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VIII Congresso e XXVI Jornadas da Sociedade Portuguesa de Alcoologia:

 “Alcoologia – Quo Vadis?”

O tema do nosso Congresso – “Alcoologia – 
Quo Vadis?” , surgiu como pano de fundo para 
dois dias de debate, troca de experiências, clari-
ficação de conceitos, atualização de conheci-
mentos, em torno das grandes questões que se 
colocam hoje à Alcoologia em Portugal, definida 
como “… a disciplina consagrada a tudo o que 
se refere ao mundo do álcool etílico, à produ-
ção, conservação, distribuição, consumo normal 
e patológico com as implicações deste fenóme-
no, causas e consequências, seja ao nível cole-
tivo, nacional e internacional, social, económico 
e jurídico, seja ao nível individual, espiritual, psi-
cológico e somático…”.

Da investigação à clínica, passando pelos 
aspetos históricos e neurobiológicos, não es-
quecendo a formação, as respostas institucio-
nais e outros temas, cerca de 400 profissionais 
(não só médicos e profissionais de saúde, mas 
também enfermeiros, psicólogos, assistentes 
sociais, professores, educadores, estudantes, 
juristas, autarcas…) uniram-se a várias perso-
nalidades marcantes da ciência e da sociedade 
portuguesa que se vêm preocupando com estas 
matérias e aceitaram partilhar e debater os seus 
saberes e experiência. O programa incluiu Con-
ferências, Painéis e Workshops, Comunicações 
Livres e Pósteres.

Dependências esteve presente no evento e 
entrevistou alguns dos participantes…

Augusto Pinto, Presidente da SPA

Indo de encontro ao tema destas jorna-
das, para onde vai, afinal, a alcoologia?

 Augusto Pinto (AP) – Confesso que gostá-
vamos de saber (risos)…estamos numa espécie 
de encruzilhada… Isto de falar de caminhos tem 
esta vantagem compreensiva: temos vindo a 
caminhar, mas estamos numa altura difícil, onde 
não se vislumbram ainda orientações claras so-
bre o trabalho que a alcoologia poderá desen-
volver em termos futuros… não sabemos bem 
para onde vamos. Há muito a fazer… as estru-
turas de saúde têm que repensar um pouco 
mais as suas estratégias, que julgamos não se-
rem suficientes. A problemática do álcool é cada 
vez mais vasta, tem uma enorme dimensão e 
por isso mesmo é necessário termos uma maior 
articulação e cooperação com muitas outras es-
truturas da nossa comunidade e da sociedade 
em geral, para além da área da saúde. Só o tra-
balho conjunto poderá definir esses caminhos.

Se por um lado temos défices orgânicos, 
por outro temos os utentes que precisam de 
serviços… Em que medida estará este con-
texto a afetar a boa qualidade que Portugal já 
teve na intervenção em alcoologia?

AP – Penso que muito. Esta situação tem 
vindo a agravar-se por razões muito simples de 
perceber: a primeira prende-se com a inexistên-
cia actual de novos técnicos a trabalhar nesta 
área, o que significa que todos os que estão ain-
da hoje no terreno são já bastante mais velhos 
que há anos atrás e estão naturalmente cansa-
dos; têm muitos conhecimentos, muitos anos de 

prática, que deveriam transmitir a outros, mas 
não têm a quem. Portanto, há necessidade im-
periosa de renovação. Por outro lado, os servi-
ços são cada vez menos e deparam-se com 
cada vez mais dificuldades de vária ordem, com 
uma contínua redução de camas, fazendo com 
que haja uma menor resposta a estes doentes. 
Este é um ciclo altamente perigoso porque se 
não trabalharmos nas áreas da investigação e 
da formação, se não diagnosticarmos doentes 
alcoólicos nem dermos respostas, teremos 
doentes sem o devido apoio e que, quando nos 
chegam, apresentam já situações muito compli-
cadas. Vêm tarde e a más horas… Paralela-
mente, representam já um peso muito grande e 
custos acrescidos para o erário público e pode-
remos chegar mesmo à situação de fazer “desa-
parecer” os doentes alcoólicos por razões políti-
cas e até legislativas. Quero acreditar que não é 
isso que se pretende…Há necessidade de se 
tomar consciência da gravidade deste problema 
e de termos respostas adequadas. A OMS deu 
este ano um contributo muito claro para a ne-
cessidade de rever as intervenções nesta área, 
com dois documentos que apresentou e que 
nos apontam duas questões fundamentais: o 
provável crescimento, nos próximos dez anos, 
do consumo de álcool no mundo e o facto de 
que já não são 60 as doenças relacionadas com 
o álcool, mas mais de 230 as doenças e proble-
mas ligados ao álcool. Ou seja, a dimensão do 
fenómeno está mais grave do que se pensava 
há 12 anos atrás. Por outro lado, um segundo 
documento apresentado pela OMS em junho 
deste ano relativo às doenças não transmissí-
veis, afirma que é necessário atuar, que tem ha-
vido pouca eficácia de todos os governos na re-
solução dos compromissos assumidos e que há 
a necessidade de definir metas e medidas muito 
claras no sentido da redução dos PLA.  Coloca 
ainda três medidas relacionadas com a oferta 
(muito evidentes e que não são fáceis de imple-
mentar): a necessidade de aumentar os impos-
tos sobre as bebidas alcoólicas, de proibir por 
completo a publicidade ligada ao álcool e de re-
duzir os horários de venda e acessibilidade, par-
ticularmente em relação aos menores.

