que servimos o crité-
rio essencial para a avaliação do trabalho que desenvolvemos. Mas parece-me 
que se continua a valorizar mais a vertente quantitativa do que a qualitativa do 
trabalho.

Alina Santos – Creio que o rácio entre o custo de funcionamento de uma equipa 
e o número de utentes servidos, que depois nos permite chegar a um custo por 
utente, deve ser um dos indicadores a ter em conta mas nunca o único. Até por-
que uma coisa será atender um elevado número de utentes prestando um único 
serviço, como a troca de material de consumo e outra é reduzir esse rácio mas, 
ao mesmo tempo que se faz troca de material, promovem-se encaminhamentos 
para rastreios de doenças infecciosas ou para programas de substituição de 
baixo limiar ou de maior exigência… São indicadores que devem ser associados 
à avaliação de um programa ou projecto.

Marta Pinto – Quando falamos nos perigos da redução de riscos, a questão que 
a Alina refere é também uma das minhas preocupações, o que demonstra que 
estamos em sintonia e, se assim é, significa que existe realmente um perigo. E, 
mesmo na CLAT IV, esse foi um dos temas base que, não tendo sido discutido 
directamente, estava sempre presente: discutia-se qual deve ser o peso do Es-
tado, qual deve ser o peso da sociedade civil e até que ponto devem articular. 
E havia consenso em torno da necessidade de se proceder a uma articulação 
e colaboração entre o Estado e as ONG. Mas a sociedade civil não pode ser 
deixada de lado porque a redução de riscos – e esse é, em meu entender, outro 
perigo – é muitas vezes reduzida à componente da saúde pública porque aí se 
encontra uma parte da sua raiz – a preocupação da transmissão do VIH, etc., 
mas também na sua raiz está um grito qualquer de revolta dos utilizadores de 
drogas contra os ataques que eram feitos aos seus direitos, aos direitos huma-
nos. E nós vamos esquecendo isso e a componente ideológica, que em Portugal 
tem estado muito apagada, até no ponto de vista das próprias equipas. E receio 
que a apropriação, por parte do Estado, da RR resulte numa intervenção con-
vencional que não tenha em conta discussões muito pertinentes como o direito 
ao consumo, entre outras. E devo dizer ainda que não me preocupa apenas a 
apropriação que é feita pelo Estado mas também a que é feita do ponto de vista 
mediático. As discussões realizadas na comunicação social não envolvem os 
técnicos. Envolvem os políticos, muitas vezes os profissionais que são chama-
dos a intervir na qualidade de técnicos são pessoas que não sabem nada sobre 
RR, são pessoas que trabalham na área do tratamento e nem os técnicos são 
ouvidos nem, por consequência, estão representados os seus utentes. E preocu-
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a 4 Dimensões
Susana Peixoto

Coordenadora Projecto GIRUGaia, 
APDES

Assistente Social

Alina Santos

Coordenadora do Núcleo I – 
Populações e Saúde, APDES

Psicóloga

Mas esse será ou não um aspecto positivo?

Alina Santos – Falta ainda perceber como vai ser implementado na prática… 
Existem, destacados pelo IDT, interlocutores e pessoas em plena prática ao nível 
dos contextos festivos, da prevenção e da RR. Ainda não sabemos como é que 
isto vai ser colocado em prática. Se for em termos do reforço e da articulação, 
muito bem. Se for em termos de competição com as equipas – o que não sei se 
não estará já a acontecer – poderá resultar numa forma de apropriação.

José Queirós – Quando falamos em apropriação, por norma referimos quase 
exclusivamente o Estado mas eu considero que a culpa também é nossa, da 
maior parte dos actores não estatais, na medida em que existe um vazio natural 
na sociedade para que o Estado entre na maior parte das práticas, metodologias 
ou ideologias que são consideradas novidade ou que são importadas de deter-
minados países, como foi o caso da RR. E todos nós sabemos que aquela ideia 
de Estado paternalista, que se sobrepõe e substitui ao cidadão e à sociedade 
civil organizada é algo recorrente na nossa história. E, como tal, considero que 
decorre quase naturalmente de alguma inércia por parte da sociedade civil esta 
apropriação que o Estado foi fazendo da RR. E não foi assim tão pernicioso para 
nós que, a determinado momento, o Estado se tivesse ocupado disto porque, de 
certa forma, também trouxe algum tipo de regulação, de definição de normas, 
critérios e objectivos para o trabalho em RR. Agora, não pode é fazer, em nosso 
entender, muito mais que isto.

Susana Peixoto – E entendo que deverá também adaptar-se às necessidades 
ditadas pelo terreno, ouvindo os técnicos. Quando, por exemplo, o programa de 
troca de seringas impõe que não se troquem mais que oito por dia por utente, 
coloca-nos perante uma norma que não se aplica à realidade nem às necessida-
des de muitos dos nossos utentes.

José Queirós - … E quando o técnico obedece fielmente a essa norma está a 
corromper o espírito da RR…

pa-me ainda que da reestruturação interna do IDT venha a resultar uma situação 
de ainda maior precariedade das equipas. Nós vínhamos a contestar o problema 
dos financiamentos ano a ano e, a partir de agora, passaremos a ser financiados 
por períodos superiores mas, ao mesmo tempo, estamos muito mais sujeitos a 
uma competição interna entre equipas, sendo que qualquer equipa pode concor-
rer a qualquer projecto ou programa…

Alina Santos – Relativamente a esta nova metodologia de definição das linhas 
orientadoras e de avaliação dos programas de intervenção, dentro desta lógi-
ca do PORI, há ainda duas questões que gostaria de salientar: Por um lado, 
os diagnósticos que foram realizados, determinantes para a implementação de 
respostas, foram controlados pelo próprio IDT. Depois, a questão do Programa 
de Respostas Integradas e de haver técnicos do próprio IDT que, a partir do 
momento em que a RR começou a adquirir maior relevo, fez com que o próprio 
Instituto definisse pessoas para intervir no terreno também a esse nível, junta-
mente com as equipas, algo que não se verificava anteriormente.

Quando o IDT projectou o PORI e materializou a estratégia através dos CRI, 
dos PRI e dos PIF parece ter perseguido objectivos que visam, por um lado, 
uma optimização de recursos e, por outro, a uma espécie de regionalização 
quanto à intervenção em toxicodependências, chegando nalguns casos à fre-
guesia e colocando o serviço mais próximo do cidadão. Foi uma “regionali-
zação” bem ou mal feita?

Susana Peixoto – Creio que o modelo poderá fazer todo o sentido noutras locali-
dades ou regiões do país mas relativamente à nossa realidade, que é o concelho 
de Vila Nova de Gaia, parece-me que foi demasiadamente fraccionada. Se que-
remos respostas integradas, existem determinadas respostas que não se podem 
afunilar a duas freguesias de um concelho, como é o caso de Gaia. Existem 
respostas que poderiam funcionar a nível concelhio e não de freguesia, tornan-
do-se assim mais eficazes e rentáveis. Portanto, na minha opinião, dividiu-se 
exageradamente o território. Não questiono o diagnóstico mas a metodologia 
que originou esta divisão administrativa que, no nosso caso, não me parece a 
mais adequada, uma vez que não permite a definição de concelhos prioritários 
mas de micro territórios prioritários.

E não será positiva essa forma de aproximação mais efectiva da população 
alvo?

José Queirós – Temos que partir do princípio que a nossa população, no caso da 
RR, não é sedentária, mas está em constante mobilidade. E quando fixamos a 
intervenção de uma equipa em micro territórios, quase por rua ou por freguesia, 
por dois anos, estamos a partir de um princípio que é paradoxal à mobilidade 
inerente e quase inata a esta população, que se desloca em função de vários 
factores.

Susana Peixoto – Por isso digo que não faz sentido que uma equipa de rua de 
Vila Nova de Gaia vá intervir, nos próximos dois anos, apenas em duas freguesias 
do concelho, quando sabemos que o fenómeno é caracterizado pela mobilidade 
e dispersão. Nesse aspecto, parece-me, de certa forma, redutor.
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Ao longo dos últimos anos têm sido feitas sínteses de substâncias que são 
depois usadas, como medicamentos, em tratamentos de substituição. O que 
vos pareceria se, em vez de se investir na investigação a esse nível e poste-
rior “comercialização” em caixas devidamente rotuladas e controladas, se 
começasse a administrar ou prescrever aquilo com que os vossos utentes 
melhor se sentem e mais pedem, no fundo, a heroína ou a cocaína?

Marta Pinto – Um dos meus desejos é que experimentem o mais rapidamente 

um programa com administração de heroína nalguns utentes. Até para vermos 

como funcionaria em Portugal…

E a sua acessibilidade deveria estar circunscrita à prescrição médica ou 
não?

Marta Pinto – Eu defendo o direito ao consumo, portanto, se existem pessoas 

que são mais felizes consumindo heroína, desde que reduzam os riscos relativa-

mente à restante comunidade, etc…

Mas a comunidade médica insiste na necessidade de sintetizar estas subs-
tâncias, prolongando-se assim o seu prazo de semi-vida uma vez que a he-
roína potencia um metabolismo muito mais rápido e reduzindo-se o nível de 
intoxicação do indivíduo que, assim, consome também menos vezes, para 
além de os gastos serem superiores no caso da administração de heroína…

Marta Pinto – Eu acho que na história das políticas de combate à droga – e este 
“combate à droga” diz tudo e é uma orientação com a qual não me identifico, até 
porque acaba por redundar num combate aos “drogados”-, temos lidado invaria-
velmente com os utilizadores, vendo-os como irresponsáveis, como pessoas que 
não são capazes de fazer uma gestão eficaz dos seus consumos, etc. E o que 
esta atitude tem trazido muito mais consequências negativas do que positivas. 
O tráfico não diminuiu, os problemas associados ao consumo de drogas são os 
que conhecemos e isto não pode estar desligado do tipo de políticas que te-
mos implementado nem da forma como vemos os utilizadores de determinadas 
substâncias psicoactivas, neste caso a heroína. E, portanto, parece-me que a 
instituição desses programas, entre outras medidas, passa por uma visão que 
desresponsabiliza o outro e considera que ele não será capaz de fazer uma ges-
tão eficaz dos seus consumos e, portanto, há que o trazer à instituição quatro 
vezes por dia, que é o que acontece nos programas e, por isso, alguns misturam 
a heroína com metadona. E eu não concordo muito com esse tipo de interven-
ção que, não só mantém a dependência da substância, como também provoca 
uma dependência face à instituição e aos médicos e depois desresponsabiliza-se 
por completo. E o que a RR tem vindo a fazer ao longo do tempo, e muito por 
uma atitude dos próprios utilizadores de drogas, é fazer perceber que eles são 
capazes de tomar decisões responsáveis relativamente aos seus consumos e, 
inclusivamente, de se preocuparem com a sua saúde, que é outra ideia que está 
instalada, a de que não o fazem. E tanto cuidam que é precisamente por esse 
motivo que as equipas trabalham na rua…

As terapêuticas de substituição são ferramentas de RR?

Marta Pinto – Podem ser de tratamento e podem ser de RR. Para mim, um pro-
grama de redução de riscos de metadona é absolutamente essencial, embora 
considere que, em Portugal, ainda não estamos a fazer programas de RR de uma 
forma generalizada e como deveriam ser feitos. Por exemplo, como se faz em 
vários países onde as pessoas têm acesso a uma dose mínima de metadona que 
não comporte riscos para a sua saúde a partir do momento em que sejam con-
sumidoras de heroína e se dirijam a um projecto de RR. Além disso, eu não sou 
médica mas já ouvi médicos especialistas na área falarem sobre a heroína como 
sendo uma droga limpa, portanto, essa da intoxicação crónica eu não percebo 
muito bem. E se compararmos a toxicidade a longo prazo dos consumos regulares 
da heroína e do álcool… Mas também me parece que estas e outras questões, 
nomeadamente quando se fala da relação entre os diversos profissionais afectos a 
esta área, continuarão a ser alvo de confusões e a carecer de delimitações no que 
concerne à função de cada um enquanto não surgirem as guidelines para a RR.

Alina Santos – Quando se pensa implementar um programa desse género ou 
quando se pretende implementar RR, temos que pensar numa dupla perspecti-
va: por um lado, quando chegamos ao utente, tentamos contrariar esta ideia de 
irresponsabilidade e promover a sua capacidade de tomar decisões, gerir bem os 
consumos, etc. E se implementássemos um programa de heroína seria com certe-
za essa a visão que partilharíamos. Mas existe depois toda uma representação da 
sociedade acerca do consumo que é contrária porque a própria lei está definida 
dessa forma, como algo negativo, implicado com a criminalidade e delinquência. 
E estas duas realidades têm que ser bem ponderadas. Também não podemos 
implementar um programa de heroína de um dia para o outro a ser tomada nas 
farmácias. E creio que, em boa parte, o motivo que leva a que determinadas pes-
soas tenham uma relação disfuncional com esta substância se deve à legislação 
produzida e à forma como a entendemos.

José Queirós – Gostaria de acrescentar, a propósito do que se dizia há pouco 
acerca da responsabilização, que nós entendemos que deve ser potenciada uma 
auto-responsabilização, que consiste em devolvermos ao sujeito a capacidade de 
se responsabilizar pelo seu próprio acto, o que também toca um pouco naquele 
ponto que discutíamos relativamente à adequação do critério de atribuição de 
financiamentos a uma equipa em função do número de utentes com que trabalha. 
Se considerarmos este critério fundamental para atribuir mais ou menos dinheiro 
a determinada equipa, então estaremos a reduzir a RR à intervenção que se ca-
racteriza pela troca de seringas, ou seja, pela capacidade que uma equipa tem ou 
não de trocar muitas seringas. E todas as outras dimensões cívicas e pessoais ao 
nível do empowerment de que falávamos são completamente esquecidas, o que 
traduz um sinal relativo à forma como o Estado e muitas equipas encaram a RR. 
A RR está muito limitada à dimensão sócio-sanitária, sobretudo numa perspec-
tiva de saúde pública que a reduz à troca de seringas e tudo o resto, que passa 
pela responsabilização do sujeito, pela concessão de liberdade de expressão, pelo 
respeito dos seus direitos cívicos, pela criação de condições que lhes permitam 
organizar-se em formas de associações cooperativas ou de outro tipo, tudo isso 
é esquecido e acabamos por entender que já nada tem a ver com RR, o que é 
completa mentira. A RR, se calhar, até começou mais pelos movimentos cívicos 
e pelas questões dos direitos humanos do que propriamente pelas questões da 
saúde e do tratamento.

Marta Pinto – No estudo que realizámos no REZOLAT, em 2004 – não sei se, 
entretanto a realidade mudou - constatámos que todas as equipas faziam troca 
de seringas, que era o serviço mais comum, mas logo a seguir surgia o apoio 
psicológico e o apoio social. E via-se claramente como o trabalho pedagógico rela-
tivamente às formas menos perigosas de consumo é absolutamente fundamental 
na rua. E é ele que evita, por exemplo, os novos contágios de VIH. O que se via 
é que esta dimensão, que tem a ver com esse apoio mais social e psicológico, 
estava perfeitamente diminuída no seio de todas as outras. No meu ponto de 
vista, isto tem que ser rapidamente alterado e resulta da interpretação à letra que 
as equipas fazem da interferência que o Estado vai tendo na RR. E todos temos 
que reconhecer que, em Portugal, a RR nasce muito da vontade do Estado. E, na 
generalidade, a RR é vista mesmo, pelos técnicos, como uma forma de levar as 
pessoas para o tratamento. A finalidade é esta e isto é coerente depois com a 
prática porque vemos que as práticas de consumo não são suficientemente abor-
dadas. E isto tem uma questão de fundo por detrás, que tem a ver com a forma 
como as pessoas, inclusivamente os técnicos, concebem não só a RR em si mas 
também o próprio consumo de drogas. Há uma censura do consumo que dura há 
anos. A ideia é que consumir drogas é negativo e, portanto, há que ajudar a tirar 
as pessoas da rua. Para além de que isto acarreta outra perspectiva ainda que 
determina que a RR se faz com as pessoas que não conseguimos tratar.
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Mas também não se conseguirá, certamente, inverter essas tendências por 
decreto… Despenalizar ou liberalizar, enquanto medidas isoladas, não resol-
veriam o problema…

Marta Pinto – Obviamente que não. Temos que alterar a perspectiva que as 
pessoas têm sobre isto. Como é lógico, se as pessoas censuram o consumo, 
depois nem sequer fazem devidamente a RR que é fundamental para atingirem 
os objectivos a que se propõem.

