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Fernando Leal da Costa, Secretário de Estado 
da Saúde, e a nova rede de referenciação:

“É um modelo que deve ser 
replicado em outras áreas”

Entrevista a José Ferreira 
Leite,  director do MAOC:

“Grupos de 
criminosos 
ligados ao tráfico 
actualizam-se 
constantemente”
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São estruturas de tratamento privadas que se posicionam no sentido de providenciar apoio psicoterapêuti-
co e socioterapêutico a indivíduos que apresentam quadros compatíveis com dependência de substâncias 
psicoactivas com ou sem psicopatologia associada. 
Actualmente a Clinica do Outeiro encontra-se alicerçada em três espaços físicos distintos, a saber, Unida-
de de Vila do Conde (vocacionada para o tratamento de quadros psicopatológicos associado, ou não, ao 
consumo de substâncias psicoactivas), a Unidade de Valbom (vocacionada para o tratamento de indivíduos 
sem psicopatologia) e Unidade de Ambulatório/Centro de Dia (destinada a indivíduos que concluíram com 
sucesso o seu programa de tratamento, no entanto, necessitam de orientação psicoterapêutica no sentido 
de sedimentar a sua abstinência)

Neste sentido a Clinica do Outeiro, na sua unidade de Vila do Conde adopta uma metodologia 
terapêutica assente no Modelo de Ocupação Humana que valoriza as rotinas, os papéis e 
os interesses do individuo no sentido da reestruturação emocional, cognitiva, sociais e de 
interacção. Esta metodologia de intervenção pressupõe o envolvimento em actividades 
terapêuticas significativas de modo a promover competências que possibilitem ao individuo 
uma melhoria no desempenho nas mais variadas áreas de ocupação. Ainda em termos 
psicoterapêuticos, existe um trabalho de base vocacionado para a toxicodependência no 
sentido da reabilitação do dependente. Basicamente, podemos referir que na Unidade de Vila 
do Conde temos dois focos de intervenção prioritários, a doença mental e a dependência.
A Unidade de Valbom, orientada para indivíduos sem psicopatologia, mas com quadros 
compatíveis com dependência de substâncias psicoactivas, disponibiliza duas metodologias de 
intervenção distintas, o Modelo Minnesota e o Modelo Transteórico de Mudança Comportamental 
de Prochaska e DiClemente adaptado ao funcionamento de comunidade terapêutica.
Estes dois modelos psicoterapêuticos distinguem-se pela sua organização, ao passo que o 
primeiro segue uma organização horizontal, o segundo na sua adaptação ao funcionamento de 
comunidade terapêutica assenta numa estrutura de funcionamento vertical. Indivíduos com 
uma organização cognitiva mais disfuncional são encaminhados para o Modelo Transteórico 
de Mudança Comportamental dado ser mais directivo, ao contrário do Modelo Minnesota que 
segue uma organização de funcionamento horizontal onde indivíduos mais organizados do 
ponto de vista psicológico se enquadram perfeitamente.
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3“Responsável” uma 
missão impossível…

Na edição deste mês de Dependências, 
são várias as reportagens realizadas em 
eventos subordinados ao álcool. Não é de 
estranhar que esta substância esteja, cada 
vez mais, no centro das atenções da comu-
nidade técnica, face aos indicadores que co-
nhecemos e à sensação de desconforto que 
vigora entre quem, diariamente, tem que mi-
nimizar os problemas a quem sofre devido 
ao abuso ou dependência desta substância 
lícita. Com tantas alterações orgânicas como 
aquelas que se têm verificado ao longo dos 
últimos anos, é natural que custe afinar a 
máquina… Afinal, quando todos pensavam 
que, com a integração da alcoologia nas 
competências do IDT, apenas ficariam a fal-
tar as dependências sem substância para 
termos um organismo cúpula finalmente 
acabado – e que poderia perfeitamente con-
tinuar a contar com a coexistência dos anti-
gos centros regionais de alcoologia, por que 
não? – eis que também o IDT é extinto e o 
tratamento é dissociado das demais áreas 
de missão, contrariamente ao que os livros 
antes ensinavam…

Se é verdade que temos, finalmente, um 
modelo de rede de articulação e de referen-
ciação para os comportamentos aditivos, 
não o será menos que esse trabalho já havia 
sido basicamente concluído – e até objecto 
de aprovação por parte de Manuel Pizarro, à 
altura secretário de estado da saúde. Se faz 
falta? O tempo o dirá mas mais vale traba-
lhar com modelos de referenciação previa-
mente definidos do que sem eles. Convém, 
no entanto, ressalvar as situações menos 
formais que continuam a funcionar e que dis-
pensam… formalidades.

Do terreno, também vão surgindo ecos, 
em tempos de crise agravados, de que os 

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

SICAD ............................................ 4

Estudo “Consumos e Estilos  

de Vida no Ensino Superior” ........ 14

MAOC ........................................... 16

Entrevista a Ana Campos Reis .... 20

Clínica do Outeiro ........................ 22

III Jornadas de Alcoologia do CHPL 

e XXI Jornadas da Sociedade 

Portuguesa de Alcoologia ............ 24

Congresso Nacional Adictologia .. 26

EAE .............................................. 28

Eighth Annual Conference of  

the International Societyfor the 

Study of Drug Policy ..................... 32

XXVI Encontro das Taipas ........... 34

FICHA TÉCNICA
Propriedade, Redacção e Direcção: 

News-Coop - Informação e Comunicação, CRL 
Rua António Ramalho, 600E  

4460-240 Senhora da Hora  Matosinhos  
Publicação periódica mensal registada 

no ICS com o nº 124 854. 
Tiragem: 12 000 exemplares 

 Contactos: 22 9537144 
91 6899539 

sergio.oliveira@newscoop.pt
www.dependencias.pt

 Director: Sérgio Oliveira 
Editor: António Sérgio

Coordenação Editorial: 
Frederico Seabra | Pedro Lopes

Jornalista: Elda Ferreira
Administrativo: António Alexandre

Colaboração: Mireia Pascual
Produção Gráfica: Ana Oliveira 

Impressão: Multitema

utentes deambulam pelas diferentes estrutu-
ras da actual rede sem uma resposta mini-
mamente convincente. Por outro lado, exis-
tem profissionais, antes directores de servi-
ços, cujos cargos não estão sequer susten-
tados por qualquer enquadramento legal, 
como acontece com a suposta figura de 
“responsável”… Irresponsabilidades aparte, 
continuam a entregar-se à causa e a minimi-
zar danos provocados por tanta “criativida-
de” política, que os obriga, a cada quatro 
anos, a mudar seja o que for…

Também este mês ficámos a saber que 
(boa) parte dos jovens portugueses que fre-
quentam o ensino superior menosprezam 
(desculpem o eufemismo) efeitos resultantes 
dos consumos de algumas substâncias psi-
coactivas… A reter para quem tem que pre-
venir e a prevenir para quem, mais tarde, 
terá que tratar. É indesculpável, nos tempos 
que correm, a menos que seja apenas por 
gozo que alguns preenchem inquéritos. A 
verdade é que os consumos se iniciam cada 
vez mais precocemente e a ideia de inocui-
dade associada faz-nos teletransportar para 
décadas em que a mesma até poderia fazer 
sentido… Mas hoje? O facto de um quarto 
dos jovens considerar pouco ou nada preju-
dicial fumar haxixe ou marijuana ocasional-
mente apenas confirma que determinadas 
mensagens não estão a passar adequada-
mente e determina a urgência em implemen-
tar estratégias de comunicação mais efica-
zes. Sendo evidente que a acessibilidade à 
rede de cuidados tem que ser cada vez mais 
uma garantia, continuo a achar que o ideal 
seria assegurar que a mesma só fosse ne-
cessária para uma minoria muito insignifi-
cante.

Sérgio Oliveira, director



4

Serviços da 
toxicodependência cada 

vez mais procurados
Está instalada em Portugal uma 
nova ameaça, à qual urge respon-
der com celeridade e pragmatismo. 
De acordo com os responsáveis do 
SICAD, começam a surgir ecos do 
terreno que indiciam que o crack, 
substância derivante da cocaína e 
potencialmente muito mais degra-
dante do que, outrora, se revelou a 
heroína, emerge no mercado portu-
guês. Paralelamente, numa confe-
rência de imprensa em que os res-
ponsáveis pelo SICAD pretendiam 
esclarecer a evolução dos números 
relativos à toxicodependência, ficou 
a saber-se que, dos 5700 novos 
utentes que deram entrada nos ser-
viços de saúde no ano passado, 
1872 apresentavam problemas rela-
cionados com o consumo de álcool, 
1979 ligados a outras substâncias 
psicoactivas e 1817 pediram ajuda 
por causa de outras situações. São 
ainda muitos os pais que procuram 
orientação para lidar com proble-
mas em casa e jovens referencia-
dos pelas comissões de protecção 

de crianças e jovens em risco. Da-
dos recolhidos em Setembro deste 
ano permitem constatar que há uma 
continuidade no número de novos 
utentes: 4381 novos casos entre Ja-
neiro e Setembro, dos quais 34% 
correspondem ao consumo de dro-
gas.
A verdade é que está a crescer o 
número de utentes que acorrem às 
unidades de saúde criadas para 
dar resposta ao problema de de-
pendências. No ano de 2012, 5668 
pessoas foram pela primeira vez a 
um Centro de Respostas Integradas 
(CRI), mais mil que em 2011. A prin-
cipal razão é a utilização de drogas: 
heroína e cannabis são as substân-
cias mais consumidas.

João Goulão, director-geral do Serviço 
de Intervenção nos Comportamentos Aditi-
vos e nas Dependências (SICAD), apre-
sentou os dados relativos ao Movimento 
Clínico IDT 2001-2012, que revelam ainda 
que as recaídas dos consumidores de he-
roína, a utilização do álcool como antide-
pressivo e o aparecimento de novas subs-

tâncias psicoactivas, como o crack, foram 
identificados como os principais proble-
mas.

Entre outros indicadores, há a reter 
que a cannabis é a droga mais consumida 
pelos novos utentes: cerca de 488 casos 
dizem respeito a esta substância, estando 
em evolução relativamente ao ano ante-
rior. A cocaína e outras substâncias psi-
coactivas também registam um aumento, 

Em 2012, o número 
de utentes ativos 
nas unidades de 
tratamento eram 

37.128, sendo 
29.064 só devido a 

substâncias ilícitas.
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sendo que a heroína, embora surja como a 
segunda droga mais utilizada, é aquela 
que reflecte uma maior descida no consu-
mo. A heroína está identificada com uma 
rápida degradação física e é a droga mais 
utilizada sobretudo pelas pessoas mais 
velhas.

Em entrevista, João Goulão escalpeli-
za alguns dos mais significativos dados re-
sultantes do Movimento Clínico IDT 2001-
2012.

Que principais conclusões resultam 
deste relatório?
João Goulão (JG) - Temos um aumen-

to da população em acompanhamento nas 
unidades dedicadas ao tratamento de de-
pendentes. Essa população é constituída 
por três componentes: pessoas com pro-
blemas ligados ao álcool, pessoas com 
problemas ligados ao uso de substâncias 
ilícitas e outro tipo de população que recor-
re aos nossos serviços, sejam pais que 
pretendem informação ou orientação para 
lidar com problemas que têm em casa, se-
jam jovens referenciados pelas comissões 
de protecção de crianças e jovens em ris-
co. Estas três componentes têm pesos 
equivalentes. Vem crescendo o número de 
pessoas que recorrem aos serviços, o que, 
por um lado, indicia uma maior acessibili-
dade e disponibilidade dos serviços. Por 
outro, haverá, provavelmente, um aumen-
to da prevalência destes problemas na so-
ciedade portuguesa.

E qual será o peso relativo de cada 
uma destas componentes?
JG - Por estes números, não conse-

guimos afirmá-lo com segurança…

Em que medida poderá ser atribuída 
à crise a evolução destes números?
JG - Não é legítimo atribuirmos à crise 

a evolução dos números de que dispomos. 
Existem outros fenómenos relacionados 
com a crise, nomeadamente a questão 

Discriminando  
por tipo de droga, o 
relatório revela que 

havia nesse  
ano 18.153 

consumidores  
de heroína ativos  

nos serviços, ainda 
assim um número que 
não se compara aos 

100 mil consumidores 
que se estima terem 
existido em Portugal 

em 1995.
A preocupação do 
SICAD recai agora 

sobre novas  
«substâncias 
emergentes», 

nomeadamente o 
«crack»,  

e o consumo 
excessivo do álcool, 

«usado  
um pouco como um 
antidepressivo ou 
calmante, algo que 

funciona  
como um  

amortecedor do 
sofrimento».

das recaídas ou das readmissões de pes-
soas com passado de uso de heroína que 
se estão a aproximar dos serviços. Do 
nosso ponto de vista, é uma consequência 
mais legítima de correlacionar com a ques-
tão da crise do que propriamente os núme-
ros globais.

O crack é referenciado como uma 
problemática emergente… em que 
medida constituirá verdadeiramente 
uma problemática?
JG - O crack está a aparecer no nos-

so mercado e na nossa sociedade. É um 
sucedâneo da cocaína, da “branca”, tra-
dicionalmente uma droga relacionada 
com ambientes festivos e uma sociedade 
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com um poder aquisitivo mais elevado. A 
pasta base e o crack são sucedâneos 
baratos, altamente geradores de adição 
e degradação e com efeitos comparáveis 
à heroína em contextos de outros tem-
pos que todos nos lembramos de ver em 
Portugal. Não sendo ainda um fenómeno 
com grande peso na sociedade portu-
guesa, é emergente e a nossa preocupa-
ção vai no sentido de encontrarmos me-
canismos capazes de o contrariar. No 
que respeita à heroína, que foi basica-
mente o inimigo público número um em 
Portugal, que devastou gerações, há al-
gum risco de recrudescimento, sobretu-
do à custa de antigos consumidores. 
Substâncias emergentes, nomeadamen-
te o crack e uma série de substâncias 
psicoactivas, embora essas mais relacio-
nadas com ambientes recreativos; e o 
uso excessivo do álcool, também usado 
um pouco como antidepressivo ou cal-
mante, algo que funciona como amorte-
cedor do sofrimento. São estas as três 
frentes fundamentais relacionadas com 
substâncias em relação às quais senti-
mos necessidade de encontrar respos-
tas.

 

SICAD e João Goulão recebem prémio 
em conferência nos Estados Unidos
No próximo dia  26 de outubro, o SICAD - Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências e o seu Diretor Geral, 
João Goulão, serão galardoados com o Norman E. Zinberg Award for Achie-

vement in the Field of Medicine – 2013, durante a Conferência Internacional de 
Reforma da Política de Drogas, a realizar em Denver, U.S.A..

Esta distinção, atribuída pela Drug Policy Alliance, surge na sequência do 
reconhecimento internacional da política pública portuguesa na área das dro-
gas e toxicodependências implementada nos últimos anos. Embora de criação 
recente, o SICAD receberá esta distinção em representação dos organismos 
estatais que o precederam.

Portugal tem prosseguido uma reforma profunda nesta área, consagrada 
pela Estratégia Nacional de Luta contra a Droga de 1999, nomeadamente 
através da expansão de uma rede de cuidados integrados que engloba inter-
venção preventiva, tratamento -um leque alargado de respostas terapêuticas, 
incluindo substituição opiácea , reinserção  e ainda respostas de proximidade 
no âmbito da redução de riscos e minimização de danos, como troca de serin-
gas e programas de baixo limiar de exigência, desenvolvidas, entre outros, por 
equipas de rua.

Em 2001, a descriminalização do consumo de drogas – a componente das 
políticas nacionais com maior visibilidade a nível internacional -  vem aumen-
tar a coerência do sistema e introduzir uma segunda linha de intervenção pre-
ventiva, a Dissuasão, retirando a abordagem aos consumidores da esfera cri-
minal e transferindo-a para a área da saúde. A experiência portuguesa, agora 
com mais de 12 anos de aplicação prática, vem demonstrar que opções estra-
tégicas desta natureza  podem melhorar significativamente as questões de 
saúde e segurança públicas ligadas ao problema da toxicodependência.
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9.00 - Receção dos participantes

09.45 - ”Cultura, Sociedade e Adições”
Dr. Adelino Vale Ferreira - Coordenador Regional para 
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências  - ARS 
Norte, IP
Comentário: Dr. José Carlos Pedro – Vogal do Conselho 
Diretivo da ARS Norte, IP

11.00 - Sessão de Abertura

Dr. Leal da Costa - Secretário de Estado Adjunto do Ministro 
da Saúde
Dr.  João Goulão - Diretor Geral do  Serviço para a 
Intervenção nos Comportamentos  Aditivos e Dependências
Dr. Castanheira Nunes - Presidente do Conselho Diretivo 
da ARS Norte, IP

11.15 - Coffee-break

11.30 – “Novas perspetivas e novos desafios assistenciais nos 
comportamentos aditivos”
Prof. Dr. Indalécio Carrera - Universidade de Santiago de 
Compostela
Comentário: Dr. Rui Cernadas – Vice-Presidente do 
Conselho Diretivo da ARS Norte, IP

13.00 - INTERVALO DE ALMOÇO

14.30 – “Adições no corpo, pelo corpo e através   do corpo”
Prof. Drª Zélia Teixeira - Divisão para a Intervenção nos 
Comportamentos Aditivos e Dependências, ARS Norte, IP
Comentário: Dr. Ponciano Oliveira – Vogal do Conselho 
Diretivo da ARS Norte, IP

15.45 - Coffee-break

16.00 - “Intervenção nas novas adições na ARS Norte, IP -
Modelo Estratégico 2013-2016”
Mestre Manuela Brito - Divisão para a Intervenção nos 
Comportamentos Aditivos e Dependências, ARS Norte, IP
Discussão - Prof. Júlio Machado Vaz – Médico 
Psiquiatra
Dr. Ponciano Oliveira – Vogal do Conselho Diretivo da ARS 
Norte, IP

17.15 - Sessão de Encerramento
Dr. Castanheira Nunes
Dr. João Goulão
Dr. Ponciano Oliveira
Dr. Adelino Vale Ferreira

CONFERÊNCIA
NOVAS ADIÇÕES, NOVOS DESAFIOS

Porto 4 de Novembro de 2013
FUNDAÇÃO ENG. ANTÓNIO DE ALMEIDA

ENQUADRAMENTO 
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8 Rede de Referenciação/Articulação 
no âmbito dos Comportamentos 

Aditivos e das Dependências 
apresentada em Coimbra

A Rede de Referenciação/Articulação 
no âmbito dos Comportamentos Aditivos e 
das Dependências foi apresentada publi-
camente no passado dia 26 de Setembro, 
pelo Serviço de Intervenção nos Compor-
tamentos Aditivos e nas Dependências 
(SICAD), pela Direcção-Geral da Saúde e 
pelas cinco Administrações Regionais de 
Saúde (ARS).

