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O álcool é a 
maior causa de 
morte evitável

Segundo dados da OMS, o álcool é a maior causa de morte: mais de 2,5 milhões de pessoas morrem 
por ano. Só a titulo de exemplo, referir que um em cada cinco homens da Federação Russa e de 
países europeus vizinhos morre em consequência do álcool. É a substância cancerígena de maior 
prevalência e é um grave problema de saúde da sociedade global. O álcool é uma doença muito cara 
e com múltiplas patologias. O consumo abusivo de álcool está associado a doenças cardiovasculares, 
cirrose do fígado, cancros diversos, violência e acidentes de viação. Adultos alcoólicos têm ainda 
dificuldade de trabalhar e de sustentar as suas famílias. 

Por isso, quando vejo e leio as poderosas e agressivas campanhas de marketing incentivando o 
consumo do álcool, muitas delas dirigidas a jovens e adolescentes, fico perplexo e preocupado, pela 
forma e conteúdo desta publicidade enganosa e pelos objetivos que a mesma encerra.

Não entendo como é que as sociedades não asseguram às crianças e aos adolescentes a proteção 
da saúde e uma qualidade de vida futura, prevenindo os danos relacionados com o consumo abusivo 
de álcool. Será difícil criar ou endurecer as leis por forma a que as mesmas previnam o uso abusivo 
potenciado por campanhas que incentivem ao consumo de bebidas alcoólicas a jovens, adolescentes, 
a condutores e a mulheres grávidas?

Não se trata de qualquer proibição, mas de regulamentação. O preço do abuso de álcool é a morte 
prematura. Não tenho qualquer dúvida  de que os países estão cientes da gravidade do problema, 
mas outros interesses levam a não se comprometeram realmente com a implementação de 
recomendações e alterações legislativas. Entre a saúde e a economia, a prioridade será sempre da 
economia...

Mas isto não pode impedir que se continue na luta para inverter a tendência crescente das prevalências 
do consumo abusivo do álcool, que garanta a articulação entre as pessoas e os serviços de saúde e 
que todos possam compreender que apesar da agressividade das campanhas de marketing existem 
outras formas de viver, existem alternativas e mais saudáveis. 

Em Portugal, o apelo que faço dirige-se especialmente à sociedade civil, aos pais, às escolas, às 
autarquias, aos mais diversificados serviços da administração pública e às mais diversas instituições 
do setor privado e social. Só unindo esforços e sinergias será possível criarmos uma sociedade mais 
competente na gestão dos prazeres e riscos e, consequentemente, da sua vida e dos próximos. É 
impensável enveredar por fundamentalismos ou almejar tolerâncias zero seja para que substância 
for… Mas também não será propriamente necessário inventar a roda. O busílis estará em educar para 
a saúde, para o risco e para o consumo. Deixar tanto de pensar na doença e começar a privilegiar 
o foco na saúde poderá representar uma mudança de paradigma orientada para a obtenção de 
melhores indicadores do que os que temos vindo a… potenciar..
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Congresso Europeu  
de Epidemiologia 
reúne 400 especialistas 
no Porto

Mais de 400 investigadores, cientistas, clí-
nicos e especialistas em Epidemiologia e 
Saúde Pública de 45 países estiveram reu-
nidos no Centro de Investigação Médica da 
Faculdade de Medicina da Universidade do 
Porto (FMUP), na primeira semana de setem-
bro, para participarem no Congresso Europeu 
de Epidemiologia. O evento, organizado pela 
FMUP em colaboração com a Associação 
Portuguesa de Epidemiologia, o Instituto de 
Saúde Pública da Universidade do Porto (IS-
PUP) e a Federação Europeia de Epidemiolo-
gia decorreu entre os dias 5 e 8 de setembro. 
De acordo com Henrique Barros, professor cate-
drático da FMUP e presidente da comissão de or-
ganização do encontro, entrevistado por Depen-
dências, “este evento científico permitiu abordar, 
sob múltiplas perspetivas, as mais importantes 
descobertas realizadas nesta área”. O especia-
lista esclarece que a Epidemiologia “é uma ciên-
cia que fomenta a colocação das questões mais 
pertinentes e, na maior parte dos casos, dá as 
respostas mais adequadas aos grandes desa-
fios da saúde e da doença nas comunidades”, 
acrescentando que “qualquer exercício descri-
tivo em Epidemiologia é capaz de revelar que 
as desigualdades na saúde são dos maiores de-
safios colocados à sociedade atual”. A título de 
exemplo, Henrique de Barros recorda que “nos 
anos 90, nos países da África Subsariana, me-
tade morriam até aos 5 anos, enquanto que nos 
então designados países desenvolvidos, me-
tade das mortes ocorria apenas aos 75 anos”. 
A cerimónia de abertura contou com a presen-
ça de Cesar Victora (presidente da Associação 
Internacional de Epidemiologia e professor 
de Epidemiologia da Universidade Federal de 
Pelotas, Brasil). Este reputado especialista 
brasileiro na área da Medicina Materno-infantil 
discursou em torno dos Objetivos de Desen-
volvimento do Milénio (ODM). Estabelecidos 
pelas Nações Unidas, estes objetivos incluem 
metas diretamente relacionadas com a Saú-
de e o bem-estar das populações, tais como 
erradicar a pobreza extrema e a fome, reduzir 
a mortalidade infantil, combater o HIV/Sida, a 
malária e outras doenças e, ainda, melhorar 

a saúde materna. No mesmo painel, partici-
pou ainda Alfredo Morabia (Columbia Mailman 
School of Public Health, Nova Iorque - EUA). 
Durante os quatro dias de Congresso, foram 
apresentados 538 trabalhos como resumos, 146 
na forma de comunicações orais e 392 como 
posters. Os estudos em causa reportam a todas 
as áreas da Epidemiologia, desde os trabalhos 
com coortes de nascimento até ao envelheci-
mento, passando ainda por temas como a Saú-
de Mental, a Saúde Ocupacional ou a Violência. 
Dependências apresenta-lhe alguns dos desta-
ques de índole científica, num evento em que 
entrevistámos Henrique de Barros, Presidente 
da Associação Portuguesa de Epidemiologia.

Estudos sobre Saúde Infantil e 
Perinatal e Epidemiologia Am-
biental em destaque
Sabia que, em Portugal, quando ocorrem ter-

ramotos ligeiros, sobem as admissões hospita-
lares por enfarte agudo do miocárdio? Ou que 
o peso médio das crianças portuguesas, à nas-
cença, se situa entre os 3,1 e os 3,2 kgs? E que 
as altas temperaturas aumentam o número de 
partos prematuros? Estes e outros dados foram 
apresentados no Congresso Europeu de Epide-
miologia, que decorreu na Faculdade de Medici-
na da Universidade do Porto.

Dificuldades económicas afetam 
cognição
Um estudo apresentado na Sessão de Jovens 

Epidemiologistas sugere que as desigualdades 
sociais podem afetar a saúde cerebral durante o 
envelhecimento e ter impacto no funcionamento 
cognitivo a partir da meia-idade. De acordo com 
o trabalho da equipa de investigadores interna-
cionais que integra o projeto HAPIEE (Health, 
Alcohol and Psychosocial Factors in Eastern 
Europe), há diferenças observáveis no funcio-
namento cognitivo dos indivíduos de meia-idade 
ou de idade avançada, consoante o seu passado 
socioeconómico. De acordo com os autores, ter 
um nível mais elevado de educação, por exem-
plo, tem um efeito protetor sobre o funcionamen-
to cerebral. As circunstâncias materiais atuais 

também influenciam o desempenho cognitivo, 
embora com menor escala.

O estudo foi promovido junto de uma amostra 
de 36 mil homens e mulheres de países da Eu-
ropa de Leste, mas existem trabalhos que apon-
tam para resultados similares em países ociden-
tais. Segundo os especialistas, estas conclusões 
salientam que existem diferenças marcadas na 
forma como os cidadãos estão a envelhecer que 
merecem a atenção das autoridades de saúde.

Diabéticos com maior risco de 
desenvolverem cancro
Um trabalho promovido por jovens investi-

gadores alemães e apresentado no Congresso 
Europeu de Epidemiologia conclui que o risco 
geral de desenvolver cancro é significativamente 
maior nos diabéticos. Os cientistas chegaram a 
esta conclusão depois de avaliarem um coorte 
de cerca de 50 mil pacientes com diabetes tipo 
II, no âmbito de um estudo desenhado para dar 
uma resposta mais contundente às suspeitas le-
vantadas por trabalhos anteriores.

Hipertensão na gravidez aumen-
ta risco de hipertensão mais 
tarde
Os cientistas nacionais também marcaram 

presença, e em número bem significativo nes-
ta sessão. Foram 140 as apresentações por-
tuguesas realizadas durante o encontro, uma 
das quais da autoria de uma equipa de jovens 
investigadores, liderada pela FMUP, que reve-
la que a ocorrência de hipertensão arterial du-
rante a gravidez está associada a um aumento 
significativo da pressão sanguínea mais tarde 
na vida. Quatro anos após o parto, o risco de 
hipertensão nas mulheres que tiveram pressão 
alta na gravidez foi quase seis vezes superior 
entre as que tiveram uma menina e três vezes 
maior nas que deram à luz um rapaz. Estas in-
formações demonstram que existe um grupo de 
mulheres em risco cardiovascular, que deve ser 
intervencionado logo na gravidez ou nos primei-
ros anos após o puerpério.
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Henrique de Barros:

“É impossível ser 
eficiente em saúde 

pública, nomeadamente 
em prevenção, sem 

informação”

O que representa para a comunidade profis-
sional portuguesa que opera nesta área e, em 
particular, para a Associação Portuguesa de 
Epidemiologia acolher este Congresso Euro-
peu de Epidemiologia?

Henrique de Barros (HB) – Antes de mais, sig-
nifica que se atingiu um estado de maturidade e 
de reconhecimento no contexto internacional, que 
permite que os nossos pares acreditem, não só que 
somos capazes de fazermos as coisas bem feitas, 
como temos coisas interessantes para partilhar. Re-
pare que nos congressos destas áreas da ciência 
os lugares não são propriamente semelhantes aos 
dos outros grandes congressos, com máquinas pro-
mocionais escolhidas em função da atratividade do 
local mas sobretudo com base na capacidade or-
ganizativa e de criar curiosidade nas pessoas. Por 
outro lado, significa o reconhecimento por parte da 
comunidade internacional que trabalha nesta área 
de que fazemos atualmente em Portugal boa ciên-
cia na epidemiologia.

Como avalia o atual estado da arte da epide-
miologia em Portugal?

HB – O nosso problema prende-se com a escas-
sez de centros a fazerem investigação epidemioló-
gica de qualidade. Poderá não me ficar muito bem 
afirmá-lo mas, na verdade, é aqui na zona do Porto 
que se faz a melhor epidemiologia em Portugal mas 
igualmente outros grupos, de outras universidades 
e serviços no país, têm percorrido um caminho mui-
to interessante. A título de exemplo, há oito anos 
atrás também organizámos o congresso no Porto e, 
nessa altura, havia 50 apresentações portuguesas, 
ao passo que este ano temos 140.