Alina Santos – E se olharmos um pouco atrás na história, constatamos que 
tudo começou com a legislação produzida nos EUA, com a Lei Seca. A partir daí 
desenvolveu-se uma representação social negativa em torno do consumo. Claro 
que não foi só isso mas isso foi determinante e o inverso também aconteceria 
se daqui para a frente, de uma forma gradual, se alterassem as políticas e a 
legislação.

Marta Pinto – Mas também acho que, aos poucos, as coisas estão a mudar. Cada 
vez mais, pelo menos no contexto da RR, este tipo de questões surge entre os 
técnicos. E surgem oposições, e isso é que nos faz crescer e mudar mentalida-
des. Mas gostaria ainda de esclarecer que não fazer censura do consumo não 
significa ser contra o proibicionismo nem a favor da legalização. Dentro da RR 
há gente que é proibicionista e outra que é claramente a favor da legalização. In-
dependentemente disto, do meu ponto de vista, quem trabalha na RR não pode 
de maneira nenhuma fazer uma censura moral sobre o uso de drogas porque aí 
não está definitivamente a trabalhar bem.

José Queirós – E não pode, acima de tudo, fazer uma censura moral sobre a pes-
soa que usa as drogas, que é o que muitas vezes acontece. O que vulgarmente 
acontece é a estigmatização do próprio sujeito.

Em termos práticos, o que falta, no vosso entendimento, às equipas de rua? 
– A naloxona deveria fazer parte de um kit de suporte básico de vida que 
todas as equipas deveriam possuir?

Susana Peixoto – Claro que sim… Não só nas equipas de rua, como deveria 
igualmente distribuir-se entre os utilizadores que estão no terreno, forman-
do-os para que possam utilizá-la quando necessário, e a quem sai da prisão 
e consumia antes, um grupo de risco para possíveis overdoses, ou quem 
sai de desintoxicações. Creio que o programa de naloxona constituiria uma 
estratégia importante para a implementação de mais uma prática de RR. 
O kit para fumadores também é essencial, devendo incluir essencialmente 
tubos, canecos e toalhetes. O papel de estanho já é distribuído por algumas 
equipas, embora não seja propriamente um kit mas algo que as mesmas 
imaginaram e implementam sem o apoio de qualquer estrutura do Estado. 
Ainda há pouco falávamos da necessidade que sentimos, por vezes, de nos 
libertarmos disso e creio que este constitui um bom exemplo. As salas ou 
unidades móveis de consumo assistido – que não é propriamente assistido 
mas mais vigiado ou higiénico, as guidelines para a intervenção em RR, os 
financiamentos regulares às equipas, sem hiatos de tempo que, normalmen-
te, correspondem ao período de avaliação do desempenho… Mas, acima de 
tudo isso, a criação de respostas para podermos satisfazer as necessidades 
mais básicas dos consumidores mais problemáticos. Se não lhes dermos de 
comer, onde dormir nem garantirmos os restantes direitos que integram as 
necessidades básicas do indivíduo também não será fácil trabalhar práticas 
de menor risco. Imaginem o que é tentar trabalhar essa e outras vertentes 
com alguém que tem fome, que não tem onde dormir ou tomar banho… E 
as ONG, as IPSS e outras instituições sem fins lucrativos não têm possibi-
lidades, pelo menos financeiras para concretizarem esse tipo de projectos. 
E essa é uma responsabilidade do Estado, que deverá intervir no sentido de 
melhorar as respostas da rede de serviços destinada a esta população.

Marta Pinto – Falta um kit muito mais completo para os trabalhadores sexu-
ais, com preservativos masculinos e femininos, de diferentes cores, tama-
nhos e sabores por exemplo. Faltam médicos para trabalhar no âmbito da 
RR a saírem para o terreno e para os programas de terapêutica combinada 
desenvolvidos na rua com regularidade. Também é muito raro uma equipa 

dispor de um serviço de apoio jurídico de acesso fácil e isso é essencial, 
constituindo mesmo uma prioridade.

Alina Santos – Falta a autorização para transportar substâncias para análise 
em laboratório, essencialmente para os consumos em contextos recreativos. 
Também aí, os kits para snif são essenciais e as equipas que os têm vêem-se 
forçadas a encontrar estratégias criativas para o fazer.

Sendo certo que toda a gente que trabalha nesta área advoga a indispensa-
bilidade de uma abordagem e intervenção de cariz multidisciplinar, em que 
medida sentem, por parte dos médicos, concessões ao nível da partilha do 
“poder”?

Alina Santos – Creio que nenhuma classe profissional pode ser caracterizada de 
uma só forma. Há médicos que têm e manifestam essa capacidade de partilha 
e, no nosso caso, temos tido a sorte de ter na equipa uma médica que o sabe 
fazer, a Dra. Isabel Prado e Castro que consegue delegar determinadas respon-
sabilidades no enfermeiro.

Susana Peixoto – Na minha opinião, ainda não partilham o suficiente.

Entendem que os médicos têm uma visão muito redutora sobre o 
fenómeno?

Marta Pinto – Não sei se é uma visão muito redutora… Em Portugal existem, no 
meu entender, muito poucos médicos ligados à RR, interpretando-a de facto e 
envolvendo-se nela. Contam-se pelos dedos os médicos que a fazem na prática. 
Logo à partida, temos esse problema, que tem a ver com as condições de traba-
lho em que a RR é feita… É preciso ir para a rua, é preciso abdicar de uma boa 
dose de estatuto, é preciso sujeitarmo-nos a estar num território que não é o 
nosso e, portanto, o tipo de tratamento que os utentes nos exigem…

José Queirós – Se a maior parte da sociedade partilha a ideia de que o indivíduo 
que está dependente de determinado tipo de drogas ou fármacos é alguém que 
tem uma doença qualquer e se o acto médico é, por excelência, o acto de curar, 
de retirar a doença ao sujeito, é evidente que o médico, quando olha para a RR 
e para um consumidor de drogas que está à sua frente tem todo um código sim-
bólico ou mental que o predispõe para o tratamento. Para que o seu exercício 
de acto médico não seja o de encarar o consumidor como tal mas como alguém 
que está doente e a quem é necessário retirar essa doença. Encaradas as coisas 
na perspectiva do médico, se o consumidor é à partida um doente, entendo 
que o mesmo se auto-confira uma legitimidade que está acima do psicólogo, 
assistente social e por aí fora e o papel de protagonista que ele acha que é seu 
por natureza profissional, ética, deontológica, entre outras. Ele tem que tratar, 
tem que curar o seu doente.

E vocês partilham essa opinião que serve, no caso dos médicos, como ponto 
de partida, a de que a dependência é uma doença?

Marta Pinto – Eu já trabalhei na área do tratamento e nunca ouvi falar de doentes 
nem nunca vi os meus utentes como doentes. Claro que, por vezes, encontramos 
psicopatologias mas, do meu ponto de vista, a doença em si própria, mais uma 
vez, é um rótulo. E, portanto, eu aproprio-me dos rótulos em função daquilo que 
me interessa e que está de acordo com o que pretendo fazer com as pessoas, da 
forma como as posso ajudar. Em que medida me ajuda a utilização de um rótulo, 
classificando-os como doentes? Mais uma vez, considero que isso contribui para 
os desresponsabilizar, para criar uma relação de hierarquia…
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Para continuar a luta contra as substâncias?

Marta Pinto – Exactamente… Mais: eu constatei empiricamente que, quando 

os casos são mais complicados do ponto de vista psicoterapêutico, a tendência 

para aplicação de um rótulo psicopatológico é muito maior, porque isso tran-

quiliza o técnico e demite-o do insucesso ou das dificuldades. As coisas estão 

a correr mal porque aquela pessoa tem problemas. E nas consultas acaba por 

se ter uma perspectiva fenomenológica, que é a mesma que utilizamos na rua e 

que, por acaso, é muito coerente com a RR e que consiste em que, quando um 

sujeito me chega, eu encontre o seu problema em função do que ele me diz. É 

ele que o define e não eu. Eu vou ajudá-lo a tentar resolver o seu problema sem 

uma grelha à partida criada, de leitura daquela pessoa e das questões que ela 

me traz. Portanto, tento concebê-lo como o sujeito que é e tentar descobri-lo. 

Isso é que é, do meu ponto de vista, a psicoterapia. Quando se vê o utente como 

um doente, está-se a incluí-lo numa categoria nosológica, com determinadas 

características e portanto, quer se queira quer não, em função de determinados 

preconceitos. E o utente passa da resistência à frustração, à tentativa de ma-

nipulação, e quando funcionamos assim, estamos à partida à espera que eles 

nos manipulem e, como tal, não confiamos – e eles agem em função das nossas 

expectativas… 

E quando o consumo é compulsivo, quando se torna central na vida de uma 
pessoa… torna-se patológico?

Marta Pinto – Para mim não é o consumo que é patológico. Ele não é um doente 
porque tem um consumo patológico. Ele vai trazer até mim as dificuldades que 
sente e, muito provavelmente, esse é um sinal de qualquer coisa que eu vou 
tentar descobrir com ele.

José Queirós – Creio que podemos utilizar a velha definição de um conteúdo de 
consumos, que vai desde o consumo ao termo regular e funcional, que pode exis-
tir, como existe no comportamento de consumo “normal” de qualquer produto 
de mercado, até o consumo que é extremamente disruptivo e disfuncional para o 
sujeito ou para os outros. Poderíamos, se calhar, tratar a questão também desse 
ponto de vista. Mas aí já não estamos a atirar apenas para o sujeito a categoria 
que o classifica como saudável ou doente. Estamos a falar de comportamentos 
mais ou menos adaptativos…

O consumo poderá então corresponder à manifestação de uma patologia e 
não ser propriamente a patologia…

José Queirós – Precisamente!

Marta Pinto – Mas voltamos ao mesmo… Essas etiquetas, para mim, podem 

ter importância, por exemplo, se quisermos fazer uma investigação, temos que 

estabelecer critérios de pesquisa. Do ponto de vista interventivo, a mim, os qua-

dros nosológicos não interessam rigorosamente nada. Não me interessa nada 

classificar aquele sujeito como obsessivo, paranóide, ou seja o que for. Interes-

sa-me é entender aquela pessoa.

Sendo que aquilo que fazem é, em parte, ensinar a gerir riscos e prazeres, 
em que medida constituirá igualmente para vocês um prazer com riscos as-
sociados trabalhar em RRMD?

Susana Peixoto – Eu considero que este trabalho só é passível de ser bem feito 
se houver prazer associado à sua realização.

Alina Santos – Se calhar, poderá estar também mais sujeito a riscos porque des-
poletará mais facilmente conflitos na relação com os utentes e, neste contexto, 
não está protegido por uma instituição. Tirando isso, não associo grandes riscos 
ao exercício ao exercício destas profissões.

José Queirós – Mais do que nos prazeres, que são imensos, gostaria de me 
focalizar nos riscos. No ponto de vista de coordenador, conheço alguns riscos 
que, aliás, partilha-mos. Um deles tem a ver com o facto de construirmos uma 
vinculação e uma relação de confiança muito forte com inúmeros utentes na rua, 
que estão, como se costuma dizer, a descoberto, sabermos que este nosso tra-
balho é instável, tem as suas fragilidades do ponto de vista financeiro e é ainda 
um trabalho cuja ideologia que o sustenta nem sempre é do agrado de algum 
tipo de poderes políticos e de públicos. E, se por acaso, alguma vez o Governo 
– que, normalmente regula estas coisas – tomar alguma ideologia contraditaria à 
RR, o que não é difícil, certamente, este tipo de equipas e instituições terão que 
procurar outros meios de financiamento, sob pena de perigar a continuidade 
do seu trabalho, o que significa o desaparecimento de respostas que estão a 
ser construídas no terreno, de protecção e de ajuda face a consumidores. Outro 
perigo – e agora volto ao perfil do técnico de RR – é o de haver, por um lado, uma 
menorização da sua categoria profissional. O técnico que trabalha na rua é visto 
como um técnico menor pela maior parte das outras figuras técnicas que traba-
lham em instituições estáveis formais e organizadas. Aquele que vai para a rua 
é visto quase como alguém que obedece a um certo empirismo no seu trabalho 
que não é metódico nem rigoroso e isto é cada vez menos verdade. No caso da 
nossa equipa, e não só, temos sido sujeitos a sistemas fortes de avaliação, tem-
se procurado avaliar as necessidades formativas que os técnicos necessitam 
para colmatarem as lacunas que enfrentam no seu dia-a-dia, seja ao nível da re-
lação com o sujeito que faz consumos na rua, seja ao nível de conhecimento que 
possui acerca das substâncias psicoactivas – é muito comum técnicos, sejam 
eles psicólogos, sociólogos, etc., que não estão especializados nesta área e es-
tão a intervir na rua, necessitando de realizar formação, o que não acontece. Há 
também a ideia de que o técnico de RR pode ser qualquer um, desde o psicólogo 
a um assistente social, passando por um técnico psicossocial com o 12º ano 
que manifesta alguma vontade e motivação para trabalhar com esta população, 
que já é dado como apto para trabalhar com as metodologias de proximidade… 
Creio que é necessário passar pelos processos formativos que referi, os quais 
envolvem diversas dimensões. Creio que deveria mesmo existir um percurso 
formativo e profissional para este tipo de técnicos, com uma espécie de carreira 
ou de continuum com marcos de experiência significativa e de expectativa, que 
pudesse, por exemplo, transitar para responsável de equipa, supervisor, avalia-
dor e por aí fora, o que não acontece, com base nas competências adquiridas, 
na experiência de trabalho e no tempo de trabalho que tem na rua e na formação 
que vai realizando. Por último, o mais importante meio de combater tudo isto – e 
estamos a pensar definir uma metodologia de projecto para isso – seria a ideia 
de ajudar a construir um perfil de competências mínimo que definisse o que 
seria um profissional de RR que trabalhasse na rua, em contextos festivos, no 
trabalho sexual ou em prisões. E isso passaria por inventariarmos todo um con-
junto de necessidades que devem ser colmatadas, todo um conjunto de compe-
tências mínimas que deveriam ser adquiridas por esses técnicos e desenvolver 
conteúdos formativos – nós ou em cooperação com faculdades e outro tipo de 
instituições – por forma a que os técnicos pudessem passar por esse processo 
formativo e, depois, terem uma acreditação, um certificado que lhes conferisse 
uma espécie de carteira profissional ou o reconhecimento profissional do seu 
estatuto enquanto técnico. Tem que haver uma valorização e um reconhecimen-
to social por parte dos outros técnicos e das outras figuras essencialmente do 
sistema de saúde relativamente ao técnico da RR.

Marta Pinto – Aliás, quem trabalha na rua “apanha”, muitas vezes, alguns dos 
utentes mais complicados, com mais necessidades do ponto de vista do seu 
equilíbrio mental, da sua saúde física, da situação social, da exclusão social, 
etc. Por vezes basta um encaminhamento mais ou menos regular destes utentes 
para criar algum caos nas instituições que os recebem, por exemplo, para tra-
tamento. E nós já constatámos isto várias vezes. Portanto, quem está na rua a 
lidar com esta população tem forçosamente que ter muito boas competências 
a vários níveis.
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Sendo o vosso trabalho conotado com fortes cargas emocionais, em que 
medida poderão estas originar atitudes de descriminação positiva e estas 
últimas práticas acentuarem, ainda que a outro nível, o fomento de desi-
gualdades?

