
SÓ PARA PROFISSIONAISNovembro 2009

XXII Encontro
das Taipas:
Compreender  
para Intervir
 

OEDT:
A evolução do fenómeno
da droga na Europa

João Goulão 
eleito presidente do OEDT





Índice
Editorial ..................................3

Opinião ...................................4

Actualidade ............................5

XXII Encontro das Taipas .....6

CRI Viana .............................16

CRI Leiria .............................18

J.F. Campanhã .....................22

Investigação em  
Português -  
Fátima Trigueiros ................24

Relatório Clínico sobre 
Dependência de Heroína ....26

Relatório Anual 
OEDT 2009 ...........................33

Jovens que vivem com VIH/
Sida .......................................45

Actualidade ..........................46

Consta que… ouvi dizer… que um fulano, que não conheço, disse que ouviu uma conversa 
entre amigos, na qual constava que um indivíduo, que era amigo do outro, dizia ser possível 
“meter uma cunha” para que o sobrinho do tio, que é primo do director do hospital, que tem lá 
dentro um amigo que conhece o senhor administrador da clínica, consegue que o fulano vá 
ser atendido na urgência. Apesar de não estar doente e de a enfermeira, que é amiga da tia 
da outra amiga, conseguir dar-lhe a injecção… Mas não pode dizer que é amiga da directora 
do centro de saúde, que tem um filho que é professor na universidade e que dá explicações 
ao amigo do primo do administrador da empresa onde trabalha o cunhado da sobrinha, que 
é amigo do motorista da mulher do director e que conhece um amigo da família do genro da 
senhora que faz trabalhos domésticos para a filha do magistrado, que está a investigar um 
caso muito complicado que envolve o filho do pai e da mãe, que é nora da prima da filha da 
tia… E que, no barbeiro, ouviu um senhor de boa pose informar que tinha ouvido na rádio 
- mas não se lembra nem da hora nem da emissora – que, afinal de contas, a notícia publi-
cada na comunicação social era falsa… e que estas coisas de andarem a escutar a vida da 
senhora, que tem uma casa não sei onde mas que não é dela, porque já está divorciada do 
marido que, entretanto, casou de novo com outra, que também tinha uma casita, que era do 
anterior casamento e que, ao que parece, até consta na declaração do IRS, mas não tem a 
certeza porque o senhor do 3º esquerdo, que foi administrador do condomínio, e que conhe-
cia o casal de vista, estava no café e ouviu um telefonema para o genro do senhor doutor a 
pedir para falar com o sobrinho do director da empresa para saber se haveria possibilidades 
de ele falar com o gerente da loja para empregar lá a filha que estava a procurar emprego 
para a limpeza… e até parece que do outro lado o tal senhor disse que não era com ele e 
que o melhor era falar com o empregado de balcão que conhecia uma pessoa muito influen-
te e que ia todos os dias ao quiosque comprar os jornais… 
Mas é importante que o leitor, ao ler estas conversas de orelha, tenha a consciência que 
deve esquecer tudo o que ouviu e viu porque estas coisas podem ser complicadas, até 
porque não passa pela cabeça de ninguém, seja quem for, colher frutos promovendo fugas 
de informação que depois vão parar aos jornais. E vão todos querer saber quem é quem e 
as conversas que tiveram… Porque, nestas coisas de escutas e outras que tais, tal como 
dizia o amigo do outro que não sabia nem conhecia a tia da prima do avô que conhecia o 
administrador…
Estas são as conversas de orelha que nos habituamos a escutar e que nada têm a ver com 
a “dita cuja”, até porque, no que a isso diz respeito, confesso a minha total repugnância face 
às notícias(?) que alguma imprensa sensacionalista, menos (ou nada) escrupulosa, sem 
respeito pelos mais elementares princípios de um Estado de Direito, decidem transformar-se 
num “tribunal popular”, condenando sem julgamento algumas figuras públicas… 
Parece a política das anedotas… O país onde vivo tem outros problemas (reais): o desem-
prego, a crise económica e social não se compadecem com as palhaçadas de quem não 
tem mais nada que fazer do que nos convidar para esse triste e despudorado espectáculo.

Conversa de 
orelha…
Sérgio Oliveira, Director
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En un marco de aprendizaje entre profesionales, dentro de los talleres organi-
zados por Socidrogalcohol en la 10ª Escuela de Otoño; tuvo lugar el viernes 6 
de Noviembre un Seminario de formación sobre drogas para periodistas.
Resulta interesante documentarse acerca de estos temas porque como 
bien se expuso los medios de comunicación no siempre tratan la infor-
mación de un modo correcto y objetivo. 
Los planteamientos que se hicieron fueron numerosos y quiero destacar 
uno en particular. Normalmente atribuimos los problemas de los jóvenes 
a la educación, a la familia o incluso al entorno del adolescente. Sin duda 
alguna, estos son factores que influyen en el comportamiento y la toma 
de decisiones de los jóvenes en la actualidad. ¿Pero no es posible que 
el problema sea que la sociedad ha fracasado en el intento de formar a 
las personas de corta edad? ¿Y que los medios de comunicación, como 
meros formadores de la opinión pública hayan tenido un papel importan-
te en todo esto?
 ¿Porqué un niño de 13 años empieza con el extendido fenómeno de 
El Botellón? ¿Porqué es tan sencillo que en un instituto se consiga un 
cogollo de marihuana?
 ¿Porqué hay adolescentes que siguiendo los pasos de los amigos son 
incapaces de negarse a probar una nueva droga? 
¿No es esto un problema principalmente social, de educación de padres, 
docentes y del propio funcionamiento del día a día?
Los medios de comunicación tiene una responsabilidad enorme con la 
sociedad, y posiblemente los periodistas no somos conscientes hasta 
qué punto el modo de tratar la información puede repercutir sobre nues-
tros lectores, oyentes, telespectadores o cibernautas.
Es cierto que estamos reconociendo ya nuestros errores y estamos em-
pezando a poner remedio. Un ejemplo es el Manual para jóvenes  con 
sus 18 buenas prácticas, que tiene el objetivo de buscar actividades cul-
turales atractivas para los jóvenes, que les alejen de la bebida y otros 
malos hábitos. Pero esto es solo el comienzo y no tengo muy claro que 
esto sea suficiente. No, si previamente no existe una concienciación so-
bre los efectos reales que una droga ejerce sobre el cuerpo de una per-
sona en pleno proceso de crecimiento.
Se habló de alcohol, cannabis, drogas de diseño, grupos de autoayuda y 
botellón. Es importante que un periodista tenga un conocimiento básico 
antes de empezar a desarrollar cualquiera de estos temas. El problema 
es la tendencia y el modo de divulgar las noticias, pero también el con-
texto en el que se encuentra. ¿Cómo vamos a educar a nuestro hijo para 
que no beba alcohol si desde pequeño en todas las celebraciones hay 
sobre la mesa un vaso de vino o una copa de champagne para brindar?
Si el cannabis es una de las drogas más extendidas entre la sociedad 
española, ¿Por qué no procuramos que nuestros hijos conozcan los pe-
ligros que puede conllevar empezar a consumirla? ¿Por qué no le adver-
timos del peligro del policonsumo? Siempre, claro está, desde un nivel 
apto para su entendimiento.
Y en cuanto a los grupos de autoayuda, ¿Por qué los medios de comuni-

cación desoyen sus llamadas? El profesional tiene un papel importante 
en la recuperación de cualquier enfermo, pero sin esos grupos de auto-
ayuda o las distintas asociaciones españolas repartidas por toda la geo-
grafía, su labor no sería suficiente ¿A caso no hacen una labor de apoyo 
cuando el profesional ha terminado su jornada laboral? Y con esta labor 
social que realizan, ¿cómo es posible que los medios de comunicación 
hagamos casi siempre oídos sordos a su intento de divulgar sus ideales? 
Es una lástima que nos olvidemos de la labor social de los medios y que 
obedezcamos tanto a las altas esferas de poder, no sólo político, sino 
también empresarial y por consiguiente económico.
Pero sin duda, uno de los temas más peliagudos es el de el fenómeno de 
El Botellón o Bingee Drinking. Los periodistas nos limitamos a obedecer 
a la opinión pública. Con esto no quiero decir que lo hagamos mal. El 
hecho de que a un vecino le moleste el botellón debe aparecer en las 
páginas de sociedad y el gobierno local debe responder a esa demanda 
ciudadana. Las medidas que se han estado intentado para solucionar un 
problema cada vez más extendido han sido variadas, aunque no sé si 
muy efectivas. 
Los jóvenes buscan una diversión o una mejora y aceptación social. El 
problema es que la edad de inicio en esta práctica es cada vez más 
temprana. Se estuvo hablando de que los objetivos de hacer botellón 
cambian según la edad a la que se practique, al igual que está evolucio-
nando el modo de esta práctica. Si anteriormente se hacía en la calle, 
ahora, por lo menos en el caso de los universitarios, se está trasladando 
a lugares más reducidos como los pisos de estudiantes y con círculos de 
amigos también más pequeños.
La crítica al trato de esta información es sencilla. Siempre se le da prio-
ridad a los temas sociales, a esa queja de los vecinos por el ruido y las 
molestias que produce el botellón en la calle. Pero ya sabemos que social-
mente tiene consecuencias importantes, lo que hay que empezar a hacer 
es educar a los jóvenes para que conozcan los problemas de salud que 
puede acarrear abusar de la bebida. No hay que enfocar la noticia hacia 
los jóvenes, la culpa no es directamente de ellos. Su forma de comportar-
se, sus ideales, su bagaje, lo que les hace rechazar este comportamiento, 
es una cuestión de educación social, y hasta que esos asuntos no se re-
suelvan, el joven va a seguir comportándose del modo que ha aprendido. 
Cambiemos primero las contradicciones que existen. Los jóvenes no pue-
den beber alcohol, ¿y por qué es tan fácil para ellos acceder a él?
Y para solucionar todo esto hay que plantear muchas alternativas, no 
basta con una. Uno de los principales problemas es que lo que normal-
mente consideramos noticioso periodísticamente no se corresponde con 
lo noticioso científicamente. Y que en muchas ocasiones el vocabulario 
empleado no es el más correcto para que nos comprenda la población.
Sin duda, un interesante seminario en el que se han debatido cuestiones 
muy importantes que deberíamos tener en cuenta a la hora de redactar 
cualquier noticia sobre alcohol y drogas. Un tema de gran relevancia 
social.

La importancia de 
divulgar correctamente 
la información
* Mireia Pascual, correspondente em Espanha
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João Goulão eleito
novo presidente
do OEDT

O Conselho de Administração da agência europeia de 
informação sobre droga (OEDT) elegeu, no passado 
dia 3 de Dezembro, João Goulão como o novo presi-
dente.
João Goulão, coordenador nacional de luta contra a 
droga e a toxicodependência e presidente do Instituto 
da Droga e da Toxicodependência (IDT) onde se po-
derá manter, já que os cargos são compatíveis  — foi 
eleito presidente do OEDT para os próximos três anos. 
O Conselho de Administração é o principal órgão de 
tomada de decisões do OEDT sendo constituído por 
um representante de cada Estado-Membro da UE, um 
representante da Noruega, dois representantes da Co-
missão Europeia e dois peritos independentes no do-
mínio da droga nomeados pelo Parlamento Europeu.
João Goulão é membro do Conselho de Administração 
do OEDT desde 2005, tendo anteriormente exercido 
funções no Comité Científico da agência, entre 
1997 e 2002. Médico de profissão, tem mais de 
20 anos de experiência a nível da prevenção e 
do tratamento da toxicodependência em Portu-
gal, tendo dirigido uma série de órgãos nestas 
áreas e constituído a comissão portuguesa que 
propôs a actual estratégia nacional de combate à 
droga. 
João Goulão, substitui Marcel Rei-
men (Luxemburgo) no posto de 
presidente do Conselho de Ad-
ministração, cujo mandato termi-
na a 31 de Dezembro próximo. 
Membro fundador deste Conse-
lho desde 1994, Marcel Reimen 
desempenhou o cargo de vice-
presidente (1998–2002) antes 
de ser eleito presidente por um 
período de três anos (2004–06), 
a 2 de Julho de 2003, e reeleito 
para um segundo mandato a 13 
de Dezembro de 2006.

No seu primeiro mandato (2004–06), Marcel Reimen 
acompanhou a agência durante o processo de alarga-
mento a 10 novos Estados-membros, em Maio de 2004. 
O seu segundo mandato (2006–09), coincidiu com um 
novo alargamento da UE (2007) e com a reformulação 
do regulamento do OEDT, que entrou em vigor no mes-
mo ano, garantindo ao OEDT um papel mais activo na 
monitorização de padrões de consumo de drogas no-
vas e de novas tendências. 
Wolfgang Götz, director do OEDT, prestou homena-
gem a Marcel Reimen pela ‘extraordinária colaboração 
prestada em prol do desenvolvimento do OEDT desde 
os seus primeiros passos‘. Claude Gillard (Bélgica), ou-
tro membro fundador da agência, foi eleito hoje vice-
presidente do respectivo Conselho de Administração. 
O Sr. Gillard presidiu ao Comité Orçamental do OEDT 

desde 2003, tendo contribuído significativamente 
para facilitar as decisões do Conselho de Ad-
ministração a nível orçamental e financeiro. 
João Goulão assume assim a presidência 
do OEDT após a reformulação de um re-

gulamento que garante à agência um papel 
mais activo na monitorização de padrões de 
consumo de drogas novas e de novas ten-

dências.  Na reunião do dia 3, que ser-
viu para eleger o novo presidente 

e vice-presidente do OEDT, o 
Conselho de Administração 
adoptou ainda o orçamento da 
agência para 2010, bem como 
o respectivo programa de tra-
balho. Na véspera da Cimeira 
UE – Ucrânia (4 de Dezembro, 
Kiev), adoptou também um 
Memorando de Entendimen-
to, formalizando a coopera-
ção entre o OEDT e a Ucrânia, 
cuja assinatura terá lugar nas 
próximas semanas.
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XXII Encontro das Taipas

Compreender para Intervir

XXII Encontro 
das Taipas: 
Multidisciplinaridade 
à mesa



O tradicional Encontro das Taipas acaba de cumprir a sua vigé-
sima segunda maratona! Compreender para Intervir foi o mote 
para, entre os dias 18 e 20 de Novembro, cerca de meio milhares 
de técnicos afectos à área das dependências, discutirem e troca-
rem experiências oriundas de diversas disciplinas e programas. 
O Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT) promoveu o 
XXII Encontro das Taipas, que decorreu, nos dois primeiros dias, 
na Faculdade de Medicina Dentária, num formato mais formal e 
tradicional, com dezenas apresentações, reservando para o últi-
mo dia, já no Centro das Taipas, a realização de diversas mesas 
de debate em torno de temas diversificados. Enquanto os plená-
rios dos dias 18 e 19 de Novembro se focalizaram na investigação, 
os avanços na clínica e a procura da qualidade e da eficiência, na 
manhã do dia 20 tiveram lugar mesas de cariz psicológico, psi-
quiátrico e neuropsiquiátrico. À já tradicional corrente mais “me-
dicalizada” em torno do tema tratamento, complementaram-se 
intervenções mais de índole multidisciplinar, como os contributos 
de áreas como a fisioterapia – uma mesa inteiramente dedicada, 
a par das questões ligadas ao toque e ao afecto -, as questões em 
torno da certificação pela qualidade de serviços e unidades de 

saúde, as áreas de dia… E muitas experiências de índole clínica e 
medicamentosa. Pelo meio, destaque especial para um trabalho 
apresentado por Luís Patrício e o boliviano Godofredo Reinicke, 
Da Coca à Cocaína, um périplo sobre tradições socioculturais em 
torno de uma planta que dá origem a usos em nada danosos mas 
que, tratada de forma muito intencional, se transforma num psi-
cotrópico, fomentado por economias que não a indígena à plan-
ta e aos seus cultivadores… Um tema apaixonante que remete 
para áreas como a geoestratégia, a economia de escala mundial, 
a antropologia, entre muitas outras… e já agora, por que não, 
a adictologia… No final da sessão, novo tema apaixonante, de-
senvolvido em formato de debate: Dependências ou opções por 
estilos de vida? Luís Fernandes, Domingos Duran, José Pádua, 
Miguel Vasconcelos e José Godinho… e uma plateia interactiva 
contribuíram para uma animadora sessão. O IDT procurou com 
esta iniciativa, entre outros aspectos, contribuir para a difusão do 
conhecimento na área das dependências.
Dependências acompanhou os trabalhos e entrevistou alguns 
dos presentes

XXII Encontro das Taipas



Que balanço faz desta XXII realização do Encontro das Tai-
pas?
António Costa (AC) – Estamos a meio da manhã do terceiro dia e 
o Encontro está a correr bem. Tenho estado na organização e por 
isso, com sorte, terei assistido a metade dos trabalhos mas gostei 
muito daquilo a que assisti. Acho que os palestrantes se esforçaram 
e fizeram bons trabalhos para apresentar no congresso. O eco que 
tenho tido por parte dos congressistas também aponta para uma 
satisfação geral relativamente à prestação científica das pessoas 
que estiveram nas mesas. Parece que, em termos de organização, 
as coisas têm igualmente corrido bem. Houve lapsos que, obvia-
mente, tentaremos corrigir para o ano, mas mesmo esses foram 
pequenos e passaram despercebidos à maioria dos congressistas. 
O balanço parece-me satisfatório e estou contente.

Sendo quase indiscutível a qualidade a nível científico das 
experiências aqui partilhadas e a sua provável aplicabilidade 
prática, pergunto-lhe se são igualmente proveitosos os mo-
mentos informais que se vivem num Encontro como este, em 
que muitas pessoas aproveitam uma oportunidade quase úni-
ca no ano para estarem juntas e formalizarem laços…
AC – Essa é uma das partes que tentámos acautelar este ano e 
acaba por resultar num dos tais lapsos de que falava. Ao desenhar-
mos o Encontro, programámos intervalos generosos de meia hora 
e esforçámo-nos por cumprir o horário. Nem sempre foi possível. 
Programámos desta forma porque, tal como a pergunta pressu-
põe, este evento não é um congresso mas sim um encontro. É um 
encontro para pessoas que não se vêem há muito tempo, vindas 
de várias partes do País, se reencontrarem e conversarem pes-
soalmente quando habitualmente o fazem por telefone, por fax ou 
por correio electrónico. Algumas são amigas e aproveitam para se 
reverem, outras para tratarem de coisas de trabalho… eu próprio, 
quando vou a estas reuniões, levo uma agenda de trabalho e acabo 
sempre por resolver meia dúzia de assuntos que tinha pendentes. 
Este espaço de encontro acabou por não resultar tão grande como 
o que tínhamos delineado mas, apesar de tudo, existiu de um modo 
mais generoso do que era habitual. E apercebi-me de que as pes-
soas o têm aproveitado.

O lema Compreender para Intervir representa algo de novo ou 
algo que era já prática?
AC – É qualquer coisa que já era prática… Quando intervimos, 
tentamos sempre compreender as coisas antes de agir, claro. O 
Instituto está em renovação; o próprio conhecimento está em re-
novação; e achámos que este seria um momento importante para 
repensarmos métodos que entretanto estão a ser reformulados e 

para pensarmos organizações nas quais já vamos tendo alguma 
prática e das quais já estamos a receber retorno. De forma que, 
se olhar para algumas das mesas do congresso, vai perceber que 
versam avanços no conhecimento, novos métodos de intervenção, 
adaptação dos antigos métodos e discussão dos resultados da apli-
cação da nova organização do trabalho.

Significa isso que o Centro das Taipas está também a adoptar, 
na sua prática diária, uma metodologia resultante da remode-
lação que se verificou ao nível do IDT, com apostas evidentes 
na aplicação de intervenções baseadas na evidência e na ava-
liação?
AC – Claro! A organização do trabalho, como já vem sendo imple-
mentada há algum tempo, tem sido por nós absorvida, tal como 
pelas outras unidades. Cada uma tem características próprias e 
creio que todas elas vão assumindo o modelo de intervenção na 
medida das suas possibilidades. Acho que, até agora, temos tido 
um razoável sucesso.

Algo que se notou neste Encontro foi uma preocupação em 
demonstrar a necessária intervenção multidisciplinar. Temos 
mesas em que se fala quase exclusivamente de fisioterapia, 
em serviço social… Isso significa algo especial?
AC – Significa o reconhecimento da importância desses sectores. 
Os sectores de que falou funcionam na nossa casa (felizmente te-
mos recursos para isso). No entanto, para este Encontro, recorre-
mos também a outras unidades e instituições que acederam em 
ajudar-nos. A nossa preocupação foi juntar o que conhecíamos de 
melhor nas várias áreas de intervenção para cozinhar um prato que 
fosse rico e a contento dos nossos congressistas.

Na tarde de hoje, teremos algumas sessões de debate de par-
ticular interesse, nomeadamente aquela em que se fala sobre 
Dependências ou Opções por Estilos de Vida, provavelmente 
versando a redução de riscos…
AC – Talvez os elementos da mesa concluam pela necessidade de 
trabalho nesse área; talvez privilegiem a Prevenção ou mesmo o 
Tratamento. A realidade é que todos nós sabemos que, na nossa so-
ciedade, existe um considerável número de pessoas que consome 
substâncias psicotrópicas de um modo que se integra no estilo de 
vida do seu grupo. São frequentemente elementos de subculturas 
e raramente chegam aos nossos serviços. Serão estes consumos 
de algum modo problemáticos? Creio que é tempo de debater este 
assunto, de trocarmos experiências, ouvir saberes de fora do nosso 
meio, tudo na tentativa de percebermos melhor o que se está a pas-
sar e em que medida existe terreno para a nossa intervenção.

António Costa,  Director do Centro das Taipas

XXII Encontro das Taipas



Que critério adoptaram para a realização de mesas de debate?
AC – Há desde logo uma razão para a adopção deste estilo: acredi-
to que é nestas mesas de debate que as pessoas realmente colhem 
mais conhecimento. Presenciar um debate é mais enriquecedor do 
que apenas ouvir falar sobre um tema, mesmo que o orador seja 
sapiente e faça uma boa análise. Nestas mesas estabelece-se ou-
tra dinâmica, há um envolvimento emocional que prende a atenção 
de quem ouve e que contribui para reter a informação. Talvez seja 
uma utopia mas gostaria de, um dia, fazer um Encontro das Taipas 
exclusivamente neste modelo. Quanto aos temas destas mesas, 
foram os que nos pareceram mais actuais: o debate que referiu, 
o das Dependências ou Opções por Estilos de Vida, pareceu-me 
ser urgente na sociedade e, em particular, nos nossos serviços. 
Acho que temos que perceber o que se está a passar em relação 
a estas substâncias e a estas maneiras de as consumir. Creio que 
as conclusões da mesa poderão não andar longe de que, muitas 
das vezes, se trata de estilos de vida... que acarretam riscos, um 
deles o da dependência. As outras duas mesas debruçam-se sobre 
a nova organização dos serviços e sobre questões que se colocam 
à sua volta, nomeadamente os resultados que estamos a ter. Trata-
se de debater se está tudo bem ou se precisamos de reformular 
alguma coisa a fim de optimizar a nossa intervenção nas várias 
áreas de missão. 

Após aproximadamente um ano à frente do serviço, o que mu-
dou na sua vida?

AC – (risos)… Mudou muito! Afastei-me da área clínica. Mesmo 
assim mantive parte do meu ficheiro de utentes porque me pareceu 
útil não perder o contacto com o terreno. Não estou arrependido de 
o ter feito mas confesso que o tempo que dispenso a essa área me 
faz falta para a direcção do Centro…

É proveitoso o facto de ter passado tantos anos na casa?
AC – É! Tenho mesmo a certeza de que se não tivesse o “passado de 
casa” que tenho, não conseguiria fazer o trabalho que faço – é um tra-
balho desenvolvido em equipa, muito ombro a ombro com os colegas, 
em verdadeira cooperação; acredite que temos uma equipa fantástica, 
tanto do ponto de vista técnico como do humano. É isso que nos per-
mite funcionar como funcionamos, não só no serviço do utente como 
também no nosso relacionamento pessoal. Se eu não estivesse pre-
viamente integrado na equipa, não só cientifica como relacionalmente, 
não teria conseguido fazer o trabalho que fiz este ano. Nem pensar!