O que falta? Estruturas, apoio estatal…?
HB – Penso que falta um interesse maior. A epi-

demiologia, particularmente no Porto, nas escolas 

de saúde e no Instituto de Saúde Pública, tem vivi-
do sempre com a preocupação de nos aproximar-
mos da realidade social e da saúde. Em Portugal, 
deparamo-nos com um erro que se tem vindo a 
acumular: os decisores em saúde, as estruturas 
intermédias, as direções gerais, as ARS ainda não 
foram capazes de encontrar um equilíbrio que lhes 
permita saber onde buscar e promover a obtenção 
de informação para agir. Em Portugal, as decisões 
são tomadas na ausência de boa informação cien-
tífica. E isso não se deve necessariamente a falta 
de dinheiro. Quem tem tido responsabilidades, a 
não ser em momentos muito particulares, não se 
tem verificado a capacidade de dar um salto qua-
litativo e passar a promover junto dos grupos que 
são capazes de produzir informação a sua continui-
dade e crescimento para que essa informação seja 
cada vez melhor e, sobretudo, cada vez mais larga. 
Se estamos fechados na investigação, limitamos o 
nosso foco e a informação produzida pode ser boa 
mas apenas destinada a áreas limitadas. E a saúde 
é suficientemente ampla para justificar o contrário…

E como é possível trabalhar-se em saúde 
pública com eficiência, nomeadamente em 
eixos como a prevenção sem informação de 
qualidade?

HB – É impossível!

Quer dizer que muito terá que mudar no país, 
a este nível?

HB – Seguramente. É evidente que também 
não precisamos de inventar a roda… Portugal não 
precisa de demonstrar que o consumo de tabaco é 
péssimo… Precisamos é de saber por que é que as 
mulheres portuguesas fumam mais a cada ano que 
passa e testar maneiras de mudar isso. Há inclusi-
vamente aspetos que podemos importar, coisas que 
outros já testaram e que podemos replicar porque 
a realidade é semelhante. Depois, há outras coisas 
que, ou pensamos e aplicamos localmente, ou não 
poderemos agir localmente.

No plano científico que temáticas estiveram 
em destaque neste congresso?

HB – Esta reunião tem sido muito interessante 
porque permitiu mostrar algumas coisas que con-
sidero valer a pena sublinhar. A primeira é que, de 

alguma forma, vivemos num impasse. O avanço da 
tecnologia e da informação fez-nos esquecer um 
pouco a história e o que se nota nas grandes figuras 
da epidemiologia que estiveram aqui é um grande 
interesse em revisitar o passado. Olhar com recuo e 
perceber que estamos a repetir erros ou que aban-
donámos caminhos que eram certos… nota-se mui-
to esta vontade de confrontar o conhecimento atual 
com aquilo que se foi acumulando e fomos esque-
cendo. Outro aspeto importante e aqui muito pre-
sente tem a ver com a discussão em torno da prote-
ção do direito à informação e da proteção de dados. 
Não há epidemiologia sem grandes bases de infor-
mação e, portanto, há um conflito que tem que ser 
gerido entre os direitos das pessoas e a criação de 
conhecimento. Depois, têm surgido alguns aspetos 
particulares, mais técnicos e igualmente interessan-
tes, que têm a ver com novos modelos de méto-
dos para percebermos melhor as coisas. Servem, 
por exemplo, para comparar regiões, indicadores 
de saúde, sermos capazess de perceber como se 
mede a eficiência e eficácia de medidas preventi-
vas… Somos capazes de demonstrar que determi-
nadas decisões que influenciam a população, seja 
na educação, na organização social, no urbanismo 
ou no tráfego produzem mudanças que se refletem 
em indicadores de saúde. Como medir esses ga-
nhos em saúde é outro desafio. Outro aspeto muito 
relevante aqui discutido tem a ver com uma questão 
que nos preocupa muito: como podemos traduzir o 
conhecimento que produzimos em coisas práticas. 
Enquanto cientistas e profissionais da saúde, que 
métodos e caminhos temos para estreitar a distân-
cia existente entre o conhecimento e as consequên-
cias disso na melhoria da vida das pessoas.

Este congresso esgotar-se-á aqui?

HB – Não. Estes pontos de encontro são mui-
to importantes. Chamei a atenção para a subida 
da produção científica portuguesa nesta área ao 
longo da última década e estes momentos criam 
entusiasmo, ajudam a sedimentar redes e, segura-
mente, as coisas serão melhores no futuro, mesmo 
face às dificuldades que sabemos existir no finan-
ciamento à investigação científica.
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Infeção VIH/SIDA:  
a situação em 
Portugal a 31 de 
dezembro de 2011

Categoria de transmissão “he-
terossexual” regista 61,7% dos 
casos notificados, 26,2% das no-
tificações referem-se à categoria 
“homo/bissexual” e transmissão 
associada à toxicodependência 
corresponde a 9,6% dos registos. 
Diminuem ainda os casos de SIDA 
associados à toxicodependência.

Portugal ficou a conhecer, no passado mês 
de Junho a situação em que se encontra em 
matéria de infeção VIH/SIDA. O estudo, da au-
toria do Departamento de Doenças Infecciosas, 
Unidade de Referência e Vigilância Epidemioló-
gica, Núcleo de Vigilância Laboratorial de Do-
enças Infecciosas, Instituto Nacional de Saúde 
Doutor Ricardo Jorge, em colaboração com 
Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA, 
refere-se ao período entre 1 de Janeiro e 31 de 
Dezembro de 2011.

Nesse intervalo, foram recebidas no Ins-
tituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, 
I.P, no Núcleo de Vigilância Laboratorial de 
Doenças Infecciosas, notificações de 1962 
casos de infeção pelo vírus da imunodefi-
ciência humana, nos vários estadios, dos 
quais 986 (50,3%) diagnosticados nesse 
mesmo período. Entre os casos notificados, 
543 eram de SIDA (303 diagnosticados em 
2011), 268 eram casos classificados como 
sintomáticos não-SIDA (131 referem diag-
nóstico em 2011) e 1151 casos de portado-
res assintomáticos (552 diagnosticados em 
2011).

Para os 986 casos diagnosticados em 
2011, a distribuição de acordo com as princi-
pais categorias de transmissão e o estadio é 
a seguinte: Heterossexual (608): 191 casos 
de SIDA; 86 casos sintomáticos não-SIDA; 
331 casos de portadores assintomáticos; To-
xicodependente: (95): 53 casos de SIDA; 11 
casos sintomáticos não-SIDA; 31 casos de 
portadores assintomáticos; Homo/Bissexual 
(258): 50 casos de SIDA; 28 casos sinto-

A 31 de Dezembro de 2011, encontravam-se 
notificados 41035 casos de infeção VIH/SIDA 

nos diferentes estadios de infeção. Como 
elemento comum a todos os estadios, verifica-
-se que o maior número de casos notificados 

corresponde a infeção em indivíduos referindo 
provável transmissão sexual.
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máticos não-SIDA; 31 casos de portadores 
assintomáticos. 

A categoria de transmissão “heterossexual” 
regista 61,7% dos casos notificados, 26,2% 
das notificações referem-se à categoria “homo/
bissexual” e a transmissão associada à toxico-
dependência corresponde a 9,6% dos registos.

Situação global a 31 de Dezem-
bro de 2011
A 31 de Dezembro de 2011, encontravam-se 

notificados 41035 casos de infeção VIH/SIDA 
nos diferentes estadios de infeção. Como ele-
mento comum a todos os estadios, verifica-se 
que o maior número de casos notificados (“ca-
sos acumulados”) corresponde a infeção em in-
divíduos referindo provável transmissão sexual 
(heterossexual) num total de 42,9% dos casos, 
enquanto o consumo de drogas por via endove-
nosa ou “toxicodependentes”, constitui 38,7% 
(15 883/41 035) de todas as notificações.

O total acumulado de casos de SIDA em 31 
de dezembro de 2011, era de 16 880, dos quais 
527 causados pelo VIH2 e 211 casos que refe-
rem infeção associada aos vírus VIH1 e VIH2. 
Em 2011, os casos de SIDA apresentam pa-
drão epidemiológico idêntico ao registado no 
ano anterior. Foram diagnosticados 303 casos, 
verificando-se um aumento proporcional do 
número de casos de transmissão heterossexu-
al e homo/bissexual (respetivamente 63,0% e 
16,5% do total de casos) e redução de casos 
associados à toxicodependência (17,5%).

Os “portadores assintomáticos” são predo-
minantemente jovens com mais de 20 anos 
e indivíduos até aos 39 anos, constituindo o 
maior número de casos notificados (68,0%) 
neste estadio. Constata-se um elevado número 
de casos de infeção VIH assintomáticos, as-
sociados principalmente a duas categorias de 
transmissão: “heterossexual” representando 
46,5% do total de PA notificados, bem como 
“toxicodependente” (35,0%). Contudo, desta-
ca-se a tendência crescente na proporção de 
casos associados à categoria de transmissão 
“homo/bissexual”, correspondendo também 
a um aumento do número absoluto de casos 
diagnosticados.

Os casos sintomáticos não-SIDA (“Complexo 
Relacionado com SIDA”, na designação clássi-
ca) constituem um grupo com menor número de 
casos, cujas características epidemiológicas, 
em relação aos principais parâmetros, seguem 
o padrão epidemiológico anterior. Neste grupo, 
a análise dos casos acumulados revela que 
45,8% correspondem a casos na categoria de 
transmissão heterossexual e 31,9% a indivídu-
os “toxicodependentes”.
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Educação para a saúde 
dos estudantes do 
superior potenciada 
pelo seu envolvimento 

O Peer-education Engagment 
and Evaluation Research, rede 
de estudos multicêntricos, or-
ganizou, nos dias 23 a 25 de ju-
lho de 2012, mais uma edição 
do Curso de formação de grupos 
de promoção da saúde no ensi-
no superior. Esta formação, que 
decorreu na Escola Superior de 
Enfermagem de Vila Real, é a 
primeira etapa destinada a ca-
pacitar um “grupo semente” de 
uma instituição do ensino su-
perior para iniciar um proces-
so de construção de contextos 
salutogénicos. 

O PEER visa recriar um referencial meto-
dológico de educação pelos pares no âmbito 
de populações adolescentes e jovens adul-
tos, liderado por Irma Brito e Fernando Men-
des e financiado pela UICISA-E e IREFREA 
Portugal.

Um dos objetivos consiste em mobilizar 
instituições de ensino superior na constru-
ção de contextos salutogénicos, através do 
empowerment de “grupos semente”. Esta 
formação permitirá a este grupo conceber 
e implementar projetos de pesquisa-ação 
participativa para a promoção da saúde, no-
meadamente nas vertentes da redução dos 
consumos abusivos de substâncias psicoati-
vas, da redução de riscos associados a es-
ses consumos e ainda da promoção do bem-
-estar psicológico. Os grupos são indicados 
pela direcção da instituição, elegendo-se 
apenas como critério que seja um grupo de 
professores e estudantes com interesse em 
atividades de extensão e na promoção da 
saúde das comunidades educativas. Suge-
re-se ainda que sejam integrados no grupo 
elementos das associações académicas e 
líderes comunitários. Várias instituições de 
ensino superior já aderiram e fizeram a for-
mação inicial, como a Escola Superior de En-
fermagem de Angra do Heroísmo (Açores), 
a Escola Superior de Enfermagem da Cruz 

Vermelha de Oliveira de Azeméis e a Escola 
Superior de Enfermagem de Coimbra.