Alina Santos – O facto de se estar próximo não significa que se esteja emocio-

nalmente afectado de forma a que depois se faça descriminação positiva. Pode-

mos estar próximos no sentido em que compreendemos determinada pessoa, a 

sentimos como igual e percebemos que, em vez de ela estar assim, poderíamos 

ser nós mas isso não implica que depois nos envolvamos ao ponto de não lhe 

dizermos aquilo que realmente pensamos acerca dela.

Marta Pinto -  Se falarmos em termos macroscópicos, ao nível da concepção das 

políticas, diria que estes utentes são descriminados negativamente e, depois, ao 

mesmo tempo, positivamente. Porque estão envolvidos num fenómeno que cau-

sa alarme social, que incomoda do ponto de vista social e outros, há um inves-

timento muito grande aí. E se calhar depois vivem-se situações de injustiça face 

a outro tipo de populações. Desse ponto de vista haverá uma descriminação po-

sitiva compensando, se calhar, um estigma que outras pessoas, inclusivamente 

utilizadores excessivos de outra coisa qualquer, não têm que lidar. Se calhar 

porque é um fenómeno que causa uma reacção emocional na generalidade e 

depois despoleta reacções que, nas próprias políticas, se movem por dois extre-

mos. Agora, em termos mais locais, quando falamos sobre a intervenção pro-

priamente dita em termos individuais e a relacionamos com a possível atitude 

de descriminação do técnico face ao utente, creio que quem trabalha nesta área 

tem que aprender a criar os recursos para lidar emocionalmente com a reali-

dade que encontra, sob pena de não aguentar muito tempo no terreno. Agora, 

acho que é um trabalho que provoca um desgaste emocional e um envolvimento 

muito grande. Os técnicos de RR, hoje em dia, porque muitas vezes não têm os 

recursos de que precisam, nomeadamente a capacidade de facilitação do aces-

so a programas de substituição por parte dos seus utentes. O facto de existir um 

acesso fácil à metadona, sem exigências nenhumas, ajuda-nos a mudar comple-

tamente a vida das pessoas. E, não existindo esta ferramenta, ficamos sujeitos 

a ver as pessoas morrerem dia após dia. E isto acontece ainda hoje, com gente, 

por exemplo, que tem VIH a quem é necessário disponibilizar uma avaliação a 

no terreno, essa avaliação não é realizada porque o hospital de infecciosas não 

vai lá sendo que o utente está, por vezes, numa situação em que não se desloca 

às redes e resta-nos, quase, ficar a assistir à morte dia após dia. Já agora, devo 

referir que o programa de metadona de RR na rua está dependente da boa 

vontade dos médicos dos CRI. A própria OMS assume claramente a importância 

dos programas de RR de metadona, isto para além de as equipas o constatarem 

frequentemente no terreno, de forma empírica. Agora estão a começar a surgir 

esses programas no nosso país de uma forma mais generalizada mas as equipas 

estão dependentes da boa vontade dos médicos dos CRI para implementarem 

estes programas e mais: estão dependentes da sua perspectiva sobre o que 

deve ser um programa de RR. Independentemente da sua concepção da RR, se 

o médico considerar que, para a entrada no programa, tem que se exigir, por 

exemplo, análises ao sangue e saber-se se o utente é seropositivo ou não, as 

equipas têm que se submeter a isso, que consiste numa violação grave e ina-

ceitável, imagino que anticonstitucional, dos direitos do utilizador já que a mais 

nenhum indivíduo que é referenciado pelos serviços de saúde deste país como 

doente é negado o acesso à prescrição de medicamentos ou condicionado pela 

realização de análises em relação a determinados aspectos da sua saúde, como 

por exemplo, a sua seropositividade que, além do mais, ele tem o direito de não 

querer saber. E menos sentido faz ainda quando se trata de um programa de 

baixo limiar de exigência. Uma vez mais, fica clara a necessidade da publicação 

dos guidelines para a RR. E é evidente que levamos estas coisas para casa, que 

nos causam um desgaste e uma ligação àquela pessoa que é muito mais forte 

do que se estivermos a lidar com outro tipo de problemáticas.

Quer isso dizer que existem médicos que trabalham em unidades de saúde 
que não estão a prescrever determinada medicação a utentes que dela pre-
cisam se estes não realizarem determinados rastreios que, muito provavel-
mente, nem sequer influenciam a decisão de prescrever ou não essa mesma 
medicação?

Marta Pinto – Sim, tenho conhecimento de que isso acontece e as equipas as-
sumem isso. E acho que isso é inaceitável. As pessoas têm todo o direito a não 
querem fazer um rastreio e não se pode fazer chantagem com a pessoa para lhe 
dar acesso à saúde. E posso dizer que estamos a tentar perceber, em termos 
jurídicos, até que ponto isso se pode fazer.

Numa recente marcha global pela marijuana, realizada no Porto, um dos slo-
gans que, confesso, mais me chamou a atenção dizia: Evita o tráfico. Planta 
em casa. O que pensam acerca disto?

Marta Pinto – É uma medida de RR… Estou completamente de acordo. Creio 
que já deu para perceber que sou anti-proibicionista mas entendo que se trata 
de uma medida de RR eficaz, na medida em que é minimamente controlada a 
qualidade e se minimiza o risco de comprar a substância adulterada, da mesma 
maneira que o acesso directo à heroína propriamente dita também é uma me-
dida de RR. A partir do momento em que se evita a adulteração de tudo o que 
é produto que está a modificar negativamente a substância reduzem-se riscos 
para a saúde. Também não potencia, pelo menos, o aumento do tráfico…
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SAOM: mais uma IPSS portuense em risco de fechar as portas por falta de apoio e reconhecimento

A insustentável leveza do ser…  
útil e desprezado

Os deputados do PS, eleitos pelo círculo eleitoral do Porto, 
anunciaram que vão apresentar ao Governo um relatório so-
bre a situação social do distrito do Porto e um conjunto de 
medidas com vista a combater a exclusão social e o emprego 
nesta região. O anúncio foi feito pelo deputado e presidente da 
distrital do PS do Porto, Renato Sampaio, no final de dois dias 
de “audição sobre a situação social do distrito”, na qual os de-
putados socialistas receberam representantes de autarquias, 
sindicatos, associações empresariais e instituições de solida-
riedade social. O relatório em questão está a ser preparado 
com base nas contribuições dadas pelas instituições ouvidas. 
O líder do PS Porto avançou que “num balanço provisório desta 
audição”, as palavras-chave são: articulação, descentralização, 
profissionalização e educação”, sublinhando que as crianças e 
os idosos deverão merecer especial atenção e reclamando ou-
tra postura por parte da autarquia portuense que, considera, 
se tem demitido das suas responsabilidades sociais. Renato 
Sampaio elogiou as medidas que o Governo tem vindo a levar 
a cabo na área social, afirmando que “apesar dos constrangi-
mentos financeiros”, diminuiu “de 20 para 18 por cento a per-
centagem de pessoas que se encontram no limiar da pobreza 
em Portugal”.

Dependências tem acompanhado o processo desde o passado 
mês de Janeiro, altura da referida audição junto dos represen-
tantes de organizações portuenses, e esteve ainda presente 
na visita realizada por Fernando Jesus, deputado do PS eleito 
pelo círculo do Porto, às instalações da SAOM. Aqui fica então 
a reportagem realizada na instituição a partir desta última vi-
sita, bem demonstrativa da forma como algumas instituições 

portuenses – e não só - têm sido quase completamente ignora-
das por determinadas instituições e autarquias, ainda que ao 
serviço de um desiderato que é nacional e deveria, no mínimo, 
estar assegurado pelo Estado português: o direito do acesso 
igualitário à satisfação das mais básicas necessidades de vida, 
como sejam o acesso à saúde, à alimentação e a alguma digni-
dade humana. Pena é que no mesmo edifício em que convivem 
técnicos e outros profissionais ao serviço da SAOM, e utentes 
chova como quando chove na rua. E que o mesmo edifício que 
acolhe diariamente dezenas de portuenses carenciados esteja 
quase a cair. E que, mesmo assim, os utentes e técnicos se 
sintam felizes com os serviços prestados em tão miseráveis 
condições…

A SAOM, Serviços de Assistência Organizações de Maria, é 
uma instituição particular de solidariedade social fundada em 
1984 e sedeada na cidade do Porto. Elegendo como objectivos 
principais o apoio aos mais velhos e à população em risco de 
exclusão social, incidindo nas áreas psico-social, saúde, for-
mação e jurídica, manteve desde a sua origem a filosofia de 
servir e bem-fazer com ênfase afectiva e formativa, na inter-
relação com os mais carenciados, conciliando o humanismo e 
a vertente técnica. Dispõe de uma equipa multidisciplinar que 
se combina no olhar cada indivíduo como ser único e um todo e 
na promoção de estratégias destinadas a melhorar a qualidade 
de vida das pessoas.

Projecto “ Equipa de Rua” 

Em Novembro de 2007 a SAOM dava início a uma equipa de 
rua do IDT, a qual intervém até hoje na Zona Central do Porto, 
pretendendo-se através de uma relação de proximidade com 
esta população alvo, contribuir para a prevenção e redução 
de comportamentos de risco e minimização de danos, e, ain-
da, sempre que possível acompanhar e motivar os indivíduos a 
aderirem a programas mais estruturados. Será também nosso 
objectivo fornecer informação sobre a toxicodependência e to-
dos os riscos a ela associados. Acompanhar utentes a consul-
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tas de especialidade, sinalizar e articular com outras entidades 
com vista à diversificação das respostas às necessidades.

Casa Abrigo

Desde Outubro de 2007 que a SAOM é detentora, em parceria 
com o IDT e o CDSSSP, de uma casa abrigo com capacidade 
para 23 pessoas, sita na Rua das 12 casas, anteriormente per-
tença do extinto projecto “ Porto Feliz”. É da responsabilidade 
da SAOM o fornecimento de todas as refeições. A partir do 
momento em que se iniciou o projecto de equipa de rua passou 
a ser da responsabilidade da SAOM o apoio psico-social e de 
saúde aos indivíduos aí alojados.

“Dar Sentido à Vida”

O projecto “Dar Sentido à Vida” funciona na instituição desde 
Julho de 2006,no âmbito do PROGRIDE medida 2. São destina-
tários deste projecto todos os indivíduos em risco de exclusão 
social. Dispõe dos serviços de enfermagem, apoio psicológico, 
social e jurídico. No âmbito deste projecto, realiza-se ainda 
formação profissional nas áreas de ajudante de cozinha (cur-
sos EFA B2) e de empregado de mesa (cursos EFA B3), para 54 
indivíduos, no total dos quatro anos e integração no mercado 
de trabalho com o devido acompanhamento até à autonomiza-
ção. Para todos quantos ainda não estejam preparados para a 
formação ou o seu projecto de vida passe por outra área, serão 
redimensionadas em conjunto as estratégias a prosseguir no 
caminho da inclusão. Dependências teve a feliz oportunidade 
de ser servida por tão sublime formandos oriundos do último 
curso administrado…

Centro de Dia

São destinatários deste serviço fornecido pela SAOM todos os 
indivíduos que pretendam combater o isolamento, o ócio e a 
perda de capacidades físicas, cognitivas e sociais e fomen-
tar a inclusão social, garantindo a igualdade de oportunida-
des. O Centro de Dia funciona de segunda a sexta-feira e a 
comparticipação é calculada com base na capitação do agre-
gado, incidindo sobre 40% da mesma, sem nunca ultrapas-
sar o valor considerado, no momento, como máxima diária. 
 
Como serviços dispõe de enfermagem, apoio psicológico, social 
e jurídico, sob a responsabilidade de uma equipa multidiscipli-
nar. Fornece refeições de almoço e lanche, com dieta adequada 
às diferentes doenças, dispõe ainda de, tratamento de roupas, 
manicure, pedicure e serviço de transporte. Dinamizam-se vá-
rias actividades das quais destacamos as seguintes: Clube de 
leitura, sessões de cinema ou outros espectáculos, ginástica 
geriátrica, hidroterapia, torneios de jogos, teatro/declamação, 
canto coral, espectáculos interinstitucionais e intergeracio-
nais, actividades ao ar livre, educação/formação, reuniões com 
todos os interlocutores para tomadas de decisão, promovendo 
a partilha de saberes, comemoração de aniversários, informá-
tica, treinos cognitivos, artes plásticas, culinária, concursos, 
visitas ao exterior com carácter cultural e recreativo, distribui-
ção de cabazes de Natal e trabalhos de investigação. A neces-
sidade de ir ao encontro dos interesses e motivações de todos 
os utentes implica uma constante reformulação e ampliação 
destas actividades.

Apoio Domiciliário

São destinatários todos os indivíduos que, por motivos de saú-
de física ou psicológica, tenham que receber os cuidados no 
seu domicílio. O horário de funcionamento vai de segunda a 

sexta-feira, das 8 às 17 horas e aos sábados e domingos, entre 
as 8 e as 14. A comparticipação é calculada na base do valor 
da capitação do agregado, incidindo sobre 1% da mesma para 
cálculo da quota e da refeição. Dispõe de serviços de enfer-
magem, apoio psicológico e social e jurídico, preparação do 
pequeno-almoço, distribuição do almoço, com reforço para o 
jantar, dentro da dieta prescrita pelo médico e dada à boca 
ou por sonda nasogástrica, higiene pessoal, limpeza da ha-
bitação, tratamento de roupas, passar a ferro no domicílio, 
administração de medicação incluindo insulina, tratamentos, 
massagens, curativos, posicionamento do doente, transporte, 
acompanhamento a consultas externas, compra de géneros ou 
outros artigos, pagamento de serviços, corte de cabelo e de 
barba, manicure e pedicure, estimulação motora (dentro de 
casa ou na área circundante) e cognitiva e adequação do lar de 
acordo com a segurança e qualidade de vida.

Lavandaria

São destinatários todos quantos não tenham condições habita-
cionais para a tarefa ou já não tenham capacidade para o seu 
desempenho.