A Reunião decorreu no auditório dos 
Hospitais da Universidade de Coimbra e 
contou com a presença do Secretário de 
Estado Adjunto do Ministro da Saúde, Leal 
da Costa e dos representantes das entida-
des de saúde nacionais e regionais.

Esta nova Rede de Referenciação/arti-
culação pretende constituir-se como um 
instrumento que regule e promova o aces-
so dos doentes aos cuidados e serviços de 
que efectivamente necessitam, no trata-
mento dos comportamentos aditivos e das 
dependências, bem como sustentar o sis-
tema integrado de informação interinstitu-
cional, de complementaridade e de apoio 
técnico entre as entidades intervenientes.

Assim sendo, a nova Rede de Refe-
renciação/Articulação, aprovada por des-
pacho do Secretário de Estado Adjunto do 
Ministro da Saúde, e que contou contribu-
tos do grupo de trabalho constituído por 
elementos do SICAD, da DGS e das cinco 
ARS, tem como principais objectivos:

–  Definir, numa lógica de proximidade 
dos cuidados de saúde e de acessi-
bilidade dos cidadãos aos mesmos, 
uma arquitectura dinâmica de res-
postas, que permita garantir a quali-
dade na prestação de cuidados de 
saúde, no âmbito dos consumos adi-
tivos e nas dependências;

–  Estruturar, por níveis diferenciados 
de intervenção, a articulação entre 
os Cuidados de Saúde Primários, as 
Equipas Técnicas Especializadas na 
intervenção em CAD, os Serviços 
Locais de Saúde Mental (de Adultos 
e da Infância e Adolescência), as in-
tervenções no âmbito da Cessação 
Tabágica, as Estruturas de Especiali-
dades Médico-Cirúrgicas Hospitala-
res, as Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS) / Orga-
nizações Não Governamentais 
(ONG) [predominantemente ao nível 
do Tratamento em Comunidade Te-
rapêutica (CT) e no domínio da Re-
dução de Riscos e Minimização de 
Danos (RRMD)] e Comissões para a 
Dissuasão da Toxicodependência 
(CDT), entre outros;

–  Garantir a interacção / articulação 
entre os serviços que atendem cida-
dãos com comportamentos aditivos 
e dependências, desde a detecção 
precoce até à abordagem mais dife-

renciada. Esta articulação deverá 
ser sustentada por um sistema inte-
grado de informação interinstitucio-
nal.

Dependências marcou presença no 
evento, onde entrevistou o secretário de 
estado da saúde, Leal da Costa e Ana Fei-
jão, responsável pela unidade de alcoolo-
gia de Coimbra.

Leal da Costa

Que principais alterações resultam 
da definição desta rede de referen-
ciação e de articulação?
Leal da Costa (LC) – Sempre existiu a 

necessidade de adoptar uma rede deste 
tipo… Neste momento, o que estamos a 
fazer corresponde ao corolário de uma pri-
meira fase de integração dos serviços clí-
nicos do ex-IDT nas administrações regio-
nais de saúde. Entendemos que a presta-
ção de cuidados clínicos, quer na estrutura 
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preventiva quer em tudo o que tem que ver 
com o tratamento destas pessoas, fica me-
lhor sendo integrada nas ARS. Tudo aquilo 
que tinha sido feito até agora pela estrutu-
ra do IDT era e é exemplar e, como tal, o 
que pretendemos é uma integração das 
estruturas já coexistentes, quer ao nível 
dos cuidados de saúde primários, quer ao 
nível das estruturas do IDT, quer também 
com as estruturas de carácter hospitalar. 
Nesse sentido, o que criámos, sob a coor-
denação do SICAD, foi uma rede de articu-
lação que, aliás, é um modelo que consi-
dero que deve ser replicado para outras 
áreas da referenciação em Portugal. Preci-
samos de evoluir para um modelo como 
aquele que está a ser aqui apresentado, 
não só para a questão da problemática do 
atendimento dos doentes com dependên-
cias mas também para outras patologias, 
conseguindo um modelo integrativo dos 
vários níveis de assistência, ao invés do 
que tínhamos até agora, que tem os seus 
méritos, foi feito no momento próprio, que 
eram redes de referenciação eminente-
mente hospitalo-cêntricas, em que os hos-
pitais eram apresentados em sucessivos 
níveis de complexidade, numa estrutura 
eminentemente piramidal e pouco articula-
da. Desse ponto de vista, entendemos que 
este modelo, exemplarmente desenvolvido 
pelo SICAD em colaboração com as ARS 
e as demais estruturas, merece ser repli-
cado para outros níveis de organização da 
prestação de cuidados de saúde, olhando 
para outras áreas de patologia.

Na prática, como funcionará o mo-
delo?
LC – Acima de tudo, o que pretende-

mos e o que irá acontecer é que os doen-
tes irão continuar a ser, em primeiro lu-
gar, identificados ao nível das estruturas 
de cuidados primários, o primeiro ponto 
de entrada da rede mas que não invali-
dará a existência de outros pontos espe-
cíficos de entrada, quer pela área hospi-

talar, quer pela área das estruturas já 
existentes na área da alcoologia ou da 
toxicodependência. Haverá uma capaci-
dade regional de coordenação dos servi-
ços de forma a permitir que os doentes, 
de uma maneira tão célere quanto possí-
vel, procurem o cuidado especializado 
mais indicado para a área de cuidados 
de que necessitam. Sabemos que, se 
olharmos para as áreas da toxicodepen-
dência mais habitual, estes doentes não 
têm normalmente um só problema de 
saúde. O cuidado que é preciso dispen-
sar a estes doentes não deve ser espar-
tilhado. Desse ponto de vista, a integra-
ção das unidades de toxicodependência 
nas ARS deverá obrigar a uma resposta 
integrada maior, ao invés daquilo que 
tendencialmente poderia acontecer se 
entendêssemos que estes doentes deve-
riam ser remetidos ao seu gueto de as-
sistência. Estes são doentes como os 
outros, que têm as suas particularidades 
mas devem ser atendidos em toda a ca-
deia de cuidados, quer os somáticos pri-
mários, quer até no que tiver que ver 
com cuidados hospitalares mais diferen-
ciados quando os mesmos forem neces-
sários mas sempre com um enfoque no 
tratamento próximo do seu local de resi-
dência.

Quando começará a ser implemen-
tada esta rede?
LC – Esta rede existe. Os serviços es-

tão lá. O que queremos e vamos conseguir 
é uma melhor articulação entre os servi-
ços, ou seja, vamos manter toda a estrutu-
ra que, laboriosamente, ao longo de mui-
tos anos, o IDT criou e vamos juntá-la à 
rede que, laboriosamente, as ARS tinham 
criado ao nível dos cuidados primários e a 
rede hospitalar, nomeadamente aquilo que 
tem que ver com as redes assistenciais na 
área da saúde mental. Como disse, sem 
perder o enfoque nas respostas somáticas 
que será necessário continuar a dar a es-

tes doentes. A resposta holística é aquela 
que normalmente conduz a melhores re-
sultados de saúde.

Os recursos humanos actualmente 
existentes serão os suficientes?
LC – Os recursos humanos, em parti-

cular na área dos cuidados primários, 
ainda estão nalgumas áreas com deficits 
que são conhecidos. Estamos a fazer um 
enorme esforço no sentido de criarmos 
condições para que todos os portugue-
ses possam ter um médico de família até 
ao final da legislatura. Temos aberto sis-
tematicamente vagas nas áreas de cui-
dados mais carenciadas mas também 
não ignoramos que tem havido um pro-
cesso de reformas antecipadas que, ob-
viamente, preferiríamos que não aconte-
cessem. Esse processo vai contrabalan-
çando de forma negativa a entrada de 
novos profissionais mas estou absoluta-
mente convicto de que, nas várias áreas 
profissionais e não apenas nos médicos 
– porque esta é uma área de articulação 
pluriprofissional e não apenas interinsti-
tucional – estaremos nos próximos anos 
em condições de termos, acima de tudo 
uma melhor distribuição dos recursos 
humanos. E esta má distribuição é que 
gera carências pontuais, locais, que são 
sentidas por aquela população. Mas es-
tamos muito atentos a isso…
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Ana Feijão

Ao longo dos últimos anos, sucede-
ram-se várias alterações orgânicas 
na área da alcoologia. Como avalia 
o resultado dessas mudanças?
Ana Feijão (AF) – Alguns aspectos 

melhoraram e muitos outros pioraram… 
Devido ao bom trabalho do IDT na respos-
ta aos problemas decorrentes do consumo 
de substâncias ilícitas, nomeadamente 
opióides, as dependências de substâncias 
ilícitas tornaram-se menos gritantes e tor-
na-se cada vez mais evidente a importân-
cia da questão do álcool, que continua a 
ser a droga favorita dos europeus e acar-
reta gravíssimos problemas de saúde pú-
blica. 

Muitos problemas graves de saúde 
estão relacionados com a dependência 
de álcool, sendo a Europa o continente 
onde mais se consome, com uma média 
de consumo a rondar o dobro da mun-
dial. Apesar disto, só cerca de 10 por 
cento dos europeus têm acesso a trata-
mento, o que traduz um péssimo indica-

dor em termos de saúde mental. As alte-
rações na área do álcool verificadas em 
Portugal têm perturbado, acima de tudo, 
a área do tratamento, o que se me afigu-
ra grave. Os últimos relatórios apresen-
tados por entidades e peritos internacio-
nais com responsabilidades na área do 
álcool indicam que a estratégia que a 
União Europeia delineou para combater 
o uso nocivo do álcool, aparentemente, 
não resultou porque o consumo mante-
ve-se estável ao longo dos últimos dez 
anos. As medidas mais enfatizadas fo-
ram a educação e as acções comunitá-
ria. Medidas relativas às questões da 
condução foram também implementa-
das. Mas as políticas de preços e a ques-
tão da publicidade não foram tidas em 
conta na devida medida. e a estratégia 
em termos globais não tem resultado. 
Especialistas internacionais concluem 
agora que é urgente investir na área do 
tratamento e existem estudos muito inte-
ressantes de 2012 que revelam que, se 
conseguíssemos aumentar a percenta-
gem de pessoas com acesso ao trata-
mento para 40 por cento, por exemplo, 
em vez dos actuais 10, seria enorme o 
número de vidas que se salvariam…

O que, certamente, também traduzi-
ria poupanças muito significativas 
para os cofres públicos…
AF – Claro! A eficácia e a relação cus-

to/beneficio das intervenções breves e do 
tratamento especializado para pessoas 
com PLA e DA são claras.

É óbvio a nível económico, que o in-
vestimento necessário na área do trata-
mento é mínimo quando comparado com 
os gastos que as consequências do álcool 
acarretam. 

Nos tempos que vivemos, em que as 
questões económicas se tornaram o alfa e 
o ómega do Mundo e em que, por causa 
disso a ética e os valores são cada vez 
menos valorizados, há algumas questões 
que me parecem fundamentais. A própria 
evolução dos paradigmas da Saúde, a for-
ma como as políticas de Saúde vêm sendo 
implementadas, como diferentes governos 
pelo Mundo se vêm posicionando na pro-
moção da saúde das sociedades, levanta 
questões éticas que não são passíveis de 
respostas fáceis.

Por um lado a relação do médico com 
o seu doente tem vindo a evoluir no senti-
do de um crescente respeito pelos valores 
da autonomia e da auto-determinação.

“Só cerca de 10 por 
cento dos europeus 

têm acesso a 
tratamento, o que 

traduz um péssimo 
indicador em termos 

de saúde mental”

“É preciso nunca 
por em causa  o 

direito a tratamento 
dos indivíduos que 
tenham contribuído, 
aparentemente de 

modo voluntário, para 
adoecerem.”
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Evoluiu-se na segunda metade do sé-

culo XX de um modelo paternalista e auto-
ritário para uma perspectiva centrada no 
doente e finalmente, nas últimas décadas 
do século, para um modelo de decisão 
partilhada que vai mais longe que o próprio 
conceito de consentimento informado.

Pressupõe partilha da informação, co-
municação eficaz e a integração dos valo-
res do doente, salvaguardando-se os prin-
cípios éticos e o respeito da liberdade indi-
vidual. As pessoas têm o direito de esco-
lher o seu próprio objectivo de tratamento, 
o que nas dependências significa por 
exemplo, optar pela abstinência total ou 
por uma redução de consumo mediada 
pelo terapeuta.

Por outro lado, a OMS diz que a Saúde 
é indispensável ao bem estar e à felicidade 
do Homem mas que é também um contri-
buto importante para o progresso econó-
mico.  Populações saudáveis são mais 
produtivas e poupam mais… Esta noção 
de saúde como um bem individual, mas 
também social e económico tem conduzi-
do  quase a uma tirania da promoção da 
Saúde, com culpabilização dos indivíduos, 
se não se implicarem suficientemente no 
cuidado da sua própria saúde.

Sabendo-se que o estado de saúde 
está intimamente ligado aos estilos de 
vida é claro que é necessário promover 
positivamente a adopção de comporta-
mentos saudáveis, através da sensibili-
zação dos indivíduos para a redução dos 
comportamentos mais prejudiciais para a 
saúde, mas é preciso nunca por em cau-
sa  o direito a tratamento dos indivíduos 
que tenham contribuído, aparentemente 
de modo voluntário, para adoecerem. 
Isto é particularmente evidente a nível 
das dependências. Até há quem procla-
me a existência de um país livre de dro-
gas. Como se fosse possível. A Humani-
dade sempre utilizou substâncias psi-

coactivas e não só os homens, os pró-
prios animais as descobrem (basta 
pensar nos animais que comem frutos 
fermentados em África, ou nos gatos de 
Roma!) e todas as pessoas têm direito a 
tratamento com a mesma dignidade, 
qualquer que seja a doença.

Mas ainda voltando ao aspecto econó-
mico a OMS é clara ao afirmar que os pro-
blemas de saúde pública relacionados 
com o uso lesivo de álcool têm diferentes 
níveis de relevância em diferentes países 
dependendo do desenvolvimento e eficá-
cia dos seus sistemas de saúde. Ora em 
Portugal assistimos neste momento a uma 
degradação do SNS que torna as ques-
tões do álcool ainda mais preocupantes.

É reconhecido pelos peritos da OMS 
que a mesma quantidade de álcool consu-
mida no mesmo padrão produz mais dano 
em países pobres do que em países ricos.

Portugal é um país cada vez mais po-
bre.

 E finalmente sabe-se hoje que as de-
sigualdades são geradoras de piores re-
sultados em Saúde e Portugal é um país 
cada vez mais desigual.

Se aliarmos tudo isto ao facto do con-
sumo ter aumentado no auge da crise, pa-
rece-me que temos todas as razões para 
investir a sério nesta área, mesmo se valo-
rizarmos acima de tudo as questões eco-
nómicas.

Fazia sentido essa integração sem 
estar previamente definida uma 
rede de referenciação e de articula-
ção?
AF – Não sei se a rede se pode dese-

nhar previamente… No meu ponto de vis-
ta, as redes acabam por ter que nascer 
mais no terreno e resultam de uma articu-
lação que se vai estabelecendo natural-
mente. Nesse sentido, não teria sido ne-
cessário ser prévia. Em nome da justiça,é 

preciso dizer que a base desta rede nas-
ceu na região Centro, foi desenhada para 
as questões do álcool, durante o tempo do 
IDT, estendendo-se depois às restantes 
regiões, foi aprovada pelo secretário de 
estado da altura, o Dr. Manuel Pizarro Esta 
rede que  é apresentada como algo novo 
estava desenhada, apenas integra agora 
as outras dependências de forma explicita. 
O problema não é desenhar a rede, é fazer 
com que ela funcione. Desenhá-la, defini
-la e até implementá-la não a fazem fun-
cionar. O verdadeiro problema para mim é 
que há toda uma desarticulação decorren-
te das sucessivas integrações/desintegra-
ções que me fazem temer pela viabilidade 
da eficácia desta rede.