Está satisfeito pela troca que fez?
AC – Neste momento estou. Confesso que, na altura em que ma 
propuseram, ela não me agradava… acedi porque me pressionaram 
de vários lados e me fizeram sentir que a aceitação era a melhor 
saída para todos. Agora, passado um ano, acho que o trabalho é 
interessante, é um desafio permanente, por vezes um pouco exces-
sivo mas, decididamente, gosto de o fazer. E, como consigo manter 
um pezinho na clínica, também não perco por completo aquilo que 
tinha dantes.
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Excerto do discurso de abertura do Secretário de Estado da Saúde, Manuel Pizarro

“Recordo, ainda antes de exercer funções políticas, o enorme significado que o aparecimento do Centro das Taipas representou para a 
abordagem dos problemas da toxicodependência em Portugal. Verdadeiramente reconheço, como reconhecem todos os portugueses 
que estão bem informados sobre este assunto, o papel fulcral que este Centro das Taipas foi assumindo ao longo destes anos, não só 
pelo trabalho que realizou com milhares de nossos concidadãos, mas pelo que serviu em grande medida enquanto modelo inspirador 
para muitas das nossas unidades e estruturas. Muito mudou entretanto, nalguns aspectos em sentido favorável, porque existe hoje uma 
maior dispersão das unidades. Mas aquilo que representou o Centro das Taipas na abordagem a este fenómeno e a importância do Luís 
Patrício na introdução de um modelo de abordagem humanizado e cientificamente bem baseada dos problemas das dependências no 
nosso País é inegável. 
Eu acho que podemos encarar o tema do combate às dependências, em Portugal, de forma perfeitamente optimista. Se olharmos para 
o decurso dos últimos anos, podemos perceber, sem demagogia mas também sem preconceitos, que há um caminho muito importante 
que tem vindo a ser percorrido. Temos resultados favoráveis no que diz respeito à prevenção - os resultados de estudos relativos ao 
consumo de substâncias ilícitas em meio escolar são, a esse respeito, muito favoráveis; temos resultados muito importantes ao nível 
do tratamento, com um número crescente de cidadãos em tratamento nos nossos serviços; temos resultados bem visíveis, embora 
passíveis ainda de serem melhorados, na área da redução de danos; temos resultados óbvios nas políticas de dissuasão; e podemos 
afirmar, uma década depois da descriminalização do consumo de drogas no nosso Pais, que essa opção está absolutamente validada 
pela experiência social entretanto adquirida. O que verdadeiramente se verificou, dez anos depois, foi que não houve nenhuma explosão 
do consumo de drogas, nem Portugal se tornou qualquer espécie de destino turístico a respeito do consumo de drogas, como alguns 
dos adversários desta medida propunham. Ao contrário, as nossas políticas nesta medida são ainda por cima, do ponto de vista filosó-
fico, no meu entender, as únicas adequadas porque não é possível considerar a dependência uma doença e um toxicodependente um 
doente e, ao mesmo tempo, criminalizar essa doença e esse doente. E esta nossa experiência começa a ter visibilidade internacional e 
ter a possibilidade de vir a ser seguida no plano internacional.
Também na área da reinserção há resultados animadores. Chamo à atenção para o facto de cerca de 60 por cento das pessoas que es-
tão em tratamento nos nossos serviços estarem em programas de substituição opiácea e, desses, 55 por cento terem a sua actividade 
profissional mantida ou recuperada, o que representa um enorme valor para essas pessoas, para nós e para toda a sociedade. Revela 
também a importância do trabalho que temos vindo a realizar e que precisamos de continuar a solidificar.
Também temos que estar atentos às preocupações do presente e do futuro. Temos novas preocupações inerentes às novas atribuições 
do IDT, desde logo aos problemas relacionados com o consumo do álcool, uma área com grande complexidade. E se é verdade que te-
mos razões para estarmos satisfeitos face à diminuição do consumo de drogas ilícitas entre os mais jovens, entre a população em meio 
escolar, a verdade é que no consumo de álcool, essa não é de todo a realidade. Há um aumento do consumo e do consumo excessivo e, 
em várias circunstâncias, tal necessita de uma abordagem do conjunto da sociedade. É necessário abordarmos o fenómeno das drogas 
emergentes e dos novos hábitos de consumo, porventura mais difíceis de abordagem terapêutica porque necessitam de uma nova refle-
xão. E há um enorme espaço para continuarmos a dedicar atenção, permitam-me a expressão, aos nossos “clientes habituais”. Continu-
am a existir e precisam de ter uma atenção redobrada porque temos sempre a aspiração redobrada de melhorarmos os resultados nesse 
domínio que são já, apesar de tudo, significativamente favoráveis.
Por isto tudo, acho muito importante este espaço de debate científico e técnico sobre a abordagem destes problemas ser continuado e 
ainda mais desenvolvido, até porque é verdade que por detrás da política da toxicodependência em Portugal estão decisões de natureza 
política – isso é sempre assim – mas essas decisões de natureza política têm que estar assentes em conceitos técnicos adequadamente 
fundamentados. E subordinadas a um objectivo que é o de melhorar a situação dos cidadãos e a do País. Tem sido um enorme prazer 
e uma gratificante experiência pessoal trabalhar com a liderança do IDT e interpreto o sentimento de todos ou, pelo menos da grande 
maioria, dizendo que o Dr. João Goulão e a equipa que com ele dirige o IDT é, seguramente, uma das mais qualificadas equipas do ponto 
de vista técnico, humano e político que poderíamos ter à frente de um Instituto deste tipo no nosso País e que este trabalho que conse-
guimos fazer em comum, envolvendo todos os profissionais, toda a sociedade e todos os dirigentes do IDT deve ser prosseguido nos 
próximos anos. Houve um período para fazer reformas e mudanças, há um período no qual temos que apostar no sentido da consolida-
ção e da criação de condições para que, em velocidade de cruzeiro, possamos fazer mais e melhor para o nosso País”.
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Manuel Pizarro,

Secretário de Estado da Saúde

Está a iniciar-se uma nova legislatura… Quais 
são as principais prioridades do Ministério da 
Saúde para esta área das dependências?
Manuel Pizarro (MP) – Claramente, por um lado, 
consolidar o trabalho que temos vindo a realizar em 
relação às drogas ilícitas. Temos resultados que, 
sem nos permitirem descansar, são positivos. Te-
mos bons resultados no que concerne à diminuição 
do consumo de drogas ilícitas entre os mais jovens; 
Temos bons resultados relativamente ao número de 
pessoas que estão em tratamento: é o maior número 
de sempre – mais de 35 mil pessoas, uma grande 
parte das quais em substituição opiácea, com bons 
resultados mesmo em termos de reinserção profis-
sional e social; Temos bons resultados na área da 
dissuasão e a nossa política de descriminalização 
começa a ser hoje valorizada mesmo no plano in-
ternacional, mesmo por países que estavam, muito 
avessos a esta estratégia; Temos ainda que melho-
rar na área da redução de danos. Temos resultados 
favoráveis: o número de dependentes com doenças 
de tipo infeccioso pelo vírus VIH ou pelos vírus das 
hepatites tem diminuído mas temos ainda que me-
lhorar. Julgo que temos, agora, que consolidar toda 
esta estratégia. E temos uma enorme área à nossa 
frente, que tem a ver com o consumo de álcool, no 
qual temos, francamente, que melhorar. Tenho a ex-
pectativa de que, até ao final do ano, aprovaremos o 
Plano Nacional de Combate aos Problemas Ligados 
ao Álcool e que isso permitirá desenvolver e ampliar 
mais as estratégias de que temos que dispor para, 
por um lado, resolver o problema do consumo ex-
cessivo em períodos curtos dos mais jovens e, por 

outro, para lidar com o problema do alcoolismo que 
existe em várias camadas da nossa população.

Na parte final da anterior legislatura, justificada 
com a conjuntura mundial de crise económico-
financeira, verificou-se alguma desaceleração 
em termos de investimento por parte do Gover-
no Português em relação ao IDT. Está previsto 
algum reforço no início desta legislatura?
MP – Apesar de tudo, nós temos assegurado o 
aumento dos orçamentos anuais do IDT, até um 
pouco acima do nível dos orçamentos de estado e 
assim continuará a ser… Claro que isso tem a ver 
com a importância que atribuímos aos problemas 
com que o IDT se defronta. Esta missão que o Es-
tado atribui ao IDT para lidar com as dependências 
é muito importante para o País mas há sempre um 
equilíbrio entre os recursos, que são escassos, e 
a necessidade de valorizarmos estas políticas. Te-
mos que ir procurando esses equilíbrios em cada 
momento…

A sua presença na abertura do XXII Encontro 
das Taipas tem algum significado especial?
MP – Eu valorizo muito esta área de actividade por-
que é um exemplo de algo em que o País esteve 
bem. O País definiu com rigor uma estratégia, fê-la 
com o envolvimento dos técnicos e dos políticos e, 
ao longo da última década, com um pequeno inter-
regno, tem vindo a aplicar essa estratégia de forma 
consistente. E estamos agora a avaliá-la e a lançar 
bases para o futuro. Creio que é isso que Portugal 
precisa nas suas políticas públicas: de maior capa-
cidade de diálogo, de solidez técnica nas opções e 
menos de dogmas e de ideias pré-concebidas que 
dificultam o futuro.
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Na sua apresentação, fala muito mais sobre direitos humanos do 
que sobre drogas…
Godofredo Reinicke (GR) – Bom… falo do resultado de uma contínua 
repressão contra as populações cultivadoras de coca na Bolívia.

Um ponto prévio… Coca não é droga…
GR – Coca não é droga. Para nós é um acervo cultural bastante profun-
do, a folha sagrada porque serviu todas as tradições e a sua mastigação 
faz parte da cultura incaica. Temos vindo a preservá-la até aos nossos 
dias e existe praticamente uma simbiose cultural do camponês indígena 
boliviano com a coca.

Como demonstrou, a folha de coca, não transformada em cocaína, 
tem muitas propriedades terapêuticas…
GR – Tem muitas propriedades! E não se trata de um critério nosso. 
Realizaram-se investigações profundas sobre a planta e sabemos que 
contém 14 alcalóides e muitos destes servem para aplicações terapêuti-
cas médicas. No seu estado natural, a folha de coca é utilizada em per-
turbações gastrointestinais, não existe um só cocadero ou uma pessoa 
que masque que tenha problemas de diabetes ou de asma…

Na Europa, é vulgar associarmos os cultivadores de coca ao nar-
cotráfico. É isso que acontece?
GR – É muito fácil atribuir a culpa de um problema aos outros. E, neste 
caso, na cadeia do narcotráfico, é muito fácil atribuí-la à população mais 
desprotegida. O cultivador é visto sob a perspectiva de que planta a ma-
téria-prima para a produção de cocaína e a percepção de uma política 
de repressão está a eliminar de raiz as possibilidades de cultivo porque 
se supõe que se se eliminarem os cultivos não haverá possibilidades de 
produzir cocaína. Era como evitar as vides para evitar que as pessoas se 
alcoolizassem com vinho… Então, o que disse, na minha apresentação, 
é que se temos conhecimentos de transformação do ferro, o mesmo ser-
virá para produzirmos instrumentos de trabalho, para fazermos maqui-
naria para a agricultura mas, simultaneamente, para produzir balas que 
matam pessoas. Como é muito fácil chegar ao cultivador, erradicando-o 
ou aprofundando a sua pobreza – os EUA dão anualmente aproximada-
mente 30 milhões de dólares à Bolívia para o combate ao narcotráfico, 
que servem para fortalecer as forças armadas e não para melhorar as 
condições do cocadero com um desenvolvimento integral e sustentado. 
O cocadero não é tonto, tal como não o são as pessoas que não são 
letradas ou que não têm possibilidades para estudar. O que procuram é 
sobreviver e usufruírem de melhores condições de saúde e de vida com 
as suas famílias. Se lhes oferecermos uma possibilidade alternativa e 
real de vida pelo menos aproximada à da produtividade da coca, que é 
já de si muito precária, ele deixá-la-á com certeza. Mas não deixará de 

ter o seu pequeno terreno destinado ao seu consumo cultural porque o 
mesmo lhe dá resistência, tem uma vertente muito religiosa, de relacio-
namento social, participa nos momentos mais importantes da sua vida e 
da sua morte com cerimónias em que a coca é parte integrante. Desde 
o nascimento de um filho ao casamento de um filho, existe um sem nú-
mero de cerimónias que são acompanhadas com coca… Para o efeito, a 
Bolívia está a realizar um estudo para percebermos qual é exactamente 
a procura cultural da folha de coca para que exista um limite no exce-
dente e evitar que o mesmo caia no narcotráfico. Há um programa e uma 
política do Governo que procura transmitir: Coca sim mas cocaína não.

E isso não poderá também ter os seus riscos?
GR – Claro que sim… A partir do momento em que os EUA já não têm 
presença neste momento na Bolívia – provavelmente melhorar-se-ão as 
relações diplomáticas com outro tipo de políticas mais humanistas, mais 
próximas e respeitosas da dignidade das pessoas – poderíamos pensar 
que os anos de repressão que sofreram os cocaderos, que neste mo-
mento exercem funções de poder, como não conhecem outra mentalida-
de que não a da repressão, poderiam aplicar medidas mais repressivas 
para mostrarmos ao mundo que somos mais eficazes do que éramos 
com o apoio dos EUA. O que coloca a nossa política anti-drogas num 
risco criminalizar muito mais o consumo, a posse de pequenas quanti-
dades, que pode novamente encher as prisões da Bolívia como a fez a 
lei americana…

E, como referiu na apresentação, a prevenção está a ser realiza-
da na Bolívia pelas forças policiais, as mesmas que são treinadas 
pelo exército americano…
GR – A trajectória de violação dos direitos humanos, na Bolívia, a parir 
de medidas que criminalizam e satanizam a folha de coca fez com que 
os camponeses vissem de muito perto a corrupção perpetrada pelas 
forças policiais. A função policial era de interdição mas a mesma era 
acompanhada de corrupção. Deter um delinquente ou um traficante 
maior de folha de coca implicava muitos actos de corrupção levados a 
cabo pela polícia. Uma instituição claramente identificada no meu país 
com corrupção e violência não pode ser agora a que pretende dar lições 
sobre como prevenir face ao uso de drogas…

Prevenir, neste caso, é proibir…
GR – Prevenir é proibir! É essa a moral que impera na polícia nacio-
nal, influenciada pela política dos EUA em que, a título da luta contra 
o narcotráfico, de um esforço nacional contra o narcotráfico, tenhamos 
violações, situações muito graves contra a dignidade das pessoas e que 
sejam essas mesmas as pessoas que falam sobre prevenção.

Para o comércio de muitas substâncias lícitas, psicoactivas ou 

Godofredo Reinicke, médico boliviano, defensor dos direitos humanos
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não, extremamente danosas para o ser humano não existe qual-
quer tipo de legislação proibicionista. Para outras, existe crimina-
lização… Em que medida poderia a liberalização acabar com todos 
esses problemas?
GR – O que pretendemos é avançar gradualmente neste tema. Uma 
das medidas mais importantes seria, primeiro, descriminar o consumo 
pessoal. A lógica diz-nos que quando existe uma política proibicionista 
a atracção para o consumo é maior, bem como os riscos inerentes aos 
mesmos. Simultaneamente, não se deveria controlar apenas o cultivo 
de coca mas também os precursores que vêm de fora do meu país. 
Estamos a falar de ácido sulfúrico, de amoníaco, até de papel higiénico 
que, dentro desta lei, é precursor porque participa no papel de secagem, 
para sacar a humidade da droga… Imagine que populações inteiras es-
tão limitadas no uso de papel higiénico nas zonas de produção de coca 
porque consideram aquele produto precursor… É esta mentalidade que 
devemos mudar mas, inicialmente, há que começar por leis que definam 
os consumidores de drogas, sejam inalantes, seja a pasta base de co-
caína, como um problema de saúde e não como um problema de micro 
tráfico. Na Bolívia, temos limitações nos nossos regimes penitenciários 
e uma lei desta natureza, que não delimita quantidades para vincular 
com o delito, impede a reabilitação de pessoas que acabem no sistema 
prisional. São pessoas que mais depressa se tornam delinquentes do 
que se reabilitam… A ideia é que principiemos por pensar desde uma 
perspectiva de saúde mental e não de delito para que o Governo, as 
instituições e a colaboração internacional apoie medidas enfocadas em 
criar centros de reabilitação e de reinserção social.

O que existe hoje na Bolívia ao nível do tratamento e da redução 
de riscos?
GR – Em redução de riscos nada! Trata-se de um conceito que começa-
mos a trabalhar. No que concerne ao tratamento, existe muito pouco por-

que o Estado não possui essa intuição. Vivemos apenas com esforços 
de ONG que prestam colaboração mas que não têm um enfoque integral 
do problema. Existem ONG que simplesmente oferecem alimentação a 
menores de idade inimputáveis… São crianças que, depois de irem a 
um julgado de menores, não são encaminhados para qualquer centro 
pois não há para onde os transferir… E existe um ciclo vicioso de que o 
narcotráfico se aproveita também a este nível.

Na Colômbia, este tipo de políticas repressivas e ausentes de pre-
ocupações sanitárias, contribuíram para o surgimento de grupos 
armados como as FARC. Teme que o mesmo possa suceder na Bo-
lívia com os cultivadores de coca?
GR – Qualquer medida repressiva – e há 20 anos que isto se passa na 
Bolívia – pode ocasionar uma saída desse tipo… A vantagem é que, na 
Bolívia, os nossos camponeses são pacíficos.

Até qualquer dia…
GR – Sim, até qualquer dia… Mas agora o movimento camponês está 
no poder e não o irá permitir. Mas, fruto desta consciencialização de que 
os camponeses têm na Bolívia, conseguiu-se chegar a um estado de 
cooperação compartida para racionalizar os cultivos de coca. Apenas 
um espaço dos seus terrenos será dedicado ao cultivo de coca para 
poder dar subsistência à sua família, que não exceda a possibilidade de 
exceder uma remuneração básica mensal, que são 70 dólares. Se existe 
este programa para racionalizar voluntariamente através da força nacio-
nal, se existe esta vontade de nacionalizar a luta contra o narcotráfico 
porque nos liberámos um pouco desta cultura de repressão que os EUA 
nos impunham e se existe esta vontade da cooperação internacional 
de se co-responsabilizar face ao problema, e das desvantagens face 
à pobreza com que vive o camponês boliviano, teremos uma cobertura 
muito maior, uma luta muito mais efectiva contra o problema das drogas. 
A guerra contra as drogas é algo que não aceitamos. É algo violento, de 
reacção, que experimentámos quase durante uma geração de pessoas 
que viveram em violência cujos resultados não queremos ver repetidos. 
Há instituições da América Latina e ex-presidentes que pensam o fenó-
meno e objectivam o problema negando que a guerra contra as drogas 
tenha tido um bom resultado. Temos que promover uma viragem con-
ceptual e de aplicação de uma política mais humanista e que permita 
que, desde as comunidades locais, possamos solucionar o problema.

O camponês cultivador de coca continua a ser um escravo?
GR – Não é propriamente um escravo mas têm muitas limitações eco-
nómicas. E estas, de alguma maneira, escravizam. Mas existem para-
lelamente limitações sociais, limitações do ponto de vista do acesso à 
saúde, de estudo, de oportunidades… É complicado, um marco grave 
que potencia problemas de desnutrição, de delinquência, de violência, 
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de prostituição, de dependências… Não se pode tratar apenas a depen-
dência como algo específico. Existe aqui uma série de problemas que 
acompanham a possibilidade de consumo de drogas.

A eleição de Evo Morales, um camponês, renovou esperanças na 
Bolívia. Em que medida poderá a mesma produzir mudanças numa 
sociedade em que a teia da corrupção se encontra fortemente en-
raizada?
GR – Creio que essa esperança continua. Cada vez se vê mais solidez 
de pensamento, inclusive na classe média, tradicionalmente criminali-
zadora face à população camponesa. Em Dezembro, teremos novas 
eleições nacionais e, pela primeira vez, um presidente boliviano reúne 
quase 70 por cento da simpatia da população, o que nos dá a certeza 
de que continuará por mais cinco anos. O que nos confere também a 
esperança de que estas dinâmicas alterem. O único risco que prevejo 
no tema do narcotráfico é que queiram mostrar eficiência no tema da de-
fesa ou no afrontamento da questão das drogas e, sem se darem conta, 
entrem num sério problema de criminalizar ainda mais para mostrarem 
eficiência.

O Dr. Godofredo Reinicke dirige uma instituição local, realizando 
um trabalho que o levou a ser distinguido pelo Governo Boliviano 
face a préstimos em favor dos direitos humanos. O que faz concre-
tamente a Puente Investigacion y Enlace?
GR - A instituição que dirijo procura alcançar um relacionamento entre 
a sociedade civil e o Governo e colocar em mesas de diálogo uma nova 
dinâmica para enfrentar o problema das drogas, a partir da redução de 
danos, da descriminalização e da participação comunitária. Entendemos 
que este papel deve ser exercido em comparticipação com outros países 
por forma a estendermos esta dinâmica, com países progressistas como 
Portugal, em países onde as sensibilidades e oportunidades estão à flor 
da pele. É com estes países que podemos fazer algo se houver cola-

boração e não me refiro a apoios ou ajudas mas de responsabilidades. 
Isso poderá melhorar as condições que temos desde os pontos de vista 
dos direitos humanos, de dignidade e de soberania dos países. Actual-
mente, desde a Puente Investigacion y Enlace estamos a trabalhar em 
conciliações para problemas de qualquer índole em temas de aproxima-
ção e facilitação de diálogo e usufruímos de um certo grau de influência 
junto dos governos, tanto municipais como nacionais, o que nos permite 
ter uma certa transparência no trabalho que realizamos. O que preten-
demos é influenciar as dinâmicas e políticas locais para se realizarem 
trabalhos bons e respeitáveis, em que haja participação comunitária.

Alguma vez sentiu a sua vida em perigo no exercício desse traba-
lho?
GR – Eu trabalhei durante 12 anos num lugar onde a violência era diária. 
Atendia três, quatro, cinco casos de violações que se davam simultane-
amente. No meu primeiro ano, recebi mais de 3600 denúncias. E nes-
se cenário de disparos, de violência de múltiplas formas, também sofri 
atentados contra a minha pessoa. Recebi disparos de armas de fogo da 
polícia nacional. Provavelmente de ameaça porque sou entendido como 
um homem grande porque sou branco… Ameaças no meu escritório, 
tentativas de me produzirem danos… Tenho um treino bastante forte em 
direitos humanos e aprendi a usar armas como o diálogo e a conciliação. 
Ser tranquilo e prudente não era fácil face ao contínuo risco mas há algo 
que nos empurra para este trabalho porque vemos que a injustiça está 
aí permanentemente. Nenhuma criança tem culpa de nascer num lugar 
onde vão estar continuamente a agredir e violar os seus pais. E é um pe-
rigo gerar esse tipo de consciência nas crianças, sob pena de amanhã 
estarmos perante uma nova Colômbia. Este processo de ascensão de 
um camponês como Evo Morales ao Governo permitiu criar uma sensa-
ção mais de paz. Já não existe esse tipo de violações, apesar de ser a 
mesma polícia que trabalha aí, a mesma que violou e que hoje fala de 
paz… Não há muita confiança mas há esperança…
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CRI de Viana

CRI de Viana Intervém 
em Redução de Riscos 
no Ensino Superior

A Recepção ao Caloiro do Instituto Politécnico de Viana do Castelo foi o mote para 
seis noites de intervenção em redução de riscos, de 1 a 6 de Novembro, promovidas 
pelo CRI de Viana do Castelo. As equipas de rua do Gabinete de Atendimento à Fa-
mília – Estrada com Horizontes e Linhas e Rabiscos mobilizaram oito profissionais, 
dois voluntários e uma estagiária, ao que se associaram três técnicos do IDT (da 
Redução de Danos, Prevenção e Tratamento) e ainda 20 voluntários do Curso de Li-
cenciatura em Enfermagem. Previamente, cada voluntário teve 24 horas de formação 
dada pelo IDT – CRI de Viana do Castelo. O contexto da intervenção foi o recinto da 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão do IPVC, uma tenda coberta com 1800m2 
e 2000m2 de espaço aberto relvado. Pretendeu-se, através da abordagem relacio-
nal, evitar consequências resultantes do (ab)uso de substâncias psicoactivas, pela 
proximidade, aconselhamento em relação à utilização de substâncias, fornecimento 
de informação, suporte e intervenção em crise, gestão de conflitos, referenciação 
e trabalho com os organizadores dos eventos – condições de segurança para os 
frequentadores. Dependências marcou presença no evento e conversou com Hélder 
São João, coordenador da RRMD do CRI de Viana do Castelo.