O “grupo semente” da Escola Superior de 
Enfermagem de Vila Real foi constituído por 
10 professores, nove estudantes do 1º e 2º 
ano da licenciatura de enfermagem e três 
líderes comunitários: o ex-director do CRI, 
Armindo Liberal, a enfermeira responsável 
pela coordenação da aplicação do PNSE, 
Vanessa Monteiro e uma professora com 
larga experiência e colaboração em saú-
de escolar, Elisabete Pardal. A presidente 
da Escola Superior de Enfermagem de Vila 
Real, Maria João Monteiro e a coordenadora 
do Departamento de Enfermagem de Saúde 
Mental e Comunitária Maria Conceição Rai-
nho, não só viabilizaram o processo como 
participaram entusiasticamente no “grupo 
semente” e, consequentemente, na forma-
ção. Ficou acordado que as instituições en-
volvidas nesta fase vão implementar a es-
tratégia “ANTES QUE TE QUEIMES” já na 
próxima receção ao caloiro. Esta iniciativa, 
criada em Coimbra em 2007 e já implemen-

tada também na FCS/UBI-Covilhã, consiste 
no aconselhamento par-a-par para a redu-
ção do consumo de álcool e outras drogas 
em contexto de festas académicas e presta-
ção de primeiros socorros.

O Curso de formação de grupos de pro-
moção da saúde no ensino superior tem uma 
duração de 30 horas, distribuídas por três 
períodos distintos. Na primeira fase, os for-
madores promovem um processo de criação 
do “grupo semente”, envolvendo os partici-
pantes em dinâmicas pedagógicas para se 
descobrirem a si, entre si e como futuro gru-
po de sucesso. Depois, em pequenos grupos 
de reflexão e de consenso, descobrem as 
abordagens teóricas subjacentes à investi-
gação-ação participativa e à educação pelos 
pares, ensaiam técnicas de identificação de 
problemáticas prioritárias para intervenção 
e tomam conhecimento dos modelos de pla-
neamento em saúde para conceber e imple-
mentar estratégias de promoção da saúde. 
Por fim, fazem um plano de ação: planeiam 
a avaliação inicial com aplicação em sala de 
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aula do questionário Estilo de Vida Fantás-
tico e aplicação on-line dos questionários 
sobre consumos de ATOD (álcool, tabaco e 
outras drogas) em contexto recreativo, de 
pressão dos pares e de bem-estar psicoló-
gico. Este grupo fica ainda com a missão 
de caracterizar o contexto da sua comuni-
dade educativa e identificar os Projectos de 
Promoção da Saúde em funcionamento na 
instituição.

Posteriormente, num segundo momento, 
os formadores apoiam o planeamento das 
intervenções de promoção da saúde, que 
será baseado nos critérios de qualidade da 
pesquisa-acção participativa. Esta aborda-
gem estratégica irá apoiar o desenho das 
intervenções com enfoque em procedimen-
tos dialógicos e formas criativas de fazer 
intervenção na comunidade. Pugna-se pela 
implementação de respostas baseadas em 
evidência científica, específicas e flexíveis 
para as necessidades encontradas Por se 
utilizarem instrumentos de avaliação comuns 
a outras instituições, proporcionará um pro-
cedimento comum e estrutura de suporte 
para ajudar cada “grupo semente” na defini-

ção do seu projecto de promoção da saúde 
participativo e apropriado ao seu contexto. 
A proposta final deverá ser um projecto de 
promoção da saúde para a sua instituição, 
que expresse o desenvolvimento de um mo-
delo participativo para reduzir os problemas 
e promover a saúde da juventude estudantil, 
a saúde ocupacional e ainda de extensão 
comunitária. Culmina este processo, num 
terceiro momento, com a apresentação e 
negociação da iniciativa de modo a validar 
a proposta e mobilizar toda a comunidade 
educativa.

Vários estudos nacionais e internacionais 
realçam que alguns estudantes, quando en-
tram no ensino superior, pela convivialidade 
endogeracional e frequência (com mais fa-
cilidade) de locais de lazer adotam ou refor-
çam comportamentos de risco: fumar, beber, 
consumir drogas ilícitas, comportamentos 
sexuais de risco. Revelam ainda que as per-
turbações depressivas são também frequen-
tes e que a influência destes fatores sociais 
e ambientais é maior nos estudantes que es-
tão fora do ambiente familiar, o que faz com 
que estejam sujeitos mais intensamente a 

novas influências e à diminuição do controlo 
familiar.

Dado que os contextos promotores de saú-
de são o modelo atualmente mais recomen-
dado para promover a saúde dos cidadãos, 
sendo a escola um contexto formal privile-
giado em que a educação para a saúde dos 
estudantes pode ser potenciada com o seu 
próprio envolvimento (W.H.O., 1999: 2001), 
esta iniciativa terá, sem dúvida, um valor 
acrescentado gerado pela pesquisa-acção 
participativa, mas especialmente para au-
mentar a consciência da responsabilidade 
social para promover a saúde estudantil.

Os coordenadores de PEER esperam 
ainda que cada “grupo semente” elabore 
publicações científicas e outras para disse-
minar as atividades desenvolvidas e farão 
os possíveis para advogar e obter o reco-
nhecimento da necessidade de intervenção 
em contexto recreativo por parte das institui-
ções de ensino superior nacionais e líderes 
comunitários.
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Projeto (In)Forma
te: dois anos plenos 
de trabalho geram 
resultados animadores

O Projeto (In)Formate teve o 
seu início em outubro de 2010, en
quanto estratégia de intervenção 
nos domínios da sensibilização, 
prevenção, minimização de ris
cos e redução de danos associados 
ao uso e abuso de substâncias. Ao 
longo de quase dois anos de acção 
regular do projecto, temse verifi
cado uma crescente e salutar com
plexificação, que tem permitido 
que sejam abrangidas mais fren
tes de trabalho, beneficiadas mais 
pessoas e exponenciados os obje
tivos previstos, abrangendo, nal
guns momentos, outros territórios 
além da Ilha Terceira, seu berço 
e área de intervenção natural e 
privilegiada. O desenvolvimento 
de ações estruturadas nalgumas 
das maiores festividades açoria
nas, constitui um dos exemplos de 
iniciativas do (In)Formate, cons
tituindose como uma das mais 
emblemáticas.

Intervenção em contextos 
festivos
Neste ano, dando prossecução ao esforço 

desenvolvido no ano anterior, o Projeto (In)For-
ma-te repetiu as intervenções desenvolvidas 
nalgumas das maiores festividades açorianas, 
num esforço de continuidade do trabalho reali-
zado no ano anterior e que radica no facto de o 
contexto de festa se encontrar muito associado 
à problemática do uso e abuso de substâncias, 
quer no aumento da frequência e intensidade 
dos consumos, quer na maior diversidade de 
substâncias psicoativas consumidas (nome-
adamente, pela forma como a acessibilidade 
aumenta nestes períodos festivos).

Neste ano, na Ilha Terceira, o Projeto este-
ve presente nas Festas Sanjoaninas de Angra 
do Heroísmo e nas Festas da Praia. Na Ilha 
do Faial, a intervenção do Projeto decorreu 
no contexto da Semana do Mar, na cidade da 
Horta, intervindo, nas três festividades, com 

um total de 3514 pessoas.
No decurso das festas terceirenses, e em co-

laboração com as Comissões Organizadoras, 
o Projeto dinamizou um espaço noturno onde 
eram desenvolvidas diversas atividades, sen-
do disponibilizadas informações, esclarecidas 
dúvidas e mitos, distribuídos materiais de sen-
sibilização, providenciado material de preven-
ção de doenças sexualmente transmissíveis 
e realizados testes de alcoolemia, através de 
abordagens personalizadas junto das pessoas 
que procuraram o espaço, com destaque para 
os mais jovens. Ao longo das Sanjoaninas, 
durante dez noites de trabalho, o Projeto con-
tactou com 1475 pessoas, distribuiu 710 pre-
servativos, realizou 345 testes de alcoolemia e 
disponibilizou 2265 materiais informativos e de 
sensibilização. Nas festas da cidade de Vitori-
no Nemésio, em oito noites de trabalho, o (In)
Forma-te contactou com 1504 pessoas, tendo 
disponibilizado 892 preservativos e realizado 
172 testes de alcoolemia, além de distribuir 
3176 materiais de informação e sensibilização. 
A intervenção no Faial, que decorreu em duas 
noites distintas numa colaboração com a APA-
DIF e com o Projecto Trilhos Saudáveis, permi-
tiu o contacto com 535 pessoas, a distribuição 
de 356 preservativos e a disponibilização de 

1141 materiais informativos e de sensibilização, 
através de contactos de proximidade nas ruas 
da cidade da Horta.

Para a equipa do Projeto, o balanço destas 
noites de trabalho é extremamente positivo, 
permitindo aferir a propriedade da existência 
do Projeto, bem como a utilidade de desenvol-
vimento de intervenções de proximidade nos 
contextos de recreação nocturna, cuja rele-
vância para a problemática do uso e abuso de 
substâncias continua a ser confirmada pelo (In)
Forma-te. O Projeto destaca a colaboração com 
as Comissões Organizadoras das Festas, com 
as entidades faialenses, bem como o apoio de 
outras entidades públicas e privadas.

Um projeto com impacto 
avaliado
Após dois anos de trabalho, marcados por 

uma crescente complexificação, e atendendo 
à relevância do pressuposto da avaliação das 
iniciativas desenvolvidas, foi realizada uma 
avaliação das iniciativas do Projeto, no senti-
do de perceber quais os aspectos que pode-
rão ser, ainda, melhores e para que se possa 
rentabilizar ao máximo, e honrar, os recursos 
que sustentam o Projeto, onde se incluem o 
empenho, disponibilidade e competência dos 
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membros da equipa (In)Forma-te. 
A avaliação de impacto do Projeto (In)Forma-

-te foi feita a partir da aplicação de um questio-
nário com um conjunto alargado de questões 
fechadas e abertas, construído para o efeito, 
que permitiu retirar diversas conclusões rele-
vantes. Foram recolhidos 212 questionários de 
avaliação de impacto da intervenção desenvol-
vida pelo Projeto (In)Forma-te, aplicados entre 
Janeiro e Abril de 2012. Dos participantes que 
responderam a este questionário, 53% eram do 
género masculino e 47% do género feminino, 
com média de idade de 25,4 anos.

Mais de 84% dos participantes referem co-
nhecer o Projeto, sendo que 54% dos indiví-
duos revelam que tiveram conhecimento do 
Projeto através do contacto com os membros 
da equipa, 27% através dos seus amigos, 
13% através dos órgãos de comunicação so-
cial, 13% através da Internet e 3,3% revelam 
que conheceram a iniciativa através de outras 
formas.

Dos 144 (67,9%) participantes que referem 
conhecer os materiais (folhetos, flyers,…), 86 

(58,0%) já tiveram oportunidade de os consul-
tar. A maioria dos indivíduos que responderam 
ao questionário e que conhecem os materiais, 
consideram que a informação disponibilizada 
nos materiais é útil (99,2%), de fácil compre-
ensão (98,4%), o formato é o mais adequado 
(88,9%) assim como atrativo (87,4%). Consi-
deram ainda que a informação transmitida tem 
credibilidade e é útil para a prevenção de com-
portamentos de risco, aumentando o conheci-
mento sobre substâncias psicoativas e estraté-
gias de minimização de dados.

Dos 212 participantes que responderam ao 
questionário, 120 (61,2%) foram contactados 
pelas equipas de rua do projecto (In)Forma-te, 
e destes, 98,4 % considera esse contacto como 
positivo ou muito positivo. Dos indivíduos que 
responderam ao questionário, 68,4% referem 
ter amigos que foram abordados pelas equipas 
do projecto (In)Forma-te. Relativamente à visão 
sobre o projeto, 180 (92,8%) indivíduos referem 
que se necessitassem de mais informação ou 
se necessitassem de qualquer tipo de ajuda so-
bre o uso e abuso de substância psicoactivas, 

contactavam com elementos do projeto. 
Quanto à avaliação geral do Projeto, dos 

participantes que responderam a essa questão, 
59% consideram este projeto muito positivo e 
40% como positivo, o que constitui um indica-
dor muito relevante.