 A integração da abordagem das de-
pendências numa só estrutura , num mes-
mo “guarda –chuva” como dizem os ingle-
ses, que pela lógica seria o IDT, foi para 
mim  no aspecto teórico, completamente 
justificada. Deve existir uma estratégia na-
cional e a integração de todas as depen-
dências numa estrutura coordenadora 
sempre me fez sentido. Do ponto de vista 
prático, a forma como se deu esta integra-
ção foi precipitada e mal planeada. Recor-
do que o ministro Correia de Campos me 
disse pessoalmente que não ia extinguir 
os Centros Regionais de Alcoologia e, um 
mês depois, saiu o decreto que os extin-
guiu… Creio que a própria direcção do IDT 
não estava à espera que as competências 
do álcool lhes fossem atribuídas e, portan-
to, o processo foi súbito e pouco prepara-
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do. De qualquer modo, ela deu-se e verifi-
cou-se um grande esforço por parte do 
Conselho Directivo do IDT e dos serviços 
centrais, que se empenharam muito em 
envolver-nos no processo de integração, 
particularmente ao nível da alcoologia de 
Coimbra. O problema é que as diferentes 
dependências têm aspectos diferentes e 
as estruturas que se ocupavam das ques-
tões do álcool, os CRAs, foram integradas  
ao nível das unidades de desabituação já 
existentes no IDT. Ora uma das críticas 
que sempre tive em relação ao IDt tinha a 
ver com o modelo de tratamento que não 
se coaduna com o que existia nos CRAs.

Em Coimbra conseguimos manter in-
tacta a estrutura do tratamento, muito gra-
ças à postura de grande respeito mútuo 
entre a Unidade de Alcoologia e a Delega-
ção Regional do Centro do IDT, mas nou-
tros locais as coisas correram muito mal e 
perdeu-se muito do trabalho que vinha a 
ser feito na área da Alcoologia

No entanto, a integração das compe-
tências do álcool nas unidades locais do 
IDT teve várias mais-valias. Por um lado, 
tornou a acessibilidade do tratamento mais 
fácil. Muitos dependentes alcoólicos são 
pessoas com fracos recursos económicos 
e o facto de poderem usufruir de uma res-
posta mais próxima é muito bom. Doentes 
muito dependentes que necessitam de um 
acompanhamento muito frequente tam-
bém beneficiam deste tipo de resposta lo-
cal. As respostas ao nível dos problemas 
familiares, sociais, de integração laboral e 
outras saem beneficiadas pelo facto de as 
estruturas do IDT terem uma óptima interli-
gação com as estruturas locais. A troca de 
know how entre os profissionais também 
foi muito importante porque, se alguns pu-
ristas gostam de frisar que o mecanismo 
neurobiológico das dependências não é 
exactamente igual porque os neuromedia-
dores ou os receptores das várias drogas 
envolvidos não são exactamente os mes-
mos, os mecanismos comportamentais 
das dependências são muito semelhantes. 
Até as alterações da neuroplasticidade 
causadas pelas dependências são seme-
lhantes, independentemente da existência 
de substância, o que significa que os com-
portamentos têm um papel muito impor-
tante mesmo a nível neurobiológico na de-
terminante das alterações cerebrais. Por-
tanto, quem trata dependências tem capa-
cidade para tratar várias dependências. 
Claro que existem especificidades e o ál-
cool é uma droga muito particular pelo fac-

to de ser acessível, de o consumo ser so-
cialmente aceite e incentivado, contraria-
mente ao consumo de substâncias ilícitas, 
que implica sempre uma maior capacidade 
de disrupção e de transgressão, afectando 
pessoas diferentes, mas o tratamento é 
muito semelhante e, como tal, a rentabili-
zação do conhecimento dos técnicos e a 
partilha do conhecimento também são 
mais-valias muito importantes.

O que mudou na unidade de alcoo-
logia de Coimbra que dirige face a 
estas alterações?
AF – Com a integração no IDT passá-

mos a conhecer melhor os nossos cole-
gas, fizemos para eles vários cursos de 
formação nos aspectos específicos de al-
coologia, integrámo-nos na grande casa 
que era o IDT, ficámos menos isolados, 
partilhámos congressos, trocámos expe-
riências, passámos a tratar doentes que 
nos eram encaminhados das Equipas de 
Tratamento e que, em vez de fazerem o 
seguimento connosco, o faziam nas ET, 
uma experiência que não tínhamos, uma 
vez que quando tratamos doentes em in-
ternamento também fazemos o seu segui-
mento. Tornámo-nos mais abertos, flexibili-
zámos abordagens… Iniciámos um pro-
cesso de certificação que infelizmente não 
estava concluído quando o IDT foi extinto. 
Quando estávamos no ponto de começar 
a elevar para um nível superior os benefí-
cios da integração deu-se a extinção do 
IDT, e seguiu-se uma fase nova, muito an-
gustiante…

Como se sente um profissional a 
trabalhar no seio desta indefinição 
que tem vigorado?
AF – As pessoas perguntam-me se te-

mos muita preocupação… Diria que, mais 
do que preocupação, é angústia. Há uma 
grande incerteza em relação ao que vai 
acontecer… Após a extinção do IDT, pas-
sámos por uma fase em que não sabía-
mos se íamos ser integrados nas ARS ou 
na área da saúde mental. Decidiu-se pela 
integração nas ARS. Isso faz-me sentido.  
Há uma grande discussão sobre este as-
sunto, se as dependências devem estar na 
saúde mental… Claro que as dependên-
cias são patologia fundamentalmente da 
saúde mental mas o consumo de álcool é 
tão integrado socialmente, a dependência 
de álcool é tão multifactorial,  tem tantas 
consequências orgânicas e é tão prevalen-
te, que acho fundamental a proximidade 

com os cuidados primários de saúde. Mais 
do que é possível noutras dependências a 
detecção precoce deve ser feita pelo médi-
co de família que pode resolver muitas si-
tuações quando os problemas estão no 
início.

 Entretanto separou-se completamen-
te a área e o dispositivo do tratamento das 
áreas da prevenção e da reinserção, que 
ficaram a cargo do SICAD. Isto, para nós, 
nunca fez sentido, nem no tempo do IDT, 
porque consideramos que não existe trata-
mento sem reinserção nem o contrário. A 
separação rígida por áreas de missão 
sempre foi para nós controversa e, neste 
momento, ainda o é mais. Mais uma vez a 
extinção foi precipitada e mal planeada e 
temo um esboroar das estruturas de base 
que considero muito preocupante. 

Em suma, como estão a trabalhar 
actualmente?
AF – A nível da Unidade de Alcoologia 

estamos a trabalhar tentando acima de 
tudo manter os padrões de qualidade que 
têm feito a diferença nesta unidade de al-
coologia. No tempo do IDT havia uma pro-
ximidade muito maior com a direcção da 
delegação regional e até mesmo com a di-
recção nacional, porque o IDT era uma es-
trutura muito mais pequena e mais centra-
da num objectivo específico, do que são as 
ARSs. O contacto era muito mais fácil e 
era tudo muito mais ágil. Estamos a adap-
tar-nos Também sei que  foi difícil para a 
ARS Centro integrar unidades com inter-
namento, que isso gerou problemas logís-
ticos complicados, mas tem havido um 
grande esforço por parte da ARS no senti-
do de dar resposta aos problemas que sur-
gem. O principal problema a nível da Uni-
dade é que  há uma grande indefinição 
nas responsabilidades, quer nalguns as-
pectos do serviço quer, nomeadamente, 
nas minhas próprias. Com a extinção do 
IDT e a integração nas ARS, foi decidida 
pela tutela a extinção do cargo de dirigente 
nas unidades que eram do IDT. Os directo-
res destas unidades deixaram de ser diri-
gentes, uma opção política aparentemente 
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com justificação económica que a mim não 
me parece relevante mas que não critico… 
A questão é que, neste momento, somos 
chamados “responsáveis” das unidades, 
uma designação que não existe em termos 
legais, o que significa que não existe um ri-
goroso enquadramento legal para as fun-
ções que desempenhamos, nem para as 
responsabilidades que assumimos. Neste 
momento, sou responsável por uma unida-
de que tem 30 camas de internamento 
sempre ocupadas e a responsabilidade da 
direcção clínica e de todas as competên-
cias de um director de serviço são total-
mente do responsável do DICAD da ARS, 
sem que haja até ao momento qualquer 
delegação formalizada de funções. Não 
me parece desejável funcionar assim 
quando surgem diariamente problemas 
extremamente complexos relativos à ma-
nutenção da qualidade, às boas práticas 
clínicas, às relações com outras estruturas 
como os tribunais, entre outros, que exi-
gem que um dirigente  no próprio serviço 
tenha conhecimento, possa decidir e resol-
ver. Estas competências não estão actual-

mente consagradas nem delegadas e por-
tanto não existe um verdadeiro enquadra-
mento legal para o exercício destas fun-
ções.

Por outro lado temos menos profissio-
nais, não em resultado directo da integra-
ção mas porque se reformaram ou foram 
trabalhar para outros locais e no quadro 
actual do país não é fácil agilizar as substi-
tuições, embora haja toda a abertura da 
ARS para pensar o assunto. Mas é muito 
preocupante porque o facto de não haver 
recrutamento impede a formação de novos 
profissionais e a renovação dos serviços. 

Presumo que esse seja um quadro 
que acabe por se reflectir na aten-
ção ao utente…
AF – Não, tentamos que não!  Efecti-

vamente, os nossos valores principais são 
a qualidade, a segurança, a eficácia da 
resposta e a acessibilidade. Temos um 
particular empenho na humanização, na 
dignidade dos nossos doentes e no respei-
to por eles. Mantemos um tratamento de 
elevada qualidade.  Continuamos a manter 
todas as funções que tínhamos anterior-
mente, embora sem a tal definição do en-
quadramento legal, uma situação compli-
cada, muito angustiante, que esperamos 
ver esclarecida a curto prazo, sob pena de 
poder vir a afectar a qualidade do funcio-
namento.

O que me preocupa mais é a subalter-
nização que tem vindo a acontecer desde 
2007 do dispositivo nomeadamente do tra-
tamento em alcoologia embora aparente-
mente se valorizem as  questões relativas 
ao álcool.. Por um lado a aceitação social 
do consumo de álcool é muito grande, ain-
da que a sociedade tenha dificuldade em 
lidar com as manifestações mais disrupti-
vas do seu consumo excessivo, e isso tem 
tornado  difícil a implementação de muitas 
das medidas consideradas adequadas 
para a redução dos danos. Por outro lado 
os nossos doentes são um grupo com pou-
ca capacidade reivindicativa, por várias ra-
zões. Se se degrada muito o dispositivo de 

tratamento os nossos doentes não têm vi-
sibilidade suficiente como grupo de pres-
são.

Face aos anos de experiência que 
leva nesta área, recorda-se certa-
mente dos tempos em que as áreas 
de missão da prevenção e do tra-
tamento se encontravam organica-
mente separadas… Entretanto, fo-
ram integradas, outras foram acres-
centadas e um novo paradigma, 
considerado muito mais lógico, pa-
recia ter vindo para ficar… em vão… 
Fará sentido reclamar-se mais in-
vestimento para o tratamento se 
não olharmos para a prevenção de 
forma integrada?
AF – Em termos práticos, aumentar a 

acessibilidade ao tratamento significa pre-
venir inúmeras mortes e doenças que são 
consequências da dependência de álcool. 
Prevenir que haja novos consumidores, o 
aumento do consumo ou o consumo noci-
vo de álcool é, obviamente, de privilegiar 
mas ao mesmo tempo que se oferece tra-
tamento. Não me parece que esta separa-
ção seja benéfica, até porque tenho muitas 
dúvidas que se possa prevenir eficazmen-
te alguma coisa que não se conhece ver-
dadeiramente até no aspecto das conse-
quências. Penso que as pessoas que me-
lhor sabem o que se tem que prevenir são 
aquelas que também conhecem as conse-
quências dos consumos, pelo que a sua 
colaboração é fundamental na área da 
prevenção. E a separação total de áreas 
não promove nem o conhecimento nem a 
qualidade.

“As pessoas têm o 
direito de escolher o 
seu próprio objectivo 
de tratamento, o que 

nas dependências 
significa por exemplo, 
optar pela abstinência 

total ou por uma 
redução de consumo 

mediada pelo 
terapeuta.”
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Estudo “Consumos e Estilos de Vida no Ensino Superior” revela preocupante… despreocupação

Persistem os mitos da cultura 
juvenil quanto à inocuidade 

de certos consumos
Uma equipa de investigação com-
posta pelo SICAD, Observatório Per-
manente da Juventude do Instituto de 
Ciência Sociais da Universidade de 
Lisboa (OPJ/ICS-UL) e pelo Conse-
lho    Nacional da Juventude (CNJ) 
apresentou, no passado dia 24 de 
Setembro, os resultados do  Estudo 
Consumos e Estilos de Vida no Ensi-
no Superior –  ULisboa, elaborado a 
partir de 3327 inquéritos a estudan-
tes do primeiro ciclo e mestrados in-
tegrados da Universidade de Lisboa 
entre 27 de Novembro e 16 de De-
zembro de 2012.

O Estudo Consumos e Estilos de Vida 
no Ensino Superior – ULisboa surgiu no 
seguimento do projecto de responsabilida-
de social “ComSUMOS Académicos”, ini-
ciado em 2012, e retrata os estilos de vida 
dos estudantes da Universidade de Lis-
boa, nas áreas da saúde e bem-estar, prá-
ticas desportivas e de lazer, alimentação, 
consumo de bebidas alcoólicas e outras 
substâncias psicoactivas.

Entre as principais conclusões do es-
tudo, destaque para o facto de um quarto 
dos jovens considerar pouco ou nada pre-
judicial fumar haxixe ou marijuana ocasio-
nalmente. 40 por cento dos estudantes de-

clararam já ter consumido cannabis pelo 
menos uma vez na vida. A par, mais de 15 
por cento dos estudantes inquiridos não 
constatam qualquer perigo em conduzir 
depois de beberem três cervejas tal como 
consideram “nada prejudicial” fumar cigar-
ros regularmente. 17,1 por cento não 
vêem muito prejuízo no facto de se tomar 
medicamentos sem receita médica. 26 por 
cento afirmam já terem ingerido álcool mis-
turado com bebidas energéticas e, quanto 
ao consumo actual nos 30 dias anteriores 
à realização do questionário, 11,3 por cen-
to declararam ter consumido cannabis e 
6,5 por cento álcool misturado com bebi-
das energéticas. O consumo de álcool foi 
declarado por 72,6 por cento dos inquiri-
dos, destacando-se o facto de 37 por cen-

to dos estudantes terem assumido ter con-
sumido cinco ou mais copos (no caso das 
mulheres) ou seis ou mais copos (homens) 
na mesma ocasião. A grande maioria dos 
inquiridos (82,4%) concorda, no entanto, 
com a ideia de que o consumo de quatro 
ou cinco bebidas alcoólicas quase todos 
os dias tem um efeito muito prejudicial 
para a saúde.

Relaxar, sentir-se bem e esquecer os 
problemas são os motivos alegados pelos 
jovens para o consumo de álcool. Quanto 
às outras substâncias psicoactivas juntam-
se outras motivações, como a redução da 
timidez em 22,7 por cento e a quebra das 
inibições sociais: 20 por cento. De realçar 
que cerca de 12 por cento dos alunos sen-
te-se frequentemente deprimido ou sozi-
nho. 35,4 por cento dos alunos admite ter 
sintomas de stress e ansiedade com muita 

15,2% dos jovens dizem 

que conduzir depois da 

ingestão  

de três cervejas  

não é perigoso

73% dos jovens 

consumiram álcool  

no último mês

Canábis é a droga 

preferida pelos 

estudantes inquiridos
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frequência, com maior incidência nos alu-
nos com notas elevadas de entrada na uni-
versidade, 25,6 por cento reconhecem difi-
culdades de concentração recorrentes e 
mais de 50 por cento admitem ter dificulda-
des em adormecer.

No que concerne a idades de experi-
mentação e iniciação, 36,2 por cento dos 
inquiridos referiram ter consumido álcool 
antes dos 15 anos. 13,7 por cento declara-
ram ter praticado binge drinking igualmen-
te antes dos 15 e 12,9 por cento embriaga-
ram-se também antes dessa idade. Aliás, 
a precocidade dos consumos tem-se man-
tido constante ao longo dos últimos anos, 
pode constatar-se.

O estudo revela ainda que relativa-
mente ao consumo de smart drugs há uma 
perceção semelhante de ausência de efei-
tos para a saúde, ainda que a percenta-
gem de alunos que acham que esse con-
sumo ocasional pouco ou nada prejudicial 
fique abaixo dos 10%. Ainda assim, entre 
os universitários que responderam ao in-
quérito, mais de 70% considera esse con-
sumo muito prejudicial à saúde. Já o con-
sumo de drogas mais pesadas, como a co-
caína ou a heroína, é residual comparado 
com a cannabis ou as smart drugs.

Mais de metade dos inquiridos reco-
nhece ter piorado o estilo de vida desde a 
entrada para a universidade, mas quase 

80 por cento entende que a sua saúde é 
boa ou excelente quando comparada com 
a de outras pessoas da mesma idade.