Estamos num espaço frequentado por pessoal jovem, que se junta aqui para “curtir”, beber uns copos, 
alguns dos quais consomem outras coisas mais… Que ingrata missão é esta de lhes dizer para bebe-
rem com moderação, que fazem mal ao consumirem em excesso determinadas substâncias…
Hélder São João (HJ) – A questão é que não estamos aqui para isso nem o nosso objectivo ou o da redução 
de riscos passa por dizer às pessoas que elas fazem mal… As pessoas tomam as decisões que entendem que 
devem tomar…

É uma questão de ajudar a gerir prazeres e riscos?
HJ – Exactamente! O que se pretende é estabelecer uma relação. Desengane-se quem acha que o nosso prin-
cipal instrumento de trabalho neste tipo de intervenção é dar flyers e preservativos ou fazer testes de alcoole-
mia. Esse é apenas um meio para chegar aos frequentadores da noite. Quando se tenta fazer redução de riscos 

“Calorias”  num  

contexto recreativo
* Sérgio Oliveira

È verdade, a festa para entrar 
no ensino superior, leva a ex-
cessos (des) controlados por 
jovens que muitas vezes se 
excedem na forma e no con-
teúdo dos “doutores” peran-
te os caloiros levando estes 
jovens a atitudes e situações 
muito pouco dignificantes e 
que deixam muito a desejar… 
porque é de excessos ou me-
lhor de abusos que estamos 
a falar, é necessário que ins-
tituições e jovens voluntários 
caminhem para o “campo da 
batalha” também conheci-
do como o recinto da festa, 
com o objectivo de estabele-
cer contacto com os normais 
frequentadores, distribuindo 
informação útil sobre o uso e 
abuso das drogas, incluindo o 
álcool, prevenindo comporta-
mentos de risco, identificando 
e encaminhando as situações 
mais complicadas… Nessa 
abordagem e sobre os con-
sumos abusivos do Álcool, 
utilizam o alcoolímetro, para 
avaliar a taxa de alcoolémica 
e tentam evitar que os jovens 
conduzam sob efeito de álco-
ol, promovendo a sua segu-
rança e prevenindo possíveis 
acidentes de viação.
E é assim durante as noites da 
festa, “sempre a abrir” no que 
toca ao copofone ou à “faixa 
da gansa” passando por en-
tre abusos e ruídos bailando 
ao som da “moca”e voando 
por um ninho de cocas até se 
saber quem é o campeão das 
tascas…e assim se destrói 
a tradição académica… Não 
meus queridos amigos, não 
sou tão “cota” como pareço 
aparentar, nem sou o tal con-
servador com que me quereis 
rotular, sou um “velho jovem” 
que ama a vossa geração a tal 
ponto de querer partilhar con-
vosco alguns conceitos de 
vida e de valores que valeria a 
pena discutir… não é abusan-
do das substâncias que nos 
“integramos no grupo”.
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directamente com quem está a consumir, neste caso maioritariamente 
álcool, conseguimo-lo através da relação. Através desta relação que se 
vai estabelecendo com o utilizador, conseguimos perceber em que me-
dida se pode ajudá-lo a gerir os seus riscos e os seus prazeres.

Neste caso específico, o que representa gerir riscos? Diminuir 
consumos?
HJ – Antes de mais, é preciso assegurar que a pessoa tenha informação 
suficiente sobre o que está a consumir. Muitas vezes, as pessoas não 
têm noção de que existe um determinado tipo de cuidados que se podem 
ter para evitar um determinado tipo de consequências. Numa noite em 
que alguém está com uns copos a mais, se lhe dermos um flyer, essa 
pessoa não vai ler. O flyer é um meio para chegarmos a alguém; o que 
pretendemos é que coloque o flyer no bolso e não o deite fora e a sua 
concepção e desenho foi pensada com esse intuito. Se a relação for 
sendo criada ao longo dos dias, se calhar num primeiro dia só entrega-
remos o flyer, no segundo dia o jovem até vem ter connosco e, a partir 
daí, através da relação que se vai estabelecendo, vamos tentar perceber 
que padrões de consumo faz, tentar confrontá-lo com o seu estado na 
noite anterior, provocar-lhe alguma dissonância… é este o tipo de abor-
dagem…

Esta experiência é nova para o CRI de Viana?
HJ – Este é o segundo ano em que fazemos este tipo de intervenção e 
o quarto momento em que a realizamos. Tivemos, no ano passado, uma 
experiência piloto, que foi a recepção ao caloiro, em 2008, estivemos na 
Semana Académica, tal como sucedeu este ano. Quanto à primeira, há 
que realçar que também é muito interessante trabalhar com os empre-
sários da noite. Quando, pela primeira vez, entrei para “negociar” com 
o dono da discoteca, apercebi-me que estava sensível para este tipo de 
trabalho e que teria que fazer muitas alterações, quer ao nível da venti-
lação, quer do pavimento e mesmo em termos de segurança. Trabalhar 
em redução de riscos é também trabalhar com todos esses agentes que 
estão envolvidos na organização do evento.

Como tem sido o feed-back da vossa população alvo desde o início 
da vossa intervenção?
HJ – Numa primeira fase, quando saímos para noite, nunca se tinha fa-
lado da redução de riscos nem tinham estado disponíveis estes serviços 
neste território. O que constatamos hoje é que, mesmo neste contexto, 
as pessoas se mostram muito disponíveis. As substâncias mais con-
sumidas são o álcool e a cannabis e, como tal, as pessoas estão mais 
disponíveis à interacção. No primeiro ano, não nos conheciam e aquilo 
que normalmente víamos nos festivais era uma ambulância, contratada 
para estar ali à espera que o frequentador se sentisse mal para o levar 
à urgência, onde se expõe e é estigmatizado. O que nós pretendemos 
é não chamar a ambulância, se possível. O serviço é inovador por vá-
rios motivos, desde logo porque temos pares líderes que frequentaram 
a nossa acção de formação e, depois, porque os técnicos que aqui es-
tão, embora sejam enfermeiros, estão subordinados ao objectivo de es-
tabelecer relação. O que queremos é estar próximos de quem está a 

frequentar o evento, que percebam que têm um serviço de proximidade 
junto deles, que se precisarem de ajuda é ali que devem recorrer. Claro 
que o primeiro ano foi quase exclusivamente de divulgação do serviço, 
tivemos o cuidado de, através da organização do evento, pedir ajuda 
para anunciarem e divulgarem o serviço. Algo que nos apercebemos 
foi que o alcoolímetro, enquanto estratégia, foi algo bombástico porque 
toda a gente tinha a curiosidade de perceber em que nível estavam… 
Nós não temos grande interesse em percebermos se está com 0,5 ou 
0,9… Já sabemos que consumiu e que não pode conduzir naquele mo-
mento. Mas funcionou como um óptimo instrumento para aproximar e 
cativar as pessoas. Sem perder o fio condutor que é a relação que se 
vai estabelecendo. Claro que num primeiro ano fez muito sucesso o al-
coolímetro mas as pessoas, hoje, já interagem connosco e nós também 
já percebemos como podemos explorar algumas motivações para os 
consumos. Na primeira queima, em relação ao alcoolímetro, fizemos 
cerca de 200 testes e na segunda fizemos 636… Dá para perceber que 
a receptividade é cada vez maior. Queríamos, no próximo momento, ter 
duas equipas: uma no recinto e outra no parque de estacionamento. A 
questão do alcoolímetro é interessante para aproximar, para estabelecer 
uma relação, para saber por que quer saber como está, por que vem 
pela segunda vez e, entretanto, continuou a beber, por que está a tentar 
ultrapassar limites e o que representa esta questão do limite… Acima de 
tudo, perceber a motivação daquele consumo naquela noite. Obviamen-
te, se é um caloiro que acabou de entrar ou um estudante que acabou 
o curso, acaba por ser perfeitamente normal que esteja a festejar. Mas 
que esteja informado, que conheça os riscos, que saiba onde está o 
serviço se precisar de ajuda, que saiba ajudar os colegas… Até para 
ele próprio saiba tomar decisões, com consciência de até onde quer e 
pode ir…

É possível mensurar um retorno em termos de saúde pública a par-
tir do trabalho que realizam?
HJ – O melhor dado que posso dar é que fizemos a primeira queima e 
não chamámos uma única ambulância, fizemos a segunda queima e 
chamámos uma ambulância no final de uma noite devido a um consu-
mo por parte de uma rapariga inexperiente… E estamos aqui na quinta 
noite da recepção ao caloiro e ainda não chamámos uma única ambu-
lância. Creio que não chamar ambulâncias, não haver acidentes, termos 
a certeza que quando alguém não se sente bem, vem ter connosco ou 
algum amigo nos procura… isto é redução de riscos, saber onde estão 
os amigos, onde mora, se vai de carro ou não e assegurar que vai acom-
panhado para casa. Até para as famílias, que estão em casa, confere 
mais tranquilidade. No próximo ano, pretendemos estar na Latada e nos 
cortejos académicos e desenvolver acções direccionadas às famílias. 
Ao termos aqui a PSP, significa que também conseguimos fazer esse 
trabalho com eles e porque percebem que é importante tentarmos fazer 
algum trabalho de retaguarda e não deixarmos que os estudantes pe-
guem no carro sob o efeito de álcool e tenham acidentes ou que esteja à 
saída a Brigada e os mande parar… Temos vários indicadores que nos 
permitem concluir que alguma coisa se está a fazer no terreno. As pes-
soas estão, de facto, a ter mais controlo nos seus consumos.



Numa prática inovadora entre a ET da Marinha Gran-
de e a escola. Estes jovens conviveram com uma re-
alidade muitas vezes escondida onde os problemas 
determinados pelo consumo de drogas, só podem ser 
enfrentados a partir de respostas e pelo conhecimen-

to efectivo dos profissionais. O contacto destes jovens 
com pessoas que sofrem, podem e devem mostrar os 
caminhos que pela força dos seus saberes e compe-
tências podem resultar melhor no desenvolvimento da 
sua profissão…

Jovens enfermeiros, 
juntam-se num seminário 
a “Cuidar pessoas 
com Toxicodependência”

Presidente do IPL

Que importância assume para a formação des-
tes futuros enfermeiros a realização de estágios 
como este?
Elisío Pinto- A importância é muito vasta, não só 
na sua profissão mas, igualmente, na sua forma-
ção como cidadãos. Porque são jovens que se 
misturam com outros jovens e que ficam com sa-
beres, com ideias mais claras sobre o problema 
da toxicodependência, que poderão utilizar nas 
suas relações sociais, para além das relações 
profissionais que irão exercer no futuro. A sua re-
lação social e com os pares é de extrema impor-

tância. É fundamental que vivam essas experiên-
cias. Aliás, vê-se a forma como eles abordaram 
os temas, uma forma entusiástica e interessada. 
Apesar de terem revelado algum receio sobre a 
forma como lidar com estas situações quando 
iniciaram a experiência. Sabemos perfeitamente 
que temos medos quando não conhecemos as 
coisas e, à medida que as vamos conhecendo, 
vamos perdendo esses medos e aprendendo a 
lidar com as circunstâncias. Daí que estas expe-
riências dos alunos no IDT, seja nas ET ou nou-
tros departamentos, é extremamente importante, 
quer do ponto de vista profissional, quer na ver-
tente social e na abordagem entre pares.

A ET da Marinha Grande

“A ET da Marinha Grande é, na minha opinião, muito especial. Nasceu a partir de uma necessidade que eu próprio identifiquei quando 
estava na ET de Leiria. Já desde o Algarve, sempre tive o tal bichinho da intervenção das equipas de rua e um dia, sem conhecer, visitei 
a Marinha Grande e identifiquei ali um foco numa fábrica, com cerca de 80 toxicodependentes a viverem ali, a dormirem e a consumirem. 
Levantámos o problema, ao qual o IDT foi muito sensível e criou-se esta ET. Que tem para os técnicos que lá trabalham um valor muito 
especial: identificámos, criámo-la e agora estamos a desenvolvê-la. Não é muito diferente das outras mas, se calhar, tem uma compo-
nente sentimental muito grande. Nós, para prestarmos bons cuidados aos nossos utentes, temos que perceber o seu mundo, conhecê-lo 
e ser também bons técnicos e boas pessoas”.

CRI Leiria
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Que objectivos perseguem ao vir para o ambiente escolar, com técnicos de saúde, 
falar de prevenção em meio escolar?
Carlos Iglésias (CI) - Esta ideia partiu, essencialmente, de devolvermos à comunidade es-
colar o que a mesma pratica quando está nos nossos campos de estágio, no ensino clínico 
da saúde mental e psiquiatria na área da toxicodependência. Portanto, estamos a devolver 
à comunidade escolar em geral, no Instituto Politécnico de Leiria, o resultado disso mesmo. 
Faz todo o sentido que o IDT venha até à escola, tal como a escola vai até ao IDT porque 
esta parceria é sempre muito positiva. O IDT adquire, na minha opinião, uma mais-valia, que 
é o despertar dos técnicos, que por vezes estamos um pouco adormecidos acerca das no-
vas metodologias e ciências em que, por obrigação, a escola está muito mais actualizada. E 
a escola vai buscar aos nossos campos de estágio o nosso know how, a nossa experiência 
e o nosso trabalho de terreno. A prevenção tem que estar nas escolas, nas famílias, na rua, 
nas polícias, em todo o lado. Faz sentido ser aqui como primeiro passo porque estes jovens 
alunos de enfermagem vão ser amanhã futuros profissionais e vão estar em diversos sítios: 
em hospitais, em centros de saúde, urgências, blocos operatórios, cuidados intensivos, seja 
onde for passam utentes que, para além da problemática da toxicodependência, terão ou-
tros e o estigma fica ultrapassado e, se calhar, focou outro olhar.

Os enfermeiros que, normalmente, são associados ao tratamento. Aqui, surge um en-
foque sobre o seu papel na prevenção… Trata-se de uma mudança de paradigma?
CI – Eu sou um pouco suspeito para falar sobre isso porque, enquanto enfermeiro do IDT, 
e já de há alguns anos, vindo do Algarve até à Região Centro, sempre achei que o segredo 
do sucesso do amanhã estava na prevenção. O de hoje é, efectivamente, o tratamento, a 
diminuição de danos e riscos, a intervenção comunitária. Mas o do amanhã é, de certeza 
absoluta, a prevenção. Se prevenirmos bem hoje, diminuiremos de certeza a toxicodepen-
dência no futuro, portanto, essa é aposta na qual acredito e na qual o enfermeiro tem um 
papel importante porque lida com a pessoa durante 24 horas.

Ouvimos os alunos a falarem num mundo da droga, uma expressão entretanto em 
desuso no meio técnico… Em que medida será necessária mais informação para 
estes jovens em meio escolar?
CI – Eu fiz questão de propor um desafio aos alunos: como entrámos, o que vimos e como 
saímos… E eles entraram, tal e qual, com o espírito que a grande maioria tem: o mundo da 
droga, o medo, o receio da relação e, depois de saírem, verificaram o contrário. Ou seja, 
ainda temos um longo caminho a percorrer para efectivamente tirarmos estes rótulos. Hoje, 
cada vez mais, interessa o produto. O rótulo é secundário, o que interessa é a pessoa. E 
esta, às vezes, surpreende-nos. E, neste caso, surpreendeu-os muito enquanto alunos e 
isso foi, de certeza, uma mais-valia que tiraram.

Este estágio promove o contacto com os doentes ou limita-se à observação?
CI – Não. Este estágio elege como objectivo a oferta de uma fase de integração na equipa, 
sempre no contexto multidisciplinar, interagindo e nunca individualizando mas, essencial-
mente, depois virado para o mundo da enfermagem, que é o nosso, prestando cuidados 
directos, sempre sob a orientação do seu orientador de estágio, que neste caso sou eu mas 
com eles a praticarem, a interagirem e a prestarem cuidados directos aos nossos utentes. 
Gostaria de acrescentar que na ET da Marinha Grande, sempre que há a presença de 
alunos, os índices de ansiedade e até de alguma má disposição dos utentes diminui. São 
jovens, interagem de uma maneira jovem e, quanto mais não seja, pela promoção da boa 
disposição dos nossos utentes, é uma mais-valia temo-los connosco.

Carlos Iglésias, ET – Marinha Grande
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I Encontro Regional de 
Voluntários de Redução 
de Riscos em Contexto 
Académico
A cidade do Porto acolheu, no passado dia 21 de Novembro, o I Encontro Regional 
de Voluntários do Projecto “Redução de Riscos em Contexto Académico”. Durante 
um Sábado, da parte da manhã foram discutidas dinâmicas e experiências locais. 
Na sessão da tarde, foram apresentados os dados nacionais do projecto “Redução 
de Riscos em Contexto Académico” – GIES e realizados grupos de trabalho e de 
reflexão em torno de temáticas como as Motivações pessoais e societárias do Volun-
tariado, o Voluntariado em Meio Académico e A Gestão de Voluntários. Após a apre-
sentação das conclusões dos grupos de trabalho, David Rodrigues, Coordenador da 
Juventude de Braga da CVP, dissertaria sobre O Voluntariado Hoje.
Dependências marcou presença na sessão e entrevistou Adelino Vale Ferreira e Joa-
na Coutinho, Representante da Delegação Regional do Norte do IDT no GIES- Grupo 
de Intervenção no Ensino Superior..
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Ao Sábado é que se trabalha…
Adelino Vale Ferreira (AVF) – (risos)… Pois, o Sába-
do é um dia de trabalho na nossa cultura de tradição 
judaico-cristã. É evidente que a evolução das socie-
dades e dos direitos dos trabalhadores ditaram que 
passasse a ser uma excepção trabalhar-se ao Sábado. 
Mas é um dia bom, no sentido em que as pessoas se 
encontram mais descontraídas, não tendo o habitual 
stress das agendas e compromissos e, neste caso, 
parece-me uma boa oportunidade para reunirmos os 
jovens voluntários de várias áreas da região Norte. 
E as pessoas podem estar descontraídas, num con-
vívio natural e partilhar todas estas experiências que 
decorreram no ano lectivo no projecto de intervenção 
em meio universitário na redução de riscos. É também 
uma forma de juntar estes jovens dos vários distritos e 
localidades, no sentido de criar uma coesão, uma linha 
uniforme de conduta, de poderem partilhar experiên-
cias e conviver e, com isso, também construirmos uma 
dinâmica importante, que apenas podemos alcançar 
na partilha e reflexão conjunta. Os objectivos essen-
ciais da Delegação, ao assumir o compromisso ineren-
te a este encontro, em termos operacionais, prendem-
se com a realização da avaliação de um percurso de 
um ano e perspectivar o que se poderá fazer no futuro 
e, por outro lado, construir a coesão do grupo e uma 
dinâmica associada ao voluntariado. Estes jovens são 
extremamente importantes face à sua capacidade de 
poderem passar a mensagem e, assim, solidificar o 
que pretendemos fazer neste contexto.

É um projecto que se insere no paradigma da inte-
gração das respostas?
AVF – Sim, é evidente que o paradigma de base são 
as respostas integradas. E a integração faz-se, não só, 
no sentido dos objectos de intervenção mas também 
de construir esta dinâmica, esta interligação e esta 
partilha entre nós e a comunidade, em que os jovens 
são, de facto, importantíssimos.

Estes jovens voluntários têm acesso a formação?
AVF – Sim, o programa inclui uma formação inicial, que 
lhes foi dada, na área das dependências, da educação 
para a saúde e das técnicas de intervenção e alguns 
já têm alguma formação dos próprios cursos mais li-
gados à intervenção social e à saúde. Mas existe uma 
formação específica, que é dada no início.

Quem são e para que servem os voluntários?
Joana Coutinho (JC) – Os voluntários que aqui estão hoje são alunos universitários a 
quem demos formação específica para poderem intervir, conjuntamente com os técnicos 
do IDT, no âmbito do Projecto de “Redução de Riscos em Contexto Académico”. O IDT tem 
estado a intervir activamente durante as semanas académicas, numa lógica de prevenção 
e de redução de riscos associados ao consumo de substâncias psicoactivas. Em termos 
genéricos, temos distribuído materiais informativos sobre precauções e riscos associados 
ao consumo das referidas substâncias, preservativos femininos e masculinos e realizado 
testes de alcoolemia. Temos também efectuado alguns encaminhamentos em situação de 
crise para o INEM e para os gabinetes de enfermagem que estão disponíveis nos espaços 
onde decorrem as noites da Queima. Nesse sentido, os voluntários têm um papel muito 
importante porque, desde logo são estudantes a intervir junto de outros estudantes, numa 
lógica de intervenção pelos pares, muito mais facilitadora ao nível do estabelecimento do 
contacto e da relação. 

Só intervêm em contexto académico…
JC – Em contexto Académico, os voluntários têm participado na Queima das Fitas e na 
Recepção ao Caloiro. O objectivo deste I Encontro é, de alguma forma, consolidar a iden-
tidade deste grupo para podermos trabalhar de uma forma mais continuada, noutras festi-
vidades académicas que vão decorrendo ao longo do ano.

São acompanhados por técnicos nas intervenções que fazem?
JC – São sempre acompanhados por técnicos do IDT nas suas intervenções. Técnicos 
esses que são de diferentes áreas, desde psicologia, enfermagem, serviço social, etc, que 
os acompanham durante todas as noites de intervenção. Na Queima das Fitas temo-lo 
feito entre as 11 da noite e as 4 da manhã.

O que é, concretamente, o GIES?
JC – GIES significa Grupo de Intervenção no Ensino Superior. É um grupo do IDT que pro-
cura, através da sua acção, promover as interfaces entre o Instituto e o meio universitário, 
portanto, os seus objectivo e a sua intervenção, não se esgotam no Projecto de “Redução 
de Riscos em Contexto Académico”. Procura potenciar múltiplas interfaces com o meio 
universitário, ao nível também de outras áreas de missão do IDT como sejam a prevenção 
ou o tratamento.

Esta intervenção é avaliada?
JC – Esta intervenção é avaliada e hoje, da parte da tarde, irei fazer a apresentação de 
alguns resultados nacionais relativos à intervenção realizada em 2008 e 2009.

Parece-lhe que os jovens académicos têm a noção dos riscos que poderão correr 
face ao abuso de determinadas substâncias, normalmente utilizadas nestes con-
textos?
JC – Creio que alguns deles terão essa noção mas é importante que este trabalho conti-
nue para que consigamos melhores resultados no futuro.

Adelino 

Vale 

Ferreira

Joana Coutinho



 J.F. Campanhã

Educação e 
protecção face às 
toxicodependências
Fernando Amaral, Presidente da Junta de Freguesia de Campanhã

Durante o simpósio sobre educação e protecção face 
às toxicodependências que se realizou no auditório da 
Junta de Freguesia de Campanhã, dependências ouviu 
o presidente Fernando Amaral a explanar o diagnósti-
co daquele que a cidade conhece como um “território 
problemático”mas muito maltratado pelo executivo ca-
marário. È um território muito vasto, onde continuam por 
resolver muitos dos seus problemas, mas que naquilo 
que compete à junta de freguesia, continuaremos a pro-
mover iniciativas de integração, e de apoio aos jovens e 
às colectividades por forma a que todos tenham uma in-
tervenção de cidadania na defesa do bem comum. Não 
pouparemos esforços na luta contra o estigma social, no 
combate à pobreza e à inclusão social, porque só as-
sim, é que poderemos ter uma população conhecedora 
dos problemas da toxicodependência, que infelizmente 
nesta zona da cidade ainda subsistem…Gostaria ainda 
de referir que Campanhã é uma freguesia heterogénea, 
que muitas vezes é vista apenas pelo lado negativo, con-
tudo gostaria de deixar aqui uma mensagem…conhe-
çam o povo de Campanhã e saberão dos mais altos va-
lores de solidariedade que todos perfilhamos…

Que objectivos perseguiu a organização deste Simpósio?
Fernando Amaral (FA) – Este simpósio tem em mente analisar as ra-
zões que este tema apresenta, essencialmente no sentido da prevenção. 
Gostamos de enfrentar este problema de frente, não queremos fugir, 
nem afugentar todos aqueles que aqui vivem este grave problema da to-
xicodependência e tudo aquilo que está envolvente. Portanto, achámos 
por bem termos as pessoas próprias, conhecedoras do tema, para assim 
o debaterem e, assim, criarmos as condições para que todas as institui-
ções que devem, por obrigação, enfrentar este problema e minimizá-lo, 
estarem prontas a darem o melhor de si e ajudarem a disseminar o pro-
blema da toxicodependência na cidade.