Números que falam por si

558 indivíduos estão a ser apoiados pela SAOM. 61% do géne-
ro masculino e 39% do feminino. Dependências apresenta de 
seguida um estudo de caracterização dos utentes da Equipa de 
Rua, da população que frequenta o Centro de Dia e da que usu-
frui do serviço de Apoio Domiciliário, dados que demonstram 
bem a premência da intervenção da instituição e deveriam fa-
zer reflectir os decisores políticos relativamente às reivindica-
ções que a seguir publicamos…
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Caracterização dos utentes da Equipa 
de Rua “Aqui & Agora”
 
Projecto de RRMD

82% masculino
18%  feminino
63% interactuam com a equipa em Lordelo do Ouro
19% em Ramalde
10% EM Santo Ildefonso
0,7% em Massarelos
49% não usufruem de qualquer rendimento
28% têm o RSI
38% vivem em casa de familiares
22% vive na rua
11%  vive em quarto da Segurança Social
10%  vive em barraca ou casa abandonada
50% consomem heroína e cocaína
17% consomem exclusivamente cocaína
12% consomem álcool associado ou não a outra substân-
cia
4%  recorrem à equipa para comer ou pedir preservativos
35% vivem sós
16%  vivem com os pais
Trabalho realizado entre Dezembro de 2007, início do Projecto, e Fevereiro

Cuidados de Enfermagem: 39
Apoio Psicossocial: 35
Roupa: 127
Snacks: 2171
Preservativos: 4476 (aumento superior a 480% desde o 1º 

mês)
Seringas distribuídas: 7739 (aumento superior a 330%)
Estanho: 242 (aumento superior a 510%)
Ácidos: 6368 (aumento superior a 440%)
Caricas: 5453 (aumento superior a 450%)
Água: 3542 (aumento superior a 440%)
Filtros: 3260 (aumento superior a 400%)
Toalhetes: 7143 (aumento superior a 330%)

Caracterização da população  
que frequenta o Centro de Dia

Dos 122 utentes, 52% são homens e 48% mulheres
A população oscila entre os 18 e os 97 anos
A moda situa-se no intervalo dos 78 aos 87 anos, seguida 
dos 68 aos 77
60% são solteiros ou viúvos
29% são separados ou divorciados
49% são naturais de fora do Porto
45% do distrito do Porto
6% estrangeiros
19% não têm qualquer escolaridade
49% têm o 1º ciclo
58% são reformados
29% beneficiários do RSI
7% não têm qualquer rendimento
46% residem em casas alugadas
31% em quartos pagos pela Segurança Social
45% vivem em más ou muito más condições habitacionais
22% têm boas ou muito boas condições
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Estamos perante um grupo ainda muito autónomo (95%) que, 
por isso, frequenta esta valência
 
A saúde é bastante frágil: 

55% com múltiplos problemas
20% apresentam bom estado
12% com VIH
6,5% com problemas cardíacos
65% vivem sós
48% não têm nenhum contacto com familiares
34% têm contactos diários (essencialmente com o cônjuge 
com quem habitam)
60% estão ocupados em actividades proporcionadas pelo 
Centro de Dia

As saídas ao exterior, cinema e conversar são as actividades 
mais pretendidas

Caracterização da população 
do Apoio Domiciliário

38% entre os 78 e os 87 anos
61% varia entre os 68 e os 97 anos
63 indivíduos do sexo masculino
41 do feminino
57% têm o 1º ciclo de escolaridade
30% não têm escolaridade
38 % viúvos
28% solteiros
83% são solteiros, viúvos, separados ou divorciados
82% têm reformas
13% usufruem do RSI
88% têm rendimentos inferiores ao salário mínimo nacional

68% vivem em casas alugadas
71% têm condições habitacionais que vão do satisfaz ao 
muito mau
61% são parcialmente dependentes
15% são totalmente dependentes
67% têm múltiplos problemas de saúde
55% vivem sós
22% vivem com o cônjuge
23% vivem com familiares ou amigos
28% não têm apoio familiar
57% não têm qualquer ocupação
12% ainda saem e colaboram em actividades exteriores que 
a SAOM proporciona

A refeição e o apoio social são os serviços mais procurados, 
pese embora a requisição dos demais diferentes serviços seja 
sempre mais ou menos significativa

As legítimas reivindicações

Durante a visita guiada às instalações da SAOM, onde nos foi 
possível testemunhar, como já referimos, as lastimáveis con-
dições em que a equipa da instituição serve os seus utentes, 
Dependências recebeu das mãos da directora Ana Maria Pe-
reira um dossier de reivindicações, que aqui publicamos: 
“O edifício é pertença da Segurança Social e não cumpre os re-
quisitos exigidos pela lei no que concerne à segurança e aces-
sibilidade. Trata-se de um edifício classificado, o que ainda tor-
na mais difícil proceder às alterações necessárias, quer no que 
diz respeito à autorização do IGAP, quer no peso do orçamento 
das obras a efectuar. O referido imóvel tem quatro pisos, um 
deles abaixo da cota de soleira, sem elevador. O último piso 
está praticamente devoluto por não ter as condições mínimas 
de habitabilidade, a não ser a sala poente que é usada para 
formação profissional. As fachadas estão em razoável estado 
de conservação, necessitando de caixilharia, gradeamento e 
pinturas. A cobertura necessita de recuperação urgente, dada 
a entrada de águas pluviais e a consequente deterioração dos 
restantes elementos do edifício. Em Maio de 2006 procedemos 
à candidatura ao PARES mas a mesma foi indeferida unica-
mente porque ocupamos um edifício do Estado. Nessa altura, 
apresentámos um projecto de arquitectura envolvendo todas 
as obras a efectuar, orçamentado em 487.000€. Colocada esta 
hipótese de lado, ainda que nos pareça muito injusta, não nos 
dando as mesmas oportunidades que às outras IPSS, procede-
mos a vários contactos presenciais e ao envio de vários ofícios 
aos responsáveis da Segurança Social, no Porto e em Lisboa e 
até ao Secretário de Estado do Ministério que nos tutela, em 
que manifestámos sempre o nosso interesse em qualificar as 
respostas sociais no âmbito físico e cumprir cabalmente tudo 
o que a lei determina. A resposta final é sempre a mesma: não 
há verba para as obras de que o edifício carece com toda a ur-
gência. Temos, por isso, o projecto de arquitectura feito, mas 
não há capacidade económica para o executar.
A não existir outra forma de ultrapassar este problema, de puro 
constrangimento, que seja então criado um programa especifi-
camente dirigido às instituições que, como a nossa, estão nes-
te impasse. Se, por um lado, são instituições dinâmicas e que 
prestam um serviço com um potencial humano sem limites, 
por outro, vêem o seu futuro comprometido por não satisfaze-
rem as normas legais e, por isso, não podem alargar os seus 
acordos de cooperação com a Segurança Social, o que inibirá 
a qualificação dos serviços e o alargamento da diversidade dos 
mesmos. Se as obras de recuperação e remodelação não forem 
executadas com urgência estarão em risco os apoios conce-
didos a 583 indivíduos nas diferentes valências e projectos e 
o trabalho da equipa de colaboradores que muito honra esta 
instituição”.
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XIII Jornadas de Saúde Mental do Algarve marcam integração definitiva das dependências patológicas na área da saúde mental

Um bom motivo para 
se falar em dependências

“Considera-se que existe uma dependência 
patológica quando ela interfere significativamente 
de forma negativa no quotidiano da pessoa, 
quando se torna o factor central da sua vivência 
e a impede de ter um funcionamento saudável, 
enquanto indivíduo global, nas diversas facetas 
do bem-estar físico, psicológico e social”

“Na nossa cultura, sorte e azar são entendidos 
como forças externas ao indivíduo, detentoras 
de um poder capaz de determinar em absoluto 
o curso dos acontecimentos de vida da pessoa, 
como se esta fosse da sua vida um mero 
espectador”

 
Maria José Varanda

Drogas e Sexualidade, Dependências Sem Substância, Políticas de Saúde, Prevenção e Combate à 
toxicodependência, Alcoolismo e Outras Dependências, Consumíveis Descartáveis… muito se falou 
sobre dependências na XIII edição das Jornadas de Saúde Mental do Algarve, um evento que fica 
marcado pela integração da abordagem dos problemas ligados às adições num evento promovido 
pela Saúde Mental. Simpósios, conversas, conferências, oficinas de formação ou… simples mesas 
materializaram um formato muito atractivo, com temas muito actuais, diversificados e integradores de 
várias patologias que elegem como factor comum as sequelas provocadas na mente… Dependências 
esteve no Algarve e recolheu os testemunhos de alguns dos presentes

 “O uso de novas drogas, sobretudo de 
excitantes, é referido, nomeadamente, em rave 
parties onde o uso de ecstasy e, por vezes, 
de sexectasy (uso associado de ecstasy e 
sildenafil) acontece”

“Com o advento da era científica e da 
farmacologia, surgiram novas drogas, agora 
com uma clara definição da sua acção”

 
António Pacheco Palha
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João Goulão

“ Tradicionalmente, e tendo em conta a realidade portuguesa, vivemos 
duas décadas muito marcadas pelo consumo de heroína. Havia uma 
associação clara a factores como a exclusão e a marginalidade.
Hoje em dia, assiste-se a uma mudança do fenómeno de uso de 
drogas. Os padrões de consumo têm vindo a alterar-se, estando 
muito ligados aos meios de diversão, em que o prazer tendeu a 
substituir a marginalidade. Além das ditas drogas de síntese, da 
cannabis e da cocaína (esta com importância crescente), o álcool 
está quase sempre presente em todos eles. Há uma fronteira ténue 
entre a utilização destas substâncias e a patologia mental a que 
pode dar origem. A nossa intervenção terá que estar adequada a 
este paradigma. Há a necessidade de irmos ao encontro destes 
utilizadores, que detêm um conhecimento aprofundado dos efeitos 
das substâncias mas que, na verdade, é menosprezado. Há assim 
riscos significativos de dependência, uma vez que a procura do 
prazer está acima de tudo.
A nossa sociedade caracteriza-se por dois tipos de consumidores de 
drogas: por um lado temos consumidores clássicos (dependentes de 
opiáceos). Trata-se de uma população envelhecida, numerosa e que 
está relativamente bem enquadrada pelas estruturas de tratamento 
e de redução de danos, na qual existem patologias de diferentes 
categorias. Neste grupo, existe uma enorme prevalência de doenças 
físicas e mentais. É por isso que o dispositivo que foi montado nas 
décadas de 80 e de 90, no século passado, destinado sobretudo a 
atender e a cuidar dos consumidores de heroína, deve ser mantido.
Por outro lado, devemos procurar formas eficazes de chegar aos 
utilizadores de substâncias que, no contexto recreativo, estão 
relativamente conscientes dos riscos que correm. Contudo, não se 
assumem como dependentes. Mesmo que não o sejam, a verdade 
é que podem vir a sê-lo, podendo ainda desenvolver doença física e 
mental por via dos seus consums.
Estamos a trabalhar activamente na criação de mecanismos de 
respostas eficazes, na medida em que os novos fenómenos não têm 
uma conotação tão evidente como a degradação. Importa, por isso, 
encontrar soluções mais atractivas para os jovens, onde se possa 
incrementar a discussão em torno do uso das substâncias e, entre 
outras, da sexualidade.
Ao contrário do que seria o desejado, a prevenção e o combate 
não têm sido centrados nas necessidades do próprio indivíduo. 
Este facto está relacionado com a utilização tradicional da heroína. 
Hoje, essa forma de intervenção está consagrada na estratégia de 
abordagem dos problemas da droga, que vigora em Portugal.
Em termos preventivos, é essencial que se chegue aos grupos bem 
identificados, em vez de se apostar apenas em campanhas com 
carácter universal. É prioritário, por exemplo, intervir junto dos 
grupos que frequentam ambientes de diversão. Da mesma forma, a 

intervenção tem como destinatários jovens em risco, nomeadamente 
em situação de abandono escolar precoce e famílias disfuncionais, 
incluindo as que têm casos de toxicodependência e de abuso de 
álcool.
Sobre o tratamento, e além da ideia exposta anteriormente na qual 
se apela à manutenção do dispositivo de acompanhamento e de 
cuidados dos dependentes de heroína, devemos diversificar as 
respostas a outro tipo de utilizadores. Estamos a falar de utilizadores 
que se caracterizam pelos policonsumos, em que predomina o uso 
do álcool potenciado por outras substâncias.
Quando o prazer se sobrepõe aos danos causados pelo consumo 
de droga, estamos não só perante uma situação clara de alguma 
irracionalidade, mas também da ideia transversal de que os problemas 
só acontecem aos outros. O argumento de que se é capaz de lidar com 
os riscos tem a ver com uma atitude generalizada que se regista noutros 
comportamentos próprios da adolescência.
Dada a enorme prevalência da patologia mental dos utilizadores de 
drogas, onde se incluem os consumidores de cannabis, cocaína e de 
ecsatasy, só para citar alguns exemplos, impõe-se que exista uma 
relação cada vez mais estreita com os serviços de saúde mental. Daí, 
aliás, a importância da inclusão desta temática em iniciativas como 
estas Jornadas de Saúde Mental”.

“O abuso de drogas, quer de origem natural quer de 
síntese, ganhou nas últimas três décadas um carácter 
quase epidémico. Por isso é bom conhecermos os 
efeitos do seu uso e abuso, nomeadamente se tem 
relação com a performance sexual ou com a resolução 
de problemas disfuncionais”

“A maior substância de uso e abuso é o álcool. São 
também as bebidas alcoólicas as mais conhecidas como 
potenciais afrodisíacos. De uma acção inicial desinibida, 
passa-se de uma fase de sedução a uma perda de 
performance sexual com o seu abuso”

“Chama-se a atenção para a necessidade de existir 
alguém com formação em sexologia para apoiar os 
serviços de assistência a toxicodependentes nas diversas 
unidades de referência” 

 
António Pacheco Palha
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AE Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto organiza XIII Fórum Farmacêutico

Dependências: da curiosidade 
à submissão

A Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto organizou, no 
passado dia 16 de Abril o XIII Fórum Farmacêutico, subordinado este ano ao tema Dependências: 
da curiosidade à submissão. Quando é que as drogas, o álcool ou mesmo os medicamentos 
deixam de ser um acto único e se tornam uma dependência? Como evitar esta situação? Qual o 
papel do Farmacêutico? Estes foram algumas das interrogações colocadas ao longo do encontro 
e que serviram de mote para reflexões em torno do consumo de álcool, ecstasy, substâncias 
psicotrópicas e mesmo o stress em época de exames.
Como afirma Luís Rocha, presidente da AE da FFUP, em entrevista a Dependências, “o farma-
cêutico, como profissional de saúde, deve ser activo e prático, respondendo às necessidades 
e questões da sociedade”, alertando para o que classifica como “verdadeiro drama actual: as 
dependências e as suas nefastas consequências nas pessoas, famílias e sociedade, que geram 
danos a nível da saúde física, mental e social”.
O evento foi dividido em três painéis, sendo que o primeiro, moderado por Cristiana Matias, teve 
como mote o tema Álcool: como se chega tão depressa à última gota? Dois membros dos Alcoó-
licos Anónimos, Teresa e Isabel, falaram Do fim para um novo princípio; Noites de queima: uma 
perspectiva sóbria apresentada por Inês Filipe, coordenadora da tenda do INEM na Queima das 
Fitas do Porto que trouxe uma vertente muito prática ao nível da intervenção em cuidados clínicos, 
ao que se seguiu o primeiro debate do dia.
O segundo painel dedicou-se a aflorar o tema Cocktails mortíferos. Sob moderação de Ana Sara 
Cordeiro, Hugo Franco, jornalista do Expresso falou sobre as Pharm Parties, a que se seguiria novo 
debate.
O painel seguinte aceitou o mote Quando a aventura se transforma em risco e Liliana Teles mo-
derou a mesa em que se falou sobre Novas drogas em ambientes recreativos (Fernando Mendes, 
IREFREA Portugal); Sextasy: uma mistura explosiva (Félix Carvalho, Serv. Toxicologia FFUP); E Con-
dução sob o efeito de álcool e substâncias psicotrópicas (Duarte Nuno Vieira, IN Medicina Legal). 
De novo, o debate, ou não se tratasse de um Fórum…
O quarto e último painel versou uma temática 
não muito discutida mas indubitavelmente pre-
sente na vida dos estudantes: Época de exa-
mes: drogas e fármacos. Com a moderação de 
Rui Cordeiro, Sérgio Oliveira da Farmodiética 
trouxe-nos A planta inteligente; Época de exa-
mes: pico de stress para pais e filhos foi o tema 
de um trabalho apresentado por Cláudia Barros 
da Farmácia Sá da Bandeira.
Pelo meio, Dependências conversou com Luís 
Rocha, presidente da AE da FFUP
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Que desideratos pretendeu a Associação de Estudantes da Facul-
dade de Farmácia da UP atingir através da realização deste even-
to?
Luís Rocha (LR) - Este evento surge na sequência da organização do 
Fórum, que realizámos até 2006, altura em que começámos a enve-
redar pela realização de congressos científicos. Entretanto, verificá-
mos que se tinha criado uma lacuna ao nível do debate e entende-
mos pertinente trazer de volta este modo aberto, de discussão e de 
debate de ideias em volta de um tema em que as pessoas se sentis-
sem à vontade e motivadas para discutir. Dependências é um tema 
actual no seio da juventude e optámos por abordar essencialmente 
o álcool, as substâncias psicotrópicas e, por exemplo, as situações 
de stress em épocas de exames, que leva alguns estudantes a to-
mar multivitamínicos ou outros fármacos. Para o efeito, convidámos 
dois membros dos Alcoólicos Anónimos, uma vez que pretendemos 
apostar na componente prática e também por isso tivemos aqui 
o coordenador responsável da tenda de apoio clínico do INEM na 
Queima das Fitas do Porto. Resumindo, a ideia do Fórum consiste 
em potenciar um modelo aberto sujeito a debate que possibilite, 
como aqui vimos, que as pessoas tragam já questões formuladas e 
que outras vão surgindo em torno de temáticas tratadas e analisa-
das sob um prisma muito prático.