Adicionalmente, e no domínio da obtenção 
de dados qualitativos, foi possível extrair, com 
este esforço de avaliação, um conjunto alar-
gado de sugestões para o funcionamento do 
Projeto, bem como de propostas de realização 
de iniciativas que serão, a seu tempo, tidas em 
conta. De facto, nas conclusões do presente 
estudo, constarem diversos aspetos que, de-
pois de devidamente tidos em conta, permitirão 
ascender a níveis ainda mais superiores de im-
pacto e eficácia.

Com este estudo de avaliação fica, assim, 
reforçada a premência do desenvolvimento 
de iniciativas no domínio do uso e abuso de 
substâncias, bem como a existência do Proje-
to (In)Forma-te, enquanto iniciativa singular de 
intervenção.

Parcerias alicerçam sucesso
O Projeto (In)Forma-te alicerça-se numa par-

ceria formal do Centro Comunitário da Terra 
Chã e da Cáritas da Ilha Terceira, que assume 
a coordenação técnica e administrativa do Pro-
jeto, contando, igualmente, com a colaboração 
informal da Unidade de Saúde da Ilha Terceira 
- Centro de Saúde de Angra do Heroísmo e com 
a participação da Equipa de Jovens do Instituto 
para o Desenvolvimento Social dos Açores. O 
Projeto é apoiado pela Direcção Regional da 
Prevenção e Combate às Dependências, su-
pervisionado pelo IREFREA – Portugal e pode 
ser contactado através do 925700201 e do in-
formate.terceira@gmail.com, podendo ser en-
contrado na internet em www.projectoinforma-
-te.blogspot.com ou em www.facebook.com/
projecto.informate.

Filipe Fernandes (Psicólogo Clínico ), Coor-
denador do Projecto (In)Forma-te

“O balanço destas 
noites de trabalho 
é extremamente 

positivo”



12

Dia 23 de Outubro de 2012
09:30h – 10:30h
 Sessão de abertura

10:30h – 11:00h
 Taipas – 25 anos de evolução
 António Costa

11:30h – 13:00h
 25 anos de abordagem psicológica
 Equipa de psicólogos da UD/ Centro  
 das Taipas

14:30h – 16:00h
 A Psiquiatria face à    
 toxicodependência
 Emília Leitão, Luís Patrício, Miguel  
 Vasconcelos e Rodrigo Coutinho

Dia 24 de Outubro de 2012
09:30h – 11:00h
 Serviço de Terapias Medicamento- 
 sas – do LAAM aos dias de hoje
 António Costa, Esther Casado e  
 Miguel Vasconcelos

11:30h – 13:00h
 Serviço social – 25 anos – Uma 
 história (conta)bilizada
 Conceição Chitas, Graça Alves, Né- 
 lia Gonçalves, Rosa Mateus 
 e Susana Cintra

14:30h – 16:00h
 25 anos na Unidade
 Fernando Esteves, José Pádua,  
 Luísa Mendes e Luísa Trindade

Dia 25 de Outubro de 2012
09:30h – 11:00h
 Mulheres e mães
 Esther Casado, Leonor Madureira e  
 Margarida Pimenta

11:30 – 13:00h
 A evolução no Centro de Dia
 Ana Paula Moita, Celeste Silva,  
 Fátima Brás, José Carlos Graça,  
 Leonor Madureira, Rui Gomes e  
 Teresa Alcântara

14:30h – 16:00h
 A intervenção em toxicodependência  
 – caminhos para o futuro 
 Alessandro Pirona, João Goulão e  
 Sandra Pires

16:30 Sessão de encerramento

PROGRAMA

Este ano comemoramos o 25º aniversário das Taipas e mais uma vez 
estamos a organizar o nosso congresso anual, espaço de reencontro e de 
partilha de conhecimentos.

Desta vez optámos por partilhar a nossa experiencia clínica de um quarto 
de século, recordando tanto os acertos como os erros. 

Consideramos que, no momento presente, este tema se torna particu-
larmente importante atendendo a que nos últimos anos ocorreu uma clara 
mudança na constituição do grupo de intervenientes em toxicodependên-
cia, ao longo do país.

Assim a nossa intenção é rever as práticas clínicas nas várias áreas 
de intervenção das Taipas – recapitular o que foi feito e, acima de tudo, 

recordar a razão das principais mudanças ocorridas. O intuito é, obviamente, evitar que os mais novos cometam 
os erros que nós cometemos. Pretendemos ainda debater as atuais práticas com a assistência, procurando as 
respostas mais adequadas através da análise da multiplicidade de experiencias de todos os presentes.

Por último, não deixaremos de lançar um olhar sobre o futuro. Na última mesa tentaremos divisar as tendências 
que já se perfilam aos olhos do clínico, aos olhos de quem está na posse de indicadores epidemiológicos e tam-
bém aos do dirigente que tem de escolher as diretrizes face a toda esta informação.

Contamos com a sua presença no decorrer destes 3 dias de partilha, com a sua opinião e com o calor da sua 
amizade.

XXV Encontro das Taipas

António Costa
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Durante los días 10 al 14 de Octubre se celebrará en Mojácar (Almería) el XLI Congreso 

de FARE (Federación de Alcohólicos Rehabilitados de España).

Como cada año un nutrido grupo de pacientes y familiares junto con diversos 

profesionales, expondrán en distintas ponencias aspectos actuales de la enfermedad 

alcohólica, en esta ocasión la conferencia Inaugural correrá a cargo del Plan Nacional 

de Drogas que es quien financia este evento.

Además y durante estos días, se hablará de las consecuencias sociales del 

alcoholismo, de la comunicación interpersonal, se definirá el concepto de adicción  

y se reflexionará en torno a la patología psiquiátrica producida por los consumos 

excesivos de bebidas alcohólicas.

Hay que destacar una mesa redonda en la que participarán pacientes jóvenes que 

hablarán de su politoxicomanía, es decir de su consumo de alcohol y de otras sustancias, 

desde su propia experiencia y con su testimonio. Todo esto para el día inaugural. 

Siempre se reserva un día para hacer turismo y convivencia, para conocer nuevas 

personas e intercambiar experiencias.

El tercer día congresual se dedica a ponencias y talleres, este día contaremos con 

expertos de tráfico para que hablen de las consecuencias de los consumos en la 

conducción y se tratarán aspectos más íntimos como la sexualidad del paciente 

alcohólico y por último se analizará el tema del alcoholismo en la mujer.

Por la tarde se realizarán talleres formativos para pacientes y profesionales sobre 

distintos tema.

Clausurándose el congreso el 13 por la noche para el 14, después del desayuno 

emprender el regreso a casa, ya que los más de 400 asistentes llegan de todos los 

puntos de España.

En la actual edición se reconocerá la labor en pro de los pacientes alcohólicos al 

Dr. Blas Bombín, al cual se le hará entrega de la insignia de oro de la Federación y 

se fallará el V concurso de relatos breves FARE, “vivir sin alcohol” dotado con 1000 

Euros y al que se han presentado 41 originales, entregándose una publicación al 

respecto.

Un blog en directo de lo que ocurra en el congreso y una revista sobre FARE, cierran 

la oferta de este evento, el mayor de estas características que se celebra en España. Y 

al que sigue acudiendo un número importante de personas a pesar de los momentos 

de crisis económica, todo un esfuerzo que hay que reconocer a los asistentes.

Congreso 
FARE 2012
* Mireia Pascual, correspondente em Espanha

Opinião

«Vivir sin 
alcohol.

Otra 
forma de 

vivir».

 
“Se trata 
de unas 

jornadas de 
aprendizaje 

y convivencia 
para hablar 
de aquellos 

temas 
que más 

preocupan a 
los afectados 

por el 
alcoholismo.”
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25 de octubre

10 h. 30‘ (En/Sp) Bienvenida y sesión de apertura:
  · Alcalde de Palma
  · Presidente del Consell de Mallorca
  · Delegado Plan Nacional sobre Drogas
  · Presidente del Gobierno de las Islas Baleares

 Amador Calafat, Presidente of Irefrea, España; Paola   
 Tardioli-Schiavo, Deputy Head of Unit, 
 European Commission
 Tomeu Català, Presidente of Projecte Home de Balears, 
 España; Thomas Legl, Presidente Euro-TC, Director 
 Therapiesalon im Wald, Austria

Descanso/Café

11,45‘ (En/Sp) Tratamiento y Prevención en Europa
 Chair: Christian Heise, Vice-President Euro-TC, Director of  
 BWLV, Alemania
 · Akos Topolansky, Member of European Economic and  
  Social Committee
 · Pere Mora/University Barcelona, España –
 · Roland Simon, Head of Unit for Interventions, Best   
	 	 Practice	and	Scientific	Partners,	EMCDDA

13h 15’ - 14h 30’ Comida

14 h. 30‘ (En/Sp) Mesa redonda: desafíos para 
la prevención y el tratamien-
to: cómo mantener los nive-
les de calidad en tiempos de 
crisis económica.

De qué forma los estilos 
parentales tienen influencia 
en los consumos de alcohol 
y drogas de los hijos. 

Coordina: Thomas Legl
· Xavier Bonet, PHB, España
· Paolo Stocco, Honorary 
President Euro-TC, Director of 
ULSS10 Veneto, Italia
· Fernando Mendes, Presi-
dent, Irefrea Portugal
· Gerhard Bühringer, Profes-
sor at University of Dresden, 
Director of IST, Germany, 
requested

Coordina: Amador Calafat 
(Irefrea-España)
· Harry Sumnall (LJMU-Reino 
Unido)
· Roman Gabrhelík (CUNI-
Rep Checa)
· Elisardo Becoña (Uni. 
Santiago-España)
· Fernando García (Uni. 
Valencia-España)

Descanso (café)

16 h. 15‘ Workshops (Spanish)
Pere Mora,  Economic  
Strategies,

Redes de familia en Europa  
(En/Sp)
Coordina: Fernando Mendes 
(Irefrea-Portugal)
· Sanela Talic (UTRIP- Eslove-
nia)
· Gregor Burkhart (EMCDDA)
· Eva Skärstrand (STAD –Sue-
cia)
· Johannes Theiner (Euro-
pean Parent Association)

 
19h. Actividades sociales
 Recepción en el Ayuntamiento de Palma& 
 Visita al centro histórico
 
21h. Cena de celebración/ Mensajes en 30-años, aniversario 
 de Euro-TC y PHB por Prof. Paolo Stocco 
 (Presidente honorario Euro-TC) and Tomeu Catalá 
 (Presidente PHB)
 

26 de octubre

9 h.30‘ (En/Sp) Nuevo Modelo Econónico La colaboración entre fa-
milias, escuela y comunidad

Coordina: PHB, to be named
· Juan Manuel Quetglas, 
General Director PHB
· Jelena Damjanac, Bosnia-
Herzegovine
·	 Philip	Lazarov,	Scientific	
Advisor Kenthea, Cyprus
· Representative Green-
peace/ OXFAM

Coordina: Matej Kosir (Utrip, 
Eslovenia)
· Manel Perelló (FadSib Presi-
dente)
· Fernando Mendes (Irefrea- 
Portugal)
· Nuria Buscató (CEAPA, 
España)
· Fernando Martín (COAPA, 
España)

Descanso (café)

11 h. 30‘ (En/Sp) Buenas prácticas en tratami-
ento

Coordina: Wolfgang Heck-
mann, Germany
· Ambros Uchtenhagen, 
Professor at Zurich University, 
Switzerland
· David Liddell, Director of 
Scottish Drugs Forum, Scot-
land
· Horst Brömer, Honor-
ary Vice-President Euro-TC, 
Director of Tannenhof Berlin, 
Alemania

Que se puede hacer? Como 
empoderar a las familias ante 
la prevención de drogas

Coordina: M. Angels Duch 
(Irefrea)
· Juan del Pozo (Servicio 
Drogodependencias Rioja)
· Montse Juan /Amador 
Calafat (Irefrea-España)
· Jeff Lee (Mentor) TBC, 
Reino Unido
· Luis Carbonell, Presidente 
CONCAPA, España

13h 15’ - 14h30’ comida

14h 30 (En/Sp) Mesa redonda: Dando 
respuesta a las adicciones; 
el futuro de las ONG’s en un 
mundo globalizado

Coordina: Ambros Uchtenha-
gen, requested
· Carmen Fernández, 
General Director CIJ Centro 
Integración Juvenil, México
· Wolfgang Heckmann, 
Professor at Fachhochschule 
Magdeburg, requested
· Pau Vidal, PH, España
· Gabriel Roldan, Honor-
ary Vice-President Euro-TC, 
Psychologist, España

Mesa redonda: aprendiendo 
unos de otros  
(1):  Familias vs adminis-
tración pública.