Como é gerir um território tão complicado, com bairros problemáti-
cos e em permanente degradação e com uma autarquia que vai fe-
chando os olhos a uma população extremamente estigmatizada?
FA – É bem difícil… Como deve calcular, as nossas possibilidades e o 
nosso poder, em termos de acção, é muito limitado. E, portanto, o que 
fazemos é actuar junto das instituições que poderão chamar a atenção 
de quem tem por obrigação resolver esses mesmos problemas. E, ne-
cessariamente, a Câmara Municipal do Porto tem uma palavra muito 

importante no que respeita à prevenção da toxicodependência porque, 
ao fazer a disseminação dos problemas por vários bairros, está a desen-
raizar e a desestruturar muitas famílias, fomentando o aparecimento de 
muitos fenómenos sociais que, por sua vez, levam ao surgimento destes 
problemas da droga.

A população de Campanhã reforçou a confiança que depositava em 
si nas últimas eleições. Sente maiores responsabilidades?
FA – Quando temos a responsabilidade de zelar pelos interesses de uma 
freguesia como Campanhã, necessariamente, temos que corresponder 
a essas expectativas que foram criadas. E tudo iremos fazer no senti-
do de ajudarmos as pessoas que aqui vivem, individualmente e no seu 
conjunto, para que este problema, que é avassalador, tenha soluções e 
encontre aqui um campo em que possamos trabalhar de modo a irmos 
ao encontro a essas expectativas entretanto criadas.

Como define a população de Campanhã?
FA – É uma população boa e trabalhadora que vive numa freguesia bem 
linda, com gente para quem vale, de facto, a pena trabalhar. Necessaria-
mente, criou-se aqui um estigma, dizendo-se que Campanhã é uma zona 
onde há muita violência e pobreza, o que não corresponde à verdade. Há 
muita gente que vive nos bairros de Campanhã, que é muito boa e tra-
balha e tenho feito muito por esta zona Oriental do Porto. Portanto, creio 
que, em conjunto, encontraremos as soluções necessárias para obviar a 
todos os problemas existentes.

O Plano de Pormenor das Antas está esquecido?
FA – Na verdade, está bastante atrasado… Não diria que está esque-
cido e esperamos que, com este novo elenco da Câmara Municipal do 
Porto, e porque também é o último mandato que realizarão, olhem para 
a zona Oriental. Se se diz que não há um País forte sem um Porto forte, 
eu diria que sem uma Campanhã forte também não haverá com certeza 
um Porto forte.
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Revista científica 
australiana distingue 
política pública  portuguesa
Fátima Trigueiros - IDT

A Of Substance, http://www.ofsubstance.org.au, é uma 
revista científica australiana on-line dedicada às boas 
práticas e investigação em matéria de álcool, tabaco e 
outras drogas, e a sua consulta é considerada essencial 
por todas as organizações e indivíduos que trabalham 
com a população afectada pelo uso de substâncias aditi-
vas. A revista publica 4 números por ano e tem uma pro-
jecção global. Os seus artigos cobrem temas regionais, 
nacionais e internacionais.  É financeiramente apoiada 
pelo Commonwealth Department of Health and Ageing. 
Portugal foi um dos países visados no quadro da série 
de artigos sobre as abordagens nacionais às drogas, 
devido ao interesse suscitado pelas suas políticas ino-
vadoras. Porque se destina a um público muito vasto, o 
artigo contextualiza Portugal em termos económicos e 
sociais e faz um breve historial das políticas de droga, 
descrevendo as políticas recentemente implementadas 
e os resultados sustentados em estudos e dados estatísti-
cos apurados mais significativos.

Com a descriminalização do consumo pessoal e o programa de troca de 
seringas nas prisões, Portugal está a ter uma vantagem inovativa, entre 
outros países da UE, na luta contra o álcool e outros problemas da droga. 
Situado na margem ocidental do sul da Europa, Portugal compreende um 
território continental e duas regiões autónomas, os arquipélagos dos Açores 
e da Madeira no Oceano Atlântico, a oeste do Continente. A Austrália tem 
84 vezes o tamanho de Portugal, que totaliza 91 900 km. A população de 
Portugal é de cerca de 10.600.000, pessoas, das quais aproximadamente 
23% vivem em áreas rurais. Portugal é uma república constitucional semi-
presidencial desde 1974, quando um golpe militar devolveu o poder aos 
civis, na sequência do qual se realizaram eleições democráticas. Os princi-
pais órgãos constitucionais são o Presidente, o Parlamento, o Governo e os 
Tribunais. Devido à sua localização geográfica e aos laços especiais com as 
antigas colónias, Portugal é uma das principais vias para o tráfego de droga 
na Europa. Em 2007 foram apreendidos cerca de 7,362 toneladas de coca-
ína, 42,772 toneladas de haxixe, 0,061 toneladas de heroína, 0,133 tonela-
das de liamba e 113.835 comprimidos de ecstasy.  A lei que descriminaliza 
o consumo pessoal de drogas foi publicada em 2000 e entrou em vigor em 
Julho de 2001. A posse de drogas em quantidade superior a um consumo 
médio individual durante o período de dez dias continua a ser crime.

Breve resumo sobre o consumo de drogas

O consumo de drogas tornou-se socialmente visível a partir de 1970. A 
partir dessa data grandes contingentes militares retornaram de comissões 
na guerra colonial, onde tiveram contacto com várias substâncias ilícitas, 
em especial liamba. Por volta dessa época foi lançada a primeira campa-
nha anti-droga. Com o slogan, ‘Droga, Loucura e Morte”, essa campanha 
ignorava os aspectos preventivos e enfatizava dramaticamente as conse-
quências do consumo. Há 10 anos ocorreu uma mudança importante nes-
ta política pública, que foi recentrada no consumidor, uma abordagem com 
resultados positivos. Apesar de que o estudo nacional realizado em 2007 
na população geral (pessoas com idade 15-64 anos) ter mostrado um au-
mento moderado do consumo ao longo da vida de qualquer droga entre 
2001 e 2007 (7,8% em 2001 e 12% em 2007), o consumo de qualquer 
droga diminuiu de 44,2% em 2001 para 31,2% em 2007. Comparado com 
outros países europeus, Portugal tem uma prevalência menor do consumo 
de drogas em geral, excepto para a heroína, relativamente à qual tem uma 
das mais altas taxas de utilização ao da vida longa.  Mais detalhadamente, 
o inquérito de 2007 mostrou que a cannabis é a substância ilícita mais 
utilizada, com uma prevalência nacional de 11,7% (prevalência ao longo 
da vida) e de 2,4% (nos últimos 30 dias), seguida pela cocaína, com 1,9% 
(prevalência ao longo da vida) e 0,3 % (nos últimos 30 dias), a heroína, 
11,7% vida (prevalência ao longo da vida) e 0,2% (nos últimos 30 dias), 
e de ecstasy, 1,3% (prevalência ao longo da vida) e 0,2% (nos últimos 30 
dias).  Na população escolar, os estudos mais recentes realizados entre 
em 2001 e 2006 mostram uma diminuição geral do consumo de todos os 
tipos de drogas, tanto ao longo vida (de 14% para 8%) como nos últimos 
30 dias (de 6% para 5%) para estudantes do 2º Ciclo e de 28% para 20% 
e 12% para 9% para os alunos do Secundário. Os resultados dos estudos 
nacionais realizados em 2001 e 2007 na população prisional mostraram 
uma diminuição geral do consumo de drogas, tanto antes como depois da 
prisão. Verificou-se uma redução notável do consumo endovenoso relati-
vamente a 2001, tanto no contexto antes da prisão (27% em 2001 e 18% 
em 2007) como após a prisão (de 11% em 2001 e 3% em 2007).

Legislação nacional de controlo de drogas e aplicação da lei

As primeiras estruturas governamentais com o objectivo de prevenir o 
consumo de drogas e instituir a investigação e o policiamento foram cria-
das em 1975. Em 1987 o Governo criou o «Projecto VIDA», um programa 
orientado para a redução da procura. Em 1989 este programa foi reformu-
lado. Agora integrado numa estrutura única, o Instituto da Droga e da Toxi-
codependência concentra a prevenção, a redução de danos, o tratamento, 

População (2006 estimativa) 10,6 Milhões
Consumidores problemáticos de droga 1,5-3,0 por 1000 residentes (com idade entre 15-64 anos)
Substâncias ilícitas mais comuns Cannabis, cocaína, heroína, ecstasy, liamba
Prevalência de VIH entre consumidores por via endovenosa (IDU) 9-29%
Prevalência de Hepatite C entre consumidores por via endovenosa (IDU) 39-52%
Prevalência Hepatite B entre consumidores por via endovenosa (IDU) 3-10%
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a reinserção, o sistema de informação sobre o fenómeno das drogas e 
das toxicodependências, a investigação, a formação e a cooperação in-
ternacional. Portugal tem sido um membro activo na coordenação dos 
esforços europeus para conter o consumo e o tráfico de drogas. É parte 
das Convenções das Nações Unidas, e membro da União Europeia desde 
1986. É também membro do Grupo Pompidou do Conselho da Europa, 
um fórum criado em 1971 para o desenvolvimento de políticas de droga 
multidisciplinares, inovadoras e informadas nos seus estados-membros.
Em 1999 foi publicado em Portugal um importante documento estru-
turante, a Estratégia Nacional de Luta contra a Droga (ENLCD). Está 
alicerçado em oito princípios, de entre os quais sobressai o “princípio 
humanista”, que estabeleceu com força de lei que a toxicodependência 
é uma doença, e que os toxicodependentes são cidadãos com direito à 
protecção, ao tratamento e a políticas de redução de danos. Em 2000, o 
Parlamento descriminalizou o consumo de drogas, que passou a ser um 
ilícito de mera ordenação social, sujeitando o consumo de substâncias 
ilícitas a processo administrativo em vez de sanções penais. Os consu-
midores em locais públicos e quem for encontrado com substâncias ilíci-
tas em quantidade superior a um consumo individual médio de dez dias 
são encaminhados para uma Comissão de Dissuasão da Toxicodepen-
dência (CDT). Cada CDT é composta por três membros, um dos quais 
um jurista, e os restantes são escolhidos de entre médicos, psicólogos, 
sociólogos, técnicos de serviço social ou outros com currículo adequado 
na área da toxicodependência. A Comissão pode suspender o processo 
(ou seja, nenhuma sanção é aplicada), impor uma multa ou colocar res-
trições às actividades pessoais que possam incentivar o uso de drogas, 
tais como associar-se a determinadas pessoas, frequentar locais espe-
cíficos ou viajar.  Um dos objectivos desta política dissuasão é identificar 
consumidores de drogas emergentes e motivá-los a deixar os consumos 
e identificar consumidores habituais encaminhando-os para tratamento 
e outras respostas de apoio. O programa regista níveis crescentes de 
sucesso, o número de sanções administrativas tem crescido (6744 em 
2007, 6260 em 2006). Dos 622 consumidores primários apresentados 
às CDT em 2008, 86% submeteram-se a tratamento voluntariamente. 
Dois dos objectivos mais importantes da ENLCD eram a reversão das 
taxas de infecção de VIH/sidas, hepatite B e C e tuberculose, bem como 
a redução em 50% do número de mortes relacionadas com o uso de 
drogas. A avaliação externa realizada em 2004 mostrou avanços signi-
ficativos em relação a esses objectivos.  A ENLCD foi revista em 2005, 
com a publicação de um Plano Nacional contra as Drogas e a Toxico-
dependência para 2005-2012 e um Plano de Acção para 2006-2009. O 
Plano Nacional contém abordagens inovadoras, adequando as respos-
tas às necessidades locais e aos recursos disponíveis em cada área. 
Um Plano Nacional de Redução dos Problemas Ligados ao Álcool está 
também a ser preparado. De acordo com o Plano Nacional para a droga 
e a toxicodependência os objectivos políticos e as acções são organi-
zadas em torno de duas áreas principais: áreas transversais (coorde-
nação, cooperação internacional, informação, investigação, formação e 
reordenamento jurídico) e áreas de missão (redução da procura e redu-

ção da oferta). Os objectivos e acções estão intimamente relacionados 
com os da Estratégia Europeia 2005-2008 e Plano de Acção Europeu, 
de forma a permitir a comparação. Como previsto no Plano Nacional, 
os programas de prevenção e redução de danos são contratualizados 
com organizações sem fins lucrativos, complementando desta forma 
os programas públicos. No Instituto da Droga e da Toxicodependência, 
I.P. (IDT) funciona um serviço de assistência gratuita com uma linha de 
atendimento telefónico, aconselhamento por e-mail e um sítio destinado 
a orientar e fornecer informações sobre as substâncias ilícitas, orien-
tado para jovens, pais e educadores. A Polícia de Segurança Pública, 
em áreas urbanas, e a Guarda Nacional Republicana, em áreas rurais, 
implementam, em cooperação com o Ministério da Educação, o Progra-
ma Escola Segura destinado a alunos, professores e pais. O tratamento 
especializado para toxicodependentes de drogas foi iniciado em 1987, 
no Centro das Taipas, em Lisboa, a primeira Unidade de Atendimento de 
Toxicodependentes. Com base nessa experiência, foram também cria-
das unidades nas cidades do Porto e Algarve. Na actualidade, o trata-
mento é realizado por uma rede pública, que inclui ambulatórios e unida-
des de desabituação que cobrem todo o territórios, complementada por 
lugares contratualizados em unidades privadas, constituindo um sistema 
global e integrada destinada a consumidores de drogas e/ou problemas 
de álcool, as quais prosseguem uma abordagem médica e/ou psicos-
social. Desde 1999 que foram tomadas medidas para criar, melhorar e 
certificar as equipas de rua, licenciadas pelo IDT, I.P. Até o final de 2008 
o número de equipas em funcionamento era de 43. O programa de troca 
de seringas foi iniciado em 1993. Em 2007 foram distribuídos 2.311.382 
kits (2.591.150 em 2006). Os kits são distribuídos nas farmácias e nou-
tros pontos da rede de redução de danos. 

Ajuda para reclusos

Portugal tem uma abordagem progressista e centrada no tratamento da 
população prisional. Serviços especializados estão implementados em 
alguns estabelecimentos prisionais, incluindo sete centros de tratamento, 
designados “livre de drogas”. O tratamento dos indivíduos que entram e 
saem da prisão também é assegurada em colaboração com a rede de 
tratamento pública Nalguns casos os reclusos são autorizados a manter 
o tratamento com metadona. Em 2007, estavam disponíveis 245 camas 
e uma casa de half-way, esta para reclusos com um regime especial de 
segurança aberta. Nesse ano 669 reclusos tiveram acesso a tratamento 
de substituição. A aprovação de um programa para instalar máquinas de 
troca de seringas nas prisões suscitou forte polémica entre os guardas 
prisionais. O programa foi lançado a título experimental em 2008 num 
Estabelecimento Prisional, mas até Abril de 2009 nenhuma seringa ou 
agulhas tinha sido trocada. No entanto, o programa teve como efeito dar 
uma poderosa mensagem de redução de danos e promoveu uma visão 
dos reclusos como indivíduos dignos dos mesmos direitos humanos que 
os cidadãos comuns. Com base nesse programa foram executadas 231 
intervenções em prisões no âmbito do projecto-piloto que visa a promo-
ção da saúde e prevenção de doenças. 
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Terapia de Substituição Opiácea Buprenor-
fina-Naloxona (Suboxone) Versus Metado-
na: Estudo Duplo Cego Randomizado com 
Pacientes Dependentes de Opióides
* Jonathan B. Kamien 1,2, Steven A. Branstetter 1,3, and Leslie Amass 1
1 Vine Street Center, Addiction Research and Treatment Services, Department of Psychiatry, University of Colorado School 
of Medicine, Denver, Colorado, USA
2 BioPsych Consulting, Califon, New Jersey, USA
3 Department of Psychology, West Virginia University, Morgantown, West Virginia, USA

Este é o primeiro estudo randomizado que compara 
buprenorfina-naloxona com metadona no tratamento de 
substituição opiácea para a dependência de opióides. 
Um estudo duplo-cego, duplo-simulado de dosagem di-
ária desenvolvido em 17 semanas, comparando bupre-
norfina-naloxona (8/2 mg e 16/4 mg) com metadona (45 
mg e 90 mg) em 268 participantes. A percentagens de 
resultados negativos em testes de urina não revelou al-
terações a partir do medicamento ou doses utilizadas. A 
percentagem de pacientes com ≥ 12 testes consecutivos 
de urina negativos não diferiu de acordo com o medica-
mento e foi significativamente maior em pacientes que 
receberam maiores doses de cada agente. O sucesso da 
indução, a tendência, o uso de drogas não opiáceas, re-
tenção e o índice de gravidade da dependência revela-
ram resultados não variáveis entre os diferentes grupos. 
Buprenorfina-naloxona (Suboxone) é uma alternativa vi-
ável à metadona na prática clínica.

Introdução

A dependência opiácea é uma doença crónica e um sério problema in-
ternacional de saúde pública. Estima-se que 13 milhões de utilizadores 
de drogas por via injectável sejam dependentes de opióides, mas mais 
de 70 por cento destes permanecem fora do contexto de tratamento na 
Europa e nos EUA. Os utilizadores de drogas por via injectável estão ex-
postos a consequências adversas a nível físico e psicológico devido ao uso 
incorrecto, incluindo o risco de infecção pelo VIH e a infecção viral pela 
hepatite, a partir da utilização de seringas e agulhas infectadas. A terapia 
de manutenção com metadona tem sido o esteio do tratamento medica-
mente assistido para a dependência opiácea; essa terapia reduz o uso de 
opióides ilícitos e reduz substancialmente as taxas de morbilidade e mor-
talidade associadas à dependência opiácea. No entanto, o acesso limitado 
ao tratamento com metadona em diversos países, o elevado número de 
utilizadores de drogas por via injectável for a do tratamento, os crescentes 
custos com os serviços de saúde para o tratamento de doenças relaciona-
das com as dependências e o custo que representam para a sociedade os 
comportamentos relacionados com o abuso de drogas contribuíram para o 
surgimento de um interesse internacional relativamente a novas soluções 
medicamentosas para lidar com a dependência opiácea. 

Buprenorphine, a µ-opioid receptor partial agonist and a kappa-opioid re-
ceptor antagonist, has been use ful in expanding access to effective opio-
id-dependence treatment [15, 37]. The partial µ-agonist pharmacology of 
buprenorphine is unique and its clinical pharmacology and application for 
managing opioid dependence has been reviewed comprehensively [13, 
37]. The clinical efficacy of buprenorphine for maintenance treatment also 

is well established [29, 35, 39, 43, 45]. 
The sublingual tablet formulation of buprenorphine (Subutex®) is a mainte-
nance treatment for opioid de pendence approved for this indication within 
a frame work of medical, social and psychological treatment. The global 
availability of buprenorphine has steadily increased, and its successful use 
as a treatment for opioid dependence has warranted its inclusion in the 
15th World Health Organization Model List of Essential Medicines [65]. 
Subutex is available in Europe, the United States and more than 30 other 
countries worldwide. A combination tablet containing buprenorphine and 
naloxone in a 4:1 ratio (Suboxone®) was developed to mitigate abuse and 
diversion of buprenorphine [16, 17, 30]. Because injection of the opioid an-
tagonist naloxone will precipitate withdrawal in individuals who are opioid 
dependent, naloxone in the combination tablet is expected to reduce, but 
not entirely eliminate, parenteral abuse associated with buprenorphine [18, 
19, 30, 33, 48, 50, 58, 61].  Clinical and laboratory-based studies of the 
buprenorphine-naloxone combination formulation have supported 
its efficacy and safety [29] and reduced abuse potential [4, 9, 58] rela-
tive to buprenorphine alone. Features of the buprenorphine-naloxone 
combination tablet that make it attractive for treating opioid depen-
dence include its efficacy during less-than-daily dosing [7, 8], safety 
in direct dose in duction [10, 25, 39], usefulness for short-term opioid 
withdrawal [10, 42], use as a take-home therapy [12, 25, 29], use as 
a frontline primary care therapy [25, 39], promise as a medication 
that can attract new patients to treatment [63] and ability to be inte-
grated with care for HIV infection [62]. Additionally, health economic 
studies have shown comparable cost-effectiveness among buprenor-
phine-naloxone, buprenorphine alone and methadone [21]. Suboxo-
ne is available in Europe, the United States, Canada, Australia and 
several other countries worldwide.  The efficacy of buprenorphine and 
of methadone has been compared directly several times. These compara-
tive evaluations used the sublingual liquid formulation (studied during the 
earlier stages of the therapeutic de velopment of buprenorphine) or the bu-
prenorphine-only tablet subsequen tly developed for clinical use. Although 
numerous methodologic differences exist across studies, buprenorphine 
has generally had comparable efficacy [43] and cost-effectiveness [22] to 
methadone. The cur rent study is the first to directly compare the efficacy 
of the buprenorphine-naloxone sublingual tablet with that of methadone for 
maintenance treatment of opioid dependence. 

2. Methods

2.1 Participants

The study was conducted at the Vine Street Center in Denver, Colo-
rado, a licensed, outpatient opioid-treatment facility for adults aged 
18 years and older. The clinic offered a range of pharmacotherapies 
for the treatment of opioid dependence, including methadone, levo-
alpha acetyl methadol and naltrexone, along with comprehensive 
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counselling services. Participants were recruited through newspa-
per and poster advertisements and referred from local treatment 
programmes. Two hundred sixty-eight individuals participated in 
this trial (Figure 1).

To be included in the study, participants were at least 18 years old, were 
in good health and met the Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, Fourth Edition (DSM-IV) criteria for opioid depend ence and the 
Food and Drug Administration (FDA) criteria for methadone maintenance 
treatment and were using heroin or prescription opioids or receiving metha-
done maintenance treatment. Exclusion criteria included evidence of active 
psychosis, manic-depres sive illness, organic psychiatric disorders or se-
rious medical illness (e.g. liver or cardiovascular disease). Codependence 
on other drugs (e.g. cocaine, ethanol or sedative-hypnotics) did not exclude 
participation. The study was approved by the Colorado Multiple Institution 
Review Board for human research. Before enrolment, participants provided 
written informed consent after receiving a full explanation of the procedu-
res. After enrolment, participants completed a comprehensive intake inter-
view to determine study eligibility. The intake interview included online com-
puterised versions of the psychoactive substance abuse disorder sections 
of the modified DSM-IV Criteria Checklist [34] and the fifth edition of the 
Addiction Severity Index [47]. Urine samples were obtained under observa-
tion and analysed for opioids, cocaine metabolites, ampheta mines, benzo-
diazepines, barbiturates and cannabinoids using the enzyme-multiplied im-
munoassay technique (Behring Corporation, San Jose, California, United 
States). Additional questionnaires were completed to provide information 
about demographics and drug history. Health status was determined by 
medical his tory, physical examination and laboratory evaluation (including 
complete blood count, clinical chemistry profiles and urinalysis).  Partici-
pants were enrolled from 17 July 1997 to 3 September 1999. The study was 
stopped before achiev ing the targeted enrolment of 300 participants due to 
a university-wide mandate to discontinue enrolment of new participants in 
any experimental drug trial, resulting from sanctions imposed by the FDA 
on the University of Colorado Health Sciences Center.