Porquê esta temática numa faculdade de farmácia?
LR – Curiosamente, não é uma temática muitas vezes abordada…

Qual é o papel do farmacêutico no âmbito das dependências?
LR – Essa é uma das questões que costumamos colocar… Eu, que 
tenho familiares que possuem farmácias, perguntei a um deles se 
apareciam muitos casos de alcoolismo, de dependência de psico-
trópicos, de medicamentos e, curiosamente, a resposta é que não 
aparecem muitos pacientes com este tipo de problemas. No entan-
to, defendo que o farmacêutico deverá ter sempre um papel activo, 
também nesta área e não se cingir àquela figura por detrás de um 
balcão. Se realmente não tem pacientes com estas patologias pode-
rá procurá-los, por exemplo, através da realização de campanhas de 
sensibilização com o recurso a folhetos informativos como frequen-
temente se faz em relação ao cancro da próstata ou à exposição 
solar. Creio que estes modelos poderiam ser adaptados ao alcoo-
lismo, ao tabagismo ou ao consumo de substâncias psicotrópicas. 
Assim, quando as pessoas fossem à farmácia, poderiam ficar mais 
sensíveis perante potenciais situações de dependência que vivam, 
ainda que não se tenham apercebido e, por outro lado, perante um 
farmacêutico mais bem informado, poderão encontrar respostas 
para algumas dúvidas ou, por que não, ser aconselhados quanto a 
possíveis vias de tratamento.

Mesmo ao nível da redução de riscos, nomeadamente através do 
programa de troca de seringas?
LR – Sim, obviamente… Como dizia, hoje em dia o farmacêutico 
não pode ser apenas aquela pessoa atrás do balcão. Creio que isto 
é crucial e é também por isso que tivemos um curso de cinco anos. 
A experiência atrás do balcão adquire-se com o tempo mas se te-
mos este conhecimento científico devemos aplicá-lo. E se não existe 
actualmente interacção entre um paciente que tenha uma depen-
dência e o farmacêutico creio que devemos desempenhar um papel 
activo, fomentando essa relação no sentido de ajudarmos a resolver 
um problema q, ao fim e ao cabo, é social.

Historial

A Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto foi fundada em 23 de Fevereiro de 1929 com o intuito de 
unir os estudantes da Faculdade, dando voz activa às reivindicações e na tentativa de satisfazer algumas das suas necessidades, por vezes 
pouco compreendidas. Registada em Cartório Notarial em 1987, a AEFFUP teve, ao longo da sua história, momentos marcantes como o 
período em que o governo ditatorial de Salazar proibia a formação de Associações de Estudantes e várias actividades dos estudantes da 
Academia do Porto eram realizadas através dela, já que a sua existência era anterior àquela legislação; a sua adesão à IPSF (Federação In-
ternacional de Estudantes de Farmácia) e à EPSA (Associação Europeia de Estudantes de Farmácia), etc. Contando actualmente com mais 
de 1000 sócios, a AEFFUP é uma instituição reconhecida e ouvida tanto no meio estudantil como no universo da Farmácia em Portugal.
Tentamos desenvolver a nossa actividade, não só proporcionando aos nossos colegas os meios com que atingir aquele que é o seu principal 
objectivo como estudantes, ou seja, a licenciatura, mas fazendo com que o caminho a percorrer se torne mais agradável e enriquecedor em 
aspectos que julgamos importantes e grandemente descurados no ensino superior dos nossos dias. Isto porque acreditamos sinceramente 
que o fim do ensino é lançar as bases de uma formação intelectual e humana, que despertem a curiosidade de saber sempre mais. Assim, 
organizamos anualmente, e além de muitas outras actividades, o Congresso Científico, o Baile de Gala de Farmácia, o concerto “Farmácia 
dá Música” de abertura do ano lectivo, conferências sobre temas actuais e controversos, etc...

Para além da farmácia de oficina, também a farmácia de laborató-
rio poderá desempenhar um papel fundamental nesta vertente…
LR – Creio que existe um papel que serve sobretudo uma óptica 
preventiva. Se, por um lado, temos as análises clínicas em que, nal-
guns casos, podemos e devemos alertar de imediato o paciente, por 
outro lado, temos a investigação científica cujos resultados poderão 
ajudar os técnicos da especialidade a traçar estratégias de preven-
ção ou de redução de riscos.

Que critérios mediaram a escolha dos painéis deste Fórum?
LR – Nós tivemos uma grande ajuda por parte do Dr. Félix Carva-
lho que nos deu muitas referências em relação a quase todos os 
paneis. Quanto à questão dos AA, entendemos que seria curioso 
abordar essa temática; a questão da tenda da Queima, dado que 
muitos estudantes frequentam aquele espaço à noite, é para nós 
pertinente. Aliás, nós costumamos aproveitar este e outros espaços 
para realizar campanhas de sensibilização, não só ao nível do álcool 
como também relativamente a outras temáticas desenvolvidas em 
dias comemorativos.
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International Harm Reduction Association organiza Redução de Riscos 2008 em Barcelona

Rede Europeia de Redução  
de Riscos projectada em Barcelona

Durante cinco dias, cerca de 1300 profissionais representando 
mais de 60 países, de alguma forma afectos à Redução de Riscos 
estiveram reunidos na conferência bienal da IHRA, realizada este 
ano em Barcelona. O evento decorreu entre os dias 11 e 15 de Maio 
e contou com uma delegação portuguesa que incluiu membros 
das delegações regionais do Norte e Centro do IDT, da APDES, da 
ARRIMO, da ANF e da CASO.
Destaque ainda para a presença do Comité Organizador da CLAT V, 
que decorrerá em Julho do próximo ano no Porto, e que aproveitou 
a ocasião para iniciar a publicitação do evento.
Para além das habituais sessões plenárias, o formato do Redução de 
Riscos 2008 incluiu a realização de sessões paralelas desenvolvidas 
em torno de variadíssimas temáticas, sessões maiores e sessões de 
debate. Diferenciadora foi a realização do V Festival de Cinema sobre 
Drogas e Redução de Riscos, uma via de comunicação de excelência 
para novas compreensões acerca do fenómeno em evidência.
A participação de diversas associações de consumidores – algumas 
patenteando já notável organização e poder reivindicativo – constitui 
também um claro sinal da importância atribuída pela IHRA a este 
tipo de estruturas formais, quer para a compreensão do fenómeno 
e delineação de estratégias, quer para o fortalecimento de uma rede 
de RR que comece, definitivamente, a conquistar o devido espaço 
no mundo.
Talvez devido a esta participação, talvez não, o facto é que, numa 
acção muito pragmática e, por que não, simbólica, os responsáveis 
pela organização disponibilizaram o serviço de troca de seringas no 
espaço do evento, beneficiando ainda da presença diária de uma 
unidade móvel de consumo que opera naquela zona de Barcelona.
Num evento onde foi possível encontrar algumas novidades expostas 
também por alguns dos seus patrocinadores, Dependências ficou 
a saber que já existem blocos com folhas de papel de estanho à 
medida do consumo fumado, porta seringas efectivamente mais 
seguros quer para UD’s quer para técnicos, seringas com cores 
diferenciadoras – uma ferramenta que poderá revelar-se útil para 
os UD’s que, ainda assim, partilhem as suas seringas, muitas vezes 
sem saber qual será, das que tem no bolso, a que não foi partilhada 
-, que já existem projectos mais ou menos arrojados ao nível da 
RR associada ao consumo de álcool e de tabaco, que existem 
preocupações acrescidas relativamente aos trabalhadores sexuais 
e, de uma forma geral, relativamente à acessibilidade dos UD’s à 
saúde através da RR.
Para além disso, e talvez mesmo como maior advento informal ou, 
se preferirmos, de bastidores, Dependências soube, através de 
fonte da direcção da IHRA, que foram já iniciados contactos para 
a constituição da Rede Europeia de Redução de Riscos. A ideia 
seria, de acordo com a nossa fonte, constituir uma rede global na 
Europa onde estivessem agregadas as plataformas já existentes, 
como a CLAT, a Correlations, entre outras, e as organizações suas 
filiadas. Afirmar o peso, a relevância e a pertinência do trabalho 
em RR, democratizar o seu acesso, dinamizar o fomento de novas 
orientações e práticas e realizar o necessário trabalho de lobby 
constituirão os principais desígnios da futura rede.
Durante os dias em que decorreu a conferência, a delegação 
portuguesa teve a oportunidade de conhecer por dentro – alguns 
membros chegaram mesmo a demonstrar a polivalência portuguesa, 
servindo de guias e tradutores nas visitas organizadas – a unidade 
móvel de consumo assistido. Esther Henar e Ricardo, um português 
a trabalhar em Barcelona, organizaram ainda uma visita guiada 
para que os portugueses ficassem a conhecer as salas de consumo 
catalãs de Baluard e da Cruz Vermelha.
Aqui ficam alguns registos recolhidos por Dependências

Marina Geli i Fàbrega, Ministra  
Regional da Saúde da Catalunha
Estamos felizes por a 19ª Conferência Internacional da IHRA se 
realizar na nossa cidade, e também por o conceito de redução de 
danos não estar a ser exclusivamente associado às drogas ilícitas, 
e se ter aberto e abraçado outras áreas relacionadas com a saúde. 
O conceito de redução de danos no tratamento das dependências 
de droga permitiu-nos constituir uma primeira linha para o público 
sob o ponto de vista da saúde e da defesa dos direitos e da dignida-
de das pessoas afectadas. Não é necessário dizer-vos que o nosso 
objectivo final é que ninguém se torne vítima de qualquer tipo de 
dependência, mas também é verdade que, a fim de intervirmos so-
bre uma situação de dependência, tanto aqueles afectados por elas 
como os profissionais que os ajudam, têm muitas vezes que fazer 
um enorme esforço e utilizar uma grande quantidade de recursos.  
Um grande número de pessoas que foram capazes de se recu-
perarem da dependência têm vidas marcadas por patologias 
crónicas ou danos psicossociais desenvolvidos durante os seus 
anos de dependência. A redução dos danos tem sido capaz de 
dar prioridade aos objectivos realistas e médio prazo, de modo 
que, quando o objectivo final - recuperação - seja atingido, 
a pessoa possa voltar a iniciar a sua vida sem hipotecar a sua 
saúde. Além disso, o foco da redução de riscos - abertura e to-
lerância - tem permitido o regresso da protecção e respeito por 
aqueles directamente afectados, valorizando o conhecimento 
que eles desenvolveram através das suas difíceis experiências. 
Portanto, é bom que o conceito de redução de danos penetre outras 
áreas da saúde (como o comportamento sexual, os jovens com com-
portamentos e hábitos de risco e as dependências não químicas.  
Espero que o trabalho realizado durante estes dias seja útil e nos 
permita avançar na via da promoção da saúde e do bem-estar dos 
nossos cidadãos - especialmente aqueles que ainda vivem em situ-
ações inaceitáveis de discriminação e de marginalização social.
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Mukta Sharma, Presidente do Comité Executivo 
International Harm Reduction Association
Como presidente da Associação Internacional Redução de Ris-
cos (IHRA), foi com grande prazer que recebi toda esta gente 
na 19ª Conferência Internacional da IHRA, “Redução de Riscos 
2008. A primeira conferência foi realizada em Liverpool (Rei-
no Unido) em 1990 e, ao longo dos últimos 19 anos, tem sido 
realizada em diversas partes do mundo. A conferência é uma 
grande oportunidade para o intercâmbio de conhecimentos 
e ideias sobre a redução dos danos. Ajuda a promover a abor-
dagem para a redução dos danos entre os políticos, decisores 
políticos, trabalhadores de primeira linha, polícias, pesqui-
sadores, educadores, advogados e utilizadores de drogas.  
Esta conferência não seria possível sem a inestimável contribui-
ção de um grande número de pessoas - aqui na Catalunha, em 
toda a Espanha, e ao redor do mundo. Gostaria de aproveitar esta 
oportunidade para agradecer a todos que tem contribuído para 
este evento. IHRA é a principal organização de promoção de uma 
abordagem para a redução dos riscos associados a todas as subs-
tâncias psicoactivas numa base global. O nosso trabalho visa me-
lhorar a saúde pública, proteger os direitos humanos das pessoas 
que usam drogas e reduzir os danos individuais e comunitários 
provocados pelo consumo de drogas psicoactivas. Trabalhamos 
com ganizações locais, nacionais, regionais e internacionais. Há 
muitos membros do Comité Executivo da IHRA e membros do staff 
do IHRA nesta conferência e todos eles sentiram o prazer de divul-
gar mais sobre o trabalho da IHRA.

Gerry Stimson, Director Executivo
International Harm Reduction Association

Rumo a uma abordagem global
Passaram mais de duas décadas desde que os primeiros projectos 
de Redução de Riscos se iniciaram na Europa, Austrália e América do 
Norte. Nestas duas décadas, a Redução de Riscos tem crescido na 
aceitação, implementação e conhecimento científico. Os programas 
de redução de danos já operam em contextos de grande diversida-
de cultural, religiosa e política. A abordagem é apoiada por agências 
multilaterais, governos nacionais, internacionais e ONG nacionais, tra-
balhadores do terreno, e pessoas que utilizam drogas psicoactivas.  
Mas muito mais precisa ser feito. Existem ruidosos opositores da re-
dução de danos em ambos os níveis nacionais e internacionais. Muitos 
países têm restrições legais em matéria de prestação de serviços mé-
dicos essenciais e de redução dos efeitos nocivos sobre a capacidade 
das ONG para operar. O desenvolvimento da Redução de Riscos tem  
sido negligenciado na América Central e do Sul e na África. Tem sido 
prestada insuficiente atenção às frequentes violações dos direitos 
humanos das pessoas que utilizam drogas. Fizemos uma série de 
progressos na Redução de Riscos ao nível dos opiáceos mas muito 
mais precisa ser feito para o álcool, drogas estimulantes e tabaco.  
A razão desta conferência é promover a ciência, política e práticas 
de redução de danos numa base global. Espero que, através da par-
ticipação nesta conferência (e depois dela), todos possam ajudar a 
impulsionar a Redução de Riscos “Rumo a uma abordagem global”. 

James Grieve, Presidente da Rede Nacional de Utilizadores do Reino Unido e do Consórcio da Conferência

É com grande prazer que dou as boas-vindas à 19ª Conferência IHRA em Barcelona. Como activista, reducionista dos riscos e reformador 
das prisões, aprecio o trabalho da IHRA e é uma honra ser parte da equipa que ajudou a organizar este evento. Estou muito grato a todos 
os patrocinadores e expositores e a todas as outras organizações que apoiaram e colaboraram e pela assistência financeira. Esta foi a 
primeira vez que fiz parte da equipa de organização e a segun da que frequento uma conferência da IHRA. A oportunidade de aprender 
sobre como ultrapassar os limites de todas as políticas, sobre como investigar, como prover tratamento com a comunidade global e ser 
capaz de trabalhar em rede e de fazer amigos é tão impressionante e valiosa, que desejo que todos tenham tido, como eu tive uma óptima 
experiência com esta conferência.

Reduzir a mortalidade associada à droga usando naloxona: Um serviço da iniciativa do usuário 
Autores: Rhian Hills, Mick Webb - Apresentador: Rhian Hills 

O Problema
Em maio de 2007, a Agência Nacional para 
o Tratamento e o Departamento de Saúde 
publicaram os seguintes valores afirmando 
que em 2005, morreram 1506 consumi-
dores de droga por de sobredosagem, ou 
envenenamento
 
Em abril de 2007, um grupo de utilizadores 
do serviço juntamente com a Safer Wiltshire 
Partnership, implementaram um projecto-pi-
loto para treinarem os utentes dos serviços, 
bem como os que não estivessem em trata-
mento, para o uso de Naloxona injectável com 
o intuito de reduzir as mortes por overdose

Os aspectos positivos da Naloxona:
- Reduzir a mortalidade associada à droga 
- Intervenção para salvar vidas de esforço 
financeiro minimal

Contexto 
O projecto-piloto foi realizado no condado 
de Wiltshire, que é predominantemente 
uma zona rural

Projecto
- Facilitar a prescrição `leve Naloxona para 
casa` a utentes adultos do serviço, para 
uso opiáceo

Estratégia
-- Através do “boca a boca” e do trabalho 
de rua em rede, incentivamos utentes no 
sentido de avançar para a formação e for-
necimento de naloxona.