Coordina: J.R. Fernandez 
Hermida, Univ. Oviedo

Representantes de institu-
ciones públicas locales, 
regionales, nacionales
FAPA, Mallorca; CEAPA, 
COAPA; CONCAPA; FADSIB

Descanso (café)

16 h. 15‘ (En/Sp) Mesa redonda: aprendiendo 
unos de otros  
(2).  Familias vs profesionales

Coordina: Roberto Secades 
(Univ Oviedo)

Expertos de distintos ámbitos 
(educación, prevención…)
FAPA; COAPA; CONCAPA

 17h.  

27th October Working session, (only for members of the EFE project)

Prevención y tratamiento de drogas en  Europa
Proteger los logros alcanzados en tiempos de crisis &  

Empoderamiento de familias en Europa
25 – 26 de Octubre de 2012 - Palma de Mallorca

Programa

Irefrea
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Porto acolhe  
em outubro 
III Congresso 
Internacional da SPESM

Carlos Sequeira (CS) - Trata-se de um estudo 
que está a ser desenvolvido em várias instituições 
do ensino superior do país e que apresenta três 
áreas fundamentais: uma tem a ver com o consu-
mo de álcool e drogas, outra com o consumo de 
psico-fármacos e outra com a saúde mental posi-
tiva e comorbilidade psiquiátrica. Um dos dados 
mais significativos que encontrámos prendeu-se 
com o elevado consumo de psico-fármacos, sen-
do óbvio que, se atentarmos a estatística da po-
pulação em geral, só o consumo de anti-depressi-
vos ronda os 22 por cento…

Que consequências poderão representar 
esses consumos para o futuro desta popula-
ção estudantil?

CS – As consequências mais sérias poderão 
advir de uma utilização inadequada destes fár-
macos. A utilização de alguns fármacos, nalguns 
contextos, até pode ser benéfica. Imagine-se um 
estudante que tem dificuldade em lidar com a an-
siedade e que toma um ansiolítico na altura de 
uma frequência mas que, depois, consegue pa-
rar não representa uma situação problemática. 
O problema é se, depois, começa a fazer uma 
utilização abusiva… E, como esta população não 
está monitorizada, perdemos totalmente o contro-
lo do que tomam, quando e como tomam…

Uma vez que estes fármacos são normal-
mente sujeitos a prescrição médica, não seria 
suposto haver um certo controlo sobre a sua 
utilização?

CS – Isso é o que se espera e o que seria de-
sejável… Mas, hoje em dia, o acesso a uma série 
de ansiolíticos é fácil para qualquer estudante. 
Alguns não precisam de prescrição médica e ou-
tros estão acessíveis através da internet, com a 
agravante de não estarem sujeitos a controlo de 
qualidade.

Quais são as principais conclusões do es-
tudo relativamente aos consumos de álcool e 
drogas?

CS – O nosso estudo revelou uma frequência 
muito elevada de consumos… A questão que 
colocávamos procurava saber se consumiam ál-

cool de forma regular e as percentagens desse 
tipo de consumo regular rondam os 10 por cento. 
Achámos que se tratava de um indicador muito 
significativo mas faltava-nos colocar outras ques-
tões mais específicas acerca do tipo de consumo, 
até porque devemos ter em conta que estamos 
perante uma população de estudantes, que fre-
quentam com regularidade festas académicas… 
No meu entender, a pretensão de eliminarmos 
todo o consumo é uma estratégia errada. Devia 
era haver algum trabalho baseado na redução 
de riscos e nas precauções que devem assumir, 
no sentido de os orientar e ajudar a gerir esse 
consumo. Devem saber os riscos que correm e 
aprenderem a fazer um consumo mais controla-
do. E o que vemos é que alguns estudantes não 
têm qualquer controlo sobre as quantidades que 
consomem.

Depois da publicação dos resultados obti-
dos a partir deste estudo, que utilidade prática 
lhe será conferida?

CS – O nosso primeiro passo passava por fa-
zermos um diagnóstico da situação. Tínhamos 
a perceção de que nos chegavam às aulas es-
tudantes ”distantes”, cheios de sono, outros que 
desmaiam nas aulas práticas e suspeitávamos de 
alguns consumos mas não tínhamos dados con-
cretos. Agora, a ideia passa por relatarmos às ins-
tituições que estamos perante um problema, para 
que as mesmas possam desenvolver planos es-
pecíficos. Não faz sentido que, por exemplo, uma 
Escola Superior de Enfermagem do Porto, que 
é uma escola de saúde, não tenha um plano de 
acompanhamento para estudantes. Na nossa es-
cola já foi criado um gabinete específico para isto. 
Mas creio que a resposta não deve ser interna à 
instituição. A dificuldade que constatámos – e até 
tínhamos a ideia de criar um gabinete de saúde 
mental – prende-se com a adesão dos estudan-
tes. Eles não vão falar com um docente, porventu-
ra seu professor, sobre um problema relacionado 
com consumo de álcool ou sobre uma discussão 
familiar que tiveram e que originou que de noite 
tomassem não sei quantos hipnóticos… A respos-
ta seria certamente mais eficaz se existisse um 
gabinete de apoio, por exemplo, no centro de saú-

A Sociedade Portuguesa de En-
fermagem de Saúde Mental é uma 
associação científica, sem fins 
lucrativos, constituída por enfer-
meiros que se interessam pelo es-
tudo e desenvolvimento da saúde 
mental, entendida num contexto 
multidisciplinar. Elegendo como 
principais finalidades a divulga-
ção científica, a investigação, a 
formação, a promoção da saúde e 
a melhoria das respostas às neces-
sidades em cuidados de enferma-
gem em Saúde Mental e Psiquia-
tria, esta instituição prepara-se 
para organizar, de 10 a 12 de Ou-
tubro, o seu terceiro congresso in-
ternacional. O evento será subor-
dinado ao tema Da Investigação à 
Prática Clínica em Saúde Mental 
e decorrerá no Porto, no Campus 
Foz da Universidade Católica Por-
tuguesa, compreendendo forma-
tos desde cursos pré-congresso 
a workshops, debates, conferên-
cias, mesas redondas, posters e 
comunicações livres e ainda a 
comemoração do Dia Mundial da 
Saúde Mental.

Na antecâmara desta realização, 
Dependências entrevistou Carlos 
Sequeira. O presidente da SPESM 
abordou ainda a realização de um 
estudo sobre consumos de psico-
-fármacos, álcool e drogas que a 
organização está atualmente a re-
alizar em contexto académico… 
com resultados surpreendentes.
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de ou num hospital, onde pudessem beneficiar de 
fácil acesso. Mas também deveria ser criada uma 
via de encaminhamento que facilitasse o percur-
so entre a escola e esse serviço. Uma espécie 
de sistema de referenciação direta seria o ideal. 
Temos tido casos entre jovens em que temos que 
recorrer a contactos pessoais e privados, uma 
vez que não existem respostas atempadas para 
além da entrada através de um serviço de urgên-
cias num hospital.

Virando agora as atenções para o III Con-
gresso Internacional da SPESM, o que pode-
remos esperar desta realização?

CS – Pretendemos que, neste congresso, se-
jam divulgados os principais dados de investiga-
ção que têm sido produzidos por enfermeiros e 
outros profissionais, que possam ser importantes 
ao nível da saúde mental. Teremos destaques 
como este estudo de que acabámos de falar, es-
tudos acerca do risco de suicídio entre estudan-
tes, outros sobre características de comorbilidade 
entre os estudantes, outros sobre prestadores de 
cuidados, estudos de incidência sobre álcool e 
drogas no Brasil e projetos e experiências aí im-
plementadas, como as consultas de rua… Cons-
tatamos que se tem produzido muita investigação 
mas que a mesma fica muito fechada nas institui-
ções académicas. O objetivo consiste em divul-
gar esta informação para que da mesma possa 
resultar uma aplicação prática. Consideramos 
que, ao nível da enfermagem de saúde mental, 
estamos num estadio muito bom. Em termos aca-
démicos e teóricos, os enfermeiros portugueses 
têm uma formação credível em qualquer país 
europeu, similar ou superior aos parceiros com 
que temos contactado mas, quando vamos para 
o plano prático, por diferentes razões, verificamos 
que as práticas não têm mudado assim tanto. As 
pessoas continuam com níveis de literacia muito 
baixos e não se tem investido para dotar as pes-
soas de mais conhecimento, o que não favorece 
a tomada de decisão. O caso concreto do álcool e 
das drogas é um exemplo: seria uma boa via dar 
mais conhecimentos aos jovens nas escolas, com 
13 ou 14 anos, sobre esta temática. Mesmo ao 
nível do ensino superior não existem programas 

específicos. E quando os começamos a questio-
nar sobre estas matérias constatamos que existe 
défice de conhecimentos. Um dos problemas do 
nosso país reside no facto de estar quase tudo 
focalizado na doença e tudo o que é prévio e que 
passa pela promoção da saúde – e que represen-
taria uma redução de custos muito significativa – 
é menosprezado.

Em termos científicos e programáticos que 
destaques apresentará este Congresso?

CS – Este III Congresso Internacional da So-
ciedade Portuguesa de Enfermagem de Saúde 
Mental insere-se no âmbito das actividades regu-
lares da SPESM, no qual se pretende debater o 
“estado da arte” em saúde mental. Neste evento 
é dada ênfase à investigação e à sua utilização na 
prática clínica, por Enfermeiros e/ou outros pro-
fissionais de saúde, ou seja, discutir o contributo 
da investigação na implementação de práticas de 
qualidade. Nesse sentido, ao longo de três dias, 
disponibiliza-se uma viagem pela, pela Investiga-
ção realizada em saúde mental e, pelos padrões 
de qualidade que se traduzem em ganhos em 
saúde para as pessoas, e, novas áreas emergen-
tes que requerem cuidados de enfermagem.

No primeiro dia do evento (10) proporcionam-
-se cursos de curta duração que permitem um ad-
quirir/aperfeiçoar de competências transferíveis 
para a prática de cuidados.