2.2 Design

The study was a 17-week, double-blind, dou ble-dummy, randomised cli-
nical trial comparing 4 groups: 8 mg buprenorphine-2 mg naloxone (8 mg 
buprenorphine-naloxone), 16 mg buprenorphine-4 mg naloxone (16 mg bu-
prenorphine-naloxone), 45 mg methadone and 90 mg methadone. Doses 
were selected based on relative potency comparisons from controlled trials 
that compared oral methadone with sublingual buprenorphine available at 
the time of the study [36, 44, 59]. The methadone doses were chosen to be 
representative of or higher than those typical of US methadone program-
mes at the time of the study [11]. Minimum likelihood allocation was used to 
randomly assign the participants sequentially to 1 of the 4 groups [3] while 
controlling for sex, methadone and/or Vine Street Center treatment history 
and duration of regular opioid use (< or ≥15 years).

2.3 Medication supplies and preparation

Buprenorphine-alone, buprenorphine-naloxone and placebo tablets were 
manufactured by Reckitt Benckiser Pharmaceuticals (Hull, United King-
dom) and supplied free of charge through the National Institute on Drug 
Abuse and Research Triangle Institute. Buprenorphine-alone tablets con-
taining 2 mg buprenorphine or 8 mg buprenorphine and matching placebo 
tablets were used during dose induction. Buprenorphine-naloxone tablets 
containing 8 mg buprenorphine and 2 mg naloxone and matching placebo 
tablets were used during main tenance.  Methadone solution was purcha-
sed from Roxane Laboratories (Columbus, Ohio, United States) in 946-ml 
bottles at a concentration of 10 mg/ml. Doses less than 90 mg were prepa-
red in 9-ml volumes by dilut ing methadone solution with sterile water. Un-
diluted 9-ml methadone solution comprised the 90-mg doses. Methadone 
doses were placed in break-resistant, am ber, 15-ml plastic unit-dose vials 
and masked for taste with 2 drops of peppermint spirits and a Bitrix granule 
solution (6 µg/ml; Macfarlan-Smith Ltd., Edinburgh, United Kingdom) and 
sealed with tamper-evident caps. Placebo solutions were prepared as 9-ml 
sterile water for irrigation (Baxter Healthcare, Deervale, Il linois, United Sta-
tes) and masked for taste in the same manner as the methadone. Both the 
methadone and the placebo solutions were coloured with 5 drops of blue 
food colouring per 946-ml methadone solution or 1000-ml sterile water.

2.4 Medication administration

Participants were required to attend the clinic 7 days per week for medi-
cation; take-home medication was not provided. Before receiving the first 
day’s dose, all participants were required to be experiencing mild absti-
nence signs and to provide a urine sample in which methadone was unde-
tectable, unless the participant was transferring directly from a methadone 
treatment programme. Participants transferring directly from  methadone 
treatment were required to wait at least 24 hours from the time of their last 
verified methadone dose. Mild abstinence signs were assessed by the dis-
pensing nurse using an observer rating scale [5–7, 14]. Specific procedu-



res for buprenorphine and methadone induction follow. Double-blind and 
double-dummy dosing conditions were applied. All participants received an 
oral solution first, followed by the tablets. Masking agents in the liq uids were 
designed to also mask the taste of the tablets [5, 6, 8]. The dispensing nur-
se gave the participants the day’s methadone or placebo solution to drink, 
then the day’s tablets in a plastic cup. Patients were instructed to place the 
tablets under their tongue and hold them there until the tablets dissolved.  
To assess the adequacy of the double-blind and double-dummy procedu-
re, on the last study day participants were asked, “Which medication do 
you think you were taking during the last 17 weeks?” Most participants res-
ponded that they had been taking metha done (buprenorphine-naloxone: 
81.5%; methadone: 70.3%; p=NS), which suggested that the double-blind 
and double-dummy procedures were adequate to keep the participants 
from knowing which drug they were receiving. To the best of our knowled-
ge, neither the counselling nor the dispensing staff had any knowledge of 
the study blind and neither was able to discern dos ing assignments.

2. 5 Buprenorphine induction and maintenance

A 2-day, rapid-induction procedure used buprenorphine alone [7, 8]. On the 
first day, the buprenorphine-naloxone groups received 2 sublingual tablets 
that each contained 2 mg buprenorphine, for a total dose of 4 mg buprenor-
phine. On the second day, the buprenorphine-naloxone groups received 1 
tablet containing 8 mg buprenorphine. On the third and all subsequent days, 
the 8-mg buprenorphine-naloxone group received 1 placebo tablet and 1 
sublingual tablet that contained 8 mg buprenorphine and 2 mg naloxone, 
whereas the 16-mg buprenorphine-naloxone group received 2 sublingual 
tablets that each contained 8 mg buprenorphine and 2 mg naloxone, for a 
total dose of 16 mg buprenorphine-naloxone.

2.6 Methadone induction and maintenance

On the first day, the methadone groups received 15 mg methadone. Doses 
of methadone were then in creased daily by 15 mg until the target dose 
of 45 mg or 90 mg was reached on day 3 or day 6, respectively. On all 
subsequent days, the methadone groups received either 45 mg or 90 mg 
methadone.

2.7 Urine sample collection and analysis

Urine samples were collected 3 times weekly under observation (Mon-
days, Wednesdays and Fridays) before administering medication and were 
analysed on site for the presence of opioids using the enzyme multiplied im-
munoassay technique. Urine samples also were analysed for the presence 
of cocaine metabolites, amphetamines, benzodiazepines, barbiturates and 
cannabinoids on 1 randomly chosen day per week using the same method. 
Cut-off calibration concentrations of 300 ng/ml were used for testing for 
opioid and cocaine metabolites, 200 ng/ml for benzodiazepines and bar-
biturates, 50 ng/ml for cannabinoids and 1000 ng/ml for amphetamines. 

The percentage of missing samples was similar in all 4 groups (12% [8 
mg buprenorphine-naloxone], 14% [16 mg buprenorphine-naloxone], 12% 
[45 mg methadone] and 16% [90 mg methadone]). Breath alcohol samples 
were collected on urine testing days as part of routine clinical procedure; 
participants were not permitted to attend the clinic intoxicated. 

2.8 Counselling

Participants received 1 hour of individual, manual ised behavioural coun-
selling with a trained therapist every other week for the duration of the study. 
Therapy sessions focused primarily on helping participants make lifestyle 
changes in regard to drug use, employment, family interactions and social/
recreational activities. Participants also received AIDS education. Strong 
oversight and mandated counselling (enforced by with holding doses until 
a patient saw his or her counsellor) ensured that the amount and quality of 
counselling did not differ across groups.

2.9 Safety monitoring

Before dosing each day, the dispensing nurse con ducted a brief asses-
sment to determine whether adverse events had occurred. Complaints 
were noted in the participant’s chart but were not systematically recorded 
for data collection purposes because this study was not a formal safety 
evaluation. All serious adverse events were immediately reported to the 
project investigator. 

2.10 Study withdrawal and post-study treatment op tions

If participants failed to obtain their medication for 3 consecutive days or did 
not provide urine samples on 5 consecutive occasions, they were withdra-
wn from the study and offered alternative treatment in the centre’s clinical 
programme or referred to other local treatment agencies. Because bupre-
norphine was not available outside of research parameters at the time of 
this trial, participants who completed the study were offered continued care 
under a compassionate exten sion of treatment [40]. Participants who elec-
ted this alternative agreed to remain blind to the medication and dose until 
the randomised clinical trial was com plete. All participants were evaluated 
for progress and evidence of clinical stability before being transferred to the 
compassionate extension phase. Doses for partici pants who consistently 
provided opioid-positive urine samples during the study were increased in a 
blind fashion to either 16 mg buprenorphine-naloxone or 90 mg methadone 
at entry to the compassionate extension phase. Participants in the com-
passionate extension phase were also offered take-home medication for 
Tuesdays, Thursdays and weekends if opioids were undetectable in their 3 
previous consecutive urine samples. Only descriptive data (percentage of 
participants entering and average duration of participation) for this phase 
are described in this report.

2.11 Participant debriefing
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When the study ended, investigators met with each remaining participant, 
revealed the participant’s study drug and dose and made arrangements 
for continued care. Letters offering to meet for debriefing purposes were 
sent to enrolees no longer participating in the study or receiving services 
in the clinic.

2.12 Outcome measures

The primary outcome measure was the amount of opioid abstinence achie-
ved over time. On average, each participant was scheduled for a total of 51 
urine tests for the presence of opioids (thrice weekly for 17 weeks). Missed 
samples were considered positive for the pur poses of analysis. The se-
condary outcomes included the proportion of participants who achieved 
12 consecutive opioid-negative samples, the proportion of participants 
with successful inductions, medication compliance, nonopioid illicit drug 
use, treatment retention and changes in overall functioning. A successful 
induction was defined as at least 1 dose of medication on the sixth day of 
the study or later. Medication compliance was measured by the number of 
medication doses ingested by each participant. Retention time was measu-
red by the percentage of participants active in the study over time, calcula-
ted from the day of first dose to the day of the last dose actually received. 
Functioning in several psychosocial domains was assessed by examining 
Addiction Severity Index (ASI) scores at the end of treatment, controlling for 
intake ASI scores. 

2.13 Statistical analysis

To examine baseline differences among the groups, we used analysis of 
variance (ANOVA) or chi-square tests. Given the nature of the longitudi-
nal data and multiple data points, hierarchical linear modelling (HLM) was 
used to examine opioid abstinence and use of nonopioid drugs over time 
[51]. HLM has increas ingly been used in studies of interventions and clinical 
trials and has been advocated as an important tool in examining complex 
relationships between outcomes and their covariates [66]. 
To estimate retention time, the Kaplan-Meier statis tic was used with 95% 
confidence intervals. Log rank chi-square test was used to determine if the-
re were significant group differences in retention time. 

3. Results

3.1 Demographic characteristics

Two-hundred sixty-eight (268) participants were ran domly assigned to re-
ceive medication. Selected baseline characteristics are shown in Table 1. A 
malfunction of the minimum-likelihood-allocation computer software used 
for stratifying subject assignments resulted in uneven numbers being assig-
ned to the 4 groups. Treat ment groups did not differ according to gender, 
previous history of methadone treatment, history of treatment at the Vine 
Street Center, ethnicity, age, years of opioid use or years of education. Par-
ticipants primarily used heroin daily, and approximately two thirds had a 
history of methadone maintenance treatment. Ten participants transferred 

directly from a methadone maintenance pro gramme into the study (metha-
done dose range, 30–85 mg/day). Fifty-three participants received treat-
ment at the Vine Street Center previously.

3.2 Opioid abstinence

Two-level HLM analyses demonstrated that the percentage of opioid-free 
urine samples over time among drug groups (p=0.81) or among drug doses 
(p=0.46) did not differ significantly (Figure 2). Over all, the results of the HLM 
analyses demonstrate that whereas, in general, study participants increa-
sed their percentage of opioid-negative urine samples over the course of 
the trial, this increase was not predicted by drug type or drug dose. 

3.3 Consecutive opioid-negative urine samples

Ten percent (10%) of the 8-mg buprenorphine-naloxone group, 17% 
of the 16-mg buprenorphine-naloxone group, 12% of the 45-mg me-
thadone group and 16% of the 90-mg methadone group had at least 
12 consecutive opioid-negative urine samples. Results of the homo-
geneity of proportions test found that the percentage of participants 
with at least 12 consecutive opioid-negative urine samples differed 
by dose (8 mg vs. 16 mg buprenorphine-naloxone, p<0.001; 45 mg vs. 
90 mg methadone, p=0.02), but not by drug (8 mg buprenorphine-na-
loxone vs. 45 mg methadone, p=0.18; 16 mg buprenorphine-naloxone 
vs. 90 mg methadone, p=0.22). Those receiving higher doses of me-
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thadone or buprenorphine-naloxone were more likely to have at least 
12 consecutive opioid-negative urine samples than those receiving 
lower doses. 

3.4 Induction

The homogeneity of proportions test was used to determine if the per-
centage of participants who had successful induction differed signifi-
cantly among the 4 groups. Successful inductions occurred in 80.5%, 
81.0%, 82.7% and 82.9% of the participants receiving 8 mg buprenor-
phine-naloxone, 16 mg buprenorphine-naloxone, 45 mg methadone 
and 90 mg methadone, respectively. No significant differences were de-
tected between any 2 treatment groups (p=0.22–0.98).  

3.5 Medication compliance

To determine if groups differed in the amount of medication ingested, ANO-
VAs were conducted. Of the 119 total possible doses to be ingested, mean 
± stand ard error of mean (SEM) numbers of doses ingested by each group 
were 38.1 ± 4.7, 37.5 ± 5.6, 48.9 ± 5.9 and 44.3 ± 4.9 for the 8-mg bupre-
norphine-naloxone, 16-mg buprenorphine-naloxone, 45-mg methadone 
and 90-mg methadone groups, respectively. Results of the ANOVAs de-
monstrate that medication compli ance did not differ significantly according 
to drug or dose (p=0.41). 

3.6 Nonopioid drug use

Unconditional level 1 HLM models showed that nonopioid drug use nei-
ther changed significantly over time nor differed significantly across groups 
(p=0.32–0.83). The most commonly used drugs other than opioids were 
cocaine and cannabinoids. The per centage of patients with positive urine 
samples ranged from 69.8% to 77.6% for cocaine and 65.6% to 77.5% for 

cannabinoids. Mean percentages of participants with positive urine sam-
ples ranged from 57.3% to 68.0% for barbiturates, 57.8% to 68.5% for am-
phetamines and 62.5% to 69.0% for benzodiazepines. 

3.7 Retention

To estimate retention time, Kaplan-Meier survival analyses using 95% 
confidence intervals and log rank chi-square tests to determine significant 
group differ ences were generated (Table 2). Additionally, Kaplan-Meier 
graphs show that cumulative retention by low dose in Figure 3 with the log 
rank test (p=0.09), and high dose in Figure 4 with the log rank test (p=0.28) 
did not differ significantly by drug. 

3.8 Overall functioning

To evaluate whether participants differed in psychosocial functioning by 
group, univariate general linear models were conducted. For these analy-
ses, ASI scores at the end of the trial were the outcome, and intake scores 
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on the ASI were entered as covariates to control for initial levels of functio-
ning. Participants did not vary significantly by group on ASI Alcohol, Cocai-
ne, Drug, Employment, Family, Legal, Medical, Opioid or Psychiatric scales 
(p= 0.08–0.84). Table 3 shows the self-reported number of days of heroin 
use in the past 30 days, and the opiate and drug composite scores from the 
ASI collected at baseline, at week 8 and at week 16.

3.9 Safety monitoring

Five serious adverse events were reported during the trial. All events re-
sulted in hospitalisation and were not related to the study drug. Three hos-
pitalisations were related to treatment for abscesses associated with illicit 
injection heroin use, 1 was related to high blood pres sure and 1 was for 
a lung mass and shoulder infection. Four events occurred in participants 
assigned to receive methadone and 1 in a participant assigned to receive 
buprenorphine-naloxone.

3.10 Poststudy treatment

Ninety percent (63/70) of participants who com pleted the study elec-
ted to continue treatment under the compassionate extension of tre-
atment programme. Similar percentages of participants in each tre-
atment group decided to continue treatment (94%, 79%, 94% and 91% 
of the 8-mg buprenorphine/naloxone, 16-mg buprenorphine/naloxo-
ne, 45-mg methadone and 90-mg methadone groups, respectively). 
Overall, participants received treatment in this phase for about half 
a year (mean ± SEM, 184 days ± 19). Medication and doses received 
during the study did not significantly affect the duration of time par-
ticipants continued to receive treatment after the study ended. Of the 

7 participants who declined to participate in the compassionate exten sion 
phase, 6 elected to withdraw from the study during a 30-day dose taper and 
1 transferred to methadone maintenance at another facility.

4. Discussion

In the current study, maintenance with buprenorphine-naloxone resulted in 
opioid abstinence similar to that achieved with maintenance using metha-
done. In par ticular, 16 mg buprenorphine-naloxone was noninferior to 90 
mg methadone, highlighting the usefulness of this medication for the mana-
gement of opioid depend ence. To our knowledge, no other study has di-
rectly compared the marketed buprenorphine-naloxone sub lingual 
tablet to methadone for maintenance treatment of opioid dependen-
ce. One study compared these 2 agents in a stepped-care model in which 
patients be gan treatment with buprenorphine-naloxone but were transfer-
red to methadone (90–111 mg/day) if 32 mg/day buprenorphine-naloxone 
resulted in missed visits, reports of craving or withdrawal or illicit opioid use. 
In that study, the use of methadone and buprenorphine-naloxone similarly 
retained patients and suppressed illicit opioid use [39]. Both studies used 
relatively high doses of methadone for comparison, increasing confi dence 
in the suggestion that buprenorphine-naloxone is a viable alternative to me-
thadone for opioid depend ence treatment. Many studies have compared 
maintenance with sublingual liquid or tablet buprenorphine alone versus 
maintenance with methadone. Most studies report that buprenorphine and 
methadone have similar effi cacy in reducing illicit opioid use [23, 35, 36, 56, 
59, 64], although some studies report better efficacy for buprenorphine [28, 
31, 32] or for methadone [41, 44, 55]. In cases in which 1 drug seemed to 
be superior to the other, procedural variables, such as an insuf ficiently rapid 
buprenorphine induction procedure or inadequate buprenorphine doses, 
may have influenced the results [20]. A review of 3 meta-analyses compa-
ring buprenorphine and methadone emphasised that induc tion to bupre-
norphine should proceed more rapidly than what is safe for methadone 
induction and should reach maintenance doses within 2 to 3 days [20]. The 
same re view also emphasised that buprenorphine dosing should be flexible 
and variable according to clinical need. The current study, which used a ra-
pid buprenorphine induc tion procedure and clinically relevant buprenorphi-
ne doses, provides further evidence for the equivalence of buprenorphine 
to methadone. This finding is of particular importance when considering 
circumstances in which an alternative to methadone is preferred or neces-
sary because of medical or regulatory restrictions on the patient or limited 
access to methadone. That higher maintenance doses of methadone and 
buprenorphine-naloxone produced greater opioid ab stinence than lower 
doses of these drugs in the current study is not surprising. Greater efficacy 
of higher doses is supported by other studies of methadone [11, 44, 60] and 
buprenorphine maintenance [2, 37, 56], but the current study is the first to 
show that this finding holds true for buprenorphine-naloxone as well. The 
finding that 16 mg buprenorphine-naloxone produces greater absti-
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nence than 8 mg buprenorphine-naloxone underscores the need for 
appropriate dose selection and should provide important guidance 
for countries where maintenance doses for buprenorphine-naloxone 
average 8 mg or less.  Buprenorphine-naloxone and methadone also had 
similar effects on other outcome measures. More than 80% of patients 
were inducted successfully with mainte nance drug and dose, regardless of 
the group assignment. Similarly, high percentages have been successfully 
inducted with buprenorphine-naloxone using similar procedures [26] and 
have reached the second week of treatment in other comparisons of bupre-
norphine and methadone [27, 36, 44, 55, 59]. Medication compliance and 
retention rates, although low, did not differ by group and are comparable 
to those found in earlier studies using a similar methodology [27, 36, 44]. 
Nonetheless, 90% of the patients who completed the current study ex-
pressed a desire to continue treatment. In studies where buprenorphine 
has been made available using flexible dosing or less stringent attendance 
require ments, retention rates were substantially higher [26, 35, 39, 49, 59]. 
Retention rates as high as 75% have been reported over a 1-year period 
[38].  Buprenorphine-naloxone and methadone produced comparable re-
sults for other aspects of treatment per formance. Neither drug significantly 
affected nonopioid drug use, and overall addiction severity decreased over 
time, paralleling findings in other controlled evaluations of buprenorphine 
and methadone [29, 39]. Although the current study was not designed 
to monitor safety per se, very few serious adverse events occurred and 
none were related to methadone or buprenorphine-naloxone. Therefore, 
the current results add to the evidence that buprenorphine-naloxone 
is safe for extended mainte nance therapy [57]. The current randomi-
sed controlled trial has several strengths that extend the generality of pre-
vious research. First, the conservative analytical procedure used in this 

study, wherein all missing values of urine testing results were extrapolated 
as positive, controlled for early dropouts and participants who were using 
opioids and may have decided to be absent for screening. Second, a rapid 
buprenorphine dose induction procedure and therapeutic maintenance do-
ses of each study medication were used. These features permitted testing 
the efficacy of buprenorphine-naloxone relative to methadone under best 
practice induction procedures for buprenorphine, using comparison doses 
that allowed a fair comparison with methadone. Third, patient participation 
included those patients previously undergoing maintenance ther apy with 
methadone, those dependent on prescription opioids and those engaging 
in polysubstance abuse. This demography increases the generality of the 
findings to the larger international population of opioid-dependent persons 
seeking treatment with buprenorphine [33, 39]. Finally, the study was con-
ducted in a licensed, com munity-based opioid treatment programme and 
exposed patients to buprenorphine-naloxone for a longer period than did 
most previous efficacy trials (up to 10 months for patients who elected to 
continue treatment under the compassionate extension phase). These en-
vironmental aspects increase the ecological validity of the study and gene-
rally underscore buprenorphine-naloxone versatility for use in a multitude 
of treatment settings [10], for extended maintenance therapy [29] and with 
a variety of counselling platforms [25] and treatment approaches [39]. Li-
mitations of this study include the uneven numbers assigned to the 4 treat-
ment groups, which potentially decreased the power to detect differences, 
and the steadily decreasing numbers of patients due to study dropout. The 

rigorous design of this controlled clinical trial, strict attendance cri-

teria and use of fixed doses naturally contributed to continuous attri-

tion. The find ing that buprenorphine-naloxone was not inferior to me-

thadone under these conditions attests to the value of buprenorphine-

naloxone as a treatment for opioid dependence and as an alternative 

to methadone treat ment.