Método 
- Formar um ex-utilizador do serviço de en-
trega a administrar formação, e a adminis-
trar Naloxona

Resultados Obtidos
- 41 clientes treinados, 31 do sexo masculi-
no, 5 do sexo feminino, 2 dealers revende-
dores de heroína e 6 sem-abrigo.

- Uso de Naloxona: 
-- 3 vidas salvas no período-piloto utilizan-
do naloxona. 

- Benefícios: 
-- Permite dotar utentes de competências 
para intervir em suporte básico de vida 
-- Cria a oportunidade para que transmitam 
outras informações aos clientes sobre a re-
dução de danos críticos.

O que é diferente de outras áreas?
-- Wiltshire trabalha sobre uma base de 
evangelização, em que a população alvo 
está mais exposta ao risco do que aqueles 
que possam estar estáveis e em tratamen-
to

Obstáculos:
-- Parecer profissional adverso, baseado no 
medo de repressão. 
-- Agências prestadoras bastante negativas 
sobre o facto de os utilizadores dos servi-
ços terem responsabilidades
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Durante a visita à Sala Baluard, uma unidade fixa de consumo higiéni-
co de Barcelona, Esther Henar, a directora e responsável pela introdu-
ção daquele serviço catalão, explicou detalhadamente à representação 
portuguesa na Conferência da IHRA todo o processo histórico relativo à 
implementação deste cuidado e as questões técnicas relacionadas com 
o seu funcionamento. Dependências conversou com a nossa simpática 
guia, alguém que chegou “a andar com uma tenda às costas” que a sua 
equipa montava e desmontava diariamente, sem precisar de se submeter 
às hipocrisias geradas pelos hiatos jurídicos para fazer chegar a saúde 
aos seus utentes. Isto até que um dia…

Na altura em que foi implementada a Sala Baluard em Barcelona a lei permitia 
que o fizessem?
Esther Henar (EN) - Ninguém nos disse nada… Quer a polícia, quer os membros 
da autarquia sabiam que o fazíamos, eu própria acabei por chegar a um enten-
dimento com os mesmos que, basicamente, me disseram que não assumiriam 
publicamente qualquer apoio à iniciativa mas também não a proibiriam.

Nunca temeu que, pelo facto de as salas se situarem junto de locais de tráfico 
e consumo, a polícia realizasse mais investidas junto das mesmas?
EH – Há um trabalho de comunicação, informação e formação muito intenso 
a fazer. A estratégia tem que ser muito bem pensada e implementada. Devo 
confessar que no início não foi fácil. No primeiro dia tivemos contestação e, 
no dia, seguinte, quando viemos reabrir de manhã, tivemos que chamar um 
serralheiro porque alguém as tinha fechado a silicone… Mas, entretanto, com 
muito esforço desenvolvido pelas duas partes, tudo se normalizou e as pessoas 
entenderam a realidade como ela é… E vocês estão hoje aqui e viram como tudo 
é pacífico quer lá fora quer cá dentro em relação a isso. Agora, entendo que este 
seja um tema que cria polémica entre os diferentes profissionais. O que é para 
mim claro é que temos que conjugar as nossas actuações e trabalhar directa-
mente relacionados e entendendo-nos com todos os agentes sociais, forças de 
segurança incluídas. Há que procurar estratégias que permitam que cada um 
cumpra o seu papel mas que nos permitam igualmente entender que cada um 
desempenha um papel claramente diferente. E dou um exemplo: eu tenho uma 
mesa de trabalho com o intendente da polícia da Catalunha e os responsáveis 
por um grupo de intervenção numa comunidade onde existem utilizadores que, 
inevitavelmente, vão cometendo delitos e têm problemas pendentes com a jus-
tiça. E eu tento negociar com o intendente - porque a polícia pode entrar em 
qualquer sítio – no sentido de que, quando a polícia intervém, não o faça de uma 
forma traumática, nem para os profissionais, nem para os utilizadores. Se sei, 
por exemplo, que houve uma morte e que um utilizador esteve implicado na 
mesma, eu tenho a obrigação moral de transmitir a informação. Então, quando 
algo acontece, a polícia chama-me a mim directamente porque há que facultar 
um interlocutor e tentamos perceber o que sucedeu e de que forma podemos 
colaborar. Mas imagine, por outro lado, que em determinada esquina de um 
bairro se começava a constatar que havia ajuntamentos porque algumas pesso-
as traficavam e consumiam constantemente várias substâncias, criando alguns 
problemas junto de alguns vizinhos e pessoas que por lá passavam… Na nossa 
mesa de trabalho com a polícia, decidimos que, nestes casos, primeiro inter-
viriam os educadores, que se não funcionasse veríamos o que fazer e, se fosse 
necessário, interviria a polícia. Mas hoje também tenho claro que necessitamos 
do apoio e suporte das forças de segurança para que tudo funcione melhor.

Sabendo-se que o ideal seria que ninguém fosse dependente, mas constatan-
do-se que este ideal é mais uma utopia, até que ponto podemos afirmar que 
o ideal seria dispensar heroína ou cocaína aos utentes que delas realmente 
precisam?
EH – Seria estupendo! Apesar de não ser médica e de tentar ser o mais cautelo-
sa possível nestes aspectos, creio que os programas de heroína, mais cedo ou 
mais tarde, se hão-de colocar em prática. Mas também sei que não serão úteis 
ou adequados a todos os consumidores e que haverá alguns que decidirão até 
não ingressar nos mesmos. O que me parece é que temos que saber satisfazer 
as necessidades das pessoas e as salas de consumo são apenas mais um ser-
viço que satisfaz as necessidades de algumas delas. E creio que os dispositivos 
de baixa exigência devem continuar a existir porque sempre existirão pessoas 
nesta situação e que todos os serviços que tenham a ver com o tratamento de-
vem dispor de um dispositivo de consumo, desde os CRI aos albergues, todos 
aqueles que acolhem ou contactam com toxicodependentes.

Em Portugal continua a discutir-se acerca da premência destes dispositivos 
mas igualmente se os mesmos deverão ser fixos ou móveis…
EH – Isso depende de muitos aspectos… É óbvio que o móvel é mais discreto, 
o que poderá ser facilitador relativamente às populações que habitem nas pro-
ximidades do mesmo…

Mas, havendo em certos locais, como acontece na cidade do Porto, consumos 
que perduram entre a manhã e a noite, fará sentido que o dispositivo apenas 
seja disponibilizado por algumas horas?
EH – Eu creio que deverá existir um dispositivo o mais digno possível nos locais 
onde o mesmo seja necessário. É certo que em muitos locais se começou com 
unidades móveis, como em Barcelona para acabar num serviço normalizado. 
Mas custa muito fazer este trabalho! Mas também há o perigo de a unidade 
móvel não cobrir todo o expediente necessário para satisfazer as necessidades 
básicas de um toxicodependente. Sei que, muitas vezes, é um passo que se tem 
que dar para atingir um processo mas também creio que não nos devíamos 
conformar com isso. Nós começámos em Cantunis com uma tenda que mon-

távamos e desmontávamos diariamente, por iniciativa própria, sem permissão 
ou autorização de ninguém…

Em que moldes se desenvolve a intervenção das duas unidades, a fixa e a 
móvel?
EH - A base da intervenção é, evidentemente, a redução de danos e tem que ser 
encarada no seio de um contexto global. Temos que ter presente que todos os 
actores sociais estão na envolvente geográfica do serviço, aqueles que, de uma 
ou outra forma repercutem o impacto dos consumidores.
Nós gerimos a sala de Baluard e uma unidade móvel, sendo que ambas es-
tão subordinadas aos mesmos critérios de actuação. Os objectivos do serviço 
coincidem com os propósitos conhecidos da redução de danos e pretendemos 
que o mesmo forneça prestações sócio-sanitárias. Evidentemente, tudo ocorre 
em torno da vigilância da saúde das pessoas. Procedemos a uma intervenção 
global, multidisciplinar e, para o efeito, realizamos intervenções que potenciem 
uma vinculação. Utilizamos como ferramenta a cobertura das necessidades 
básicas fornecendo alimentação, banhos, vestuário, resumindo, a intervenção 
social e sanitária. No que concerne à assistência sanitária, dispomos de um 
serviço de enfermagem dotado de um médico e de enfermeiros que actuam em 
três turnos de trabalho onde fazemos análises de controlo, exames médicos, 
testes de gravidez, curativos, curas e tratamentos básicos. Tendo em conta que 
estas pessoas não têm acesso ao sistema de saúde de forma alguma, como 
mínimo, controla-se a sua saúde através de análises. São muitas as pessoas, 
em especial alguns imigrantes, que não têm qualquer tipo de contacto com as 
unidades de saúde públicas e, como tal, trabalhamos para que, pelo menos, 
alguns deles disponham desse controlo de saúde. Prestamos ainda assistência 
jurídica e desenvolvemos acções de informação e formação acerca de injecção 
higiénica, oficinas temáticas especificamente sanitárias, algumas sobre saúde 
individual mas também sobre saúde comunitária. Os profissionais de saúde 
trabalham ainda directamente com o pessoal responsável pela implementação 
dos programas de troca de seringas. Quanto às ferramentas de vinculação que 
referi, estas permitem-nos que os usuários se vinculem ao serviço, contactando 
assim com a rede assistencial. Alguns são encaminhados por técnicos que tra-
balham na rua, outros vêm até nós porque ouvem falar do serviço.

Como é constituída e organizada a equipa da sala de Baluard?
EH – A equipa, em Baluard, é constituída por 48 pessoas que asseguram o 
funcionamento do serviço de forma ininterrupta, 24 horas por dia. Esses 48 
profissionais distribuem-se por três turnos de trabalho, o da manhã, o da tarde 
e o da noite, os quais não são rotativos. Cada turno conta com dois profissionais 
de saúde, dois educadores internos ao serviço, um integrador ou agente de 
saúde que corresponde a um utilizador que se formou para trabalhar de forma 
normalizada e dois educadores que trabalham na rua – esta é a equipa base. 
Depois, temos três médicos, um que se ocupa dos programas de manutenção 
com metadona, um coordenador geral de toda a intervenção de saúde e um 
terceiro que se ocupa de tudo o que respeite a tratamentos, medicações direc-
tamente observadas, etc. As equipas são sempre as mesmas em cada turno. E 
se isto pode ser positivo para os utilizadores ainda o será mais para uma parte 
vital do serviço que é a equipa. É absolutamente fundamental que as necessi-
dades da vida privada das pessoas que trabalham numa área como a redução 
de riscos sejam atendidas e respeitadas. Estas pessoas lidam diariamente com 
experiências extremas de dor, angústia e impotência e temos por obrigação 
tentar manejar ao máximo estas emoções que os outros vivem mas se a nossa 
própria vida não for fácil não o conseguiremos fazer de forma rigorosa como 
pretendemos. Ainda em relação à equipa, é importante que sejamos cautelosos 
relativamente a todos os hábitos que podemos adquirir ao tentarmos relacio-
nar-nos com os utentes, incluindo os referentes à imagem. É muito positivo que 
criemos uma relação de grande proximidade com os utentes e que estes não 
nos vejam como diferentes mas também nunca devemos esquecer que nós 
somos o profissional que lhe vai aportar um benefício. Se deixamos de cumprir 
essa função não lhe serviremos para nada. A imagem do profissional e a posi-
ção que toma é vital.

Quantos utilizadores frequentam cada uma das salas?
EH – Em Baluard tínhamos 5 mil registos abertos até Setembro e na unidade 
móvel temos cerca de mil utentes. Em Baluard temos uma média de 400 visitas 
diárias, a que correspondem cerca de 200 pessoas diferentes.



ANEXO I
RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO

1. DENOMINAÇÃO DO MEDICAMENTO
Suboxone 2 mg/0,5 mg comprimidos sublinguais

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
Cada comprimido contém 2 mg de buprenorfina (sob a forma de cloridrato de buprenorfina) e 0,5 mg de naloxona (sob a forma 
de cloridrato de naloxona di-hidratado). Excipientes: lactose 42 mg. Lista completa de excipientes, ver secção 6.1.

3. FORMA FARMACÊUTICA
Comprimido sublingual . Comprimidos biconvexos hexagonais, de cor branca, com o logotipo de uma espada numa face e 
“N2” na face oposta.

4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
4.1 Indicações terapêuticas 
Tratamento de substituição da dependência de opiáceos, no contexto multidisciplinar de um tratamento médico, social 
e psicológico. O objectivo do componente Naloxona é impedir o consumo incorrecto por via intravenosa. O tratamento 
destina-se a ser utilizado em adultos e adolescentes a partir dos 15 anos de idade que tenham concordado em ser 
submetidos a tratamento da toxicodependência.