Quanto à prática de actividades des-
portivas, 60 por cento dos inquiridos admi-
te ser sedentário, e as modalidades mais 
frequentes são as idas ao ginásio. Apenas 
13% pratica um desporto de equipa.

São também os alunos das áreas da 
ciência da vida que mais praticam despor-
to, mas também os que mais evidenciam 
cuidados com a alimentação.

Entre os alunos, 58 por cento dizem 
preocupar-se em ter uma alimentação 
saudável, mas 69 por cento considera que 
a sua alimentação é apenas «razoavel-
mente boa» para a saúde, ou seja, admi-
tem que podiam fazer melhor. A maioria 
opta por almoçar em casa ou na cantina 
da universidade, e são 58 por cento os que 
garantem que comem fast-food menos de 
uma vez por semana.

Estão também em maioria os que afir-
mam não saltar o almoço ou o jantar (57 
por cento), mas 13 por cento admite que 
não toma o pequeno-almoço três ou mais 
vezes por semana.

40% dos alunos  

do ensino superior já 

experimentaram drogas

36,2% dos que bebem 

álcool fizeram-no pelo 

primeira vez antes  

dos 16 anos

25% dos jovens diz que 

fumar haxixe é pouco 

prejudicial

12% dos alunos sentem-

se sozinhos  

e deprimidos
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Entrevista a José Ferreira Leite, director executivo do Centro de Análise e Operações Marítimas – Narcóticos  
(MAOC-N: Maritime Analysis and Operations Centre - Narcotics)

MAOC: Facilitadores  
da cooperação na redução 

da oferta 
O Centro de Análise e Operações Marí-
timas – Narcóticos foi criado a partir de 
um acordo celebrado em Lisboa, em 
30 de Setembro de 2007, entre Portu-
gal, Reino Unido, Holanda, Espanha, 
Irlanda, França e Itália, durante a presi-
dência portuguesa da União Europeia. 
O Centro tem assumido um papel de 
extrema relevância na cooperação 
para a supressão do tráfico ilícito de 
estupefacientes por mar e por ar atra-
vés do Atlântico com destino à Europa 
e costa marítima da África Ocidental, 
com a possibilidade de alargar as suas 
operações à bacia do Mediterrâneo 
Ocidental.

Trata-se de um centro operacional de 
partilha de informação e gestão conjunta 
de meios aéreos e marítimos para o com-
bate ao tráfico por via marítima na área do 
Atlântico Norte e Centro -. Oeste (África 
Ocidental) e constitui a principal resposta 
operacional articulada da Europa ao tráfico 
marítimo de drogas da América do Sul, 
com passagem pela África Ocidental.

O MAOC foi dirigido, durante os últi-
mos quatro anos, por um português, José 
Ferreira Leite. Dependências esteve nas 
instalações desta organização, em Lisboa, 
onde entrevistou o ainda director executivo 
de um organismo que opera ao nível da re-
dução da oferta e se constitui essencial-
mente face ao alerta provocado pelo tráfi-
co de cocaína oriundo daquelas paragens 
com destino à Europa.

Ao final de quatro anos, que balan-
ço faz deste exercício de direcção 
do MAOC?
José Ferreira Leite (JFL) – Creio que 

temos que o considerar positivo. No míni-
mo, porque o MAOC continua. Ainda não 
está consolidado enquanto organização 
nos termos que pretendia, ainda terá que 
ser discutido um modelo de financiamento 
para o futuro…

Esse financiamento provém dos esta-
dos aderentes?
JFL – Sim, embora o grosso do financia-

mento para o funcionamento do Centro pro-
venha da Comissão Europeia. Os países 
que constituem o MAOC têm os custos à 
partida inerentes aos oficiais de ligação que 
cá têm e aqueles relacionados com as inter-
venções, que se têm tornado relevantes 
dada a situação financeira e económica ac-
tual. São os países que fazem a intervenção 
que suportam os custos por si, indiferente-
mente de a investigação e um posterior jul-
gamento ser naquele ou noutro país. Julgo 

mesmo que esse é um dos méritos do 
MAOC.

Acaba por existir um mecanismo de 
solidariedade entre os países…
JFL – Exactamente! Aliás, os países 

também começaram a discussão com a 
Comissão Europeia sobre esse mecanis-
mo de solidariedade, uma vez que esta ac-
tividade visa impedir a entrada de droga no 
espaço europeu e não só nesses países. 
Outro aspecto positivo alcançado prende-
se com a cooperação civil militar. O MAOC 
é um organismo de aplicação da lei, cujo 
objectivo último consiste em contribuir 
para que os membros das organizações 
criminosas de tráfico de droga sejam julga-
dos e os seus bens apreendidos mas a 
cooperação militar, em termos de meios, é 
indispensável. Passa dos 40 por cento as 
operações em que intervieram meios mili-
tares.

O que adquire relevo especial em 
operações tão complexas como es-
tas, realizadas por via marítima…
JFL – Sem dúvida. E se há alguns paí-

ses que, em termos de organizações poli-
ciais, dispõem de alguns meios para o fazer, 
outros, como é o caso de Portugal, não. Por-
tanto, o nosso país é um excelente exemplo 
dessa cooperação quer da Marinha, quer da 
Força Aérea Portuguesa e que se tem tam-
bém manifestado de outra forma, através da 
colocação de oficiais de ligação aqui. Sem 
grandes custos, Portugal também traz assim  
para o Centro conhecimentos técnicos espe-
cíficos daquelas áreas que, geralmente, os 
polícias não dominam. Voltando ao aspecto 
do financiamento, foi aprovado pela Comis-
são Europeia um novo projecto para os dois 
próximos anos. E também é agradável cons-
tatar que este projecto é liderado por Portu-
gal. Foi resultante de uma parceria liderada 
pela Secretaria-Geral do Ministério da Justi-
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ça, em que o MAOC participou. Aproveito 
para salientar igualmente todo o apoio que 
eu e o Centro recebemos do Ministério da 
Justiça, tal como de outras instituições, 
como o ex-IDT e actual SICAD, o Observató-
rio Europeu da Droga e da Toxicodependên-
cia e a Agência Europeia para a Segurança 
Marítima, apoios básicos e imprescindíveis 
para o MAOC nas várias áreas. Em termos 
mais operacionais, o objectivo que delineei 
quando me candidatei consistia em conso-
lidar a organização. Desse, emanam ou-
tros objectivos estratégicos, a consolidar 
ao longo dos próximos anos. A este propó-
sito, aproveitaria para citar o que a Comis-
são Europeia diz acerca deste projecto 
que recentemente aprovou: o objectivo ge-
ral do MAOC continua a ser o combate ao 
tráfico de droga através do oceano Atlântico, 
com ligação à Europa ou à África Ocidental. 
Essencialmente a cocaína, enquanto não 
houver outras alterações. Pese embora a 
Europol tenha constatado que há menos no-
tícias do tráfico de cocaína para África Oci-
dental, a verdade é que em Novembro irá or-
ganizar um seminário nas Caraíbas precisa-
mente subordinado a essa matéria. Portan-
to, a ameaça mantém-se e é pertinente. Mas 
tudo muda e, durante quatro anos, mudou 
muita coisa. E um dos aspectos que se no-
tou foi uma quebra de informação. Nos pri-
meiros tempos, havia muita informação que 
permitia as intercepções com alguma fre-
quência mas, a partir de 2009, a informação 
começou a decair.

Porquê?
JFL – Julgo que os métodos de recolha 

de informação não conseguem acompanhar 
com tanta rapidez as mudanças na forma de 
actuação dos grupos criminosos.

Quer dizer que os grupos também se 
actualizaram e adequaram?
JFL – Constantemente! Basta ver que, 

hoje em dia, há notícia de algo que há quatro 
anos nem sequer se imaginava: o tráfico di-
recto de cocaína para a Europa de Leste, 
por exemplo através de contentores. Cada 
vez mais utilizam o Norte da Europa, mesmo 
através de veleiros sem passarem necessa-
riamente por Portugal ou Espanha… Even-
tualmente, algo que ainda não foi possível 
confirmar, como a utilização de aviões, mes-
mo comerciais. Ainda recentemente foi 
apreendida mais de uma tonelada de cocaí-
na no aeroporto de Orly, transportada em 31 
malas num avião comercial… 

Os desenvolvimentos tecnológicos 
também condicionarão as intercep-
ções de comunicações…
JLF – Nem será o desenvolvimento tec-

nológico mas o conhecimento que vai sendo 
adquirido relativamente às capacidades das 
forças de aplicação da lei. Tal como em Por-
tugal se voltou a ver traficantes com moedas 
no bolso para irem às cabines telefónicas, 
também tivemos recentemente um caso 
com os nossos vizinhos espanhóis cuja 
coordenação foi apoiada por nós, em que 
uma embarcação veio com cocaína da Amé-
rica do Sul e outra saiu daqui para perto das 
Canárias para fazerem a troca e regressar à 
Europa… Conseguiram fazer isto tudo sem 
uma única comunicação via rádio ou qual-
quer outra forma que considerassem puder 
ser eventualmente controlada.

Quando falamos de África Ocidental, 
estamos a falar de uma plataforma 
onde chega cocaína da América do 
Sul com destino à Europa, certo?

JFL – Estamos a falar das 3 grandes ro-
tas já definidas há uns anos. Temos a zona 
das Caraíbas, da Venezuela e outros locais 
à volta como ponto de partida essencial, em-
bora já haja notícias de que mais a sul isso 
também se verifica. O tráfico pode ser feito 
directamente para a Europa, através do pa-
ralelo 10, o caminho mais rápido, conhecido 
até pela auto-estrada 10, ou passar pelo 
Golfo da Guiné. Mas também existem notí-
cias que dão conta de que, quer o Brasil, 
quer a Argentina estão a ser utilizados. Daí a 
importância que consideramos do Brasil e 
Angola começarem a participar enquanto 
observadores. De qualquer modo, quando 
começámos a constatar o decréscimo de in-
formação, no princípio de 2010, entendemos 
que devíamos ir à procura dela, colaborando 
com os países. Criámos mecanismos de tro-
ca de informação que têm tido uma excelen-
te resposta que, basicamente, correspon-
dem ao trabalho de polícia à moda antiga. 
Pedimos aos países que sempre que existis-
se uma determinada suspeita que, embora 
não fundamentada, pudesse indiciar que 
uma embarcação estava envolvida, nos co-
municassem. Nós perguntamos aos outros 
países se têm informações. A partir daqueles 
pequenos elementos que um país considera 
insuficientes para desenvolver uma investi-
gação, temos chegado a conclusões que 
existem outros pequenos elementos em 
mais dois ou três países. E aí já se justifica 
outra visão. Foi a alternativa que encontrá-
mos a ficarmos sentados à espera de infor-
mação e tem resultado. Neste momento, es-
tamos a planear usar o mesmo modelo para 
a aviação geral, uma vez que a aviação co-
mercial já tem os seus controlos instalados. 
Também desenvolvemos um projecto desig-
nado Destacamentos de Aplicação da Lei, 

Cocaína encontrada escondida num veleiro, abordado em alto mar por uma 
equipa conjunta militar-policial, apoiada por um navio militar de um terceiro 
país.

Abordagem em alto mar a um pesqueiro suspeito de tráfico de estupefa-
cientes, por uma equipa conjunta  de  forças militares e  policiais, 
transportadas até ao local por um navio militar.
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na prática um modelo que os EUA já usam 
há muito nas Caraíbas. Cabo Verde treinou 
equipas de intervenção com elementos da 
Polícia Judiciária e da Guarda Costeira deles 
e que, nas duas operações que já fizeram 
nesse sistema, tem utilizado embarcações e 
meios da Marinha Inglesa. O estado de 
Cabo Verde é que fez a intervenção apesar 
de recorrer a meios de outro país. Desde 
logo, dá-se capacidade de resposta a Cabo 
Verde que, de outra maneira, não tinha e, 
acima de tudo, se fossem as autoridades in-
glesas a intervirem, aquele navio de guerra, 
que não está lá para aquela finalidade, teria 
que voltar a Inglaterra e, provavelmente, da 
próxima vez não o disponibilizariam. É esse 
um dos aspectos que gostaríamos de discu-
tir com Angola no futuro. Mais recentemente, 
além de apoiarmos os exercícios de Portu-
gal, do Reino Unido e dos EUA, introduzi-
mos uma vertente nossa de exercícios de 
coordenação. Face a determinada peça de 
informação, discutimos como deverão os 
países actuar, quem é a autoridade compe-
tente…

A aviação era um dos handicaps que 
referia, em entrevista, há dois anos 
atrás…

JFL – Sim e continua… Neste momento, 
a França está a desenvolver um projecto no 
seio do Grupo Pompidou, em que também 
participamos, em que o Instituto de Altos Es-
tudos de Segurança Interna francês defende 
a aplicação do modelo da nossa lista de bar-
cos suspeitos a aviões suspeitos. Mas friso 
que nós contribuímos. Somos uma platafor-
ma de cooperação mas não temos que ser 
líderes das operações. Os países, esses 
sim, são-no. A nossa função passa pela su-
gestão e nunca pela substituição ou concor-
rência aos países. Outro objectivo em que a 
Comissão também concordou connosco re-
side no reforço da cooperação civil e militar. 
Julgo tratar-se de um aspecto único ao nível 
da UE e volto à ideia de sete países a cola-
borarem, independentemente de onde vai 
parar a apreensão ou o julgamento. Só po-
demos elogiar a participação militar, o que, 
para Portugal nem é surpresa, uma vez que 
a nossa Marinha e Força Aérea já tinham 
essa postura. Outro aspecto que temos de-
senvolvido cada vez mais é o que propus 
chamar Grupo Estratégico. Não é mais do 
que representantes dos organismos e das 
agências europeias a participarem em reu-
niões do Comité Executivo. Isso é importan-
tíssimo porque nos permite saber em primei-

ra-mão quais são as estratégias e políticas 
da UE. Permite aos países desenvolverem 
acções de forma articulada, não entrarem 
em concorrência com outros projectos ou to-
mar iniciativas desenquadradas. E neste 
momento já temos, para além da Comissão 
Europeia, quer através da Direcção-Geral 
dos Assuntos Internos, quer da Direcção-
Geral da Justiça, a Europol, o Frontex, o Ser-
viço de Acção Externa da UE, a Agência Eu-
ropeia de Defesa, o Observatório Europeu 
da Droga e da Toxicodependência, a Agên-
cia Europeia de Segurança Marítima, o Ga-
binete da ONU para a Droga e Crime. Pro-
jectamos ainda desenvolver parcerias com a 
Interpol e a Organização Mundial das Alfân-
degas. Fruto deste tipo de desenvolvimen-
tos, a UE convidou-nos a participar no futuro 
Sistema de Controlo das Fronteiras Maríti-
mas. Sem perder de vista o objectivo cocaí-
na através do Atlântico, considera-se perti-
nente a nossa participação.

Calculo que se fomentem sinergias 
resultantes deste tipo de actuação in-
tegrada…
JLF – Sim, fomentam-se. Depois de al-

guma discussão em torno da forma de parti-
lha da informação – temos aqui informação 
respeitante a investigações sensíveis – en-
contrámos um meio de conciliação para 
apoiarmos o Frontex nas suas operações. 
Nos últimos dois anos, a pedido das alfânde-
gas inglesas, passámos a incluir barcos sus-
peitos de contrabando de cigarros na nossa 
lista e foram apreendidos 130 milhões de ci-
garros em operações cuja coordenação foi 
apoiada pelo MAOC. Um dos casos falhou: 
não eram cigarros mas 32 mil litros de com-
bustível que estavam a ser contrabandea-
dos na embarcação…

É possível mensurar a importância de 
uma organização como o MAOC para 
a redução da oferta de substâncias ilí-
citas como a cocaína?
JLF – Desde 2007 até hoje foram 

apreendidas 82 toneladas de cocaína em 
operações cuja coordenação foi apoiada 
pelo MAOC. E, embora não seja o objectivo 
último, o MAOC está a ser cada vez mais uti-
lizado no combate ao tráfico de haxixe no 
Mediterrâneo. Aqui, falamos de 75 toneladas 
apreendidas. Actuamos consoante as solici-
tações e necessidades dos países.

Em que medida resultará este tipo de 
operações em “machadadas” reais 
nestes grupos de criminosos?

Abordagem em alto mar a veleiro suspeito de tráfico de estupefacientes,  por parte de uma equipa 
conjunta de forças militares e  policiais, com apoio de um helicóptero de outro país, que descolou de 
uma fragata  que apoiava a intervenção.
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JLF – Tem resultado. Posso dizer que, 
nos casos mais recentes em Itália, originou o 
desenvolvimento de investigação. Aliás, é 
sempre esse o objectivo. Quando os meios 
actuam é porque o detentor da investigação 
entendeu que era bom fazê-lo. Já tivemos si-
tuações em que o detentor da investigação 
opta por esperar que a embarcação chegue 
a terra… 

O MAOC acaba por ser um serviço de 
inteligência…
JLF – Os americanos têm uma expres-

são que me parece mais adequada: facilita-
tors. Não somos um serviço de inteligência 
porque só precisamos da informação neces-
sária para as operações e não queremos 
mais do que isso. Apoiamos os países atra-

vés dos países. Facilitamos a cooperação e 
tentamos agilizar. Os protagonistas são os 
países.