5. Conclusions

Maintenance treatment with 16 mg buprenorphine-naloxone reduced 
opioid use at a rate equivalent to that achieved with 90 mg methadone. 
Other treatment outcomes were comparable for buprenorphine-naloxone 
and methadone, including completion of dose induction, treatment reten-
tion, greater reductions in illicit opioid use in response to higher doses, low 
incidence of ad verse events and similar decreases in addiction severity. 
Overall, the comparability of buprenorphine-naloxone with methadone, the 
lower overdose risk and growing availability should help to significantly ex-
pand patient access to safe and effective treatment and reduce the harms 
associated with untreated opioid dependence.
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O último ano foi importante para a política de 
luta contra a droga, tanto a nível europeu como 
a nível mundial. Quase em simultâneo, a União 
Europeia e as Nações Unidas renovaram os 
seus documentos em matéria de política res-
peitante à droga, que reflectem o compromisso 
internacional na redução do consumo de droga 
e dos danos por este causados (. A consecu-
ção dos objectivos fixados nestes documentos 
constitui agora um importante desafio, que só 
poderá ser enfrentado se as acções previstas 
forem amplamente executadas. A monitoriza-
ção e a avaliação são elementos fundamentais 
neste processo, pois permitem que as políticas mantenham o seu rumo 
e que os progressos sejam registados.
O Relatório anual 2009: a evolução do fenómeno da droga na Europa 
apresenta a mais recente avaliação da situação em matéria de droga 
na Europa. A solidez do relatório resulta, em grande medida, dos es-
forços realizados nos Estados-Membros da UE para desenvolver um 
sistema eficaz de monitorização da droga, que neste momento engloba 
cerca de 30 países europeus. Pensamos que este sistema de monito-
rização não só é essencial para um debate ponderado e esclarecido 
sobre este problema, como também permite produzir políticas melho-
res e mais eficazes. 
Actualmente tais políticas são cada vez mais necessárias, pois a com-
plexidade dos desafios no domínio da droga tende a aumentar. Um 
tema recorrente no relatório deste ano é o da necessidade de a nossa 
visão acompanhar um fenómeno da droga em constante mutação. Foi 
precisamente em torno desta questão que o OEDT realizou, este ano, 
uma conferência para celebrar o décimo quinto aniversário da moni-
torização da droga na Europa. Intitulada “Identificar as necessidades 
de informação da Europa para uma política eficaz contra as drogas”, a 
conferência fez um inventário dos conhecimentos existentes sobre as 
drogas e definiu as necessidades de informação actuais e futuras. Este 
evento demonstrou que a Europa oferece oportunidades consideráveis 
de aprendizagem colectiva e partilha de conhecimentos no domínio da 
droga, sendo um “laboratório formidável” para o estudo e a compreen-
são do consumo de droga e respectivas respostas.
O relatório hoje apresentado mostra que, apesar de os níveis de con-
sumo de droga permanecerem elevados na Europa, ainda estamos 
numa fase relativamente estável no que respeita às drogas mais tra-
dicionalmente consumidas. Globalmente, não se observa um grande 
aumento na maioria das formas de consumo, e, em algumas áreas, 
as tendências parecem ser decrescentes. Os indicadores relativos 
ao consumo de anfetaminas e de ecstasy, por exemplo, continuam a 
sugerir que este se mantém globalmente estável ou está em declínio. 
Além disso, dados recentes confirmam uma diminuição continuada no 

consumo de cannabis, sobretudo entre os jovens. 
Embora seja importante reconhecer esta evolução 
positiva, também devemos prestar atenção às pre-
ocupações que subsistem. A cocaína e a heroína 
continuam a dominar firmemente o mercado da 
droga europeu e há poucos indícios que mostrem 
melhorias no tocante ao seu consumo na Europa. 
Constatou-se ainda com preocupação que as me-
tanfetaminas, uma droga associada a graves pro-
blemas de saúde pública em todo o mundo, podem 
estar a difundir-se por novas  regiões da Europa. 
Apesar da penetração desta droga no mercado 
das drogas estimulantes da Europa Ocidental, ain-

da dominado pela cocaína ou pelas anfetaminas, ser pouco significati-
va, verifica-se que está a tornar-se mais disponível em algumas zonas 
do norte do continente europeu, onde as anfetaminas costumam ser a 
droga mais consumida. Este facto acentua a necessidade de monito-
rizar cuidadosamente esta substância na Europa, sobretudo tendo em 
conta a relativa facilidade com que pode ser produzida. 
Entre as questões destacadas este ano, figura o mercado europeu das 
drogas sintéticas, cada vez mais complexo, em que fornecedores com 
grande capacidade de inovação fogem aos controlos da droga, ofere-
cendo substâncias substitutas não regulamentadas. Embora esta prá-
tica não seja propriamente nova, a novidade reside na vasta gama de 
substâncias que são agora oferecidas; na crescente utilização da Inter-
net; na comercialização agressiva e sofisticada de produtos (em alguns 
casos intencionalmente mal rotulados) e na própria rapidez com que o 
mercado reage às medidas de controlo. Confrontados com este “alvo 
em movimento”, é essencial que os nossos sistemas de informação se 
tornem mais sensíveis à monitorização de drogas e novas tendências. 
É igualmente crucial que os nossos relatórios continuem a ser preci-
sos, bem fundamentados e isentos de alarmismo. Analisamos hoje o 
surgimento dos canabinóides sintéticos, que assinala a última etapa do 
desenvolvimento de “designer drugs”. O consumo desses canabinóides 
pode produzir efeitos semelhantes aos da cannabis, afigurando-se que 
eles estão direccionados para o mercado desta droga. 
Dado que a variedade de substâncias disponíveis aumenta e os repor-
tórios do consumo se tornam cada vez mais complexos, o policonsumo 
também é uma das nossas principais preocupações. Os padrões de 
policonsumo estão muito disseminados na Europa e o consumo de di-
versas substâncias associadas é responsável pela maior parte dos pro-
blemas com que nos confrontamos, ou complica-os. Foi hoje publica-
da, em paralelo com o relatório, uma análise específica desta questão, 
que fornece uma panorâmica desse comportamento entre as crianças 
em idade escolar, os jovens adultos e os consumidores problemáticos 
de droga. Um factor que vem muitas vezes complicar a situação é o 
consumo concomitante de álcool, substância presente em quase to-
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dos os reportórios de policonsumo de droga. A gestão do policonsumo 
constitui, por isso, uma tarefa difícil, que desafia os profissionais do 
tratamento, obrigando-os a responder a um conjunto de necessidades 
mais complexo. 
Isto traz-me à questão dos serviços presentemente ao dispor dos con-
sumidores de droga na Europa, os quais se estão diversificar cada vez 
mais e são oferecidos no âmbito de um pacote de cuidados integrados. 
As intervenções de redução dos danos e de tratamento, por exem-
plo, encontram-se cada vez mais interligadas e são realizadas pelos 
mesmos prestadores de serviços. Alguns países demonstram que a 
integração do tratamento da toxicodependência nos cuidados gerais 
de saúde, designadamente através dos médicos de clínica geral, pode 
contribuir para uma expansão do tratamento. Embora os principais pro-
gressos continuem a registar-se na área do tratamento de substituição 
dos opiáceos   (com uma população tratada que ronda presentemente 
os 650 000 utentes), há um número crescente de projectos de investi-
gação sobre as necessidades de tratamento dos consumidores de dro-
gas estimulantes e de cannabis. 
A aplicação da legislação em matéria de droga também merece desta-
que no relatório deste ano e uma análise mais profunda hoje publicada 
debruça-se sobre as consequências que as pessoas que violam essa 

legislação sofrem. Os países são, muitas vezes, rotulados de forma 
simplista como “liberais” ou “repressivos” no que respeita ao controlo 
da droga. Todavia, estas designações são desprovidas de significado 
enquanto os resultados dos processos por infracção à legislação em 
matéria de droga não forem cabalmente conhecidos. A análise publi-
cada constitui um passo em frente para colmatar esta lacuna de infor-
mação.
Por último, importa recordar que, embora seja importante conhecer os 
problemas que a Europa enfrenta em matéria de droga, mais importan-
te ainda é formular políticas e  intervenções eficazes para os combater. 
Apesar de haver muito a fazer neste domínio, o nosso relatório reco-
nhece os progressos que foram e que continuam a ser realizados na 
Europa no sentido de reduzir os danos que as drogas causam aos nos-
sos cidadãos e comunidades. Hoje, mais do que nunca, é fundamental 
compreendermos que essas respostas podem ser eficazes. Num mo-
mento em que os nossos Estados-Membros devem fazer escolhas difí-
ceis a respeito das prioridades de financiamento, é crucial que não se 
recuse assistência e apoio às pessoas que deles necessitam. O nosso 
relatório deste ano transmite a mensagem implícita de que as interven-
ções bem concebidas podem ser verdadeiramente benéficas e úteis.
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A Europa confronta-se com um mercado de drogas 
sintéticas cada vez mais complexo e volátil, afirma a 
agência da UE de informação sobre droga (OEDT). 
Actualmente, os fornecedores são “muito inovadores” 
nos seus processos de produção, bem como na gama 
de produtos oferecidos e na sua comercialização, de-
monstrando uma capacidade de adaptação rápida aos 
mecanismos de controlo. A “crescente sofisticação” da 
comercialização de alternativas legais às drogas ilícitas 
(as denominadas “legal highs” ou “pedradas legais”) 
constitui uma evolução preocupante. As dificuldades 
de “acertar num alvo em movimento” estão descritas 
no Relatório anual 2009: A evolução do fenómeno da 
droga na Europa, lançado pelo OEDT.

Sistema de alerta rápido da UE permite uma 
melhor detecção das novas drogas
A Europa está a fazer progressos na detecção das novas drogas que sur-
gem no mercado de drogas ilegais, graças ao sistema de alerta rápido 
da UE, criado como um mecanismo de resposta rápida em 1997 Até à 
data, foram já identificadas mais de 90 substâncias através deste canal. 
Em 2008, os Estados-Membros da UE notificaram o OEDT e a Europol 
da existência de 13 substâncias psicoactivas novas através do sistema 
Onze destas substâncias eram novas drogas sintéticas e duas eram 
plantas (kratom e kava). Pela primeira vez, foi notificado um canabinóide 
sintético, o JWH-018, que produz efeitos semelhantes aos da cannabis 
quando fumado (ver “Spice”, infra). O OEDT publica hoje na Internet um 
“perfil de droga” dedicado aos canabinóides sintéticos 
“O aparecimento de canabinóides sintéticos assinala a última etapa do 
desenvolvimento das “designer drugs”’ ou “drogas de design”, comenta 
o relatório: das baseadas no fentanil (década de 1980), às fenetilami-
nas (final da década de 1980) e às triptaminas (década de 1990), até às 
piperazinas e derivados da catinona (década de 2000). Importa men-
cionar igualmente que em 2008 o número de substâncias notificadas 
pertencente aos grupos químicos principais (fenetilaminas, triptaminas 
e piperazinas) foi menor do que nos anos anteriores. Seis das   13 subs-
tâncias eram derivados da catinona, um princípio activo que se encontra 
no khat. 

Monitorização da Internet — OEDT estuda 
mercado de drogas virtual 
A Internet constitui actualmente um importante mercado para as subs-
tâncias psicoactivas, permitindo que os retalhistas ofereçam a um vas-
to público substâncias alternativas às drogas controladas. No relatório 
deste ano, dá-se destaque à comercialização, cada vez mais elaborada, 

destas “alternativas legais” através da Internet, com a qual os fornecedo-
res procuram fugir aos controlos existentes. 
A monitorização da Internet é um “elemento cada vez mais importante 
para identificar as novas tendências em matéria de droga”, constata o 
relatório. Em 2009, o OEDT estudou 115 lojas virtuais localizadas em 17 
países europeus. A maioria dos retalhistas identificados esta-
va sedeada no Reino Unido (37 %), Alemanha (15 %), Países 
Baixos (14 %) e Roménia (7 %). Na grande variedade de substân-
cias que estão a aparecer no mercado virtual incluem-se desde drogas 
tradicionalmente usadas em algumas regiões do mundo até substâncias 
químicas sintetizadas em laboratórios e ainda não testadas em seres hu-
manos. Entre os novos produtos à venda em 2009 figuram as “pastilhas 
de festa” contendo substâncias legais alternativas à BZP recentemente 
sujeita a controlo. Outras inovações do mercado virtual incluem a criação 
de marcas distintas e a utilização de embalagens atractivas, sendo o 
“Spice” um exemplo destas estratégias. 

Será o “Spice” uma amostra do que está 
para vir?
Os produtos comercializados sob a marca “Spice”, e frequentemente 
vendidos como incenso, têm vindo a ser monitorizados através do sis-
tema de alerta rápido, desde o início de 2008. As informações inscritas 
nas embalagens afirmam tratar-se de uma mistura herbácea ou à base 
de plantas (que pode chegar a conter 14 ingredientes) Análises recentes 
mostraram, todavia, que alguns lotes também continham canabinóides 
sintéticos. Até Outubro de 2009, foram identificados na Europa, além 
do JWH-018, oito outros canabinóides sintéticos nos produtos “Spice”. 
Estes componentes não constam da informação referente ao produto e 
podem, por isso, ser consumidos inadvertidamente. 
O OEDT revela que, em 2009, quase metade (48 %) dos 115 
retalhistas inquiridos oferecia “Spice” para venda na Inter-
net. Apesar de estarem sedeados em 14 países europeus, a 
maioria destes retalhistas encontrava-se localizada no Rei-
no Unido (42 %), havendo também um número significativo 
na Roménia (15 %), na Irlanda   (7 %) e na Letónia (7 %). 
Constatou-se que o “Spice” também estava disponível nas lojas “head” 
ou “smart” — pontos de escoamento comercial que vendem “drogas le-
gais” — em pelo menos nove Estados-Membros da UE (República Che-
ca, Alemanha, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Áustria, Polónia, Portugal 
e Reino Unido). 
A preocupação suscitada pelos canabinóides sintéticos levou vários paí-
ses a tomarem medidas jurídicas para proibir ou controlar de outra forma 
os produtos “Spice” ou os compostos a estes associados (Alemanha, 
Estónia, França, Lituânia, Luxemburgo, Áustria, Polónia e Suécia). De-
tectou-se recentemente que estavam a ser vendidas pela Internet pelo 
menos 27 misturas herbáceas para fumar como alternativas ao “Spice”, 
sob uma grande variedade de nomes (por exemplo, “Smoke” ou “Sen-

Drogas novas: as dificuldades de “acertar num alvo em movimento”

A inovação e a sofisticação 
do mercado desafiam as 
políticas de combate à droga, 
afirma o OEDT
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ce”). O rápido surgimento de produtos substitutos para o “Spice” realça a 
capacidade demonstrada por este mercado para responder prontamente 
à mudança do estatuto jurídico das substâncias psicoactivas. 
O Director do OEDT, Wolfgang Götz, comentou a este respeito: “As ten-
tativas de fugir aos controlos das drogas através da comercialização 
de substâncias substitutas não regulamentadas não são algo de novo.          
A novidade está na vasta gama de substâncias que estão a ser explo-
radas, na comercialização agressiva de produtos intencionalmente mal 
rotulados, na crescente utilização da Internet e na rapidez com que o 
mercado reage às medidas de controlo. Se o “Spice” for uma amostra 
dos problemas que estão para vir, é necessário que a Europa assegure 
que as suas respostas são adequadas para fazer face a este desafio 
crescente”.

Outros desenvolvimentos do mercado de 
drogas sintéticas

Mudanças recentes no mercado de ecstasy 
Segundo o relatório apresentado, a maioria dos comprimidos de ecstasy 
analisados até 2007 continha MDMA ou outra substância semelhante ao 
ecstasy (por exemplo, MDA, MDEA). Contudo, dados preliminares, mais 
recentes, sugerem que esta situação poderá estar a mudar em alguns 
países da UE. Por exemplo, em cerca de metade dos comprimidos de 
“ecstasy” apreendidos ou vendidos na Dinamarca e nos Países Baixos, 
não foi encontrado MDMA, mas sim mCPP 
As alterações observadas no mercado de ecstasy podem ser resultado 
da crescente eficácia dos esforços de prevenção do desvio de precur-
sores, as substâncias químicas controladas utilizadas na produção de 
drogas ilegais (ver caixa, Capítulo 4). A escassez de PMK, um precur-
sor fundamental para a produção de MDMA, poderá ser uma explicação 
para as recentes mudanças ocorridas na composição do ecstasy. Ainda 
não se sabe ao certo se esta evolução é temporária ou se indica uma 
mudança mais significativa do mercado. O OEDT e a Europol publicarão 
uma análise conjunta do mercado de ecstasy em 2010.
É principalmente na Europa que o ecstasy continua a ser produzido, 
concentrando-se o seu fabrico nos Países Baixos, na Bélgica e, em me-
nor grau, na Alemanha, no Reino Unido e na Polónia. Em 2007 foram 
apreendidos cerca de 13 milhões de comprimidos de ecs-
tasy no território europeu. Segundo as estimativas, 10 mi-
lhões de adultos europeus (15–64 anos) já experimentaram 
ecstasy e cerca de 2,5 milhões consumiram-no no último 
ano. Na sua maioria, os consumidores são jovens adultos (15–34 anos): 
cerca de 7,5 milhões já experimentaram esta droga e aproximadamente 
2 milhões consumiram-na no último ano. As tendências do consumo de 
ecstasy mantêm-se, de um modo geral, estáveis na Europa. 

Metanfetaminas: sinais de possível expan-
são para novos territórios 
As metanfetaminas ainda não penetraram significativamente no merca-
do de drogas estimulantes da Europa Ocidental, ainda dominado pela 
cocaína ou pelas anfetaminas. No entanto, há sinais de que as metanfe-
taminas começam a expandir-se para novos territórios. 
Historicamente, o consumo de metanfetaminas na Europa tem estado 
concentrado na República Checa. O relatório hoje apresentado informa, 
porém, que esta droga parece estar a ficar mais disponível em algumas 
regiões do norte da Europa, como a Noruega e a Suécia, onde as an-
fetaminas são habitualmente a droga estimulante com maior procura. 
Também neste caso, os factores de mercado e as substâncias químicas 
precursoras parecem ser importantes, havendo locais de produção apa-
rentemente situados na Lituânia, cuja posição geográfica pode facilitar 
a importação do precursor das anfetaminas BMK a partir de países ter-
ceiros. 
Em 2007, foram efectuadas na Europa quase 4 500 apreen-
sões de metanfetaminas, equivalentes a aproximadamente 
340 kg desta droga. A Noruega foi responsável pela gran-
de maioria das apreensões (1 284) e pela maior quantidade 
de metanfetaminas apreendidas (167 kg). A segunda maior 
quantidade de metanfetaminas apreendidas na Europa (51 
kg) registou-se na Suécia.
A produção de metanfetaminas na Europa tem tradicionalmente lugar em 
pequenos laboratórios artesanais localizados na República Checa, onde 
são produzidas pequenas quantidades, normalmente para consumo pes-
soal ou local (cerca de 390 destes laboratórios foram detectados em 
2007). Contudo, a Europol comunicou recentemente a detecção e o des-
mantelamento de um pequeno número de instalações de maior dimen-
são noutros países da Europa, como a Alemanha e os Países Baixos ( 
O relatório hoje apresentado adverte que “dada a relativa facilidade com 
que as metanfetaminas podem ser produzidas e o considerável impacto 
negativo que podem causar na saúde pública, não há lugar para compla-
cências”. A Eslováquia, país onde os problemas com as metanfetaminas 
aumentaram significativamente nos últimos anos, é um exemplo impor-
tante. Cerca de um quarto (26 %) dos utentes que iniciam o 
tratamento na Eslováquia indicam actualmente as metanfe-
taminas como droga principal de consumo.
Comentando os resultados hoje apresentados, o Director Wolfgang Götz 
conclui: “A rapidez com que o mercado da droga se movimenta e evolui 
mostra como a globalização e a inovação constituem um desafio cres-
cente para todos os países. As actuais abordagens de monitorização e 
resposta ao consumo de novas substâncias psicoactivas necessitarão 
também de evoluir para acompanharem este fenómeno em permanente 
mudança”.  
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Este “Tema específico” aborda o consumo concomitan-
te ou consecutivo de diferentes drogas lícitas e ilícitas 
(policonsumo de droga) entre os adolescentes, os jo-
vens adultos e os consumidores problemáticos de dro-
ga. Os dados resultantes dos inquéritos escolares e à 
população em geral, bem como os dados relativos aos 
utentes que iniciam o tratamento e às mortes relacio-
nadas com o consumo de droga, são analisados com o 
objectivo de descrever as muitas formas e consequên-
cias deste padrão tão comum de consumo de droga. As 
respostas em vigor na Europa são examinadas à luz da 
literatura científica, com o objectivo de identificar as 
intervenções mais eficazes.

O policonsumo de droga entre os adolescen-
tes, os jovens adultos e os consumidores pro-
blemáticos de droga
O consumo de várias drogas em simultâneo pode ter diferentes motivos 
e estar associado a comportamentos distintos. É possível que a mistu-
ra de drogas vise maximizar a experiência psicoactiva ou que uma se-
gunda substância seja tomada para compensar os efeitos negativos de 
determinada droga. O policonsumo de droga também pode reflectir a 
disponibilidade de drogas e os padrões de consumo próprios de meios 
ou contextos específicos.
Os dados referentes a 22 países europeus, resultantes do 
Projecto Europeu para o Estudo do Álcool e Outras Substân-
cias em Meio Escolar (ESPAD) de 2003, revelam que um pou-
co mais de 20% dos estudantes de 15-16 anos mencionaram 
o consumo de álcool e de tabaco no mês anterior. Outros 6% 
referiram o consumo de cannabis, bem como de álcool e/ou 
de tabaco, e 1% disse consumir este grupo de substâncias e 
uma droga ilegal adicional (ecstasy, cocaína, anfetaminas, 
LSD ou heroína).
Os consumidores de cannabis tendiam muito mais para o consumo de 
outras drogas ilícitas do que a população escolar de 15-16 anos em ge-
ral. Esta tendência era particularmente visível em países com baixa pre-
valência do consumo de droga, onde o consumo de cannabis também 
estava associado à falta de controlo parental e ao absentismo escolar. 
Os dados relativos ao consumo de droga entre os jovens adultos (15 – 
34) de nove países mostraram que os que consomem álcool em grande 
quantidade ou de forma frequente têm, em geral, duas a seis vezes mais 
probabilidades de ter consumido cannabis durante o ano anterior do que 
a população em geral e duas a nove vezes mais probabilidades de ter 
consumido cocaína durante esse período. 
Os inquéritos à população em geral confirmam que o consumo de droga 
está associado a determinados estilos de vida e alguns estudos específi-

cos encontraram níveis relativamente elevados de consumo de droga em 
contextos de vida nocturna. Em muitos países europeus, há uma massa 
crítica de pessoas susceptíveis de enveredar pelo policonsumo de dro-
ga, que se reúnem regularmente e em grande número nesses contextos 
de vida nocturna.
Os utentes que iniciam o tratamento da toxicodependência podem reflec-
tir os perfis e as tendências presentes na população dos consumidores 
problemáticos de droga em geral. A análise dos dados relativos 
a mais de 260 000 utentes de 14 países europeus, que ini-
ciaram o tratamento em 2006, revelou que mais de metade 
destes utentes afirmou ter problemas de consumo com pelo 
menos duas drogas. Os estudos realizados noutros contextos con-
firmam a elevada prevalência do policonsumo de droga entre os consu-
midores problemáticos.
É possível identificar três perfis principais entre os utentes que iniciam o 
tratamento por consumo de várias drogas: os consumidores de heroína 
e cocaína (incluindo cocaína-crack), os consumidores de cocaína e can-
nabis ou álcool, e os consumidores de cannabis e álcool. O primeiro gru-
po é o mais numeroso e inclui consumidores de heroína marginalizados 

Policonsumo 
de droga:
padrões e respostas
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que também consomem outras substâncias. O segundo grupo, inicia fre-
quentemente o tratamento através do sistema judicial ou por pressão da 
rede social e familiar, sendo maioritariamente constituído por pessoas do 
sexo masculino e bem integradas socialmente. Os membros do terceiro 
grupo — consumidores de cannabis e álcool — são mais jovens, residem 
frequentemente com a família e estão socialmente bem integrados.
A maioria das mortes induzidas pela droga notificadas na Europa é cau-
sada por opiáceos, sobretudo pela heroína. Na maior parte dos casos, 
há mais de uma substância envolvida, o que poderá reflectir a frequência 
do policonsumo entre os consumidores, bem como o risco acrescido de 
overdose e efeitos nocivos quando as substâncias são associadas. O 
consumo continuado de diversas substâncias também pode causar da-
nos a longo prazo em diversos sistemas somáticos, ao passo que o con-
sumo de grandes quantidades de álcool agrava as doenças hepáticas 
causadas por infecções virais hepáticas crónicas adquiridas através do 
consumo de droga injectada. Os enfartes do miocárdio relacionados com 
a cocaína parecem também estar associados ao tabagismo.

Respostas ao policonsumo de droga
O álcool está presente em quase todas as combinações de substâncias 
consideradas na definição de policonsumo de droga. Normalmente, é a 
primeira droga com fortes efeitos psicoactivos e de alteração da consci-
ência que os jovens consomem, e a facilidade com que pode ser adqui-
rida faz dela a droga base das combinações de substâncias consumidas 
pelos jovens adultos, sobretudo em contextos recreativos, bem como pe-
los consumidores de droga intensivos, dependentes e em recuperação. 
As conclusões deste relatório apontam para a necessidade de um maior 
número de intervenções dirigidas contra o álcool e o seu consumo, tanto 
ao nível do mercado como ao nível das normas sociais.
As políticas relativas ao tabaco e ao álcool direccionadas para o mer-
cado — como a fixação de preços e a imposição de restrições à venda 
e ao consumo — têm impacto no consumo destas substâncias e nas 
respectivas consequências para a saúde. As políticas implementadas 
nas escolas e no meio envolvente visam  prevenir, moderar ou retardar 
o consumo de substâncias lícitas e ilícitas, estando em vigor na maioria 
dos Estados-Membros.
Nos países com níveis mais elevados de consumo de droga, pode ocor-
rer que os problemas de saúde causados pelo grande número de con-
sumidores de substâncias bem integrados na sociedade tenham maior 
peso, em termos globais,  que os problemas suscitados pelo menor nú-
mero, de consumidores de drogas em situação vulnerável. Trata-se do 
denominado “paradoxo da prevenção”, com implicações para as estraté-
gias referentes 
Dada a elevada prevalência do policonsumo de droga em contextos re-
creativos, como os clubes, festivais ou raves, é importante neles pro-
mover medidas de prevenção e redução dos danos. As respostas mais 
frequentemente implementadas são as campanhas de informação espe-
cíficas e, embora haja notícia de várias outras intervenções, ainda sub-
sistem inúmeras possibilidades de resposta ao policonsumo de droga 
nesses contextos.
O policonsumo de droga entre os consumidores problemáticos de droga 
é geralmente combatido através do mesmo tipo de serviços e interven-
ções, nomeadamente de redução dos danos, tratamento psicossocial e 
farmacologicamente assistido, que tratam os problemas de consumo de 
uma única droga. A literatura revela, porém, uma evolução positiva no 
tocante às taxas de policonsumo de droga entre os utentes tratados, 
sobretudo entre os utentes em tratamento de substituição de opiáceos. 
Ainda assim, a gestão do policonsumo de droga continua a ser uma mis-
são complexa e difícil para os profissionais. 
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As sentenças proferidas contra os infractores à legisla-
ção em matéria de droga na União Europeia são, pela 
primeira vez, examinadas neste “Tema específico” . 
Ao analisar as estatísticas do último ano, este relatório 
procura responder à pergunta: Qual é a consequência 
mais provável da detenção policial por consumo, posse 
para consumo pessoal, oferta ou tráfico de droga? 