4.2 Posologia e modo de administração 
O tratamento deve ser efectuado sob a supervisão de um médico experiente no tratamento da dependência/
toxicodependência de opiáceos.
Cada comprimido sublingual de Suboxone contém buprenorfina e naloxona. O Suboxone que contém 2 mg de 
buprenorfina e 0,5 mg de naloxona é referido como comprimidos de “2 mg”. 
Os médicos devem advertir os doentes de que a via sublingual é a única via de administração eficaz e segura deste 
medicamento (ver secção 4.4). Suboxone comprimidos sublinguais deve ser colocado sob a língua até dissolução, a 
qual demora geralmente 5 a 10 minutos. A dose é composta por comprimidos sublinguais de Suboxone 2 mg/0,5 mg e 
Suboxone 8 mg/2 mg, que podem ser tomados simultaneamente ou em duas doses fraccionadas; a segunda fracção da dose 
para ser tomada imediatamente após a dissolução da primeira fracção da dose.
Adultos: Recomenda-se a realização de provas basais da função hepática e a documentação do estadio da hepatite viral antes 
de iniciar a terapêutica. Os doentes positivos para hepatite viral, submetidos a medicação concomitante (ver secção 4.5) e/ou 
com disfunção hepática pré-existente encontram-se em risco de desenvolver lesão hepática acelerada. Recomenda-se proceder 
à monitorização regular da função hepática (ver secção 4.4).
Indução: Antes da indução do tratamento, deve averiguar-se qual o tipo de dependência dos opiáceos (ou seja, opiáceos de 
acção prolongada ou rápida), o tempo que decorreu desde a última utilização de opiáceos e o grau de dependência de opiáceos. 
Para evitar a precipitação de abstinência, deve iniciar-se a indução com Suboxone ou com comprimidos só de buprenorfina 
quando são evidentes sinais claros e objectivos de abstinência.
Terapêutica de iniciação: A dose inicial recomendada é de um a dois comprimidos de Suboxone 2 mg/0,5 mg comprimidos 
sublinguais. Poder-se-á administrar adicionalmente um a dois comprimidos de Suboxone 2 mg/0,5 mg no primeiro dia do 
tratamento dependendo das necessidades individuais do doente. 
Indivíduos toxicodependentes dependentes de opiáceos que não interromperam o consumo: ao iniciar o tratamento, deve 
administrar-se a primeira dose de Suboxone quando surgem os sinais de abstinência, mas nunca antes de ter decorrido um 
período de 6 horas após a última utilização de opiáceos pelo doente (por ex., heroína; opiáceos de acção rápida).
Doentes a receber metadona: antes de iniciar a terapêutica com Suboxone deve reduzir-se a dose de metadona para um máximo 
de 30 mg/dia. A primeira dose de Suboxone deve ser administrada ao surgirem os sinais de abstinência, mas nunca antes de ter 
decorrido um período de 24 horas após a última utilização da metadona pelo doente. A buprenorfina pode precipitar sintomas 
de abstinência em doentes com dependência de metadona.
Ajuste posológico e tratamento de manutenção: a dose de Suboxone deve ser progressivamente aumentada de acordo com 
o efeito clínico observado em cada doente, não devendo exceder-se uma dose única diária máxima de 24 mg. A posologia é 
titulada de acordo com a reavaliação do estado clínico e psicológico do doente e a titulação deve ser efectuada em intervalos 
de 2-8 mg. Durante o período inicial do tratamento, recomenda-se a dispensa diária de buprenorfina. Após estabilização, 
caso o doente seja de confiança, poder-se-á entregar-lhe Suboxone em quantidade suficiente para vários dias de 
tratamento. Recomenda-se que a quantidade de Suboxone seja limitada a 7 dias ou de acordo com as orientações locais. 
Regime posológico inferior a uma dose diária: após atingir uma estabilização satisfatória, a frequência da administração 
de Suboxone pode ser reduzida para um tratamento em dias alternados com uma dose diária equivalente a duas vezes 
a dose titulada individualmente. Assim, por exemplo, um doente estabilizado com uma dose diária de 8 mg poderá 
receber 16 mg em dias alternados e não receber o fármaco nos dias intermédios. Contudo, a dose administrada nos dias 
alternados não deverá exceder 24 mg. Em alguns doentes, após atingir-se uma estabilização satisfatória, a frequência 
de administração de Suboxone pode ser reduzida para 3 vezes por semana (por exemplo, à segunda-feira, quarta-feira e 
sexta-feira). A dose administrada à segunda-feira e à quarta-feira deve ser equivalente a duas vezes a dose diária titulada 
individualmente, enquanto que a dose utilizada à sexta-feira deve ser equivalente a três vezes a dose diária titulada 
individualmente, não sendo administrado fármaco nos dias intermédios. Contudo, a dose administrada em dias alternados 
não deverá exceder 24 mg. Este tipo de regime poderá não ser adequado a doentes que requerem uma dose diária titulada 
> 8 mg/dia. Redução da posologia e suspensão do tratamento: após ter sido obtida uma estabilização satisfatória, caso 
o doente concorde, a posologia poderá ser gradualmente reduzida para uma dose de manutenção mais baixa; em alguns 
casos favoráveis, o tratamento poderá ser suspenso. A disponibilidade do comprimido sublingual em doses de 2 mg e de 
8 mg permite proceder a uma titulação descendente da posologia. Nos doentes que requeiram uma dose mais baixa de 
buprenorfina, poder-se-á utilizar buprenorfina 0,4 mg comprimidos sublinguais. Os doentes devem ser monitorizados 
após a conclusão do tratamento devido ao potencial de recidiva.
Idosos: Não se dispõe de dados sobre doentes idosos.
Crianças: Suboxone não é recomendado em crianças com idade inferior a 15 anos devido à ausência de dados de 
segurança e eficácia.
Doentes com compromisso hepático: Desconhece-se o efeito do compromisso hepático na farmacocinética da 
buprenorfina e da naloxona. Uma vez que as duas substâncias activas são amplamente metabolizadas, prevê-se que os 
níveis plasmáticos serão mais elevados em doentes com compromisso hepático moderado e grave. Desconhece-se se as 
duas substâncias activas são afectadas da mesma forma.
Uma vez que a farmacocinética da Suboxone poderá ser alterada em doentes com compromisso hepático, recomenda-se a 
utilização de doses iniciais mais baixas e a cuidadosa titulação da dose em doentes com compromisso hepático ligeiro a 
moderado (ver secção 5.2).
Doentes com compromisso renal: Não é necessário alterar a dose de Suboxone em doentes com compromisso renal. 
Recomenda-se precaução quando o fármaco é administrado a doentes com compromisso renal grave (CLcr < 30 ml/min.) 
(ver secção 5.2).

4.3 Contra-indicações 
Suboxone é contra-indicado nos seguintes casos: hipersensibilidade à buprenorfina, à naloxona ou a qualquer um dos 
excipientes, insuficiência respiratória grave, compromisso hepático grave,  alcoolismo agudo ou delirium tremens.

4.4 Advertências e precauções especiais de utilização
Devido à ausência de dados em adolescentes (15-<18 anos de idade), Suboxone deve ser utilizado apenas com precaução 
neste grupo etário. Os doentes devem ser monitorizados cuidadosamente durante o período de substituição do tratamento com 
buprenorfina ou metadona para Suboxone, uma vez que foram notificados sintomas de abstinência.
Desvio: O desvio refere-se à introdução de buprenorfina no mercado ilícito tanto por doentes como por indivíduos que 
obtêm o medicamento através do roubo a doentes ou farmácias. Este desvio poderá dar origem a novos toxicodependentes 
utilizando a buprenorfina como droga principal de abuso, com riscos de sobredosagem, disseminação de infecções virais 
transmitidas através do sangue, depressão respiratória e lesão hepática. Em virtude da naloxona presente no comprimido 
da associação ter precipitado abstinência em indivíduos com dependência de heroína, metadona ou outros agonistas totais, 
espera-se que Suboxone seja menos passível de ser desviado para uso por via intravenosa.
Precipitação da abstinência: Ao iniciar o tratamento com buprenorfina, o médico deverá estar ciente do perfil agonista 
parcial da buprenorfina e saber que esta pode precipitar abstinência em doentes com dependência de opiáceos, em 
particular quando administrada menos de 6 horas após a última utilização de heroína ou de outro opiáceo de acção rápida, 
ou quando administrada menos de 24 horas após a última dose de metadona (ver secção 4.2). Por outro lado, os sintomas 
de abstinência poderão também estar associados a uma posologia subóptima.
O risco de efeitos indesejáveis graves, nomeadamente de sobredosagem ou abandono do tratamento, é maior se a dose de 
Suboxone for inferior à que o doente necessita e este continua a automedicar-se para os sintomas de dependência, recorrendo a 
opiáceos, álcool ou outros fármacos sedativos-hipnóticos, em particular benzodiazepinas.
Dependência: A buprenorfina é um agonista parcial do receptor mu-opiáceo, pelo que a sua administração crónica produz 

dependência do tipo opióide.
A suspensão do tratamento pode dar origem a síndrome de abstinência cuja evolução pode ser tardia.
Suboxone pode provocar sonolência, em particular quando tomado em conjunto com álcool ou com depressores do sistema 
nervoso central (nomeadamente, tranquilizantes, sedativos ou hipnóticos) (ver secção 4.5).
Os estudos realizados em animais bem como a experiência clínica demonstraram que a buprenorfina pode produzir 
dependência, embora num nível inferior ao da morfina. 
Depressão respiratória: Foram notificados alguns casos de morte devido a depressão respiratória, em particular quando 
a buprenorfina foi utilizada em associação com benzodiazepinas (ver secção 4.5) ou quando a buprenorfina não foi 
administrada de acordo com o Resumo das Características do Medicamento.
Foram referidos casos de morte em associação com a administração concomitante de buprenorfina e outras substâncias 
depressoras, como o álcool ou outros opiáceos.
Hepatite e acontecimentos hepáticos: Têm sido notificados casos de lesão hepática aguda em indivíduos dependentes de 
opiáceos tanto em ensaios clínicos como em notificações de acontecimentos adversos pós-comercialização. O espectro das 
alterações varia desde elevações assintomáticas transitórias das transaminases hepáticas até casos clínicos de compromisso 
hepático, necrose hepática, síndrome hepato-renal e encefalopatia hepática. Em muitos casos, a presença de alterações 
das enzimas hepáticas pré-existentes ou de infecção pelo vírus de hepatite B ou hepatite C, a utilização concomitante de 
outros medicamentos potencialmente hepatotóxicos e a utilização actual de drogas injectáveis poderão ter um papel causal 
ou contributivo. Estes factores subjacentes devem ser tidos em consideração antes da prescrição de Suboxone e durante o 
tratamento. Em caso de suspeita de um acontecimento hepático, é necessário efectuar uma avaliação biológica e etiológica 
adicional. Dependendo das observações, a administração do medicamento pode ser interrompida com cuidado a fim de evitar 
sintomas de abstinência e prevenir o regresso ao uso de drogas ilícitas. Em caso de continuação do tratamento, deve proceder-
se a uma rigorosa monitorização da função hepática.
Uma vez que a buprenorfina é um opiáceo, poderá atenuar a dor que ocorra como sintoma de uma doença.
Os atletas devem ter conhecimento de que este medicamento pode provocar uma reacção positiva em testes ‘antidoping’.
À semelhança do que se verifica com outros opiáceos, recomenda-se precaução quando se administra a buprenorfina a doentes 
que apresentam lesões cerebrais, aumento da pressão intracraniana, hipotensão, hipertrofia da próstata ou estenose uretral.
Este medicamento deve ser utilizado com cuidado em doentes com: asma ou insuficiência respiratória (têm sido notificados 
casos de depressão respiratória com buprenorfina); compromisso renal (30 % da dose administrada são eliminados por via 
renal pelo que a eliminação renal pode ser prolongada); compromisso hepático (o metabolismo hepático da buprenorfina pode 
registar alterações) (ver secção 4.3).
Os medicamentos que inibem a enzima CYP3A4 podem induzir aumento das concentrações de buprenorfina. Neste caso 
poderá ser necessário reduzir a dose de Suboxone. Nos doentes que estão já a ser tratados com inibidores da CYP3A4, a 
dose de Suboxone deve ser cuidadosamente titulada uma vez que poderá ser suficiente utilizar uma dose reduzida nestes 
doentes (ver secção 4.5).
O uso concomitante de inibidores da monoaminoxidase (IMAO) pode potenciar os efeitos dos opiáceos, com base na 
experiência com morfina.
Doentes com problemas hereditários raros de intolerância à galactose, deficiência de lactase de Lapp ou malabsorção de 
glucose-galactose não devem tomar este medicamento.

4.5 Interacções medicamentosas e outras formas de interacção
Suboxone não deve ser administrado em conjunto com: bebidas alcoólicas ou medicamentos que contenham álcool visto 
que o álcool potencia o efeito sedativo da buprenorfina (ver secção 4.7).
Suboxone deve ser utilizado com precaução quando co-administrado com: benzodiazepinas: esta associação pode 
provocar morte por depressão respiratória de etiologia central. Dever-se-á, portanto, limitar as doses e evitar esta 
associação nos casos em que existe risco de consumo incorrecto ou abusivo (ver secção 4.4), outras substâncias 
depressoras do sistema nervoso central, outros derivados dos opiáceos (ex: metadona, analgésicos e antitússicos), alguns 
antidepressivos, antagonistas dos receptores H1 sedativos, barbitúricos, ansiolíticos, com excepção das benzodiazepinas, 
neurolépticos, clonidina e substâncias relacionadas: estas associações aumentam a depressão do sistema nervoso central. 
A redução do nível de alerta pode tornar perigosa a condução de veículos e utilização de máquinas.
• inibidores da CYP3A4: num estudo de interacção da buprenorfina com cetoconazol (um potente inibidor da CYP3A4), 
observou-se um aumento da Cmax e da AUC (área sob a curva) da buprenorfina (cerca de 70 % e 50 % respectivamente) e, 
em menor escala, da norbuprenorfina. Os doentes a receber Suboxone devem ser cuidadosamente monitorizados, podendo 
ser necessário reduzir a dose se o fármaco for associado a inibidores potentes da CYP3A4 (por ex., inibidores da protease 
como o ritonavir, nelfinavir ou indinavir ou antifúngicos azoles como o cetoconazol ou itraconazol).
• indutores da CYP3A4: não foi investigada a interacção da buprenorfina com indutores da CYP3A4. Recomenda-se que 
os doentes tratados com Suboxone sejam cuidadosamente monitorizados em caso de co-administração com estes indutores 
(por ex., fenobarbital, carbamazepina, fenitoína, rifampicina).
Até à data não foram observadas interacções significativas com cocaína, o agente mais frequentemente utilizado por 
toxicodependentes consumidores de múltiplas drogas em associação com opiáceos.

4.6 Gravidez e aleitamento
Gravidez: a experiência com buprenorfina/naloxona em mulheres grávidas é muito limitada. Os estudos em animais 
revelaram toxicidade reprodutiva (ver secção 5.3). Desconhece-se o risco potencial para o ser humano.
Próximo do final da gravidez, doses elevadas de buprenorfina podem induzir depressão respiratória no recém-nascido 
mesmo após um período de administração curto. A administração prolongada de buprenorfina durante os três últimos 
meses de gravidez pode provocar uma síndrome de abstinência no recém-nascido.
Suboxone não deve ser utilizado durante a gravidez. Se o prescritor entender que é necessário manter a terapêutica durante 
a gravidez, poder-se-á ponderar a utilização de buprenorfina de acordo com o texto local da informação do medicamento 
buprenorfina. Caso ocorra uma gravidez durante o tratamento com Suboxone, a mãe e a criança por nascer devem ser 
cuidadosamente vigiadas e alterada a sua terapêutica para buprenorfina, se for necessário prolongar o tratamento.
Aleitamento: desconhece-se se a naloxona é excretada no leite materno A buprenorfina e os seus metabolitos são 
excretados no leite materno. Em ratos, a buprenorfina demonstrou inibir a lactação. Consequentemente, o aleitamento 
deve ser suspenso durante o tratamento com Suboxone.

4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas
De uma forma geral, Suboxone exerce uma influência ligeira a moderada sobre a capacidade de se deslocar em segurança 
no trânsito, utilizar máquinas ou efectuar outras actividades perigosas. Suboxone pode causar sonolência, tonturas ou 
dificuldade de raciocínio, particularmente quando tomado em conjunto com álcool ou depressores do sistema nervoso 
central. Consequentemente, recomenda-se precaução ao efectuar as actividades acima mencionadas (ver seções 4.4 e 4.5).

4.8 Efeitos indesejáveis 
Os efeitos indesejáveis mais frequentes relacionados com o tratamento, notificados durante os ensaios clínicos de 
Suboxone, foram os associados aos sintomas de abstinência (por ex., dor abdominal, diarreia, mialgias, ansiedade, 
sudorese).
No estudo clínico piloto de Suboxone, 342 de 472 doentes (72,5 %) notificaram reacções adversas relacionadas com o 
tratamento. Estas reacções encontram-se indicadas no Quadro 1 por classe de sistemas de órgãos e frequência (muito 
frequentes (> 1/10), frequentes (> 1/100, < 1/10), pouco frequentes (> 1/1.000 a < 1/100)).
Os efeitos indesejáveis são apresentados por ordem decrescente de gravidade dentro de cada classe de frequência.