Neste dia, pretende-se ainda discutir em for-
mato de debate, as questões emergentes em 
saúde mental em termos internacionais, no que 
se reporta ao estado da arte em termos de inves-
tigação, de forma a comemorar o dia mundial da 
saúde mental. 

Teremos ainda no âmbito das comemorações 
do Dia Mundial da saúde Mental, um cocktail de 
boas vindas a todos os participantes e a atuação 
das tunas de enfermagem do Porto (ESEP) e da 
tuna da Universidade Católica do Porto 

Nos dias 11 e 12, serão realizadas conferên-
cias, mesas redondas e debates por “peritos” na-
cionais e internacionais. Espera-se que a partilha 
seja um veículo que contribua para a melhoria 
das práticas de cuidados.

Estes dias serão preenchidos pelos conteúdos 

mais intensos do Congresso, que funcionaram 
em dois auditórios em simultâneo: um com confe-
rências e outro com mesas temáticas.

Começaremos por apresentar os dados da 
morbilidade psiquiátrica em Portugal, compa-
rando-a com a situação brasileira e alguns da-
dos espanhóis. Tentaremos perceber quais são 
os principais problemas de saúde das pessoas. 
Numa segunda parte, centrar-nos-emos no que 
poderão os enfermeiros e outros profissionais 
aportar como mais-valias nas suas intervenções; 
que intervenções têm sido feitas, que resultados e 
eficácia temos obtido, a questão da promoção da 
saúde mental será abordada a partir da apresen-
tação de um projeto comunitário, os elos entre a 
comunidade e as instituições, a formação….

Os principais temas a abordar são:
Principais desafios que se colocam à investi-

gação em saúde mental; Ética e saúde mental: 
doença mental e cidadania; Contributo da inves-
tigação para a qualidade das práticas; Dados 
epidemiológicos sobre a morbilidade psiquiátrica 
em Portugal e no Brasil; Violência e saúde men-
tal: estratégias de prevenção e de intervenção; 
Saúde mental dos adolescentes e jovens adultos; 
vulnerabilidade, vinculação, e fatores de risco e 
proteção; Depressão e o suicídio em Portugal: 
estratégias de intervenção; Intervenções breves 
e prevenção do uso de álcool; Necessidades 
dos familiares das pessoas com esquizofrenia; A 
Angustia espiritual e a saúde mental; Ansiedade 
e depressão dos familiares cuidadores; Como 
avaliar a qualidade numa unidade de alcoologia; 
Reabilitação psicossocial da pessoa com doen-
ça mental; Estratégias de empoderamento da 
pessoas; A construção social das pessoas com 
doença mental; As necessidades, as alterações 
cognitivas e os programas de estimulação para 
os idosos; Como construir uma boa saúde mental 
das comunidades.

De modo a permitir a divulgação de um maior 
número de experiências/conhecimentos, a or-
ganização vai possibilitar um espaço de debate 
através das comunicações livres e posters que 
complementem o programa científico.

Este III Congresso Internacional da Sociedade Portuguesa  
de Enfermagem de Saúde Mental insere-se no âmbito  

das actividades regulares da SPESM, no qual se pretende  
debater o “estado da arte” em saúde mental
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El alcohol daña 
gravemente
las neuronas del bebé

riesgo, en segundo lugar porque hay que dis-
tinguir lo que es el Síndrome Alcohólico Fetal 
(FAS), que representa la máxima expresión del 
Espectro (conjunto de manifestaciones clínicas, 
FASD).  Las incidencia del síndrome alcohólico 
fetal puede oscilar entre uno a dos de cada mil 
recién nacidos vivos y el espectro (manifesta-
ciones más amplias) puede afectar hasta un 1% 
en nuestro país.

En muchas ocasiones se trata de cuadros 
subclínicos, con rasgos patológicos que no 
permiten el diagnóstico claro por lo que pueden 
pasar inadvertidos y en otras ocasiones inclu-
so puede tratarse de mortinatos a los que no 
se relaciona con el consumo de alcohol de sus 
madres.

Estamos pues delante de un fenómeno “ice-
berg”, ya que solo vemos la parte más llama-
tiva pero menos numerosa, tratándose de un 
problema de mucha más envergadura sobre el 
que hay que tomar posturas muy claras. Duran-
te el embarazo no se debe tomar ni una gota 
de alcohol.

Esto es debido a que el etanol, alcohol con-
tenido en las bebidas alcohólicas, atraviesa la 
barrera placentaria, llegando a medirse cifras de 
alcoholemia (gramos de alcohol por litro de san-

gre) iguales en la madre que en el feto.
El etanol tiene una afinidad específica por el 

Sistema Nervioso Central, provocando retraso 
en el crecimiento cerebral y en el desarrollo psi-
comotor, pero además va a afectar a múltiples 
tejidos y órganos, todo dependiendo del mo-
mento de la ingesta de alcohol en relación con 
el desarrollo intrauterino.

Pero no hablamos de mujeres con depen-
dencia al alcohol exclusivamente, hablamos de 
cualquier mujer que durante el período de em-
barazo consuma cualquier cantidad de alcohol, 
no existiendo dosis no tóxica ni una cantidad 
lesiva de necesidad, de ahí el consejo de con-
sumo cero.

Lo que sí que está demostrado que a mayor 
cantidad de bebida alcohólica ingerida mayor 
será el daño, así como a mayor cronicidad en 
el consumo y en el caso de las mujeres con 
dependencia al alcohol, el efecto sobre su des-
cendencia será más grave en los sucesivos em-
barazos si no se consigue la abstinencia total.

El síndrome alcohólico fetal fue descrito por 
primera vez por la pediatra francesa Jacqueline 
Rouquette en el año 1957. Con el tiempo y con 
una observación pormenorizada de los efectos 
del etanol se ha visto que aparecen Efectos 
Fetales del Alcohol (FAE), que incluye defectos 
en el Nacimiento Relacionados con el Alcohol 
(ARBD) y desordenes en el Neurodesarrollo 
Relacionados con el Alcohol (ARND) además 
del propio Síndrome Alcohólico Fetal, consti-
tuyendo todos los cuadros juntos el Espectro de 
Desordenes Fetales producidos por el Alcohol 
(FASD).

El diagnóstico inicial del FAS se basaba en 
el retraso del crecimiento intra y extrauterino, 
un dimorfismo facial característico y anomalías 
morfofuncionales en el desarrollo del Sistema 
Nervioso Central, todo ello junto con el consu-
mo de etanol en la mujer embarazada. Esto se 
traduce en un bajo peso y talla y una cara con 
características particulares, frente pequeña, 
nariz aplanada, ptosis palpebral, epicantus, 
implantación baja de orejas, boca pequeña 
con labio superior muy fino, etc. La forma más 
fácil y frecuente de diagnosticar el FASD es el 

Desde hace ya algunos años, el 9 de sep-
tiembre se celebra el día mundial del Síndrome 
Alcohólico Fetal: una serie de manifestaciones 
clínicas graves que afectan al bebé si la madre 
toma alcohol durante el embarazo. Esta inicia-
tiva sustentada por EUROCARE (European 
Alcohol Policy Alliance) ha sido secundada en 
España desde el primer momento por SOCI-
DROGALCOHOL y posteriormente se sumó 
FARE.

“Uno de los objetivos que se persigue es dar 
a conocer la magnitud del problema y resaltar 
la importancia del mismo, incidiendo en el men-
saje de consumo cero de bebidas alcohólicas 
durante el embarazo”, indica el Dr. Francisco 
Pascual, miembro de la Junta Directiva de SO-
CIDROGALCOHOL y asesor médico de FARE.

Los distintos estudios que se han realizado 
no arrojan cifras iguales sobre la incidencia de 
las consecuencias del consumo de alcohol du-
rante el embarazo y las afectaciones sobre el 
feto.

Esto es debido fundamentalmente a dos si-
tuaciones, en primer lugar porque estos datos 
dependen de cada país, es decir del consumo 
de bebidas alcohólicas en cada estado e inclu-
so de la permisividad social y la percepción de 
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diagnóstico de 4 dígitos, en el que confluyen el 
déficit de crecimiento, fenotipo facial FAS, dis-
función o daño del SNC y exposición gestacio-
nal al alcohol.

La cara del bebé con Síndrome Alcohólico Fetal.

El etanol actúa a distintos niveles alteran-
do la progresión del ciclo celular, el desarrollo 
y progresión de la glía (células de conexión 
neuronal), la adhesión celular, produciendo 
cambios en la membrana de las células, en la 
regulación del calcio o incrementando la produc-
ción de radicales libres, junto con la alteración 
de la síntesis proteica en la que juega también 
un papel importante el acetaldehído, todos es-
tos factores van a intervenir en la aparición de 
malformaciones.

Se sabe que el alcohol es el responsable de 
una degeneración neuronal. Las malformacio-
nes pueden ser músculo esquelético, cardíaco 
y renal, entre otras.

Existen una serie de enfermedades infanti-
les con características similares, pero hay que 
pensar en el FASD siempre que estemos ante la 
ingesta de bebidas alcohólicas en el embarazo, 
se suman además una serie de factores de ries-
go como la salud materna pregestacional por 
ejemplo el estado nutricional y el consumo con-
comitante de otras drogas, el bajo nivel socio-
económico (importante aunque no exclusivo), 
patrón importante de ingesta alcohólica en for-

ma de binge drinking (atracón) o de alcoholemia 
alta mantenida y el perfil depresivo o de baja 
autoestima de la madre junto con la posibilidad 
de trastornos de la personalidad u otra comorbi-
lidad psiquiátrica, amén de otros factores fami-
liares tales como antecedentes de alcoholismo 
familiar, consumo abusivo de alcohol por parte 
del cónyuge o incluso malos tratos.

Algunas alteraciones conductuales como el dé-
ficit de atención con hiperactividad (THDA), tras-
tornos del lenguaje, fracaso escolar, agresividad o 
problemas de socialización también pueden tener 
relación con el FASD, por lo que en este cuadro 
más que en otros habrá que pensar en él para 
poderlo diagnosticar, valorar la importancia que 
tiene y promover medidas preventivas.

Se calcula que en Europa pueden incluirse 
dentro del espectro aproximadamente al 2-4 por 
ciento de los niños y sufrirían un Síndrome alco-
hólico fetal completo, entre el 1-3 por mil de los 
recién nacidos vivos, estos niños presentan re-
traso en el crecimiento, alteraciones en el Siste-
ma nervioso central, y una fascies característica.

Por estudios de imagen, PET y TAC se ha 
observado que estos niños sufren alteraciones 
tanto micro como macroscópicas en el hipocam-
po, cortex frontal y vermix cerebeloso.

Estas alteraciones llevan a que los niños su-
fran una serie de alteraciones tales como:

Disminución de las funciones sensitivas (oído, 
vista, tacto...)
Disminución de la cognición: disminución de 
la memoria y atención.
No completan tareas.
No piden información.
Tienen tendencia a dañar a otros.
Malinterpretan las sentencias.
Corren riesgos innecesarios
No perciben el riesgo
Además se ha establecido una correlación 

de este síndrome con el Trastorno por déficit de 
atención con hiperactividad y con el autismo. La 
prevención (consumo cero de alcohol durante 
el embarazo) resulta imprescindible ya que los 
daños son irreversibles y de difícil tratamiento.

La propuesta de SOCIDROGALCOHOL y de 
FARE, es la de incluir en el consejo obstétrico la 
necesidad de no consumir bebidas alcohólicas 
durante el embarazo y la de hacer una valoraci-
ón de los consumos y situaciones de riesgo en 
especial a aquellas personas que presenten si-
tuaciones de abuso o antecedentes familiares.