Os últimos estudos produzidos reve-
lam um consumo crescente de cocaí-
na um pouco por toda a Europa. Têm 
notado ecos desse acréscimo ao ní-
vel das rotas e do tráfico?
JLF – Se formos pelas rotas, é hoje pra-

ticamente impossível falar em quantida-
des… Nem a Europol o consegue. Pela va-
riedade de locais de apreensões, aí sim, niti-
damente. O que implica chegar à conclusão 
que há, de facto, necessidade ou procura de 
cocaína. Pelas quantidades apreendidas 
não é possível chegar lá, uma vez que têm 
baixado constantemente.

Uma das interrogações do cidadão 
comum prende-se com os métodos e 
fontes utilizadas para a captação das 
informações. Como é que o direc-
tor, equipa e países que compõem o 
MAOC fundamentam suspeitas?
JLF – Nem eu, na maioria dos casos, 

sei como a informação foi obtida (risos)… 
Em termos teóricos, existem três grandes 
fontes de informação possíveis. A parte 
técnica, que pode resultar nomeadamente 
na intercepção de comunicações, as fon-
tes humanas e aquele trabalho de todos os 
dias de exploração e análise da notícia.

As fontes humanas implicarão ne-
cessariamente aquele tipo de traba-
lho de terreno, com recurso a agen-
tes infiltrados e informadores?
JLF – Sim, necessariamente. A cha-

mada gestão de informadores. Existem 
hoje técnicas consagradas para essa ver-
tente. Mas quando a informação chega 
aqui, o que pretendemos saber é o grau de 
fidedignidade da mesma e não a forma 
como foi obtida. Quanto às fontes, cada 
país tem que fazer um balanço equilibrado 
consoante o momento. Os italianos desen-
volveram há 20 anos a chamada análise 
das vulnerabilidades. Com base do que 
conhecem do grupo criminoso, procuram 
identificar pontos fracos. Em cada momen-
to, é isso que tem que ser feito. Em última 
instância, não deixa de ter piada que o ve-
lho trabalho de polícia, de pegar na peque-
na informação e ir desenvolvendo, tenha 
voltado a adquirir preponderância.

Meios navais e aéreos envolvidos num exercício de combate ao tráfico de estupefacientes, 
desenvolvido ao largo de Cabo Verde, onde participaram  um navio e forças policiais deste país, um 
navio de apoio da Marinha holandesa e  uma fragata da Marinha britânica.

Fragata em escolta ao encaminhamento para  terra de veleiro suspeito de tráfico de estupefacientes, 
após abordagem em alto mar por uma equipa conjunta militar-policial, numa missão conjunta de 2 
países 
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Entrevista a Ana Campos Reis Directora da Direcção de Apoio à Inserção e Bem-Estar  da SCML

Uma vida de apoio  
aos excluídos

Não é fácil falar de Ana Campos Reis, 
sem realçar o seu carácter e o seu 
contributo, na luta pelos cidadãos ex-
cluídos, abandonados e discrimina-
dos, dos sem-abrigo, dos doentes in-
fectados pelo vírus da sida. Uma mu-
lher de combate contra a irracionali-
dade, contra a intervenção e explica-
ção simplista, raciocínios preconcei-
tuosos e afirmações sem sentido ou 
demagógicas, contra o aproveita-
mento e o oportunismo medíocre. É 
uma mulher que defende o rigor e a 
avaliação técnica. Quem a conhece, 
sabe que é uma mulher de crenças, 
de afectos e sentimentos, sempre 
com um sorriso sedutor para os seus 
companheiros de trabalho e para os 
seus doentes, a quem os trata pelo 
nome. É uma mulher com carácter, 
entusiasta da sua profissão e com um 
sentimento profundo de humanidade 
incapaz de se deixar abater pelas di-

ficuldades da vida. Ana, como lhe 
chamam os amigos, não é uma mu-
lher polémica, mas não tolera a ingra-
tidão, e não suporta “o deixa andar”, 
a sua dedicação ao outro não tem li-
mites, fala muito pouco de si, mas 
gosta de falar de muitas e tantas his-
tórias de vida, umas melhores outras 
piores, com melhores e piores fins, 
mas mesmo assim recusa o medo e a 
tristeza, e injecta felicidade e espe-
rança a todos que a rodeiam sejam 
profissionais ou doentes.
Ana Campos Reis, interrompeu um 
pouco o seu trabalho, para falar da 
missão com que encara a causa pela 
qual se dedica há mais de 40 anos, e 
falou com a Revista Dependências.

Há quem lhe chame, mamã Aninhas, 
voluntária ou enfermeira? Afinal 
quem é Ana Campos Reis?
 Todas e cada uma delas, depende do 

momento, talvez uma  mulher á procura de 
ser feliz e se, arrancar um sorriso de al-
guém é uma felicidade sem preço. Não 
existe a enfermeira que não seja ao mes-
mo tempo, mãe, amiga e voluntária dis-
posta a partilhar com os outros afetos e 
sentimentos. No fundo uma mulher sem 
preconceitos, com a missão de ajudar o 
próximo. Este é o projecto que defini há 
mais de 40 anos na minha vida. E deixe-
me confessar uma coisa, ainda hoje não 
sei porque escolhi a enfermagem, ou se foi 
a enfermagem que me escolheu a mim.

 Trata os doentes pelos nomes e mi-
ma-os com carinho. Porquê esta re-
lação?
 Porque eles são pessoas tal como eu, 

e cada um de nós necessita dessa rela-
ção. Quando alguém nos procura é porque 
naquele momento necessita de algo, para 
esse processo ser bem-sucedido tenho de 

lhes dizer que estou aqui, e disponível 
para os servir. Não é fácil lidar com doen-
tes estigmatizados e excluídos pela socie-
dade. Ainda recordo o medo, a tristeza e a 
angústia que acompanhava estes doentes 
há 25 anos atrás. E já nessa altura esten-
di-lhes a minha mão, dei-lhes uma palavra 
de conforto e a esperança de que não es-
tavam sós, a partir dessa data nunca mais 
estiveram sós e abandonados.

 A colónia de férias, é uma terapia 
para os doentes com sida?
 Não sei se é só uma terapia no senti-

do técnico do termo, mas sei que é um di-
reito destes doentes a viver e a conviver 
com a natureza, como sei do interesse e 
da alegria que isso representa para todos 
e cada um deles. Naturalmente enquanto 
profissional tento agilizar procedimentos, 
para que todos possam usufruir o que a 
nossa instituição tem de melhor, a colonia 
balnear em São Julião na Ericeira e garan-
tir-lhes a plenitude da cidadania e uma vi-
vência  o mais saudável possível. 

Em simultâneo as equipas de cada 
uma das respostas, tem a oportunidade de 
garantir a higienização e conservação dos 
espaços.   

Diz que faz o que gosta, e gosta do 
que faz. Isso não lhe trás algumas 
frustrações?
 Não diria frustrações, diria uma apren-

dizagem constante na minha vida pessoal 
e profissional. Todos os dias aprendo coi-
sas novas, e apesar das muitas dificulda-
des, devemos valorizar os aspectos positi-
vos do nosso trabalho e aquilo que conse-
guimos fazer com os recursos disponíveis. 
Desde muito jovem que aprendi ajudar as 
pessoas, de estar ao lado delas e partilhar 
com quem nada tinha, foram os ensina-
mentos que recebi e que os tenho hoje 
como missão.
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Alguma vez abraçou um doente?
O abraço é uma forma de aproxima-

ção e confiança das pessoas. Não custa 
nada, e faz muito bem a quem o dá, e mui-
to melhor a quem o recebe. O abraço tem 
um sentido de aproximação muito grande 
entre o ser humano e uma dimensão enor-
me de ternura e amor. O abraço tem um 
grande significado para mim, è uma forma 
de comunicação intensa, numa linguagem 
universal de entrega e partilha que não 
dispenso, enquanto pessoa e profissional 
de saúde, no meu exercício de intervenção 
com alguns grupos de grandes carências 
de amor. 

Qual é o sentido da vida, para si?
 Acreditar que o ser humano é um ser 

espiritual por excelência, o Amor de Deus é 
ilimitado e tento estar grata pelas caracterís-
ticas que Ele me dotou, para fazer parte do 
grupo que alivia algum sofrimento e partilha 
esperança e alegria. O sentido da vida é a 
forma como nos realizamos e relacionamos 
com o futuro e com o Universo.

Onde está a dignidade, na vida ou na 
morte?
A dignidade é inerente ao ser humano, 

se conseguires viver com dignidade  a tua 
vida irá preparando a morte digna, se as cir-
cunstâncias foram tão adversas e ou contrá-
rias á dignidade, a morte é a última oportuni-
dade dum momento digno. Parafraseando 
Kant, “ No reino dos fins, tudo tem um preço 
ou uma dignidade. Quando uma coisa tem 
um preço, pode pôr-se, em vez dela, qual-
quer outra coisa como equivalente; mas 
quando uma coisa está acima de todo o pre-
ço, e portanto não permite equivalente, en-
tão ela tem dignidade” 

E como ele próprio reconheceu, as res-
postas às questões colocadas dependiam 
do nosso conhecimento da natureza do pró-
prio ser humano.

É correcto falar-se de custos na saú-
de?
Naturalmente um País que empobreceu 

como o nosso,  é importante gerir escrupulo-
samente os recursos na saúde evitando os 
desperdícios e as desigualdades de aten-
ção. Penso que é possível reformar o sector 
da saúde otimizando todos os recursos, não 
excluir os humanos, muitas vezes desajusta-
dos da realidade. Julgo que é aqui que resi-
de o grande problema, e talvez aquele que 
requer uma maior coragem para fazer a re-
forma.  

Qual a diferença de falar de sida hoje?
Infelizmente ainda não assumi a diferen-

ça…., por aqui continuamos com duas vi-
sões deste processo para quem têm acesso 
aos serviços, naturalmente o êxito é indiscu-
tível e a esperança de todos os infectados 
terem condições de vida compatível com a 
qualidade de vida de qualquer outro cida-
dão. Olhando para traz ainda me recordo a 
descriminação e o estigma com que eram 
tratados os doentes com sida. E confesso 
que sinto alguma serenidade por puder con-
tribuir na prestação de cuidados e capacita-
ção destes doentes na reconstrução das 
suas vidas. Hoje a sida deixou de fazer parte 
das preocupações da maioria dos cidadãos, 
no entanto gostaria de deixar um alerta para 
o perigo de se descurar a prevenção, como 
gostaria de ver um debate sobre, mais pro-
fundo e aberto á sociedade civil sobre o “es-
quecimento” desta doença.

Como define um profissional de saú-
de?
Uma pessoa com formação académica 

para exercer uma profissão, numa área 
onde é indispensável que a formação pes-
soal,  garanta um exercício de excelência de 
aperfeiçoamento  e actualização constante, 
porque o objecto do seu trabalho são as pes-
soas nos seus momentos mais delicados da 
vida. Por isso, não é uma profissão fácil, tem 
um grau de exigência cada vez mais eleva-
do, ao nível da ética e da intervenção em 
equipa. Existem muitos progressos na forma 
de intervenção e no trabalho dos profissio-
nais de saúde, as coisas tem melhorado 
muito, são muitos os avanços clínicos, são 
enormes os êxitos alcançados, é uma profis-
são em avaliação permanente e com um 
sentido e gratificação ilimitada no meu caso. 

O que significa para si a palavra dar?
Envolvimento partilhado, quando se dá, 

recebe-se naturalmente.

O que é a morte para si? Pode-se 
morrer com dignidade?
É o tudo e o nada, depende das crenças 

e dos valores  de cada um.
Não se pode, deve-se, é um direito ina-

lienável de todos os seres humanos. Morrer 
com dignidade é ser respeitado como ser 
humano pleno de corpo, alma e espírito. Se 
tivermos alguma dificuldade na compreen-
são do direito de morrer de forma digna, é 
apenas necessário lembrar-nos que para 
nós a morte também faz parte da vida.

É conhecida pelo seu “desalinhamen-
to convencional”.
Não sou acomodada, inquieta-me as as-

simetrias  sociais  , não posso por questões 
de coerência, lutar por diminuir o sofrimento  
e ajudar a desenvolver competências a 
quem tudo é negado e por outro lado, con-
cordar com sistemas que fomentam essas 
diferenças.

Vivemos hoje uma crise de que não há 
memória, não vale a pena referir a crise para 
justificar tudo o que de mal se vai fazendo, 
os problemas estão aí, se fecharmos os 
olhos, se adiarmos a intervenção social, é 
certo e sabido que os problemas se vão agu-
dizar. É preciso estar atento, ser solidário, 
dar a mão, trocar ideias, partilhar os proble-
mas…Se isto é desalinhamento, eu sou de-
salinhada. 

Como define a empatia com o doen-
te?
A capacidade de comunicar em pé de 

igualdade  de pessoa para pessoa, nos mo-
mentos bons e menos bons, dar a possibili-
dade ao outro de encontrar dentro de si uma 
saída.

O que é mais importante na relação 
com o doente. A profissão ou o cora-
ção?
A profissão com o coração, sempre!

Quando alguém nos 
procura é porque 
naquele momento 
necessita de algo, 

para esse processo 
ser bem-sucedido 
tenho de lhes dizer 
que estou aqui, e 

disponível para os 
servir. Não é fácil 
lidar com doentes 

estigmatizados 
e excluídos pela 

sociedade. 
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Clínica do Outeiro

A aplicação da evidência 
científica em Comunidade 

Terapêutica

A Clínica do Outeiro é uma unidade 
de tratamento privada, especializada 
na assistência clínica a indivíduos de-
pendentes de substâncias psicoacti-
vas ou problemas de conduta des-
viante. Conta com uma experiência 
acumulada de mais de 22 anos, en-
contrando-se devidamente licencia-
da pelo Ministério da Saúde. Ao lon-
go da sua existência, a Clínica do 
Outeiro pautou a sua actividade pe-
los mais elevados padrões de quali-
dade, adaptabilidade, honestidade, 
humanismo e rigor científico, o que 
acabou por se traduzir numa estrutu-
ra de referência nacional nos domí-
nios da prevenção, tratamento e rea-
bilitação de indivíduos com condutas 
aditivas ou desviantes.

Motivados a perseguir os mais eleva-
dos padrões de qualidade técnica e cientí-
fica, com o objectivo de responder de for-
ma eficiente às necessidades crescentes 
da população, a Clínica do Outeiro apetre-
chou-se de infra-estruturas físicas, técni-
cas e humanas de excelência. A adminis-

tração reuniu um conjunto de personalida-
des dotadas de comprovada experiência 
técnica e científica na área das dependên-
cias, quer a nível nacional, quer internacio-
nal, sob o desígnio de adequar estratégias 
cientificamente validadas com a chancela 
dos grandes centros de investigação mun-
diais e da Organização Mundial de Saúde.

A produção de artigos técnicos e 
científicos tem sido uma das preocupa-
ções evidenciadas no seio da comunida-
de técnica que actualmente serve a Clí-
nica do Outeiro. Da teorização à prática, 
a equipa, que se distribui pelas unidades 
de Gondomar e de Vila do Conde, tem 
contribuído para o incremento de conhe-
cimentos e para a validação de interven-
ções, adequadas e adaptadas a públicos 
alvo que muito divergem em termos de 
diagnósticos, indicações, quadros e ex-
pectativas.

Dependências visitou a unidade de 
Vila do Conde da Clínica do Outeiro, onde 
está a ser desenvolvido um trabalho pio-
neiro com duplos diagnósticos ao nível da 
terapia ocupacional e apresenta um docu-

mento elaborado pelos técnicos locais e os 
testemunhos de dois utentes que eviden-
ciam benefícios substanciais resultantes 
da aplicação desta prática.

A terapia ocupacional  
na Clínica do Outeiro
A terapia ocupacional fundamenta a 

sua prática profissional na pessoa como 
Ser Ocupacional e na influência que as 
ocupações têm na saúde física e mental. A 
participação nas diferentes áreas de ocu-
pação - trabalho, actividades da vida diária 
(AVD´s), actividades da vida diária instru-
mentais (AVDI´s), o lazer, participação so-
cial e sono e descanso - dever ser feita de 
forma equilibrada, garantindo saúde e bem
-estar.

Quando o desempenho nas diferentes 
áreas de ocupação fica comprometido 
pela presença de hábitos nocivos associa-
dos ao consumo de substâncias e/ou pela 
presença de quadros psicopatológicos, os 
indivíduos normalmente encontram-se em 
desequilíbrio ocupacional, marcado pelo 
desinteresse e abandono das suas ocupa-
ções, rotinas e papéis.

A intervenção do terapeuta ocupacio-
nal tem sempre como base a reestrutura-
ção ocupacional da pessoa, com aquisi-
ção de novos ou recuperação de antigos 
papéis ocupacionais perdidos, a explora-
ção de novas áreas de ocupação, a me-
lhoria do desempenho da pessoa nas 
áreas mais afectadas, desenvolvendo a 
autonomia e independência, a manuten-
ção ou promoção das competências e 
funções actuais e a promoção do bem
-estar na comunidade. 

Para isso, o Terapeuta Ocupacional de-
senvolve uma intervenção individualizada ou 
em grupo, realizando actividades baseadas 
na ocupação, pensadas de acordo com os 
interesses e necessidades dos residentes, 
nas quais se incluem o treino de AVD´s e AV-
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DI´s e actividades de lazer, treino de compe-
tências sociais, actividades criativas, activi-
dades de movimento, expressão corporal e 
musical, sessões de educação terapêutica, 
sessões de estimulação cognitiva e relaxa-
mento, promovendo a saúde física e mental 
do indivíduo.