Quadro 1: Efeitos indesejáveis relacionados com o tratamento notificados no estudo clínico central de Suboxone 
(≥ 0,1% dos doentes tratados com Suboxone)

Infecções e infestações 
Frequentes:

Pouco frequentes:

Infecção

Vaginite
Doenças do sangue e 
do sistema linfático 
Pouco frequentes: Anemia, trombocitopenia, leucopenia, linfadenopatia, leucocitose
Doenças do sistema 
imunitário 
Pouco frequentes: Reacção alérgica
Doenças do metabolismo e 
da nutrição
Frequentes:
Pouco frequentes:

Edema periférico, redução ponderal
Hiperglicemia, hiperlipemia, hipoglicemia



Perturbações do foro 
psiquiátrico

Frequentes:

Pouco frequentes:

Ansiedade, nervosismo, depressão, redução da libido, perturbação do raciocínio  
Farmacodependência, amnésia, hostilidade, perturbações da fala, 
despersonalização, perturbações oníricas, apatia, euforia

Doenças do sistema nervoso
Muito Frequentes:

Frequentes:
Pouco frequentes:

Insónia
Sonolência, tonturas, parestesia, hipertonia 
Convulsões, agitação, tremor, hipercinesia

Afecções oculares
Frequentes:

Pouco frequentes:
Perturbações do lacrimejo, ambliopia
Miose, conjuntivite

Cardiopatias
Pouco frequentes: Enfarte do miocárdio, angina de peito, palpitações, taquicardia, bradicardia
Vasculopatias 

Frequentes:
Pouco frequentes:

Vasodilatação, hipertensão, enxaqueca
Hipotensão, choque térmico 

Doenças respiratórias, 
torácicas e do mediastino 

Frequentes:
Pouco frequentes:

Rinite, faringite, aumento da tosse 
Dispneia, asma, bocejo 

Doenças gastrointestinais
Muito Frequentes:

Frequentes:
Pouco frequentes:

Obstipação, náuseas
Vómitos, dispepsia, diarreia, anorexia, flatulência
Estomatite ulcerosa, alteração da cor da língua 

Afecções hepatobiliares 
Frequentes: Alterações nas provas de função hepática 

Afecções dos tecidos cutâneos 
e subcutâneos 

Muito Frequentes:
Frequentes:

Pouco frequentes:

Sudorese 
Erupção cutânea, prurido, urticária
Dermatite exfoliativa, acne, nódulos cutâneos, alopecia, desidratação cutânea

Afecções musculosqueléticas, 
dos tecidos conjuntivos e 
ósseas 

Frequentes:
Pouco frequentes:

Artralgias, mialgias, cãibras nos membros inferiores 
Artrite

Doenças renais e urinárias
Frequentes:

Pouco frequentes:
Albuminúria, alterações urinárias
Hematúria, cálculos renais, aumento dos níveis de creatinina, infecção das vias 
urinárias, disúria, retenção urinária 

Doenças dos órgãos genitais 
e da mama

Pouco frequentes: Impotência, amenorreia, perturbações ejaculatórias, menorragia, metrorragia
Perturbações gerais

Muito Frequentes:
Frequentes:

Síndrome de abstinência, cefaleias
Astenia, febre, síndrome gripal, mal-estar, lesão acidental, calafrios, toracalgia, 
dor abdominal, dorsalgia, dor

Complicações de intervenções 
relacionadas com lesões e 
intoxicações 

Pouco frequentes: Hipotermia

A buprenorfina utilizada em monoterapia para o tratamento da dependência dos opiáceos tem sido associada aos seguintes 
sintomas (> 1 %): obstipação, cefaleias, insónia, astenia, sonolência, náuseas e vómitos, desmaio e tonturas, hipotensão 
ortostática e sudorese. Têm sido notificados outros efeitos indesejáveis (< 0,1 %) em associação com a buprenorfina em 
monoterapia. Estes são:
depressão respiratória (ver secções 4.4 e 4.5),  necrose hepática e hepatite (ver secção 4.4), alucinações, casos de 
broncospasmo, edema angioneurótico e choque anafiláctico.
Nos casos de consumo incorrecto por via intravenosa, têm sido notificadas reacções locais, por vezes sépticas, e hepatite aguda 
potencialmente grave (ver secção 4.4).
Nos doentes que se apresentam com toxicodependência marcada, a administração inicial de buprenorfina pode provocar um 
efeito de abstinência semelhante ao associado à naloxona.
Foi notificado aborto espontâneo com buprenorfina e com buprenorfina/naloxona. Não é possível estabelecer uma relação 
causal uma vez que os casos envolvem tipicamente a utilização de outro fármaco ou factores de risco para o aborto espontâneo 
(ver secção 4.6).
Foi notificada uma síndrome de abstinência neonatal entre os recém-nacidos de mulheres que receberam buprenorfina durante a 
gravidez. A síndrome pode ser mais ligeira e mais prolongada que a provocada pelos agonistas totais μ-opiáceos de curta acção. 
A natureza da síndrome pode variar consoante os antecedentes de uso de substâncias ilícitas pela mãe (ver secção 4.6).
 
4.9 Sobredosagem
Na eventualidade de ocorrer sobredosagem, devem instituir-se medidas de suporte geral incluindo monitorização rigorosa 
do estado respiratório e cardíaco do doente. O sintoma principal que requer intervenção é a depressão respiratória, que 
poderá dar origem a paragem respiratória e morte. Se o doente vomitar, devem tomar-se medidas para evitar a aspiração 
do vómito. Tratamento: deve ser promovido tratamento sintomático da depressão respiratória e implementação de 
medidas de cuidados intensivos convencionais. Deve assegurar-se a permeabilidade das vias respiratórias e a existência 
de ventilação assistida ou controlada. O doente deve ser transferido para um local que disponha de equipamento completo 
de reanimação. Recomenda-se a utilização de um antagonista opiáceo (ie, naloxona) apesar do efeito modesto que este 
possa exercer na reversão dos sintomas respiratórios da buprenorfina comparativamente aos seus efeitos sobre os agentes 
agonistas opiáceos totais.
A acção prolongada de Suboxone deve ser tida em consideração ao determinar o período de tratamento e de vigilância 
médica necessários para reverter os efeitos de uma sobredosagem.

5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS
5.1  Propriedades farmacodinâmicas 
Grupo farmacoterapêutico: Fármacos utilizados na dependência dos opiáceos, código ATC: N07B C51. 
Mecanismo de acção: A buprenorfina é um agonista/antagonista parcial opiáceo que se liga aos receptores μ (mu) e κ 
(kappa) do cérebro. A sua actividade no tratamento de manutenção opiáceo é atribuída às suas propriedades lentamente 
reversíveis com os receptores μ, que poderão minimizar, durante um período prolongado, a necessidade de drogas em 
doentes toxicodependentes. Os efeitos “ceiling” dos agonistas opiáceos foram observados durante os estudos de farmacologia 
clínica em indivíduos dependentes de opiáceos.
A naloxona é um antagonista nos receptores μ (mu)-opiáceos. Quando administrada por via oral ou sublingual nas doses 
habituais a doentes em abstinência dos opiáceos, a naloxona exerce um efeito farmacológico reduzido ou nulo visto ser quase 
completo o seu metabolismo de primeira passagem. Todavia, quando administrada por via intravenosa a indivíduos com 
dependência de opiáceos, a presença de naloxona no Suboxone induz efeitos antagonistas dos opiáceos marcados e abstinência 
dos opiáceos, impedindo desta forma o consumo incorrecto por via intravenosa.
Eficácia clínica: Os dados sobre a eficácia e segurança de Suboxone derivam principalmente de um ensaio clínico 
com a duração de um ano, incluindo um estudo comparativo, aleatorizado, com dupla ocultação, com a duração de 
4 semanas, de Suboxone, buprenorfina e placebo comprimidos seguido de um estudo de segurança de Suboxone com 
a duração de 48 semanas. Neste ensaio, procedeu-se à distribuição aleatória de 326 indivíduos heroinodependentes 
pelo tratamento com Suboxone 16 mg por dia, 16 mg de buprenorfina por dia ou placebo comprimidos. Nos indivíduos 
distribuídos aleatoriamente por qualquer um dos tratamentos activos, o tratamento começou com um comprimido de 
8 mg de buprenorfina no Dia 1, seguido de 16 mg (dois comprimidos de 8 mg) de buprenorfina no Dia 2. No Dia 3, os 
indivíduos aleatorizados para o tratamento com Suboxone passaram para a associação terapêutica em comprimidos. 
Os indivíduos eram observados diariamente na clínica (segunda-feira a sexta-feira) para avaliação da posologia e da 
eficácia. Os participantes recebiam as doses necessárias para o tratamento a realizar em casa durante o fim-de-semana. A 
variável principal do estudo consistia em comparar individualmente a eficácia da buprenorfina e do Suboxone em relação 
ao placebo. A percentagem de amostras de urina colhidas três vezes por semana, que eram negativas relativamente aos 
opiáceos não incluídos no estudo, foi estatisticamente mais elevada tanto no caso do Suboxone versus placebo (p < 0,0001) 
como no que se refere à buprenorfina versus placebo (p < 0,0001).
Num estudo com dupla ocultação, com técnica de duplo placebo, de grupos paralelos, em que se procedeu à comparação da 
solução etanólica de buprenorfina com um controlo activo de um agonista total, foram aleatorizados 162 indivíduos para 

receber a solução etanólica sublingual de buprenorfina na dose de 8 mg/dia (uma dose aproximadamente comparável à dose de 
12 mg/dia de Suboxone), ou duas doses relativamente baixas do controlo activo, uma das quais era suficientemente baixa para 
servir como alternativa ao placebo, durante uma fase de indução de 3 a10 dias, uma fase de manutenção de 16 semanas e uma 
fase de desintoxicação de 7 semanas. A buprenorfina foi titulada até à dose de manutenção no Dia 3; as doses do controlo activo 
foram tituladas de forma mais gradual. Analisando a permanência no tratamento e a percentagem de amostras de urina colhidas 
três vezes por semana que foram negativas relativamente aos opiáceos não incluídos no estudo, concluiu-se que a buprenorfina 
demonstrou ser mais eficaz do que a dose baixa do fármaco de controlo na manutenção em tratamento dos heroinodependentes e 
na redução da sua utilização de opiáceos durante o tratamento. A eficácia da buprenorfina 8 mg por dia foi semelhante à da dose 
moderada de controlo activo, não sendo, contudo, demonstrada equivalência.

5.2 Propriedades farmacocinéticas 
Buprenorfina
Absorção: A buprenorfina, quando administrada por via oral, sofre um metabolismo de primeira passagem verificando-
se N-desalquilação e glucuroconjugação no intestino delgado e fígado. A utilização deste medicamento por via oral é, 
consequentemente, inadequada.
O pico das concentrações plasmáticas é atingido 90 minutos após a administração sublingual. Observou-se um aumento 
dos níveis plasmáticos da buprenorfina com a dose sublingual de Suboxone. Tanto a Cmax como a AUC da buprenorfina 
aumentaram com o aumento da dose (no intervalo de 4-16 mg), conquanto o aumento fosse menos do que proporcional à dose. 

Parâmetro Farmacocinético Suboxone 4 mg Suboxone 8 mg Suboxone 16 mg
Cmax · ng/ml 1,84 (39) 3,0 (51) 5,95 (38)
AUC0-48  hora · ng/ml 12,52 (35) 20,22 (43) 34,89 (33)

Distribuição: A absorção da buprenorfina é seguida de uma fase de distribuição rápida (semi-vida de distribuição de 2 a 5 horas).
Metabolismo e eliminação: A buprenorfina é metabolizada por 14-N-desalquilação e glucuroconjugação da molécula original e do metabolito 
desalquilado. Os dados clínicos confirmam que a CYP3A4 é responsável pela N-desalquilação da buprenorfina. A N-desalquilbuprenorfina é um 
agonista μ (mu)-opiáceo com fraca actividade intrínseca. 
A eliminação da buprenorfina é bi- ou tri-exponencial e a semi-vida plasmática média é de 32 horas. 
A buprenorfina é eliminada nas fezes por excreção biliar dos metabolitos glucuroconjugados (70 %), sendo a restante fracção eliminada na urina.
Naloxona
Absorção e distribuição: Após administração intravenosa, a naloxona é rapidamente distribuída (semi-vida de distribuição ~ 4 minutos). Após 
administração oral, a naloxona é praticamente indetectável no plasma; após administração sublingual de Suboxone, as concentrações plasmáticas 
de naloxona são baixas, diminuindo rapidamente.
Metabolismo e eliminação: O medicamento é metabolizado no fígado, principalmente por conjugação do glucuronido, e excretado na urina. A 
semi-vida plasmática média da naloxona é de 1,2 horas.
Populações especiais: Idosos: não se dispõe de dados farmacocinéticos em doentes idosos.
Compromisso renal: a eliminação renal desempenha um papel relativamente pequeno (~30 %) na depuração global de Suboxone. Não 
é necessário alterar a dose com base na função renal, mas recomenda-se precaução quando o fármaco é administrado a indivíduos com 
compromisso renal grave.
Compromisso hepático: a eliminação hepática desempenha um papel relativamente considerável (~70 %) na depuração global de 
Suboxone e a acção da buprenorfina pode ser prolongada em indivíduos com redução da depuração hepática. Poderá ser necessário utilizar 
inicialmente doses mais baixas de Suboxone e titular cuidadosamente a posologia em doentes com disfunção hepática ligeira a moderada. 
Suboxone é contra-indicado em doentes com disfunção hepática grave (ver secção 4.3).

5.3 Dados de segurança pré-clínica 
A associação de buprenorfina e naloxona foi investigada em estudos de toxicidade aguda e de administração reiterada (até 
90 dias em ratos) em animais. Não foi observada potenciação sinérgica da toxicidade. Os efeitos indesejáveis foram baseados 
na actividade farmacológica conhecida de substâncias agonistas e/ou antagonistas opiáceas.  
A associação (4:1) de cloridrato de buprenorfina e de cloridrato de naloxona não demonstrou ser mutagénica num ensaio 
de mutação bacteriana (teste de Ames) nem clastogénica num ensaio citogenético in vitro em linfócitos humanos ou num 
teste do micronúcleo por via intravenosa, no rato.
Os estudos de reprodução com a administração oral de buprenorfina: naloxona (proporção de 1:1) indicaram que ocorreu 
embrioletalidade no rato em presença de toxicidade materna em todas as doses. A dose mais baixa estudada representou 
múltiplos de exposição de 1x para a buprenorfina e de 5x para a naloxona numa dose máxima terapêutica humana 
calculada numa base de mg/m2. Não se observou toxicidade no desenvolvimento do coelho com doses tóxicas para a mãe. 
Além disso, não se observou teratogenicidade nem no rato nem no coelho. Não foi realizado um estudo peri-pós-natal 
com Suboxone; contudo, a administração oral materna de buprenorfina em doses altas durante a gestação e aleitamento 
esteve associada a dificuldades no parto (possivelmente devido ao efeito sedativo da buprenorfina), elevada mortalidade 
neonatal e um ligeiro atraso no desenvolvimento de algumas funções neurológicas (reflexo postural e reflexo de Moro) no 
rato recém-nascido.
No rato, a administração de Suboxone na dieta em teores de dose iguais ou superiores a 500 ppm induziu redução da 
fertilidade demonstrada numa redução das taxas de concepção nas fêmeas. A administração na dieta de uma dose de 
100 ppm (exposição estimada cerca de 2,4x para a buprenorfina numa dose humana de 24 mg de Suboxone baseada na 
AUC, os níveis plasmáticos de naloxona estiveram abaixo do limite de detecção no rato) não exerceu qualquer efeito 
adverso na fertilidade em fêmeas.
Foi realizado um estudo de carcinogenicidade em ratos com Suboxone em doses de 7, 30 e 120 mg/kg/dia, com múltiplos 
de 3 a 75 vezes da exposição estimada, baseada numa dose sublingual diária humana de 16 mg, calculada numa base de 
mg/m². Observaram-se aumentos estatisticamente significativos da incidência de adenomas benignos das células intersticiais 
testiculares (de Leydig) em todos os grupos posológicos. 

6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
6.1 Lista dos excipientes
Lactose mono-hidratada, Manitol, Amido de milho, Povidona K 30, Ácido cítrico anidro, Citrato de sódio, Estearato de 
magnésio, Acessulfamo potássico, Limão natural e essência de lima.

6.2 Incompatibilidades 
Não aplicável.

6.3 Prazo de validade
3 anos

6.4 Precauções especiais de conservação
O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação.

6.5 Natureza e conteúdo do recipiente
Embalagens blister de Nylon/Alumínio/PVC de 7 comprimidos.
Embalagens blister de Nylon/Alumínio/PVC de 28 comprimidos.
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

6.6 Precauções especiais de eliminação
Os medicamentos que se deixam de utilizar não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. Os doentes devem 
ser instruídos a devolvê-los a uma farmácia ou a perguntar ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos que deixe de 
utilizar de acordo com os regulamentos nacionais. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.

7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO
SP Europe - Rue de Stalle, 73 - B-1180 Bruxelles - Bélgica

8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
EU/1/06/359/001 - EU/1/06/359/002

9.DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO
26 de Setembro de 2006

10.DATA DA REVISÃO DO TEXTO
07/2007
Informação pormenorizada sobre este medicamento está disponível na Internet no site da Agência Europeia do Medicamento 
(EMEA) http://www.emea.europa.eu/
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