Lo importante no es solo tener cifras si no 
intentar sensibilizar tanto a las futuras madres 
como a los profesionales sanitarios, desde la 
atención primaria hasta la especializada, como 
premisa hay que saber que para poder diagnos-
ticar una patología hay que tenerla siempre pre-
sente y este cuadro es mucho más frecuente de 
lo que en principio podríamos pensar.

El consenso europeo y el de la OMS va enca-
minado a procurar políticas de prevención, con 
campañas informativas, advertencias en las eti-
quetas de las bebidas alcohólicas, diagnóstico 
precoz incluso prenatal por medio de marcado-
res biológicos, detección precoz en el momen-
to del nacimiento y creación de programas de 
apoyo tanto a los niños como a sus familias.

En resumen: el consumo de alcohol durante 
el embarazo, incluso en pequeñas cantidades, 
causa daños en la salud de los niños desde su 
gestación. 

Por ese motivo el consejo sigue siendo: du-
rante el embarazo alcohol 0.



20 Opinião

En el caso de Bolivia, Myanmar y Vene-
zuela, el informe determinó que estos paí-
ses “fallaron ostensiblemente durante los 
últimos 12 meses en adherirse a sus obli-
gaciones bajo los acuerdos internacionales 
antidrogas”.

Al parecer, al único país al que no le con-
vence ese trabajo es a Estados Unidos, aun 
conociendo reportes y acciones que recono-
cen el esfuerzo del gobierno boliviano.

INFORME UNODC
En contraparte de este criterio, la Oficina 

de las Naciones Unidas contra las Drogas y 
el Delito (UNODC) informó que Bolivia revir-
tió la tendencia de aumento de cocales. 

El Informe de Monitoreo de Cultivos de 
Hoja de Coca 2011 de la Oficina de las Na-
ciones Unidas contra las Drogas y el Delito 
(UNODC) da cuenta de una reducción neta 
de 12% de cultivos en Bolivia. Esta baja se 
produce tras el reporte de erradicación ré-
cord en las últimas tres gestiones.

El representante de la UNODC en Bolivia, 
señaló que el análisis de la evolución de las 
cifras de erradicación presenta un récord en 
los últimos tres años y esto se traduce en un 

efecto a mediano plazo: La reducción de cul-
tivos de coca en un 12 %,  mediante proce-
sos de racionalización, erradicación consen-
suada y erradicación en parques de reserva 
forestal. Estos resultados fueron entregados 
oficialmente al presidente Evo Morales y re-
presentantes diplomáticos en el país.  

Hectáreas Año
6.341 2009
8.200 2010
10.509 2011

 
Morales destacó  la ejecución 78.303 ope-

rativos realizados desde el año 2006 hasta 
el 2012 a comparación de los 28.219 ejecu-
tados el año 2000 al 2005, así como la con-
fiscación de 182 toneladas de cocaína y las 
5.443 toneladas de marihuana efectuadas en 
los últimos seis años.

Señaló también que se logró confiscar 
4.966 toneladas de sustancias controladas 
sólidas y 12.288 metros cúbicos de sustan-
cias controladas líquidas desde el año 2006 
hasta el 2012. Destacó, que se haya logrado 
reducir de manera concertada 7.900 hectá-
reas de coca “sin muertos”.

El Jefe de Estado,  lamentó que EEUU use 
el tema del narcotráfico con fines geopolíti-
cos, por lo que restó importancia a la deser-
tificación estadounidense respecto a la lucha 
antidroga.

“El mayor receptor del dinero de las drogas 
que se mueve en todo el mundo es Estados 
Unidos, imposible una potencia como Esta-
dos Unidos no sepa cuánta plata se mueve 
en Estados Unidos, plata que viene del nar-
cotráfico, el narcotraficante no va pues con 
el dinero en la mochila, en las maletas, se 
mueven por los bancos, un país tan organi-
zado con tecnología como no va poder con-
trolar mediante los bancos, este movimiento 
económico ilegal.

“Estados Unidos no tiene ninguna moral, 
autoridad, ni ética para hablar sobre la lucha 
contra el narcotráfico, porque el origen del 

El Gobierno de Estados Unidos ha emitido 
este viernes 14 de septiembre,  su memoran-
do anual sobre  la valoración  antidroga de los 
países considerados  sensibles a la producci-
ón y tráfico de drogas.

Nuevamente y sistemáticamente Bolivia 
está entre los países descertificados, aparen-
temente se agudiza esta posición después de 
tres años de que Bolivia expulsó a la agencia  
norteamericana DEA. La Resolución del Go-
bierno de EEUU, no observa   los resultados 
positivos logrados en los últimos años, como 
ser: El aumento en volúmenes de  incautación 
de drogas, incremento considerable en operati-
vos antinarcóticos, destrucción de laboratorios 
de producción de droga,  y especialmente en 
la disminución de  cultivos  de hojas de coca, 
hecho relevante considerando que la planta de 
coca es tradicional y su consumo es ancestral,  
los resultados son importantes y  abiertos para 
la apreciación de la comunidad internacional.

Cuando  la  DEA de Estados Unidos  opera-
ba  en Bolivia,   los resultados no se visualiza-
ban  como ahora, lo que  se percibía  cuando 
operaban en Bolivia, acciones de represión  y 
violaciones a los derechos humanos de los 
cultivadores de coca.

Bolivia,  
EEUU y la 
Descertificación Mutua
* Godofredo Reinicke Borda 
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su sociedad nos va a demostrar que por 
ejemplo anualmente la sociedad nortea-
mericana consume más droga y circula de 
manera ilegal más recursos económicos, 
por tanto existe más lavado de dinero”,  
El presidente Morales propuso, este sábado, 
conformar una comisión de países sudame-
ricanos para evaluar la lucha antidroga de 
Estados Unidos. 

CONTROL SOCIAL
Según el Programa de Control Social  de 

la Producción de  la Hoja de Coca (PACS), 
la reducción de cultivos excedentarios en 
2011, que llegó al 12%, fue posible por el 
compromiso de control social que asumieron 
los cocaleros, el apoyo de las instituciones 
estatales y el respaldo económico de la Uni-
ón Europea (UE).

El proyecto de apoyo aplicó dos líneas de 
acción, una referida a la implementación de 
tecnología para monitorear superficies de 
coca en Cochabamba y La Paz y, otra, para 
el equipamiento institucional a los producto-
res que ahora, incluso, ejecutan el control 
de sus afiliados mediante un registro biomé-

trico. El viceministro de Defensa Social, Feli-
pe Cáceres, afirmó que a diferencia de otros 
años, la erradicación fue consensuada con los 
productores, por lo que el proceso no causó 
la pérdida de vidas o acciones de represión 
violenta. Explicó que Bolivia logró mejorar el 
proceso de erradicación y decomiso de droga 
en el primer semestre de este año y que espe-
ra superar las metas fijadas para esta gestión.

El canciller David Choquehuanca refiri-
éndose al informe de la Oficina de las Na-
ciones Unidas contra las Drogas y el Delito 
manifestó  “éste es el único informe que 
respeta el Estado Plurinacional de Boli-
via”, donde se  reporta que en Bolivia hubo 
disminución de plantaciones de  coca de 
31.000 a 27.200 hectáreas entre los años 
2010 a 2011.

En todo caso es imprescindible aplicar  ac-
ciones que apoyen un nuevo enfoque para 
afrontar la denominada “lucha contra el 
narcotráfico”  priorizando medidas que dis-
minuyan  la demanda de drogas asumiendo 
como problema de salud, a través de progra-
mas de educación,  recuperación de valores  
y estrategias de reducción de los daños. 

narcotráfico fundamentalmente es Estados 
Unidos. El mercado más grande de la coca-
ína y de otras drogas es Estados Unidos”, 

El Jefe de Estado dijo que si fuera legal la 
descertificación, Bolivia habría descertificado 
a EEUU en materia de lucha antidroga porqué 
de acuerdo con el informe de la Junta Inter-
nacional de Fiscalización de Estupefacientes 
(JIFE), el mercado ilegal de las drogas ilícitas 
sigue creciendo en Estados Unidos.

En algunos estados más bien legalizan la 
venta de cocaína bajo control médico y aquí 
no quieren reconocer ni siquiera el ‘pijcheo’ o 
el acullico de hoja de coca  ¿cómo es eso?, 
allí que sea legal la venta de cocaína en un 
pequeño porcentaje bajo control medido y 
aquí no quieren reconocer nuestro acullico 
que es ancestral y milenario”, refiriéndose al 
uso tradicional de la hoja de coca.

“Porque es como aprovechar el narcotrá-
fico con fines netamente geopolíticos. Por 
eso hay bases militares en algunos países 
de Latinoamérica. Felizmente en Bolivia nos 
hemos liberado”, complementó.

El presidente Evo Morales aseguró que el 
informe de Naciones Unidas, que muestra 
una reducción neta de 12% de cultivos de 
coca, refleja los esfuerzos de Bolivia para 
contribuir en la lucha antidroga  y criticó a 
Estados Unidos por no reconocer estos lo-
gros y no aportar en esta materia reduciendo 
el consumo de droga. 

El Mandatario señaló que si existiera un 
mecanismo para certificar o descertificar a 
los países en materia antidroga de manera 
unilateral, como lo hizo el gobierno de Bara-
ck Obama el viernes, Bolivia descertificaría 
a Estados Unidos por su participación en la 
lucha contra el narcotráfico, porque la JIFE 
(Junta Internacional de Fiscalización de Es-
tupefacientes) informa que el mercado ilegal 
de las drogas ilícitas sigue creciendo en Es-
tados Unidos.

El presidente Morales sugirió “Si noso-
tros en América Latina hacemos una alian-
za para ver y certificar que Estados Unidos 
logra controlar el consumo de droga en 

El representante de la UNODC en Bolivia, señaló que el análisis de 
la evolución de las cifras de erradicación presenta un récord en los 

últimos tres años y esto se traduce en un efecto a mediano plazo: 
La reducción de cultivos de coca en un 12 %,  mediante procesos 
de racionalización, erradicación consensuada y erradicación en 

parques de reserva forestal.
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Brasil é o segundo maior consu-
midor de cocaína

Uma pesquisa recentemente realizada pelo 
Inpad (Instituto Nacional de Políticas Públicas 
do Álcool e Drogas), da Escola Paulista de Me-
dicina da Unifesp (Universidade Federal de São 
Paulo) revela que o Brasil é o segundo país do 
mundo com maior número de consumidores de 
cocaína, apenas superado Estados Unidos da 
América.

De acordo com o Levantamento Nacional 
de Álcool e Drogas, 2,8 milhões de brasileiros 
usaram cocaína nos últimos 12 meses, en-
tre os quais, quase metade, 48%, se tornou 
dependente.

Foram entrevistados 4.607 indivíduos com 
mais de 13 anos de idade, num estudo que 
considerou o uso da cocaína em todas as suas 
formas - pó, crack, merla ou oxi.

Cerca de 6 milhões de brasileiros (4% da po-
pulação adulta) revelaram que já experimenta-
ram esta substância nalgum momento da vida, 
entre os quais 5,6 milhões já a experimentaram 
pelo menos em pó. O mesmo estudo revela que 
14% dos utilizadores já injetaram cocaína pelo 
menos uma vez na vida e que 45% experimen-
taram cocaína pela primeira vez antes dos 18 
anos.