Salienta-se que o Terapeuta Ocupa-
cional desempenha o papel de catalisador, 
facilitando o estabelecimento de rotinas, a 
experiência de novos papéis ocupacionais 
e a identificação de áreas vocacionais de 
interesse, sendo estas fundamentais para 
o processo de mudança e futura reintegra-
ção do residente na comunidade.

Silva (nome fictício)
O Silva  é um caso bem particular… 
tem retaguarda familiar, apoio da 
esposa e dos filhos, uma casa para 
voltar após o tratamento… Que tipo 
de consumos o levaram a procurar 
esta clínica?
Silva – Eu sou alcoólico. Não consu-

mia outros tipos de drogas. Antes de vir 
para a Clínica do Outeiro, fiz três tratamen-
tos de desintoxicação, na Unidade de Al-
coologia do Norte, no Magalhães Lemos e 
no antigo hospital de Matosinhos. O pro-
blema é que quando regressava a casa 
voltava aos consumos…

Que idade tem actualmente?
Silva – 40 anos…

Quando iniciou o primeiro tratamen-
to?
Silva – Tinha 32 anos…

Como eram os consumos?
Silva – Eram mesmo exagerados… Sou 

daqueles alcoólicos que não consomem vi-
nho… Eram mesmo bebidas brancas, em 
quantidades industriais. Começava a beber 
logo pela manhã… Por volta das 6h30, com 
um café, era capaz de beber logo 10 maciei-
ras… Cheguei a um ponto em que já não 
funcionava sem o álcool. Quando não bebia, 
sentia tremuras, suores frios, sintomas de 
privação tremendos… 

Em termos profissionais, o que fazia 
na altura?
Silva – Eu sou mecânico, chefe de 

equipa numa empresa do ramo automóvel. 
Tinha uma vida completamente estabiliza-
da, quer do ponto de vista familiar, quer fi-
nanceiro.

E os consumos, quando começaram?
Silva – De forma mais abusiva, foi por vol-

ta dos 29. Chegou a uma situação em que co-
meçaram a afectar a minha vida profissional e 
familiar e, psicologicamente, já não me sentia 
normal… Cortei os pulsos e tive a felicidade 
de, ao desmaiar, ter feito barulho e acordar a 
minha esposa. Fui para o Hospital de São 
João, onde me foi sugerido um internamento, 
que aceitei. No entanto, não tinham vagas e fui 
encaminhado para o Hospital Magalhães Le-
mos, onde permaneci durante dois dias, até ser 
novamente encaminhado para o serviço de psi-
quiatria do Hospital de Valongo. Aí, estive cerca 
de dois meses, até ter alta. Já antes, tinha infor-
mado os médicos da minha intenção de ser inter-
nado para me tratar, pelo que me foi sugerido o 
internamento na Clínica do Outeiro. Entretanto, a 
minha esposa procurou informar-se acerca desta 
unidade e o que constatou foi altas taxas de su-
cesso… A assistente social informou-me que ain-
da demoraria duas ou três semanas até o meu 
ingresso aqui na Clínica, consegui ficar durante 
esse tempo no Hospital de Valongo, até que 
passei para cá. E aqui estou, para já a correr 
lindamente.

O que constatou de diferente rela-
tivamente aos outros tratamentos 
que tinha feito?
Silva – É diferente… Aqui, andamos en-

tretidos. Temos terapias ocupacionais, quem 
tiver uma habilidade para fazer algo fora do 
comum tem liberdade para o executar… Por 
exemplo, estes bancos de jardim onde esta-
mos sentados foram feitos por alguns de 
nós… Temos biblioteca, podemos desenvol-
ver actividades agrícolas… Não existe aque-
le ambiente tipicamente hospitalar. E sempre 
com o acompanhamento de terapeutas, psi-
cólogos… Estamos sempre muito bem 
acompanhados… Sinto-me muito bem e a 
prova é que vou a casa ao fim-de-semana, 
sinto que o álcool, para mim, acabou…

Estará próxima a alta…
Silva – Creio que só lá para Dezembro 

mas, sinceramente, isso pouco me impor-
ta. A minha finalidade é tratar-me, curar-
me. Os técnicos é que sabem.

Calculo que a auto-estima tenha su-
bido…
Silva – Obviamente! Com o álcool per-

demos tudo. Auto-estima e todas as coisas 
básicas, desde o tomar banho ao fazer a 
barba…

Como está a reagir a sua família?
Silva – Sou uma pessoa sortuda. O 

que fiz passar a minha mulher, as minhas 
duas filhas e a minha mãe… se fossem 
outras, já teriam desistido. Graças a Deus 
nunca o fizeram e ainda hoje a minha mu-
lher virá visitar-me, como faz todas as ter-
ças feiras. As minhas filhas também foram 
muito importantes e incentivaram-me mes-
mo a vir curar-me porque pretendem que 
volte a ser o que era.

Luís

“Desde Fevereiro que estou na Clínica 
do Outeiro e nunca mais toquei em nada… 
Cheguei aqui com 39 quilos de peso, e 
agora já peso 55 quilos. A minha vida era 
sempre a drogar-me, com coca. Vivia na 
rua, no Porto, pedia às pessoas para ar-
ranjar dinheiro para ir comprar à Rua Escu-
ra. Havia dias em que comia uma sandes ou 
duas, outros em que nem comia nada. Era 
seguido no programa de terapêutica combi-
nada do Hospital Joaquim Urbano, onde a 
assistente social me indicou esta clínica. 
Vim, encontrei muito boas pessoas e posso 
dizer que a Dra. Sofia é que me valeu. Deixei 
a coca, continuo internado e agora sinto-me 
bem. Confesso que estou ansioso por sair 
mas não quero voltar à vida que tinha”.



24 Desemprego, Depressão  
e Álcool em debate no Centro 

Hospitalar Psiquiátrico  
de Lisboa

A Unidade de Tratamento e Reabilita-
ção Alcoológica do Centro Hospitalar 
Psiquiátrico de Lisboa (CHPL) reali-
zou, em parceira com a Sociedade 
Portuguesa de Alcoologia, nos dias 
3, 4 e 5 de Outubro, as III Jornadas 
de Alcoologia do CHPL e XXI Jorna-
das da Sociedade Portuguesa de Al-
coologia. O evento, que decorreu em 
Lisboa, foi subordinado ao tema “Ál-
cool, Ciência e Cidadania – Desem-
prego, Depressão e Álcool”.

Esta iniciativa, que se tem revelado de 
especial importância e interesse científico, 
reúne habitualmente os protagonistas des-
ta área do conhecimento num processo 
permanente de reflexão e aperfeiçoamen-
to da prática clínica nos estabelecimentos 
hospitalares e outras unidades do SNS. A 
proposta consiste em reunir psiquiatras, 
clínicos gerais, médicos de família e técni-
cos de saúde, a nível nacional e interna-
cional, debatendo temas como a rede al-
coólica em Portugal, crise, desemprego e 
álcool, entre outros.

Dependências não faltou ao convite 
e falou com Rui Moreira, na última entre-
vista concedida enquanto director da So-
ciedade Portuguesa de Alcoologia, uma 
vez que a reunião serviu ainda para aco-
lher a eleição da nova direcção.

O que espera da realização destas 
XXI Jornadas da Sociedade Portu-
guesa de Alcoologia?
Rui Moreira (RM) – Em primeiro lu-

gar, estas jornadas são um sinal claro de 
que ainda existem algumas pessoas que 
se preocupam com uma problemática 
que atinge muitos portugueses. Sendo o 
problema de saúde pública número um, 
naturalmente, congratulamo-nos que 

ainda haja pessoas, como pôde verificar, 
que se preocupam e tenham uma ligação 
muito forte a esta problemática. Fica-
mos, naturalmente, sensibilizados.

Ouviram-se aqui muitas críticas 
relativamente à panorâmica actual 
que rodeia a intervenção em alcoo-
logia. Depois de tantas alterações 
a nível orgânico preconizadas pe-
los últimos governos, como está a 
rede alcoológica em Portugal?
RM – A rede alcoológica portuguesa, 

que foi apresentada no passado dia 26, 
em Coimbra, não é mais do que um docu-
mento, diria que foi sempre um bom docu-
mento mas quero ver se não passa disso 
mesmo… Aliás, de um modo geral, faze-
mos sempre bons documentos, boas leis e 
bons papers mas, na prática, isso não se 
traduz numa melhoria do cuidado às pes-
soas que, de facto, necessitam, que são 
os alcoólicos e as suas famílias. E não se 
faz rigorosamente nada em termos de pre-
venção. Lembro-me de uma célebre frase 
da Madame Joy Moser disse, nos anos 80, 
na Escola de Saúde Pública: se, durante 
20 anos, tratássemos muito bem todos os 
doentes alcoólicos, ao fim de 20 anos vol-
taríamos a ter o mesmo número de doen-
tes alcoólicos… Porque não se aposta em 
políticas de prevenção. E mesmo essa 
de tratar muito bem os doentes alcoóli-
cos é coisa que não acontece porque a 
rede alcoológica é apenas um bonito do-
cumento. O que precisamos é de eficá-
cia: melhor tratamento, melhor sinalização, 
diagnóstico precoce, seja nos consumido-
res nocivos, seja nos dependentes e o de-
vido encaminhamento para os locais… 
mas quais locais? Para onde? Por outro 
lado, não se aposta em políticas de pre-
venção porque o álcool é um património 
privilegiado, tem uma multiplicidade de ca-
racterísticas que, colocadas no prato da 
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balança, os benefícios encontrados pelo 
Poder são superiores…

…Quer dizer que o álcool “pesa” 
mais do que a saúde?
RM – Pelos vistos, na prática tem…

Falava na apresentação da rede de 
referenciação e articulação, apre-
sentada este mês em Coimbra…
RM – Isso já existia há muitos anos… 

Eu participei na sua construção, nos anos 
90, com a Maria João Heitor, na altura di-
rectora dos serviços de saúde mental e, 
juntamente com os centros de Lisboa, de 
Coimbra e do Porto, trabalhámos a rede 
alcoológica. Este documento “repega” 
essa rede… Estamos a tentar construir 
uma coisa que estava construída de raiz e 
estava a crescer, arrancámos essas fun-
dações e estamos agora a construir coisas 
pelo telhado. E não ouvimos as realidades 
de cada centro de saúde…

Que ecos surgem actualmente a 
partir do terreno?

RM – Os ecos que vou ouvindo do 
terreno são, de modo geral, muito maus. 
As unidades que tratam os doentes al-
coólicos estão com poucas pessoas e 
sem capacidade de resposta. Por outro 
lado, nos centros de saúde, o doente é 
uma perfeita tábua giratória. Vai aqui, ali 
e acolá, perde-se neste emaranhado, 
não é encaminhado nem tratado e perde 
também as energias.

Isto numa altura de crise e desem-
prego, como aqui se discute, em 
que o álcool surge associado a es-
tas problemáticas…
RM – Exactamente! Sem dúvida que 

é muito problemático. Temos sentido, de 
facto, um consumo elevado, particular-
mente nesses grupos frágeis, que são as 
pessoas desempregadas, os mais po-
bres, que não têm tido resposta, seja ao 
nível da estrutura de saúde mais básica, 
como os centros de saúde, seja ao nível 
dos hospitais ou das unidades especiali-
zadas ou que pretensamente o deveriam 
ser em determinada matéria.

Estas jornadas são 
um sinal claro de 
que ainda existem 

algumas pessoas que 
se preocupam com 
uma problemática 
que atinge muitos 

portugueses. Sendo 
o problema de saúde 

pública número 
um, naturalmente, 

congratulamo-
nos que ainda haja 

pessoas, como 
pôde verificar, 

que se preocupam 
e tenham uma 

ligação muito forte 
a esta problemática. 

Ficamos, 
naturalmente, 

sensibilizados.
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21 de Novembro

08H30 Abertura do Secretariado
Auditório

09H30-11H00  INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA: A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓS-
TICO, DO PLANEAMENTO E DA AVALIAÇÃO PARA UMA INTER-
VENÇÃO INTEGRADA

  Moderador – Emídio Abrantes (CRI Aveiro) 
  A Intervenção Comunitária no Campo das Dependências: do Diagnósti-

co à Intervenção Partilhada – Jorge Barbosa (CRI Porto Oriental) 
  Mulheres, Drogas e Prisão – Marcos Pereira (Estabelecimento Pri-

sional Paços Ferreira) 
  A articulação Interinstitucional nas Dependências: Instrumentos e Fi-

guras de Ligação – Cristina Santiago (CRI Viana do Castelo)
11H15-12H15  CONFERÊNCIA DE ABERTURA
  Cannabis, a planta inocente!? – João Goulão (Diretor Geral do SICAD) 
  Comentários – Catarina Oliveira (Centro de Neurociências da FMUC, Coimbra)
12H15 Sessão de Abertura
14H15-15H15  CONFERÊNCIA
  Personalized Addiction: Genetic Paradigmas for Understanding Me-

chanisms and Adjusting Treatments of Alcohol and Mixed Consump-
tion – Manuela Grazina (Centro de Neurociências da FMUC, Coimbra)

  Comentários – Cristina Ribeiro (Assessora do Secretário de Estado Adjunto do 
Ministro da Saúde)

15H30-17H30  A INVESTIGAÇÃO EM ADIÇÕES: IMPORTÂNCIA DAS NEURO-
CIÊNCIAS

  Moderador - Carlos Fernandes (Departamento de Educação da Universidade de 
Aveiro)

  Aplicações em Realidade Virtual para a Estimulação Cognitiva de 
Doentes com Síndrome de Dependência Alcoólica – Pedro Gamito 
(Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias)

  Bases Neurais do Controlo Cognitivo: Importância em Adictologia – 
Miguel Castelo Branco (Instituto Biomédico de Investigação de Luz e 
Imagem da FMUC, Coimbra) 

  Farmacologia e Toxicologia das Novas Substâncias Psicoactivas – 
Félix de Carvalho (Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto)

17H30-18H30  VIAGEM AO MUNDO DAS DROGAS NO CINEMA – PARA ALÉM 
DA FICÇÃO E DA REALIDADE –  Mário Augusto (RTP) 

  Comentários – Fernando Alves (TSF) Carlos Saraiva (Centro Hospitalar e Uni-
versitário de Coimbra)

18:30 Assembleia Geral da APEDD
Sala 1

09H30-11H00  ÉTICA, JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CONSUMO DE SUBS-
TÂNCIAS PSICOATIVAS

  Moderador – Graça Vilar (SICAD) 
  Aspetos Psiquiátrico-Forenses Associados ao Consumo de Substân-

cias Psicoativas – Ana Cabral (Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra), Fernando Vieira (Instituto de Medicina Legal de Lisboa) 
Teófilo Santiago (Polícia Judiciária, Aveiro)

11H15-13H00  PATOLOGIA DOS SISTEMAS ORGÂNICOS NAS ADIÇÕES
  Drogas e riscos durante a gestação - Joaquim Pitorra (Maternidade 

Bissaya Barreto, CHUC) 
  Substâncias psicotrópicas e sexualidade – Allen Gomes (Psiquiatra, 

Coimbra)
15H30-17H30  SAÚDE E SEGURANÇA NOS LOCAIS DE DIVERSÃO NOTURNA 
  Moderador – Paula Marques (SICAD) 
  A Lógica do Primado da Diversão – Fernando Mendes (DICAD, ARS 

Centro) 
  Contextos de Diversão e Estratégias de Prevenção – Irma Brito (Es-

cola Superior de Enfermagem de Coimbra) Raul Melo (SICAD)
Sala 2

15H30-17H30   COMPLICAÇÕES ORGÂNICA NAS ADIÇÕES
  Moderador – Isabel Santos (Departamento de Educação da Universidade de Aveiro) 
  O Pulmão e o Tabaco – Benedita Paiva (Centro Hospitalar e Univer-

sitário de Coimbra) 
  Alterações no cérebro induzidas por metanfetamina – Ana Paula Silva 

(Instituto Biomédico de Investigação de Luz e Imagem da FMUC, Coimbra) 
  Complicações Sistémicas nas Adições – Carlos Monteverde (Hospi-

tal Distrital de Beja)

22 de Novembro

Auditório
09H30-11H00  NOVOS POSICIONAMENTOS NO TRATAMENTO DAS ADIÇÕES 
  Moderador – Sara Monteiro (Departamento de Educação da Universidade de Aveiro)
  Redução de Consumos na Dependência do Álcool – Alexandra Al-

meida (Unidade de Alcoologia de Coimbra)
 �Prevalência�de�Deficit�Cognitivo�em�Dependentes�de�Substâncias�–�

Graça Areias (Unidade de Desabituação de Coimbra)
  Evaluación neurocognitiva y rehabilitación neuropsicológica en dro-

godependientes – Juan J. Sieira (Serviço de Drogodependências de 
Riveira, Galiza-Espanha)

11H15-13H00  ATUAIS PADRÕES DE CONSUMO COM OU SEM SUBSTÂNCIAS 
PSICOATIVAS

  Moderador – Sandra Soares (Departamento de Educação da Universidade de Aveiro)
  Comportamentos de Risco – Será o Jogador um Consumidor “Racio-

nal”? – Maria Isabel Clímaco (Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração de Coimbra) 