Decisões judiciais contra 
consumidores e traficantes
Cerca de 17 países comunicaram os resultados das decisões judiciais 
discriminando as referentes a infracções por posse para consumo pes-
soal ou por oferta de droga. 
Treze dos 26 países comunicaram os tipos de sanções (por exemplo, 
prisão, multa, trabalho a favor da comunidade) aplicadas aos infractores 
à legislação em matéria de droga dividindo-os em posse para consumo 
pessoal e em oferta de droga.

Desistência da acção judicial 
Doze países puderam fornecer um volume substancial de dados sobre 
o número de casos em que a polícia ou o ministério público desistiram 
formal ou informalmente da acção judicial e outros cinco países facul-
taram algumas informações sobre o número desses casos. Oito países 
não forneceram indicação sobre o número de consequências “menores” 
deste tipo. 
Numa comparação indicativa entre as estatísticas de seis países, a per-
centagem de consequências relativamente às quais não há informação 
poderia variar entre 25% e 90% das infracções à legislação em matéria 
de droga notificadas no ano anterior.

Tipos de sanções aplicadas
As infracções por consumo pessoal, na República Checa, Dinamarca, 
Alemanha, França, Letónia e Países Baixos foram geralmente objecto 
de uma coima; a Polónia e a Croácia tenderam a aplicar uma pena de 
prisão suspensa e a Itália, a Áustria, Portugal, a Eslováquia e o Reino 
Unido mencionaram sobretudo a aplicação de advertências ou proces-
sos suspensos.
Muitos consumidores detidos pela polícia não chegam a ir a tribunal, mas 
alguns dos que são condenados em tribunal por consumo ou posse para 
consumo pessoal vão directamente para a prisão. As frequentes reinci-
dências destes infractores — que chegam a constituir 60% dos casos, 
segundo os escassos dados disponíveis — poderão explicar algumas 
dessas sentenças. 
Às infracções por oferta de droga, a pena de prisão foi aplicada com 
mais frequência do que qualquer outra sanção. Na República Checa, 
Alemanha, Portugal e Eslováquia, a maior parte das penas de prisão 

foram suspensas. Dois Estados-Membros (Países Baixos e Reino Unido) 
aplicaram penas de trabalho a favor da comunidade a mais de 10% dos 
condenados por oferta de droga. 
Nos casos em que os dados nacionais não discriminavam os tipos de 
infracção, e se compararam as percentagens das sanções aplicadas ao 
total de infracções, ficou, ainda assim, claro que as multas eram fre-
quentemente utilizadas na Irlanda, Luxemburgo, Hungria e Suécia, em 
contraste com o predomínio da aplicação de penas de prisão suspensas 
registado na Bulgária e na Roménia. 
Comparando três países com sistemas judiciais, contextos culturais e 
padrões de consumo semelhantes, a Finlândia registou a menor percen-
tagem de pequenos infractores à legislação em matéria de droga conde-
nados a penas de prisão, a Suécia aplicou com maior frequência penas 
de prisão imediatas às infracções mais graves e a Noruega foi o país que 
mais recorreu às penas de trabalho a favor da comunidade.
A Irlanda, a Hungria, os Países Baixos, a Polónia e o Reino 
Unido foram os únicos Estados-Membros que mencionaram 
uma utilização significativa das penas de trabalho a favor 
da comunidade: este tipo de sanção figura muito raramente 
entre as consequências mencionadas nos relatórios. 

Duração das sanções aplicadas
Treze países mencionaram a duração das penas de prisão aplicadas, 
embora nem sempre em formatos directamente comparáveis. Alguns 
países mais pequenos comunicaram todas as sentenças individuais pro-
feridas ao longo de um ano, enquanto os países maiores indicaram uma 
“média”. 
A pena de prisão média por consumo ou posse para consu-
mo pessoal variou, consoante os países, entre um mês e 29 
meses. 
Nos casos de oferta de droga, as penas médias variaram entre um mês 
para as vendas de menor importância e 38 meses para as infracções por 
tráfico graves.  
As penas de prisão longas foram relativamente raras. As estatísticas cor-
roboram a hipótese de que na Europa existem poucos “barões da droga” 
e que estes são mais difíceis de condenar do que os traficantes mais 
pequenos e visíveis.

Tipos de drogas envolvidas
O tipo de droga na origem da decisão judicial só foi mencionado pela 
República Checa, Chipre, Países Baixos, Portugal, Eslováquia e Reino 
Unido. Apesar de limitadas, estas estatísticas mostram que as sanções 
médias diferiam em função do tipo de droga, mesmo nos países cuja legis-
lação coloca todas as drogas em pé de igualdade. Este facto indica que os 
sistemas judiciais consideram diferenças quanto aos níveis de dano ou de 
gravidade associados às diversas drogas não referidas na legislação. 

Infracções à legislação 
em matéria de droga: 
decisões judiciais e 
outras consequências
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Encaminhamento para tratamento ou acon-
selhamento
Apesar do apoio político unânime, existente em toda a Europa, à aplica-
ção de medidas de tratamento aos toxicodependentes, em lugar de san-
ções penais, 14 dos 26 países não apresentaram estatísticas relativas 
a essas medidas. 
Sem a contabilização do número total de pessoas que iniciam  tratamen-
to não será possível calcular as taxas de sucesso das intervenções de 
tratamento, e o seu conhecimento é crucial para o planeamento político.

Um possível instrumento de avaliação
O último plano de acção da UE de luta contra a droga insta os Estados-
Membros a “garantir a avaliação contínua da política de combate à dro-
ga”. Uma avaliação dos processos, utilizando as estatísticas sobre as 
decisões judiciais e outras consequências para entender como as altera-
ções à legislação têm sido aplicadas, seria uma fase relativamente sim-
ples, mas fundamental, na execução desse exercício. Através dela, os 
países poderiam compreender em que condições a maioria dos infracto-
res saem do sistema penal e se saem pelas diferentes vias pretendidas 
pelos legisladores ou por outros caminhos. Essa avaliação também po-
deria contribuir para aferir a eficácia e a eficiência do sistema.
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A cocaína e a heroína 
mantêm uma posição 
firme no cenário europeu 
da droga
São poucos os sinais de melhoria no tocante ao consumo de 
cocaína e de heroína na Europa, as duas substâncias continuam 
a estar no centro do problema da droga na Europa, segundo a 
agência da EU de informação sobre droga (OEDT). O policonsu-
mo de droga constitui também motivo para grande preocupa-
ção, dado que o aumento do número de substâncias disponíveis 
e a progressiva complexificação dos repertórios de consumo 
de drogas Contudo, num registo mais positivo, novos dados 
confirmam uma queda contínua do consumo de cannabis, par-
ticularmente entre os jovens. estes dados foram divulgados, no 
passado dia 5 de Novembro  pelo  OEDT: no relatório anual:a 
evolução do fenómeno da droga na Europa.

A cocaína continua a ser o 
estimulante mais generali-
zado na Europa — novos  
aumentos são referidos 
Cerca de 13 milhões de adultos europeus (15 – 64 anos) experi-
mentaram cocaína ao longo da vida. Destes, 7,5 milhões são jo-
vens adultos (15 – 34 anos), dos quais três milhões consumiram 
a substância no último ano. O consumo de cocaína na UE man-
tém-se concentrado nos países ocidentais da UE, mas, noutros 
locais da Europa, o consumo mantém-se reduzido. Nos países 
com maior prevalência, a Dinamarca, Espanha, Irlanda, Itália e 
Reino Unido, inquéritos recentes mostram que o consumo entre 
jovens adultos se situou entre 3,1 % e os 5,5 % no último ano 
(Quadro 8). Na maioria dos países que forneceram informação, 
dados recentes apontam para uma tendência de estabilização 
ou de crescimento relativamente ao consumo na faixa etária dos 
15 aos 34 anos, no último ano. 
Em 2007, o número de apreensões de cocaína aumentou para 92 
000 (em comparação com 84 000 em 2006), embora a quantidade 
total recuperada tenha diminuído para 77 toneladas (em relação 
às 121 toneladas de 2006). Entre as pessoas que deram entra-
da em serviços de tratamento pela primeira vez, 22 % citaram a 
cocaína como o seu principal problema de consumo. Em 2007, 
foram notificadas cerca de 500 mortes associadas ao consumo 
de cocaína.
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Álcool, um factor determi-
nante no problema de 
consumo de substâncias  
na Europa
“Um factor que com frequência complexifica a situação é o con-
sumo concomitante de álcool”, indica o relatório, sublinhando 
que quase todos os repertórios de policonsumo de droga re-
velam a presença de álcool. O último inquérito ESPAD concluiu 
que 43 % da população escolar inquirida em 2007 referiu um 
“consumo episódico pesado” (cinco bebidas ou mais em cada 
ocasião) nos últimos 30 dias. Os aumentos neste tipo de com-
portamento foram particularmente visíveis nas raparigas entre 
os inquéritos de 2003 e 2007, com um aumento da prevalência 
entre 35 % e 42 %. O consumo esporádico excessivo acompanha 
frequentemente o consumo recreativo de droga, aumentando os 
riscos de consequências negativas entre os jovens. 
“O indivíduo que tem problemas com uma só substância está 
rapidamente a transformar-se na excepção em vez da regra”, 
afirma o Director do OEDT. “O problema das drogas na Euro-
pa deriva cada vez mais do consumo combinado de diferentes 
substâncias psicoactivas, tanto legais como ilegais. Esta reali-
dade não apenas provoca mais consequências negativas, como 
também representa um desafio para os serviços de tratamento 
da toxicodependência que têm de responder a um conjunto mais 
complexo de necessidades. Além disso, as nossas perspectivas 
políticas têm de reflectir o facto de o consumo combinado de 
drogas com álcool se ter tornado uma característica fundamen-
tal dos problemas que agora enfrentamos”. 

Heroína — a tendência de 
decréscimo cessou 
Os dados agora publicados apoiam a avaliação do OEDT no Re-
latório anual do ano passado, que apontava para “uma estabi-
lização dos problemas, mas não para a sua diminuição”. Após 
uma diminuição dos problemas associados à heroína entre mea-
dos da década de 1990 e o início da década de 2000, os indicado-
res de tendências dos opiáceos (novas procuras de tratamento, 
mortes, apreensões) continuam a sugerir uma evolução preocu-
pante. “Embora não existam actualmente provas de um regresso 
à propagação epidémica de heroína verificada nas décadas de 
1980 e 1990, os problemas sanitários e sociais decorrentes do 
consumo desta droga continuam a ser consideráveis”, afirmou 
o Director do OEDT, Marcel Reimen. “Quaisquer indicadores de 
que a situação possa estar a agravar-se são motivo de grande 
preocupação”.
O OEDT estima que existam entre 1,2 e 1,5 milhões de consumi-
dores problemáticos de opiáceos na UE e na Noruega, na sua 
maioria consumidores de heroína. Novos dados sugerem igual-
mente que ainda ocorre recrutamento para o consumo de hero-
ína, ainda que moderadamente. Com base na informação de 19 
países, o número global de novas procuras de tratamento, com 
a heroína como droga principal, em 2007 foi 6 % superior a 2002. 
Além disso, entre 2006 e 2007, oito países indicaram que os 
utentes que iniciaram tratamento ao consumo de heroína como 
droga principal aumentaram em número e em percentagem no 
universo de todos os utentes.   
No período 1990 – 2006, foram notificadas anualmente entre 
6 400 e 8 500 mortes induzidas pela droga na Europa, a maioria 
das quais associadas ao consumo de opiáceos (normalmente 
acima de 85 %). Após uma tendência global de queda nas mortes 
induzidas pela droga entre 2000 e 2003, os dados mais recentes 
revelam uma tendência crescente. Em 2007, 13 dos 18 países que 
forneceram dados indicaram um aumento em relação ao ano an-
terior. 
Entre 2002 e 2007, o número de apreensões de heroína comuni-
cadas na UE e na Noruega aumentou, em média, cerca de 4 % 
por ano. Em 2007, foi notificado um número estimado de 56 000 
apreensões (em comparação com 51 000 em 2006), sendo o nú-
mero mais elevado do Reino Unido. Embora a quantidade global 
de heroína apreendida na UE e na Noruega tenha diminuído após 
2002, aumentou de 8,1 toneladas em 2006 para 8,8 toneladas em 
2007. A Turquia, um importante país de trânsito para a heroína 
que entra na UE, notificou um número recorde de 13,2 tonela-
das apreendidas em 2007, em comparação com 2,7 toneladas em 
2002. 
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Novos dados confirmam o 
decréscimo no consumo de 
cannabis, particularmente 
entre os jovens
Cerca de 74 milhões de europeus (15 – 64 anos), experimentaram 
cannabis ao longo da vida, dos quais cerca de 22,5 milhões a con-
sumiram no último ano. Estes dados mantêm a cannabis como a 
droga ilegal mais frequentemente consumida na Europa (Quadro 
3). Todavia, após descidas acentuadas no consumo durante a dé-
cada de 1990 e o início da década de 2000, novos dados europeus 
confirmam a queda de popularidade desta droga, em particular 
entre os jovens, o que reforça a análise do relatório do ano passa-
do. A tendência é particularmente notória entre adolescentes es-
tudantes (15 – 16 anos), como demonstram os inquéritos ESPAD 
A maioria dos países da Europa Ocidental, bem como a Croácia 
e a Eslovénia, registaram um decréscimo ou uma estabilização 
no consumo de cannabis ao longo da vida em 2007, após uma 

prevalência elevada ou uma tendência crescente até o inquérito 
ESPAD de 2003. Na maior parte dos países da Europa Central e 
Oriental, a tendência crescente até 2003 pode agora estar a es-
tabilizar (apenas a Eslováquia e a Lituânia indicam um aumento 
superior a 3 %). Um terceiro grupo de países, sobretudo do Norte 
e do Sul da Europa, destaca-se pela prevalência ao longo da vida 
globalmente estável e reduzida do consumo de cannabis entre a 
segunda metade da década de 1990 e 2007 (Figura 4). Os dados 
dos inquéritos dos EUA e da Austrália sugerem também uma ten-
dência decrescente. Os dados disponíveis apontam igualmente 
para uma tendência à estabilização ou decréscimo entre 2002 e 
2007 no consumo de cannabis no último ano entre jovens adultos 
(15 – 34 anos) . Contudo, os dados relativos aos consumidores 
regulares e intensivos de cannabis na Europa são menos anima-
dores. Até 2,5 % de todos os jovens europeus poderão estar a 
consumir cannabis diariamente, o que representa uma grande 
população em risco e eventualmente a necessitar de assistência. 
Nas respostas inovadoras dirigidas a esta população incluem-se 
intervenções de tratamento baseadas na Internet, sobre as quais 
o OEDT elaborou em 2009 uma primeira análise, a nível europeu 
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O policonsumo de droga
aumenta os riscos e  
dificulta o tratamento
“Os padrões de policonsumo de droga estão muito dissemina-
dos na Europa e o consumo de diversas substâncias associadas 
é responsável pela maior parte dos problemas com que estamos 
confrontados, ou complica-os”, indica o relatório. Foi publica-
do hoje, a par do relatório, um estudo denominado Polydrug 
use: patterns and responses [Policonsumo de droga: padrões 
e respostas] Esta investigação apresenta uma panorâmica des-
te comportamento em adolescentes estudantes (15 – 16 anos), 
jovens adultos (15 – 34 anos) e consumidores problemáticos de 
droga. 
Dos adolescentes estudantes (15 – 16 anos) inquiridos em 22 
países, 20 % referiram ter consumido, no último mês, álcool e 
tabaco; 6 % referiram ter consumido, no último mês, cannabis 
com álcool e/ou tabaco; e 1 % afirmaram ter consumido canna-
bis com álcool e/ou tabaco mais outra droga (ecstasy, cocaína, 
anfetaminas, LSD ou heroína).     A investigação demonstra que, 
entre os adolescentes estudantes, o policonsumo de droga pode 
agravar o risco de efeitos tóxicos e de problemas de saúde cró-
nicos numa fase posterior da vida. As estratégias que abordam 
o contexto em que os jovens consomem drogas e álcool (por 
exemplo a aplicação da legislação em matéria de droga e álcool, 
orientações para uma frequência segura dos locais de diversão 
nocturna) parecem ter potencial para proteger a saúde em con-
textos de diversão nocturna.
Entre os jovens adultos (15 – 34 anos), o policonsumo de droga 
é sintomático de padrões mais enraizados de consumo de subs-
tâncias e pode ser associado ao agravamento de riscos. Os con-
sumidores frequentes e intensivos de álcool nesta faixa etária 
apresentavam duas a seis vezes mais probabilidades de terem 
consumido cannabis no último ano do que a população em geral 
e entre duas a nove vezes mais probabilidades de terem consu-
mido cocaína durante esse período. 
O policonsumo de droga é particularmente prevalente entre 
os consumidores problemáticos de droga e podem agravar as 
suas já difíceis condições de saúde, levando-os a correrem mais 
riscos e a sujeitarem-se a consequências graves (por exemplo 
overdoses fatais). Uma análise recente de 14 países concluiu 
que mais de metade (57 %) das pessoas que iniciam tratamen-
to mencionaram pelo menos uma droga problemática além da 
substância principal para a qual solicitavam ajuda. Os relatórios 
toxicológicos na sequência de overdoses fatais (provocadas 
sobretudo pela heroína) revelam frequentemente a presença de 
mais do que uma substância, sugerindo que uma percentagem 
substancial dessas mortes poderá estar relacionada com o po-
liconsumo de droga. 
Embora os programas específicos continuem a ser raros, as 
intervenções existentes, como o tratamento de substituição de 
opiáceos e a gestão de contingência, evidenciam alguns resulta-
dos positivos na redução do consumo de múltiplas substâncias. 
A gestão do policonsumo de droga entre consumidores proble-
máticos de droga continua a ser uma tarefa complexa e consti-
tui um desafio para os profissionais de tratamento na prestação 
dos seus serviços.
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Conviver com o VIH e a sida é uma situação vivenciada também entre 
crianças e adolescentes brasileiros. Do total de casos acumulados de 
sida no Brasil, 11,5% são de jovens entre 13 e 24 anos. São pessoas 
que, de um modo geral, adquiriram o vírus na transmissão de mãe para 
filho, ou por uma relação sexual sem protecção. Se tiverem um diag-
nóstico rápido, são crianças e adolescentes que, com o uso dos novos 
medicamentos disponíveis, irão atingir a idade adulta, terão sonhos e 
expectativas como todas as outras pessoas.·
Como qualquer jovem brasileiro, uma das principais dificuldades que 
enfrentam os jovens que vivem com VIH/Sida é encontrar o primeiro 
emprego. Para ajudá-los nesse desafio, o Departamento de DST/Aids 
e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, a ONG Pact Brazil e a Agên-
cia dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) 
uniram-se, com o apoio do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas 
e Crime (UNODC), do UNICEF, do UNAIDS, do UNFPA e do UNIFEM, 
para promover um programa de formação de jovens líderes vivendo com 
HIV/Sida. 
O programa é inovador porque tem um duplo significado. Por um lado, 
objectiva aproximar os jovens vivendo com VIH/Sida da execução de 
acções governamentais e não governamentais que compõem a resposta 
brasileira de combate à epidemia de sida. Por outro lado, busca ampliar 
o protagonismo desses jovens, oferecendo-lhes um emprego fixo, com 
contrato assinado, durante 11 meses, nos serviços de saúde e em ONGs 
dos seus municípios. De acordo com a assessora técnica do Departa-
mento de DST/Aids Ana Paula Prado, o conhecimento que os jovens vão 
adquirir com a formação será utilizado no trabalho deles nos serviços, 
servindo também para estimular o seu envolvimento nos espaços de 
mobilização nas cidades onde moram  e, de certa forma, também articu-
lados nacionalmente. Neste momento, 22 jovens entre 16 e 24 anos, de 
várias partes do país, foram seleccionados. Eles vieram a Brasília para 
as actividades iniciais do programa, onde se puderam conhecer, trocar 
experiências, aprender sobre os serviços e receber as orientações sobre 
os direitos e deveres que terão durante o programa.

As histórias 
de Alexandre 
e Ana Maria

Alexandre Linhares

A fisionomia alegre e jovial 
contrasta com seu discurso 
sério e experiente, de quem, 
aos 23 anos, já é um veterano 
no campo de prevenção e de 
atendimento a quem vive com 
o vírus. Expulso de casa aos 
14 anos por conta sua orien-
tação sexual, Alexandre vive 
sozinho há nove anos em Vila 
Velha, no Espírito Santo. Ele 
trabalha como redutor de da-
nos, atendendo a pessoas que 
vivem em situação de extrema 
vulnerabilidade: consumido-
res de drogas, profissionais 
do sexo e sem abrigo. “Meu 
jeito de conversar com todo 
o mundo de igual para igual 
faz com que as pessoas me 
aceitem e escutem o que eu 
tenho a dizer”, explica Ale-
xandre. “E assim fico muito 
feliz de sentir que realmente 
estou ajudando os outros”.  
Um dos objectivos de Alexan-
dre é escrever um livro com 
as mais de 80 histórias que 
colecciona das pessoas que 
conheceu e conviveu. Ele, que 
já foi consumidor de drogas, 
emociona-se ao contar um 
episódio no qual atendeu uma 
avó de 74 anos e seu neto de 
6 anos, ambos consumidores 
de crack. “Quando escuto al-
gumas histórias, acho que a 
minha não é tão difícil quanto 
pensei”. Ainda assim, ele diz 
que a última história de seu 
livro será a sua própria. 

Ana Maria Pereira

A paraibana Ana Maria Perei-
ra, de 23 anos, também par-
ticipa do programa. Por con-
ta do envolvimento com um 
namorado, começou a usar 
crack e chegou a pesar 27 qui-
los, quando foi internada com 
o estado de saúde bastante 
comprometido. Ela conta que 
a decisão de se recuperar foi 
tomada quando ouviu filho 
dela dizer: “você não era as-
sim. Ficou desse jeito por cau-
sa do seu namorado”. Como 
uma excepção à regra, Ana 
Maria conseguiu sair da situ-
ação de dependência sozinha, 
sem precisar recorrer a tra-
tamento. Diante de todos os 
desafios que enfrentou, Ana 
Maria sentiu que poderia co-
laborar com acções de mobi-
lização social para ajudar ou-
tras pessoas que, como ela, 
vivem e convivem com o VIH.  
Mesmo com histórias dife-
rentes, todos os jovens par-
ticipantes têm em comum a 
vontade de fazer algo por si 
próprio e pelos outros. Para 
Lilia Rossi, diretora da ONG 
Pact Brazil, além de auxiliar 
para a formação e o envolvi-
mento dos jovens nas suas 
comunidades, esse programa 
contribui para os jovens se 
sentirem valorizados. Dessa 
maneira, eles começam a sen-
tir-se como os verdadeiros 
protagonistas de sua própria 
história.