Crack: continua a saga
No último ano, o crack foi utilizado por um em 

cada cem adultos, o que representa 1 milhão de 
pessoas. Nos últimos 12 meses, a cocaína em 
pó foi a preferida: 78% dos utilizadores afirma-
ram que usam exclusivamente a forma aspira-
da. 5% afirmaram que costumam fumar os de-
rivados da droga e 17% usam as duas formas. 
27% dos consumidores revelaram que usaram 
a droga todos os dias ou mais de duas vezes 
por semana no último ano.

A maioria dos utilizadores (78%) considera 
fácil comprar cocaína. Além disso, 10% dos en-
trevistados confessaram que já venderam parte 
da droga que possuíam, o que constitui crime 
de tráfico.

Regiões
O Sudeste é a região com maior número de 

consumidores: 1,4 milhão ou 46% dos utilizado-
res. Em segundo lugar está o Nordeste, onde 
800 mil pessoas utilizam cocaína (27% de to-
dos os consumidores do país). Norte e Centro-
-Oeste apresentam indicadores semelhantes, 
com cerca de 300 mil pessoas consumidoras 
de cocaína, o que equivale a 10%. A região Sul 
tem o menor número de utilizadores: 200 mil, 
ou 7%.

Formato do copo pode influenciar  
consumo de bebidas alcoólicas

Uma investigação levada a cabo pela Universidade de Bristol, no Reino Unido, sugere que os 
copos curvos potenciam uma velocidade de ingestão superior relativamente aos copos retos. De 
acordo com esse grupo de investigadores, a forma do copo pode influenciar a velocidade a que 
ingerimos bebidas alcoólicas, sendo que, nos copos retos, o álcool se bebe até 60% mais devagar. 
Os investigadores concluem que num copo curvo é mais difícil percecionar-se a quantidade de 
bebida ingerida, o que potencia a aceleração do ato de beber.

O estudo, publicado em Agosto na revista PLoS ONE, constata que, enquanto o grupo com copos 
retos bebeu 354 ml de uma bebida alcoólica em 13 minutos, o grupo servido em copos curvos o fez 
em apenas 8 minutos.

No que concerne à aplicação prática do estudo desenvolvido, Angela Attwood, psicóloga da Uni-
versidade de Bristol, revelou à Science que “a investigação é importante porque sugere que a ca-
pacidade de regular o ritmo de consumo pode ser alterada por certos copos”. “As pessoas referem 
constantemente a necessidade de se policiarem quando estão a beber álcool como uma forma de 
controlarem níveis de teor alcoólico, e eu acho que um ponto importante da nossa pesquisa é que a 
habilidade de se policiar devidamente pode ser comprometida quando a pessoa estiver a consumir 
em certos formatos de copos”, explica a pesquisadora.

No entanto, quando os participantes tinham de consumir uma bebida sem álcool o recipiente 
deixava de ter importância. Este estudo assume importância a nível das bebidas alcoólicas, pois 
a diferença de velocidade no consumo pode assumir reflexos na embriaguez, como explicou Ân-
gela Atwood: “devido aos danos pessoais e sociais que estão associados ao consumo excessivo 
de álcool, há grande interesse em alcançar estratégias para controlá-lo. Embora muitas pessoas 
consumam álcool de forma responsável, não é difícil tomar um copo a mais e ficar embriagado”. 

A principal conclusão do estudo revela que a perceção do conteúdo é alterada pelo formato do 
copo, alterando fatores como a quantidade real e a velocidade de ingestão: os recipientes curvos 
dão uma ilusão de sobrar mais bebida, levando o consumidor a ingeri-la mais rapidamente. Se no 
caso de sumos não interfere com o organismo, em bebidas alcoólicos influi.

Os cientistas recrutaram 160 pessoas que bebem socialmente, funcionários e alunos da Univer-
sidade de Bristol entre os 18 e os 40 anos que não sofriam quaisquer sintomas de alcoolismo ou 
outras doenças. Outra experiência foi colocar os participantes em frente a fotografias com copos 
retos e curvos e questioná-las em relação ao volume de bebida. Resultado: nos copos curvos er-
ravam muito mais. 

Uma solução simples para este caso, refere Angela Attwood, seria fazer uma marca nos copos 
de cerveja: “Não podemos dizer às pessoas para não beberem, mas podemos ajudá-las a contro-
larem-se um pouco mais.”

A velocidade com que se bebe está directamente relacionada com os efeitos do álcool no orga-
nismo: como é sabido, uma ingestão mais rápida aumenta o grau de intoxicação.
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A Subcomissão Especial de Crimes e Penas da 
Câmara, vinculada à Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), aprovou, no início do mês, altera-
ções conferindo uma medida inovadora no código 
penal brasileiro. Uma das principais novidades in-
troduzidas no texto pelo relator Alessandro Molon 
foi, a exemplo do sucedido em Portugal, a defini-
ção de critérios que visam distinguir utilizadores 
de traficantes de drogas. Tal como acontece atu-
almente em território português, uma substância 
ilícita pode ser usada ou encontrar-se em posse 
de alguém destinada ao uso, obedecendo a li-
mites de quantidades. E é aqui que a medida se 
distingue da atual lei portuguesa. No Brasil, quem 
possuir uma quantidade de droga equivalente a 
cinco dias de consumo, será considerado utiliza-
dor, ao contrário da lei portuguesa, que permite a 
posse de uma quantidade destinada a dez dias 
de consumos. Acima dessa quantidade, o indiví-
duo será enquadrado como traficante. 

Em declarações prestadas à comunicação so-
cial brasileira, Alessandro Molon considera que 
“ainda assim, ficamos no meio caminho: nem três 
dias, como defenderam algumas pessoas, nem 
os dez dias da legislação portuguesa. Cinco dias 
considero de bom termo”. Ainda de acordo com 
o relator, “o importante foi estabelecer um critério 
objetivo para essa distinção, cuja falta faz com 
que o utilizador pobre seja considerado traficante 
e o traficante rico seja considerado utilizador”.

O secretário de Assuntos Legislativos do Minis-
tério da Justiça, Marivaldo Pereira, que congra-
tulou Molon no final da sessão, entende a atual 
alteração legislativa como “uma importante medi-
da para a definição de critérios claros”. Marivaldo 
Pereira considera “fundamental a adoção desse 
critério objetivo, em contraposição com o que hoje 
impera, muito subjetivo. É uma discussão muito 
bem-vinda, finalizou”.

O texto de Molon ainda será apreciado pela 
CCJ, seguindo posteriormente para o plenário, 
órgão decisor.

Utilizador de droga não é criminoso, afirma au-
tor do ante-projeto Paulo Gadelha é o presidente 
da Comissão Brasileira sobre Drogas e Democra-
cia (CBDD) e liderou o grupo que apresentou à 
Câmara a proposta para descriminalizar uso de 
drogas. No início do mês de Setembro, entregou 
o ante-projeto de lei ao presidente da Câmara, o 

Câmara aprova 
distinção entre 
utilizadores e 
traficantes de drogas
deputado Marco Maia, propondo a descriminali-
zação dos utilizadores de drogas no Brasil. Gra-
duado em medicina pela Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro, mestrado em Medicina Social 
e doutorado em Saúde Pública, Gadelha ocupa 
a presidência da Fundação Oswaldo Cruz desde 
2009. A discussão em torno da legislação brasileira 
sobre drogas e o objetivo de garantir uma diferen-
ciação mais clara entre utilizadores e traficantes 
são causas a que tem dedicado especial atenção, 
assumindo esta missão como um desígnio im-
perativo. O ante-projeto entregue em Brasília já 
conta com mais de 100 mil assinaturas de apoio. 
Mas a expectativa de Gadelha é que este núme-
ro chegue a mais de um milhão em três meses.  
Em entrevista concedida à rede Globo, Paulo Ga-
delha explica que “não existe no projeto qualquer 
conceito que vise a legalização de drogas”. Num 
país em que o tráfico assume proporções e danos 
muito preocupantes, Gadelha explica que “não 
estamos a defender o arrefecimento no trato aos 
traficantes: somos rigorosos no sentido da repres-
são ao tráfico mas é importante distinguir trafican-
te de utilizador. E a distinção está em retirar as 
penas criminais para os utilizadores”, concretiza.

De acordo com Paulo Gadelha, o projeto apre-
sentado sugere a adoção de um modelo similar 
ao que existe em Portugal para os casos em que 
um utilizador de drogas é intercetado pelas au-
toridades. O presidente da CBDD defende a im-
portância de descriminalizar o uso e transformá-lo 
em infração administrativa, o que ajuda a diminuir 
o estigma em torno do utilizador, “a exemplo do 
que sucede no modelo português, em que os utili-
zadores são tratados por uma comissão, compos-
ta por médicos e outros especialistas, que aco-
lhem a pessoa e indicariam o melhor tratamento”. 
Como explica o autor do ante-projeto, o mesmo “é 
centrado na visão de que o usuário não pode ser 
considerado criminoso. Desde 2006, a lei garan-
te que o utilizador não seja preso mas é preciso 
diferenciar um traficante de um utilizador. Apesar 
de a lei dizer que o utilizador não pode ser preso, 
a mesma não refere se uma pessoa que possui 1 
ou 100 gramas é utilizadora ou traficante. Fica a 
cargo da autoridade policial decidir, criando inse-
gurança para todos os agentes envolvidos e uma 
enorme vulnerabilidade para os utilizadores.

Em entrevista ao Globo País, constata que, 

depois da lei que entrou em vigor em 2006 e 
que, de forma muito pouco objetiva, visa que o 
mero utilizador não seja preso pelo ato de con-
sumir, “dobrou o número de prisões de supostos 
traficantes por porte de drogas e aumentou a po-
pulação prisional. Isso porque existem na nossa 
sociedade traços de discriminação e preconceito 
social e racial. No caso de um dependente, o que 
ele precisa é de ajuda e tratamento de saúde, e 
não ser penalizado com uma detenção. Ele acaba 
preso e sem tratamento”, conclui.

Questionado sobre a forma como a socieda-
de deveria lidar com este fato, Paulo Gadelha 
aponta o exemplo do “álcool, que é considerado 
uma droga lícita, e que também causa um sofri-
mento enorme, sendo responsável por 70% dos 
internamentos por dependência de drogas e por 
90% da mortalidade. Precisamos de educar a 
população”, alerta. “A nossa proposta, no que se 
refere às drogas ilícitas, sugere um debate com 
a sociedade para que ela saiba lidar com o pro-
blema”, esclarece, acrescentando em tom crítico 
que, “atualmente, a guerra contra as drogas tem 
como principal bandeira a repressão ao tráfico 
e ao usuário. Gastam uma fortuna e fracassam. 
O consumo aumenta, aumenta a violência e, se 
a legislação continuar como está, o utilizador ou 
dependente dificilmente vai procurar um serviço 
de saúde para se tratar. O que estas pessoas 
precisam é de tratamento e elas não querem e 
nem podem ser confundidas ou rotuladas como 
criminosas”.

Paulo Gadelha alerta ainda para a necessidade 
de envolver e comprometer a sociedade com este 
tipo de medidas: “O mais importante do processo 
é o debate público. Uma mudança desta nature-
za só acontece se toda a sociedade participar. 
A questão da Sida, por exemplo, só foi possível 
porque houve um programa de combate e inicia-
tivas que visavam discutir tudo o que envolvia a 
doença: religião, diversidade sexual, uso de pre-
servativo, liberdade sexual... Toda a sociedade foi 
mobilizada para permitir ações eficazes. Quere-
mos algo semelhante. Se a questão das drogas 
continuar a ser abordada e carregada de muito 
preconceito não haverá regressão nem de consu-
mo, nem de tráfico, nem de violência mas antes 
aumento de sofrimento”.