  Selfs Online – A Internet como Plataforma de Envolvimento Aditivo – 
Zélia Teixeira (DICAD, ARS Norte)

  Novas Tendências e Hábitos de Consumo Entre os Jovens: Uma 
Nova Era de Drogas e de Consumidores – Joana Paula Silva (Centro 
de Investigação e Estudos de Sociologia, Lisboa)

14H15-15H15  CONFERÊNCIA
  Promote Research in Addictions and Harmonize Treatments in Euro-

pe – Karl Mann - Presidente da European Federation of Addiction So-
cieties, (Universidade de Heidelberg, Alemanha) 

  Comentários - João Relvas (Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)
15H15-16H15  PALESTRA
  Conceito de Saúde Mental e a (In)observância na Atual “Conjuntura” 

– Jaime Milheiro (Psiquiatra e Psicanalista, Porto)
16H30-18H00  COMPORTAMENTOS ADITIVOS E SAÚDE MENTAL
  Moderador – Luís Gamito (Psiquiatra, Lisboa)
  Cannabis e Psicose – Nuno Madeira (Centro Hospitalar Universitário 

de Coimbra) 
  As Adições e a DSM V – Domingos Duran (SICAD) 
  Aspetos Positivos do Tratamento com Agonistas Opioides em Adic-

tos com Comorbilidades Psiquiátricas – Esther Casado (Unidade de 
Desabituação - Centro das Taipas, Lisboa)

Sala 1
09H30-11H00  ÉTICA, JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CONSUMO DE SUBS-

TÂNCIAS PSICOATIVAS
  Moderador – Graça Vilar (SICAD)
  Aspetos Psiquiátrico-Forenses Associados ao Consumo de Substân-

cias Psicoativas – Ana Cabral (Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra), Fernando Vieira (Instituto de Medicina Legal de Lisboa) 
Teófilo Santiago (Polícia Judiciária, Aveiro)

11H15-13H00  PATOLOGIA DOS SISTEMAS ORGÂNICOS NAS ADIÇÕES
  Drogas e riscos durante a gestação – Joaquim Pitorra (Maternidade 

Bissaya Barreto, CHUC) 
  Substâncias psicotrópicas e sexualidade – Allen Gomes (Psiquiatra, 

Coimbra)
15H15-16H15  A DIMENSÃO ECONÓMICA NA ABORDAGEM DAS ADIÇÕES 
  Moderador – Carlos Estevão (CRI Viseu)
  Economia e Dependências Miguel Viegas (Departamento de Econo-

mia, Gestão e Engenharia Industrial da Universidade de Aveiro)
  O�Tráfico�de�Droga�em�Portugal�e�a�Problemática�da�Economia�Sub-

terrânea Gerada pelo Fenómeno – José Leal (Unidade Nacional de 
Combate ao Tráfico de Estupefacientes)

16H30-18H00  A RECUPERAÇÃO DE CONSUMIDORES DE SUBSTÂNCIAS PSI-
COATIVAS E OS BENEFÍCIOS PARA A COMUNIDADE

Sala 2
09H30-11H00  POLÍTICAS PÚBLICAS EM ADIÇÕES
  Moderador – João Doce (Câmara Municipal de Espinho) Paula Andrade (SICAD) 
  O Impacto de Programas de Troca de Seringas e Salas de Injeção 

Assistidas na Sociedade – José Queiroz (Agência Piaget para o De-
senvolvimento , Vila Nova de Gaia) 

  Avaliação de Resultados no Tratamento de Manutenção com Agonis-
tas Opioides – Marta Pinto (Agência Piaget para o Desenvolvimento, 
Vila Nova de Gaia)

11H15-13H00  TRATAMENTOS INTEGRADOS NAS ADIÇÕES
  Moderador – Helena Dias (CRI Porto Oriental) 
  I Want the Fairy Tale – Alice Castro (CRI Coimbra)
  Neurobiologia no Tratamento das Adições – Rodrigo Coutinho (CRI 

Lisboa Oriental) 
  Tratamento em Comunidade Terapêutica, Porque se Faz, Quando 

Deve Ser Feito e a Quem Deve Ser Proposto – Jesus Cartelle (Ser-
viço de Drogodependencias de Riveira, Galiza-Espanha)

15H15-16H15 COMUNICAÇÕES LIVRES
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Evolución internacional

El gasto en tabaco,
alcohol y juego 2013

Por tercer año, El Strategic Research 
Center de EAE Business School lleva a 
cabo un análisis del consumo de tres 
productos considerados clásicamente 
como anti cíclicos, tanto en el marco in-
ternacional, como en España, a nivel to-
tal país y también desde la perspectiva 
autonómica. ¿Por qué hacer un análisis 
de estos tres sectores? Tanto el tabaco, 
como el alcohol y el juego han sido tradi-
cionalmente considerados como secto-
res refugio ante situaciones económicas 
difíciles, desde el punto de vista de los 
inversores. Por regla general, histórica-
mente, se ha considerado que estos 
eran sectores anti cíclicos con deman-
das prácticamente inelásticas, es decir, 
en los que aumentos de precios no te-

nían un impacto negativo en el número 
de unidades vendidas. En el estudio que 
el Strategic & Research Center de EAE 
Business School llevó a cabo en el año 
2011 y actualizó el pasado año 2012, 
quedó patente que esto no era así, o al 
menos, no lo era en todos los países. El 
presente estudio, al igual que sus prede-
cesores, trata de revisar, una vez más, 
tendencias de consumo de tabaco, bebi-
das alcohólicas y actividades relaciona-
das con el juego tanto en el plano inter-
nacional como en España, haciendo un 
análisis también desde el punto de vista 
autonómico. Lo que se busca es tener 
una visión clara y real del consumo de 
este tipo de productos y servicios fuera 
de los clásicos estereotipos, que podrán 

producirse o no, tal y como se verá a lo 
largo del estudio, y que ya se analizaron 
desde el primer estudio de estos tres 
sectores. Estos tres, son sectores de 
gran importancia en buena parte de los 
países más industrializados del mundo y 
cada vez tienen mayor relevancia en los 
emergentes, no sólo en cuanto a su ca-
pacidad para generar riqueza y empleo, 
también por su enorme relevancia para 
la arcas públicas. Como muestra de ello, 
el Gobierno de España, acaba de anun-
ciar una nueva subida de impuestos para 
el tabaco y las bebidas alcohólicas3. 
Como se acaba de comentar, estos, son 
sectores que generan empleo y una bue-
na recaudación de impuestos en cual-
quier país, algo muy importante para las 

Consumo de tabaco por habitante en euros
Fuente: elaboración propia a partir de datos procedentes de Datamonitor y Fondo Monetario Internacional
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arcas del Estado, a través de impuestos 
especiales (son productos con graváme-
nes muy fuertes), además del Impuesto 
sobre el Valor Añadido que graba la com-
pra – venta de cualquier producto o ser-
vicio, y que, en España, tal y como se ha 
comentado acaba de subir, una vez más, 
lo que tendrá su impacto en la recauda-
ción del Estado en lo que se refiere al 
consumo de estos productos en los últi-
mos meses. A finales de julio de 2013 se 
ha anunciado por parte del Gobierno es-
pañol una nueva subida del impuesto 
que grava el tabaco y también algunas 
bebidas alchólicas. Lo que se busca en 
este estudio es entender el alcance real 
que estas tasas impositivas especiales 
tienen en estos productos, esto es, cómo 
afectan a la recaudación del Estado y los 
efectos que tienen en el consumo de es-
tos productos al encarecerlos. Este aná-
lisis resulta de especial interés en este 
momento, tras las subidas de IVA y de 
impuestos especiales que se han visto 
en los últimos meses y años en buena 
parte de los países de la Unión Europea 
y en concreto en España, y que, desde el 
Strategic Research Center de EAE con-
sideramos no han terminado aún, de he-
cho, lo más probable es que sigan au-
mentando conforme la economía siga 
mostrando la presente atonía. Es más, 
vemos muy poco probable que cuando la 
economía se haya recuperado, se produ-
zcan bajadas en estos impuestos. Para 
la actualización del presente estudio, el 
análisis de estos sectores se ha llevado 
a cabo de una manera conjunta, sin dis-
tinguir tipo de bebida alcohólica o activi-
dad relacionada con el juego para tener 
una visión general de cada uno de ellos. 
Este análisis se ha realizado desde un 
punto de vista internacional, buscando 
llevar a cabo comparaciones de interés 
entre distintos países (de los más rele-
vantes a nivel global por PIB, potencial o 

pertenencia a grupo económico de rele-
vancia) y desde una perspectiva autonó-
mica, para tratar de entender las diferen-
cias en consumo que pueden darse en 
cada una de las Comunidades que con-
forman nuestro país

Situación del consumo de tabaco 
en el marco internacional
Este estudio comienza su análisis por 

el consumo de tabaco en el mundo. Otros 
años se ha visto como hay grandes dife-
rencias entre las economías del mundo. 
En estas diferencias hay tres aspectos a 
tener en cuenta: 1º.- El consumo que ha-
cen los particulares 2º.- El precio del taba-
co 3º.- Las cargas fiscales El tabaco puede 
consumirse de muy distintas maneras. La 
más popular y conocida es el cigarrillo, 
aunque también son bien conocidos puros 
y puritos. Existen otras formas de consu-
mir tabaco, como el tabaco de mascar o 

también, el tabaco de esnifar, una forma 
muy popular de muchos indígenas ameri-
canos cuando llegaron los europeos al 
continente. En lo que se refiere a este es-
tudio, se entiende por consumo de tabaco 
el que hace referencia a este producto en 
su forma de cigarrillo, tabaco de liar o pica-
dura, puros, puritos y tabaco de mascar. El 
pasado año, parecía, a través del gasto en 
tabaco, que este era un sector anti cíclico, 
es decir, que, a pesar de la crisis y la subi-
da de impuestos, se consumía la misma 
cantidad o más tabaco. Lo mismo ocurría 
en el estudio que se publicó el año 2011 
¿Sigue siendo así en 2013? ¿Se sigue 
gastando cada vez más en tabaco, o, por 
el contrario, se ha producido algún cambio 
estos últimos doce meses?

Son irlandeses, griegos, alemanes, 
austriacos y daneses los que más gastan 
en tabaco, con cifras de gasto anuales 
por persona de 565€, 409€, 383€, 362€ 

Los países en los que se consume mayor cantidad 

de cigarrillos por habitante son Grecia, Eslovenia, 

Bulgaria, España y Japón, con 2.766, 2.537, 2.392, 

2.357 y 2.246 cigarrillos respectivamente.

Los extranjeros que viven 

en territorio español, 

invierten menos dinero 

en la compra de tabaco 

y en alcohol que los 

nacionales.
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y 362€ respectivamente. El lado opuesto 
lo ocupan mexicanos, brasileños, búlga-
ros, lituanos y rumanos, con las cifras 
más modestas, todas ellas, con 29€, 
35€, 89€, 97€ y 117€ respectivamente. 
España ocupa la zona medio – baja de la 
tabla, con un gasto en tabaco por habi-
tante de 204€. Parece por tanto que no 
es cierta la imagen que se tiene de los 
países del Sur de Europa como grandes 
fumadores, ya que el gasto es sensible-
mente mayor, por regla general, en paí-
ses del Centro y del Norte de Europa. Si 
se analiza lo sucedido en toda la serie 
histórica, es decir, desde 2007 a 2012, 
se observa una fortísima tendencia ge-
neral al alza en lo que se refiere al gasto 
en tabaco por habitante. Los crecimien-
tos más relevantes se producen en Litua-
nia, China, Bulgaria y Brasil, con incre-
mentos del 69%, 39%, 38% y 34% res-
pectivamente. España muestra un creci-
miento muy fuerte también, en este caso 
del 34%, claro reflejo, no tanto de un ma-

yor consumo, si no, de fuertes subidas 
impositivas que han encarecido significa-
tiva el consumo de tabaco en España. 
Hay que tener en cuenta que desde que 
comenzara la crisis económica que sufre 
España se ha mantenido una política fis-
cal basada en la desaparición de deduc-
ciones y bonificaciones y el incremento 
de los gravámenes fiscales, que se ha 
dejado sentir en todos los productos, y 
muy especialmente en productos como 
el tabaco o el alcohol. ¿En qué países se 
fuma más? Podría parecer que la tabla 1 
habría respondido a esta respuesta, pero 
teniendo en cuenta que más del 90% del 
tabaco en el mundo se vende en forma 
de cigarrillo4, tiene mucho sentido anali-
zar dónde se consume más este tipo de 
producto. Los países en los que se con-

sume mayor cantidad de cigarrillos por 
habitante son Grecia, Eslovenia, Bulga-
ria, España y Japón, con 2.766, 2.537, 
2.392, 2.357 y 2.246 cigarrillos respecti-
vamente. Esto supone que cada griego, 
esloveno, búlgaro, español y japonés 
fuma al año 138, 127, 120, 118 y 112 ca-
jetillas. El lado opuesto lo ocupan India, 
México, Brasil, Suecia y Reino Unido con 
un consumo por habitante de 92, 397, 
535, 775 y 779 cigarrillos respectivamen-
te, o lo que es lo mismo, 5, 20, 27, 39 y 
39 cajetillas respectivamente. Parece 
por tanto real la imagen comentada por 
la cual, se fuma más en el Sur de Europa 
y en Asia que en el Centro y Norte de Eu-
ropa. Esto demuestra que las fuertes di-
ferencias en el gasto por persona obser-
vadas, vienen establecidas por las dife-
rencias en las políticas fiscales y el pro-
pio precio del tabaco establecido por 
fabricantes y distribuidores. Los cuatro 
países que mayores crecimientos mues-
tran en el consumo de cigarrillos por per-
sona, entre 2011 y 2012 son Rumanía, 
Finlandia, Alemania y Hungría, con incre-
mentos del 21%, 21%, 19% y 18% res-
pectivamente. Seis son los países que 
ven como su gasto en tabaco por perso-
na ha disminuido en el último año, Brasil, 
Bulgaria, México, Eslovaquia, Lituania y 
Letonia, con descensos, no muy acusa-
dos, del 4%, 3%, 2%, 1%, 1% y 1% res-
pectivamente. España ocupa la zona 
medio – baja de la tabla con un creci-
miento del 3%.

Consumo de bebidas alcohólicas 
en el mundo
A efectos de este estudio, para el 

apartado que trata el consumo de al-
cohol en el marco internacional, se con-
sidera alcohol en las siguientes varian-
tes: cerveza, sidra, bebidas alcohólicas 
aromatizadas, bebidas espirituosas y vi-
nos (este último en todas sus formas), en 
todos los puntos de venta posible, es de-
cir, consumo en hogares, en bares y en 
restaurantes. Por lo general se dice que 
son los países de Europa del Este y tam-
bién los del Sur los más bebedores, ¿es 
esto realmente así? La tabla 3 responde 
a esta pregunta. Son checos, irlandeses, 
alemanes, austriacos y británicos los que 

Son checos, irlandeses, alemanes, austriacos y británicos 

los que más litros de alcohol beben al año por habitante 

con unas cifras de 162, 143, 141, 141 y 117 litros, es decir 

entre 2,7 y 3,4 litros de alcohol a la semana.

Los tres países con las mayores cifras de gasto por 

habitante en juego son Canadá, Italia y Japón, con 

cifras de 383€, 347€ y 265€ respectivamente.
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más litros de alcohol beben al año por 
habitante con unas cifras de 162, 143, 
141, 141 y 117 litros, es decir entre 2,7 
y 3,4 litros de alcohol a la semana. Si 
se considerase todos esos litros de al-
cohol como cerveza, esto supondría 
que en República Checa, Alemania, 
Austria y Reino Unido se beben al año 
540, 511, 451, 440 y 424 cañas al año 
por habitante. El lado opuesto lo ocu-
pan India, China, Brasil, México y Ja-
pón, con cifras mucho menores, 2, 31, 
57, 63 y 74 litros de alcohol por habi-
tante, es decir 6, 93, 174, 192 y 223 
cañas de cerveza por habitante al año. 
España ocupa la zona media de la tabla 
con un consumo de alcohol en litros por 
habitante de 108, es decir, unos 2 litros 
de alcohol a la semana y 327 cañas de 
cerveza al año. Si se observa lo sucedi-
do en el último año, cinco son los países 
en los que decrece el consumo de al-
cohol en litros, India, China, Brasil, Eslo-
venia y Suecia con caídas del 41%, 24%, 
10%, 7% y 5% respectivamente. Los ma-
yores crecimientos se dan en Hungría, 
Reino Unido, Irlanda, Grecia y Letonia 

con 21%, 20%, 18%, 17% y 14% respec-
tivamente. En España, el consumo de al-
cohol en litros por habitante crece un 
10% en el mismo periodo.