Jovens que vivem com VIH/Sida
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A tradução da língua  portu-
guesa… não justifica tudo! 
Os factos  demonstram o 
outro lado… A verdade!
Não é verdade que Portugal seja o país da Europa Ocidental com a mais alta taxa de novas 
infecções com o vírus VIH/Sida. E não é verdade porque o relatório da OnuSida e da OMS que 
coloca Portugal no topo dos Países com mais infecções baseia-se na apresentação de dados 
sobre as infecções notificadas no ano de 2007, o que implica a acumulação de infecções diag-
nosticadas nos anos anteriores…mas pior do que isso e segundo a Coordenação Nacional 
para a infecção VIH/sida a ONU e a OMS confundiram notificação com diagnósticos.
Esta confusão… inocente? De quem tem uma língua complicada, pode levar a pensar que 
desde o ano de 1983 em que foram notificados os primeiros 3 casos, tendo atingido o pico 
principal em 1999 com 2739 casos, até aos 1201 casos em 2008, Portugal tenha paralisado a 
sua intervenção, o que não é verdade.
Analisado o relatório “HIV/AIDS Surveillance in Europe 2007”, elaborado pela OMS e pelo 
Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC), Portugal aparece com 
uma taxa de infecção de 84,3 casos por milhão de habitantes. Muito à frente do nosso País 
estão países como a Estónia, Letónia, Reino Unido e a Suíça.
Esta situação não nos torna nada felizes, mas continuar no narcisismo em que tudo que acon-
tece de mau, acontece no nosso País é francamente desolador e desmotivador de todos 
quanto continuam a lutar contra uma doença que afecta quase 34 milhões de pessoas em 
todo o mundo. E para quê ignorar a fortes campanhas de prevenção, cujo objectivo para além 
de alertar as pessoas, apela a uma nova atitude comportamental, e que tem vindo a envolver 
a escola e os jovens. Porquê ignorar que Portugal ganhou um prémio Europeu, numa das suas 
campanhas de prevenção?
Que baixou extraordinariamente a infecção do VIH/sida sobretudo na população toxicodepen-
dente…Que o problema subsiste na população heterossexual, porque a prática de relações 
sexuais desprotegidas ainda atinge valores muito elevados. Mas este não é apenas um pro-
blema português… é mundial.
È verdade que para compararmos a situação portuguesa com a da Europa, temos que per-
ceber que pelo simples facto da infecção ter chegado mais tarde a Portugal, as respostas 
também foram mais tardias, e a população na altura mais afectada foi sem dúvida a população 
toxicodependente, e que pela natureza da sua doença tinham mais dificuldades de aderir ao 
tratamento, alem de que nas suas relações havia práticas de promíscuidade. Por isso este 
relatório, não sendo inocente, convém referir  que morre muito menos pessoas em todo o 
mundo;  que as estimativas indicam que nos últimos 12 anos as infecções baixaram  30% 
e que estamos perante uma epidemia em mutação quanto à forma de transmissão do vírus 
quer quanto ao mapa das regiões infectadas. O que equivale a afirmar que a incidência em 
Portugal não está a aumentar em Portugal.

Tabela 1 - Novos diagnósticos de infecção
VIH e taxa por milhão de habitante por
país em 2007. Fonte: HIV/AIDS
Surveillance in Europe, Surveillance
Report 2007, ECDC e OMS.

Anúncio português de prevenção da SIDA 
ganha 1º prémio em concurso europeu

O spot português “Cinco Razões para não usar preservativo” da Coordenação Nacional para a Infecção VIH/
sida foi considerado o melhor anúncio governamental europeu de prevenção da SIDA no concurso dinamizado 
pelo governo alemão European AIDS Video Clip Contest “Clip & Klar europe 09”. O júri deste concurso é 
constituído por um conjunto de profissionais destacados da área cinematográfica, dos média e da prevenção 
da infecção VIH. A entrega do prémio ao governo português teve lugar em Colónia no dia 12 de Novembro, 
às 13h00, no âmbito da Conferência Europeia de SIDA que se realizou nesta cidade alemã entre 11 e 14 de 
Novembro. O spot premiado de promoção da utilização consistente do preservativo foi exibido nas televisões 
portuguesas em Outubro de 2007 e conta com a participação de diversas figuras públicas: Vítor Norte, São 
José Correia, Pacman, Cucha Carvalheiro, Sara Prata, Rita Salema, Bruno Nogueira e Alberto Quaresma.





Bike Tour Madrid

Pelo segundo ano consecutivo, a edição de Madrid foi um êxito absoluto. Esta inicia-
tiva de prevenção concebida em Portugal, a que cada vez mais autarquias e gover-
nos aderem esgotou em quatro horas, com 8000 inscrições! Foi no passado dia 8 de 
Novembro e, como sempre, Dependências esteve lá.

Bike Tour mobiliza 
Madrid pelo segundo 
ano consecutivo

Carmen Moya, Delegada do Governo 

Espanhol para o Plano Nacional Sobre 

Drogas

Dia 13, vai estar na apresentação do livro da 
Federação dos Alcoólicos Reabilitados de Es-
panha, sobre boas práticas relacionadas com o 
consumo de álcool…Algo muito diferente desta 
iniciativa.
Carmen Moya (CM) – Sim, o álcool é um tema que 
nos preocupa particularmente, sobretudo no que 
concerne aos consumos entre os mais jovens e os 
menores de idade. Não é que os consumos tenham 
aumentado mas temos assistido a um crescente fe-
nómeno de bebedeiras aos fins-de-semana e, este 
sim, é um aspecto que preocupa sobremaneira o 
Ministério. Como tal, um dos objectivos prioritários 
para o ano 2010 consiste em modificar a situação 
dos consumos de álcool entre os mais jovens.

Considera preocupante os últimos dados no re-
latório do OEDT?
CM – Não, o que acontece é que este relatório repor-
ta dados de 2007 e o que nos dizem relativamente a 
2009 é que os consumos de cannabis e de cocaína 
estão a diminuir. É verdade que temos consumos 
elevados mas também somos o país europeu onde 
os mesmos mais estão a diminuir.

Continuam a existir pessoas que não conside-
ram este tipo de iniciativas como de prevenção. 
Qual é a sua opinião?
CM – A sensibilização da população em geral é mui-
to importante. Não basta reiterarmos o tema “Não 
às drogas”. Há que oferecer alternativas. Activida-
des protectoras como desporto e outras actividades 
sãs são factores de protecção face ao consumo de 
drogas e há que os estimular.

Em que medida está o Governo Espanhol empe-
nhado em motivar as discussões em torno das 
drogas, as suas consequências e perigos na co-
munidade escolar?
CM – Nós estamos a desenvolver um programa que 
está a obter resultados magníficos. Trata-se de um 
concurso destinado a crianças de 10 e 11 anos, pro-
movido através de coordenadores locais em que, de 
forma lúdica, através de jogos, se estimula para a 
adopção de estilos de vida saudáveis. Transmitimos 
conhecimentos de uma forma divertida e fácil de as-
similar.

Acredita na possibilidade da concepção de um 
plano europeu de combate ao álcool?
CM – Gostaria que existisse…
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Emílio Butragueño, Ex internacional de futebol do Real 

Madrid 

Dos relvados para a bicicleta… Qual é a diferença?
Emílio Butragueño – Face à mensagem que se pretende transmitir, 
acaba por ser o mesmo… No fundo, trata-se de promover a prática 
desportiva como instrumento para se alcançar uma vida mais saudá-
vel.

Acredita nesta iniciativa como um auxílio para que os pais consi-
gam convencer os seus filhos a aderir a práticas saudáveis?
EB – Sim, sem dúvida. Iniciativas como esta, que envolvem a prática 
desportiva são fundamentais, mais ainda neste caso em que pais e 
filhos aderem em simultâneo. Isso reforça os laços e ajuda a transmitir 
a mensagem…

E uma vez mais, o Butragueño vai correr por Madrid…
EB – Sim, e neste caso trouxe uma ajuda, o meu filho. É importante 
para a tal transmissão de uma mensagem que, deste modo, se passa 
mais facilmente: sim ao desporto e não às drogas.

É importante a adesão de figuras como o Butragueño, um modelo 
enquanto desportista, associado a condutas muito positivas…
EB – Bom, hoje já sou um pouco velho para ser um modelo… Os jovens 
de hoje seguem outros, como o Raul, o Casillas, o Kaká, o Cristiano 
Ronaldo…

O Bike Tour na net

O site Bike Tour é um dos no-
vos projectos do Bike Tour 
Concept, com um cronograma 
de actualizações e de ferra-
mentas que vão estar à dis-
posição de todas as pessoas 
que queiram aderir. O My Bike 
Tour é uma comunidade vir-
tual, não só para quem parti-
cipa no Bike Tour mas acima 
de tudo para a comunidade 
em geral. É uma comunidade 
onde as pessoas se podem 
inserir, podem ganhar inscri-
ções e viagens, um conjunto 
de valências colocadas à dis-
posição de qualquer pessoa 
que queira praticar um estilo 
de vida saudável.

Bike Tour Madrid
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Que tipo de actividades pode promover uma autarquia na área da 
prevenção das dependências?
Francisco Babin Vich (FBV) – A autarquia de Madrid, tal como acon-
tece com todas as outras espanholas, tem por lei uma responsabilidade 
que a obriga a desenvolver planos de prevenção das dependências em 
geral. A peculiaridade da autarquia de Madrid é que também intervém 
ao nível assistencial, do tratamento e da reinserção. Nessa perspectiva, 
a autarquia de Madrid vem trabalhando há mais de 20 anos em preven-
ção das dependências e dedica significativos esforços na realização 
destes programas. Trabalhamos em todos os sectores, desde o educa-
tivo ao familiar, passando pela identificação de jovens em situação de 
risco para que se os possa incorporar na nossa rede de recursos, se-
jam preventivos, sejam assistenciais. Para o efeito, contamos com uma 
equipa numerosa de pessoas que trabalham na área da prevenção.

A prevenção é uma estratégia ou um objectivo?
FBV – A prevenção combina essas duas coisas. Desde uma perspecti-
va de saúde pública – eu sou profissional de saúde pública desde que 
me licenciei -, a prevenção faz parte da estratégia integral de manuten-
ção da saúde. Prevenção, tratamento, reinserção, investigação… são 
elementos de um sistema que se pretende integral. Ao mesmo tempo, 
existe evidentemente, um objectivo preventivo que visa tentar retardar o 
início, para tentar que os nossos jovens não consumam substâncias ou, 
se o fizerem, que o façam o mais tarde possível.

É uma arte?
FBV – De alguma forma, nós que trabalhamos desde a medicina em 
prevenção, consideramos cada uma das facetas que empregamos, 
desde a epidemiologia para a investigação, às estratégias de preven-
ção na escola ou em âmbito familiar como arte. De qualquer forma, 
antes de arte, é uma ciência. Tem que estar sustentada a evidência 
científica e tem que obtenhamos objectivos eficazes e que sejamos efi-
cientes porque estamos a investir dinheiro dos cidadãos.

E pressupõe que também deva existir avaliação…
FBV – Evidentemente. E sempre que se demonstre, desde a perspecti-
va da avaliação, que a busca desses objectivos é insuficiente, devemos 
substituir estratégias por outras em que a evidência prove que consi-
gamos atingir melhores resultados. Porque trabalhamos com dinhei-
ros públicos e porque geramos expectativas na população que tem na 
administração pública uma referência para a prevenção. Como tal, se 
fazemos uma prevenção inútil ou ineficaz, estamos igualmente a de-
fraudar essas mesmas expectativas. Portanto, claro que tem que haver 
uma avaliação constante e têm que estar muito bem definidos os parâ-
metros dessa avaliação, bem como as metas.

Existe uma ética na prevenção?
FBV – Sim, indiscutivelmente, tem que existir uma ética. Creio que es-
tamos numa sociedade plural em que a oferta preventiva surge desde 
sectores muito distintos, não só da Administração mas também desde 
a sociedade, através de inúmeras estratégias e toda a oferta deve tra-
çar os seus princípios fundamentando-se também numa ética que deve 
ser comum. Devemos estar vigilantes face a todas as ofertas teóricas 
possíveis que busquem efeitos preventivos. Há que fazer prevenção 
com profissionalismo e com profissionais formados neste âmbito e sus-
tentando as estratégias sobre o que, do ponto de vista da investigação, 
se demonstrou ser eficiente, provocando um efeito de saúde positivo. É 
verdade que, por vezes, temos que catalogar a prevenção desde a ines-
pecífica, absolutamente geral, até à mais indicada, de intervenção em 
situações de risco. Não é igual avaliar tudo isto. A prevenção inespecífi-
ca é mais difícil de avaliar no que concerne aos seus efeitos porque está 
submetida a muitas mais referências na sociedade. O que sabemos 
é que quando conseguimos fomentar hábitos saudáveis nas crianças 
bem pequenas e valores, mesmo hábitos aparentemente tão dissocia-
dos do problema das drogas, como a leitura ou o gosto pela música, 
pelo teatro ou pelo desporto, estamos a fazer adultos mais saudáveis. 
Cada uma das estratégias tem mecanismos de avaliação distintos mas 
todas elas dispõem de uma ética e de uma avaliação eficaz.

Existem muita gente a desinvestir na prevenção por ser dificil-
mente mensurável quanto aos efeitos produzidos…
FBV – Essa é a desculpa perfeita por parte de quem não pretende in-
vestir em prevenção. É muito fácil demonstrar o efeito de determinadas 
estratégias preventivas. Basta comparar, por exemplo, duas popula-
ções homogéneas, em que se intervém sobre uma e sobre a outra não 
se intervém. Em Espanha, existem territórios onde desenvolvemos um 
esforço notável, inclusive de tipo normativo, para limitarmos o fenóme-
no do botellón e noutros, além de não o termos limitado, facilitámo-
lo desde as instituições, passando a mensagem de que o mesmo se 
poderia fazer. Hoje, passados sete anos desde a intervenção levada 
a cabo na Comunidade de Madrid, os consumos de álcool baixaram, 
ao contrário do que sucedeu noutras comunidades… Além disso, não 
podemos reduzir o efeito de determinada estratégia de prevenção ao 
facto de os consumos diminuírem… É muito positivo também que não 
aumentem…

Este Bike Tour é uma iniciativa de prevenção?
FV – Sem dúvida! Transmite uma mensagem sobre o efeito que pode-
rá ter o uso indiscriminado de substâncias aditivas. Essa perspectiva, 
unida ao êxito que o fomento da prática desportiva representa para a 
saúde pública, criam um potencial preventivo indiscutível.

Francisco Babin Vich, Director Geral de Dependências da autarquia de Madrid
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O OEDT divulgou no seu último relatório que, apesar de terem di-
minuído os consumos de cannabis e de cocaína em termos gerais, 
o consumo de cannabis e de álcool entre os mais jovens tem vindo 
a aumentar. Que medidas preconiza para inverter esta situação?
Trinidad Jiménez (TJ) – Iniciativas como esta, o Bike Tour, constituem 
um elemento muito importante, desde logo para consciencializar a po-
pulação espanhola para a importância de colocar em marcha movimen-
tos sociais que permitam às pessoas perceberem qual é o problema 
real que existe no que respeita ao consumo de drogas. Trata-se, efecti-
vamente, de uma iniciativa muito boa. Consciência social e mobilização 
social para dizer não às drogas. Em segundo lugar, é muito importante 
que as pessoas percebam que existem alternativas, como o ócio sau-
dável. É imprescindível criar condições para que se fomentem estilos 
de vida saudáveis. Não é necessário consumir drogas para se divertir, 
para se estar bem. Desfruta-se muito mais da vida, é muito mais diver-
tido e correm-se muito menos riscos se a opção for fazer desporto e 
adoptar hábitos de vida saudáveis. Uma iniciativa como esta constitui 
um elemento fundamental para criar essa consciência colectiva e essa 
mobilização social contra a droga. Acerca dos dados do OEDT, se é 
verdade que nos preocupam muito os números relativos ao consumo de 
drogas e álcool entre os jovens, há que constatar que temos vindo a bai-
xar durante os últimos anos. Nalguns âmbitos os consumos baixaram e 
noutros estabilizou. Todavia não estamos satisfeitos. Há que continuar 
a trabalhar e a lutar contra o consumo de álcool e de drogas, sobretudo 
nos mais jovens. Para o efeito, temos levado a cabo diversas iniciativas 
de âmbito educativo, nas escolas e nos municípios, e estamos a traba-
lhar com as famílias, pais e mães, para conseguirmos baixar esses con-
sumos. São medidas educativas, de consciência social, que têm a ver 
com hábitos de vida e normas de convivência, que entendemos serem 
mais eficazes e mais efectivas no trabalho de prevenção do consumo. 
Temos que trabalhar sobretudo a franja dos menores, que são os que 
apresentam maior risco e os que estão numa situação mais delicada. 
O nosso trabalho centra-se fundamentalmente no âmbito da prevenção 
e da educação.

Os números relativos à cocaína também não são muito animado-
res…
TJ – É verdade que existe um alto índice de consumo mas o relatório do 

OEDT não terá tido em conta as últimas evoluções, que nos parecem 
positivas porque indicam uma diminuição ou estabilização dos indica-
dores gerais. São, de qualquer forma, valores que nos preocupam mas 
nos três últimos anos conseguimos baixar pelo menos 3 por cento os 
consumos…

Existe alguma explicação cultural para o fenómeno botellón?
TJ – Há uma explicação que é cultural e é por isso que temos que conti-
nuar a trabalhar com os pais e as mães, com os centros escolares, com 
os educadores e, acima de tudo, entendemos que oferecer alternativas 
de lazer que sejam saudáveis aos jovens. Temos que procurar espaços 
alternativos e insistir na mensagem de que o consumo de álcool, sobre-
tudo em idades tenras, é muito nocivo. Explicar que existem outras for-
mas de diversão, de desfrutar a vida, de conviver e estar com amigos, 
como o desporto, como acontece hoje aqui em Madrid.

Quer dizer que o Bike Tour pode constituir um ponto de partida…
TJ – O Bike Tour é um elemento de chamada de atenção em que todos 
trabalhamos em equipa e comungamos valores muito importantes para 
a vida, como o trabalho em equipa, a vida saudável, o desporto… A cor-
rida é muito bonita e divertida e dá-nos a oportunidade, por um lado, de 
desfrutar de Madrid com as ruas vazias e, por outro lado, fazer desporto 
em equipa, conviver, desfrutar, encontrarmo-nos com pessoas que não 
temos muitas vezes oportunidade de o fazer e estar em forma. Foram 
8 mil inscrições que esgotaram em pouco mais de duas horas, o que 
é muito significativo, sobretudo quando representa que lutamos contra 
algo que nos preocupa. O slogan é muito bonito, Desfruta, move-te só 
com a tua energia…

Em que medida responde a nova estratégia espanhola a todas es-
tas preocupações?
TJ – Temos vindo a trabalhar nesta estratégia há muitos anos e cons-
tatamos que começa a dar resultados. Os últimos inquéritos que rea-
lizámos sobre o consumo de drogas demonstram que a estratégia vai 
encaminhada em muito boa direcção. Insisto que temos ainda muito por 
fazer porque teremos que alcançar melhores indicadores e por isso va-
mos seguir actuando, ampliando os âmbitos, sobretudo no meio escolar 
e nas famílias.

Trinidad Jiménez, Ministra da Saúde e Politica Social de espanha
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Diamantino Nunes, Sportis

Segundo ano em Madrid… O que mudou?
Diamantino Nunes (DN) – O facto de ser a segunda edição aumen-
ta, naturalmente, a vontade de participação. No ano passado ninguém 
conhecia este projecto, que vem de Portugal e, hoje em dia, aqui em 
Espanha, já é um projecto espanhol e o elemento mais significativo tem 
a ver com o facto de as inscrições terem esgotado em apenas quatro 
horas num dia. Isso demonstra a notoriedade do projecto e o interesse 
que as pessoas têm no mesmo.

Os 600 km de distância não trazem dificuldades acrescidas ao 
nível da organização?
DN – Honestamente, acho que as cúpulas aqui em Espanha entende-
ram o projecto porque gostam do mesmo e tudo estão a fazer para que 
seja realmente um sucesso. O facto de as inscrições esgotarem em 
quatro horas demonstra o interesse das pessoas. A nível dos servi-
ços prestados pelas diversas entidades, nem sempre as coisas correm 
como pretendemos mas estamos cá para resolver os problemas e o 
que é certo é que as coisas têm corrido muito bem.

O próximo Bike Tour realizar-se-á em São Paulo, depois … Que 
outras fronteiras estão previstas quebrar no futuro?
DN – Está garantido para o próximo ano que em Portugal, Espanha e 
Brasil os eventos vão acontecer. Há cá gente de outros países que ma-
nifestam interesse no projecto mas para tal se verificar é preciso que 
um conjunto de factores se concretizem e estamos a trabalhar para que 
tal seja uma realidade.
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“MADRID BIKE TOUR”, A Voz dos cidadãos contra as drogas
É um grande prazer para nós organizar-mos a segunda edição do “Ma-
drid Bike Tour, na sequência do êxito desta iniciativa, em 2008. “Apro-
veita e Move-te só com a tua energia “ é o lema que escolhemos para 
a corrida deste ano, queremos mostrar o valor do desporto no comba-
te à toxicodependência, como alternativa de estilos de vida saudável.  
Estamos satisfeitos que o grande interesse despertado por esta inicia-
tiva. Em 2008 tivemos 5. 000 participantes. Nesta ocasião, as 8 000 
inscrições foram preenchidas em apenas algumas horas, por isso, es-
peramos uma grande participação. 
O objectivo principal que buscamos com esta corrida popular é que-
brar os estereótipos que identificam o lazer e diversão com o álcool, 
tabaco e outras drogas. Gostaríamos de mostrar como o desporto é 
uma alternativa saudável de lazer e diversão que pode ser praticado 
individualmente, com amigos ou família. 
Mas também aspiramos que o Madrid Bike Tour tenha para alem da 
participação dos cidadãos, uma implicação de todos na luta contra 
o consumo do álcool tabaco e outras drogas. De pouco serviriam as 
campanhas institucionais se não contássemos com cidadãos activos e 
empenhados e conscientes do seu trabalho de “educação entre pares” 
para transmitir a ideia de que a diversão não tem porque incluir as dro-
gas, porque hà muitas mais formas de desfrutar o nosso tempo livre.
Face ao  êxito desta iniciativa nas suas edições anteriores, confiamos 
que se converta numa luta constante contra as drogas e a promoção de 
uma vida saudável em Madrid.

A Corrida contra a droga
Madrid Bike Tour 2009 só é possível graças á resposta dos cidadãos de 
Madrid que decidiram aderir e juntar-se a este gesto simbólico,  cheio de 
conteúdo, de dar um passeio em bicicleta pelas ruas da nossa cidade. 
Os mais de 8.000 participantes lançaram uma mensagem contundente 
contra as drogas, contra quem trafica e lucra com elas, assim como os 
que se aproveitam de quem nelas caiu ou pode tornar-se dependente. 
Mas Madrid Bike tour 2009 é também a expressão de apoio e home-
nagem aqueles que dia após dia tratam as pessoas dependentes das 
drogas, ou trabalham para evitar que os jovens as consumam.
Actos como Madrid Bike Tour são imprescindíveis porque transcendem 
a prática desportiva e manifestam a união de uma cidade em torno de 
uma ideia: estamos contra os que lucram com as drogas, mas também 
estamos, ao lado das vítimas e das suas famílias. 
Assim, enchendo as ruas de pessoas consciencializadas para a  ne-
cessidade de erradicar a presença das drogas na nossa sociedade, 
Madrid demonstra, uma vez mais, a sua vocação solidária, ao mesmo 
tempo  que reivindica um maior compromisso por parte de todos para 
prevenir o seu consumo.
Finalmente, Madrid Bike Tour 2009, para além de constituir uma oca-
sião para desfrutar de Madrid em bicicleta, manifesta a reacção unâni-
me de uma cidade que, uma vez mais, diz não ás drogas.

Francisco Moza Zapatero, 

Secretario General de

Política Social y Consumo

Alberto Ruiz-Gallardón, 

Alcalde de Madrid