Los cinco países con mayores cifras 
de gasto en alcohol por habitante son Ir-
landa, Eslovenia, Alemania, Finlandia y 
Austria con 1.338€, 1.148€, 1.081€, 878€ 
y 850€ respectivamente. El lado opuesto 
lo ocupan India, China, México, Brasil y 
Polonia con unas cifras sensiblemente in-
feriores, 19€, 59€, 112€, 143€ y 244€ 
respectivamente. España ocupa la zona 
media de la tabla con un gasto en alcohol 
por habitante de 675€. Si se observa lo 
sucedido desde 2007, queda patente una 
clara tendencia general al alza, ya que úni-
camente dos países muestran descensos, 
Irlanda y Reino Unido, con caídas del 11% 

y del 2% respectivamente. Los mayores 
crecimientos se han producido en India, 
China, Eslovenia, Suecia y México, con in-
crementos del 141%, 84%, 38%, 32% y 
30% respectivamente. En España el creci-
miento es muy tenue, apenas del 0,48% 
Parece por tanto que son los países del 
Centro y del Norte de Europa los mayores 
consumidores de alcohol, ya que son los 
más gastan, y también los que más lo con-
sumen.

Juego y casinos a escala 
internacional 
Por lo general, se suele pensar que 

son los asiáticos, principalmente los chi-
nos, y los británicos los que más juegan. 
La siguiente tabla muestra hasta qué pun-
to esto es así.

Los cinco países con mayores cifras de gasto en 

alcohol por habitante son Irlanda, Eslovenia, Alemania, 

Finlandia y Austria con 1.338€, 1.148€, 1.081€, 878€ y 

850€ respectivamente.

Gasto en alcohol por habitante en euros
Fuente: elaboración propia a partir de datos procedentes de Datamonitor y Fondo Monetario Internacional



32 Eighth Annual Conference of 
the International Society

for the Study of Drug Policy

The eighth annual conference of the 
International Society for the Study of 
Drug Policy (ISSDP) will be held in 
Rome, Italy, from Wednesday 21st to Fri-
day 23rd of May 2014 at the venue CNR 
(National Research Council).

The event is being organized by the 
Centre for Biostatistics and Bioinformati-
cs of the University of Tor Vergata and 
the Italian Social Science Council.

The conference should be of interest 
to policy makers, practitioners and aca-
demics from a wide array of disciplines 
who are engaged in drug policy research 
pertaining to drug markets, the harms 
caused by both the supply of and de-
mand for drugs, and the intended and 
unintended consequences of policy.

Researchers and practitioners inte-
rested in contributing papers that advan-
ce knowledge regarding the develop-
ment, assessment, or evolution of drug 
policy nationally or internationally are en-
couraged to submit abstracts. As at all 
ISSDP conferences, we welcome papers 
on the monitoring, analysis, and evalua-
tion of international and national drug po-
licies as well as methodological and 
theoretical developments in drug policy 
analysis. Other areas of particular inte-
rest this year include the following:

Interesting quantitative or qualitative 
papers in other areas are also welcome. 
The term “drugs” should be interpreted 
broadly to include any illicit substance, 
the nonmedical use or abuse of prescrip-
tion drugs, the non-sanctioned use of le-
gal regulated substances, and the diver-
sion of legal chemicals for the production 
or use of psychoactive substances.

Individuals from Latin American, Afri-
can, Asian, or Middle Eastern countries 
are strongly encouraged to submit abs-
tracts or panels. Panels including partici-
pants from diverse countries will be pre-
ferred to panels consisting of papers 
from researchers in only one country. 
Abstracts for individual papers (between 
200 - 400 words) and panel proposals for 
up to four abstracts of thematic papers 
should be submitted to cibb@uniroma2.it 
before 20 January 2014. Decisions will 
be provided in the second week of Fe-
bruary 2014.

It is possible to submit papers pre-
sented to the International Journal of 
Drug Policy and papers on health issues, 
possibly, to Epidemiology, Biostatistics 
and Public Health.

We strongly encourage Ph.D. stu-
dents and scholars from developing cou-
ntries to submit abstracts. A competitive 
scholarships program is available for the-
se delegates.

Conference registration will open on 
1 January 2014 and close on 13 May 
2014. Information how to get to the ve-
nue in Rome and on discounted hotels 
that have been reserved for this confe-
rence will be posted on the webpage 
http://www.cibb.uniroma2.it/index.php/ct-
menu-item-28?id=32 in early November.

•  The drug world after the 
economic recession: what has 
changed?

•  The rise of emerging 
psychoactive substances and 
new policy directions

•  Marijuana policy: what do 
we know about the public 
health implications from 
decriminalization and medical 
marijuana?

•  Drug markets and policy 
responses outside of Europe 
and North America

•  Drugs and human rights

•  Harm reduction policies: 
Consumption rooms, prison 
needle exchange

•  Measurement in drug policy: 
how do we make sense 
of scarce information and 
define and measure new drug 
trends? What are the optimal 
indicators of health, social 
harm and supply?

•  Supply and regulation within 
and beyond consumer nations

•  What can drug policy learn 
from supply and regulation of 
other substances?

•  Corruption and organized 
crime: intersections between 
drugs, organized crime, and 
judicial systems



33Bruxelas aperta  
o cerco 

às “smart shops”

A Comissão Europeia apresenta hoje 
um conjunto de medidas para proibir tem-
porariamente a comercialização de “novas 
substâncias psicoactivas” consideradas 
perigosas para a saúde humana e para cri-
minalizar a distribuição de alguns destes 
produtos, equiparando-os a drogas como 
a heroína e a cocaína.

O alarme soou em 2012, quando no 
espaço de poucos meses vários Esta-
dos-Membros da União Europeia (UE), 
entre os quais Portugal, reportaram a 
ocorrência de dezenas de casos de com-
plicações de saúde graves e até de mor-
tes na sequência do consumo de subs-
tâncias consideradas legais e adquiridas 

legalmente, na maior parte dos casos 
nas chamadas smart shops.

Estes casos colocaram em evidência a 
incapacidade da legislação atual para res-
ponder de forma eficaz a um fenómeno ca-
racterizado pelo aparecimento rápido de 
novas substâncias (300 desde 1997, ao ní-
vel europeu), capazes de escapar ao en-
quadramento legal existente. 

De acordo com a Comissão Europeia, 
atualmente podem passar quase 24 me-
ses entre a deteção de um problema e a 
implementação de uma resposta legal.

Para tentar acertar o passo da luta 
anti-droga com o novo desafio, a Comis-
são pretende que no futuro, nem casos 

semelhantes aos ocorridos em 2012, os 
países possam em poucas semanas 
proibir a venda destes produtos aos con-
sumidores durante um ano. Neste perío-
do, as autoridades procederão a uma 
análise exaustiva para enquadrar a subs-
tância em causa numa das três catego-
rias de risco que serão entretanto cria-
das: reduzido, moderado e elevado.

Caso o risco seja considerado “re-
duzido” a comercialização poderá ser 
retomada, mas caso seja “moderado” o 
consumo ao público será proibido, em-
bora se mantenha a utilização indus-
trial e científica. Nos casos de risco 
“elevado” também a utilização não co-
mercial poderá ser objecto de limita-
ções e a distribuição e venda ao públi-
co será equiparada e criminalizada 
como o tráfico de drogas ilícitas.

De acordo com um Eurobarómetro 
de 2011, 5,8% dos jovens portugueses 
com idades entre os 15 e os 24 anos já 
consumiram substâncias deste tipo, o oi-
tavo valor mais elevado da UE, onde a 
média é de 5%.

5,8% dos jovens portugueses 
já consumiram substâncias 
vendidas nas Smart shops



34 XXVI Encontro das Taipas
Novos Consumidores

Durante largos anos fomos assistin-
do ao aparecimento e difusão do consu-
mo de um grande número de substân-
cias, frequentemente sintéticas, muitas 
das vezes enquadrado em padrões cul-
turais bem distintos daqueles a que os 
utentes das nossas unidades de inter-
venção local nos habituaram.

Este fenómeno decorreu frente aos 
nossos olhos mas à distância, uma vez 
que tínhamos conhecimento dele através 
dos meios de comunicação social, de re-
latos das urgências hospitalares, da nos-
sa vida extra profissional mas raramente 
através de experiências dentro de por-
tas, nos nossos serviços.

Na realidade, apesar de as nossas 
equipas de Prevenção e de RRMD bem 
como os indicadores epidemiológicos 
apontarem para o aumento da dimensão 
do fenómeno, ele aparentemente susci-
tava poucas situações de dependência 
pelo que raramente eramos solicitados a 
intervir na área do tratamento.

No entanto, nos últimos tempos co-
meçámos a receber um número crescen-
te de pedidos de acompanhamento para 
situações de dependência deste tipo de 
substâncias.

Assim sendo acreditamos estar na 
altura de olhar mais atentamente para o 
que se está a passar, numa tentativa de 
perceber melhor o fenómeno e, deste 
modo, ficarmos mais aptos a enfrentá-lo, 
seja qual for a dimensão com que ele se 
venha a perfilar.

Foi neste contexto que desenhámos 
o Encontro das Taipas deste ano e fica-
mos na esperança de poder contribuir 
para melhorar o conhecimento de todos 
nós acerca de matérias com segura 
atualidade social e que, num futuro pró-
ximo, se podem tornar uma presença co-
mum nos nossos serviços.

Programa Provisório
Dia 14 de novembro de 2013
09:30h-10:00h – Sessão de abertura

Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde – Fernando Leal da Costa
Sr. Diretor Geral do SICAD – João Castel-Branco Goulão
Sr. Presidente da ARSLVT – Luís Cunha Ribeiro
Sr. Coordenador da UD/ Centro das Taipas – António Costa

10:00h-11:30h – A evolução do consumo e dos consumidores desde os anos 60
Luís Vasconcelos

– Caracterização da população que consome as novas substâncias de abuso
Lurdes Lomba

11:30h – Intervalo
12:00h-13:00h –  As novas substâncias de abuso aos olhos da Farmacologia. 

Efeitos procurados e riscos associados
José Godinho

13:00h – Intervalo para almoço
14:30h – 16:00h – Novas substâncias de abuso – uma visão epidemiológica

Ana Gallegos
– Novas facetas do tráfico

José Leal

Dia 15 novembro de 2013
09:30h-11:00h – Caracterização do setting onde ocorrem os consumos

Maria Carmo Carvalho
– Intervenção na crise

Paula Frango
11:00h – Intervalo
11:30h-13:00h –  Novos consumidores – que intervenção na área da Prevenção?

Carla Frazão
–  Novos consumidores – que intervenção na área da Redução de Riscos e Mi-

nimização de Danos?
Helena Valente

13:00h – Intervalo para almoço
14:30h-16:00h –  Os consumidores de novas substâncias de abuso no serviço de 

consulta do Centro das Taipas
Cristina Gago e Sandra Pires

– Os novos consumidores na UD do Centro das Taipas

Exposição de posters
Tencionamos também promover uma exposição de posters por alturas do XXVI Encontro das Taipas. O tema dos posters deverá ser, 

obviamente, os novos consumidores ou as novas substâncias. Nestas estão compreendidas substâncias cujo consumo significativo surgiu 
(ou ressurgiu) em Portugal nos últimos 20 anos, como o MDMA, o MDA, as novas estirpes de cannabis, o LSD, os cogumelos mágicos, a 
mefedrona, a salvia divinorum… Os posters poderão reportar às populações de consumidores, ao setting do consumo, às substâncias em 
si, à clínica ou às experiências no terreno (incluindo trabalhos de Prevenção e de RRMD). Deverão ser executados no formato 100 x 70 cm 
e enviados, ao cuidado de Manuel Seoane, para UD/ Centro das Taipas, Parque de Saúde de Lisboa, Av. Brasil, n.º 53, pavilhão 21B, 1749-
002 Lisboa, chegando às nossas mãos até ao dia 8 de novembro.

Caso pretenda pode efetuar desde já a sua inscrição online; As inscrições 
são gratuitas, estando limitadas à capacidade da sala. 

(https://docs.google.com/forms/d/15zX0RmObvdPazMYpOWnFfC9me 
U7qwAAtSmh3Pn1gEoc/viewform?edit_requested=true)
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Buprenorfina Azevedos MG

MSRM. Especial. Escalão de comparticipação C. 
RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 1. NOME DO MEDICAMENTO Buprenorfina Azevedos 2 mg comprimidos sublinguais, Buprenorfina Azevedos 8 mg comprimidos sublinguais COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTI-
TATIVA Cada comprimido de Buprenorfina Azevedos 2 mg contém 2,16 mg de Cloridrato de buprenorfina equivalente a 2 mg de buprenorfina base. Cada comprimido de Buprenorfina Azevedos 8 mg contém 8,64 mg de Cloridrato de bu-
prenorfina equivalente a 8 mg de buprenorfina base. Excipientes: Lactose mono-hidratada, manitol, amido de milho, povidona (Plasdone K29/32), ácido cítrico anidro, citrato de sódio, ácido ascórbico, EDTA e estearato de magnésio. FORMA 
FARMACÊUTICA: Comprimidos sublinguais. INFORMAÇÕES CLÍNICAS: Indicações terapêuticas: Tratamento de substituição em caso de toxicodependência major de opiáceos, no âmbito de um programa detalhado de acompanhamento 
terapêutico do ponto de vista médico, social e psicológico. Posologia e modo de administração: O tratamento destina-se a adultos e crianças a partir dos 15 anos de idade que acederam ao tratamento da sua toxicodependência. Ao 
instituir o tratamento com buprenorfina, o médico deverá ter presente o perfil agonista parcial da molécula para os receptores μ dos opiáceos, que pode precipitar uma síndrome de privação em doentes dependentes de opiáceos. O resul-
tado do tratamento depende da posologia prescrita assim como do conjunto de medidas médicas, psicológicas, sociais e educacionais tomadas na monitorização do doente. A via de administração é sublingual: Os médicos devem advertir 
os doentes de que a via sublingual é a única via de administração eficaz e bem tolerada para a administração do medicamento. O comprimido deve ser mantido debaixo da língua até se dissolver, o que ocorre normalmente entre 5 a 10 
minutos. Terapêutica de iniciação: a dose inicial varia entre 0,8 e 4 mg, administrada numa dose diária única. Toxicodependentes de opiáceos não submetidos a uma fase de privação: quando se inicia o tratamento, a dose de buprenorfina 
deve ser tomada, pelo menos 4 horas após o último consumo de opiáceo ou quando surgem os primeiros sintomas de privação. Doentes medicados com metadona: antes de iniciar a terapêutica com buprenorfina, deve reduzir-se a dose 
de metadona até um máximo de 30 mg/dia; contudo a buprenorfina pode precipitar uma síndrome de privação. Ajuste da posologia e manutenção: a posologia deve ser progressivamente aumentada, dependendo da necessidade de cada 
doente; a dose diária máxima não deve ser superior a 16 mg. A posologia é titulada de acordo com a reavaliação do estado clínico e situação global do doente. Recomenda-se uma prescrição diária de buprenorfina, particularmente durante 
a fase de iniciação. Em seguida, após estabilização, pode dar-se ao doente um quantidade de medicamento suficiente para vários dias de tratamento. Contudo, recomenda-se que a quantidade de medicamento dispensada se limite, no 
máximo, a 7 dias. Redução da posologia e suspensão do tratamento: após um período satisfatório de estabilização e se o doente concordar, a posologia de buprenorfina pode ser gradualmente reduzida; em alguns casos favoráveis, o 
tratamento pode ser interrompido. A disponibilidade dos comprimidos sublinguais nas doses de 0,4 mg, 3mg e 8 mg, respectivamente, permite efectuar uma titulação decrescente da posologia.Os doentes devem ser mantidos sob vigilância 
após a suspensão do tratamento com buprenorfina devido ao potencial de recaídas. Contra-indicações: Hipersensibilidade à buprenorfina ou a qualquer dos excipientes. Crianças com idade inferior a 15 anos. Insuficiência respiratória 
grave. Insuficiência hepática grave. Alcoolismo agudo ou delirium tremens. Efeitos indesejáveis: O aparecimento de efeitos secundários depende do limiar de tolerância do doente, que é mais elevado nos toxicodependentes do que na 
população em geral. O quadro 1 inclui efeitos indesejáveis durante os ensaios clínicos. Quadro 1: Efeitos Indesejáveis Relacionados com o Tratamento Notificados por Sistema Orgânico Muito frequentes (>1/10); Frequentes (> 
1/100, <1/10); Pouco frequentes (>1/1.000, <1/100); Raros (>1/10.000, <1/1.000); Muito Raros (<1/10.000) incluindo notificações isoladas (CIOMS III) Perturbações do foro psiquiátrico Raras Alucinações  Doenças do sistema nervoso 
Frequentes Insónia, cefaleias, desmaio, tonturas Vasculopatias Frequentes Hipotensão ortostática Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino Raras Depressão respiratória Doenças gastrointestinais Frequentes Obstipação, 
náuseas, vómitos Perturbações gerais e alterações no local de administração Frequentes Astenia, sonolência, sudorese Outros efeitos indesejáveis notificados durante o período de pós-comercialização: Doenças do sistema 
imunitário Reacções de hipersensibilidade tais como rash, urticária, prurido, broncoespasmo, edema angioneurótico, choque anafilático. Afecções hepatobiliares: Em condições normais de utilização: raros aumentos das transaminases 
e hepatite ictérica que geralmente se resolvem favoravelmente Em caso de utilização incorrecta por via IV, hepatite aguda potencialmente grave Afecções dos tecidos cutâneos e subcutâneos: Em caso de utilização incorrecta por via IV: 
reacções locais, por vezes sépticas Em doentes que apresentam toxicodependência marcada, a administração inicial de buprenorfina pode provocar em efeito de privação semelhante ao associado à naloxona. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
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