O Auditório Biblioteca Almeida Garrett, no Porto, acolheu, nos dias 11 e 12 de outubro, o VIII Congresso e XXVI Jornadas da Sociedade Portuguesa de 
Alcoologia. “Porque já vem longa a história da Sociedade e longínqua a sua constituição (em 1986), é tempo de, alicerçados sobre a competência, o 
entusiasmo e a clarividência de quantos nos precederam, nos questionarmos hoje, de forma particularmente atenta, sobre os momentos difíceis que 

vivemos, as vicissitudes organizativas, os constrangimentos práticos que vêm fazendo parte do quotidiano de quem lida (e se perturba e inquieta…) com 
as várias facetas e os diversos protagonistas dos Problemas Ligados ao Álcool em Portugal, cuja dimensão e gravidade vem mantendo preocupante 

magnitude, refere Augusto Pinto, Presidente da SPA.
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Em que medida têm sido os profissio-
nais ligados a esta área e a própria SPA 
auscultados pelos decisores políticos por-
tugueses?

AP – Creio que a situação é semelhante ao 
que vai acontecendo na Europa… E quase me 
atreveria a responder da mesma forma que a 
OMS. Acho que tem havido boa vontade por 
parte dos decisores políticos, que nos têm ouvi-
do mas, provavelmente, têm também várias difi-
culdades na implementação de determinadas 
medidas. Continuamos, há muitos anos, nesta 
situação de indecisão sobre as orientações e 
estratégias para o futuro, nomeadamente em 
termos organizativos. Creio que os decisores 
políticos deveriam ler com especial atenção es-
tas novas orientações da OMS e assumir clara-
mente o seu papel e as suas opções políticas. 
Não é um problema fácil de resolver e por isso 
mesmo, só temos que nos manter em coopera-
ção. De qualquer forma, temos chamado a aten-
ção do poder político para algumas áreas que 
consideramos fundamentais, nomeadamente a 
necessidade de formação dos técnicos e a ma-
nutenção e melhoria das equipas e serviços que 
dão respostas nesta área aos nossos doentes. 
Como sabemos, não é isso que tem acontecido 
nos últimos tempos ao nível das três unidades 
de alcoologia.

António Leuschner, Presidente 
do Conselho de Administração do 
Hospital Magalhães Lemos

Ontem, celebrou-se o Dia Mundial da 
Saúde Mental… Ainda existe estigma quan-
do falamos em patologia mental?

António Leuschner (AL) – Sim, ainda há al-
guma reserva mas, felizmente, hoje em dia, já 
está bastante diluída em relação ao que era. 
Este ano foi dedicado aos problemas da juven-
tude e à relação da juventude com a saúde 
mental e o mundo em mudança, portanto, fala-
mos de uma faixa etária particularmente sensí-
vel a isto e creio que, quer os jovens quer os 
adultos, já vão tendo menos problemas em as-
sumir que têm sofrimento de natureza psicológi-

ca. São barreiras que estão a diluir-se e que se 
diluem mais facilmente quanto mais estas áreas 
estejam integradas na saúde em geral. Se con-
tinuarmos a defender o acantonamento, seja da 
psiquiatria, seja dos comportamentos aditivos e 
das dependências, entre os quais os ligados ao 
álcool, a tratar do assunto isoladamente do res-
to da saúde, pior é para o estigma e para os mi-
tos que se colocam. É na comunidade que estas 
coisas se discutem, na proximidade e de forma 
integrada e transversal.

Quando fala na preponderância da proxi-
midade, que importância atribui ao papel do 
médico de família no diagnóstico precoce 
dos problemas de saúde mental?

AL – Diria total… Os médicos mas não só es-
tes. A equipa de família, multidisciplinar, que está 
em maior proximidade para com a população e 
onde as pessoas recorrem, por vezes, por situa-
ções que não estão identificadas como sendo do 
foro psicológico mas que depois se percebe que 
têm relações com esta área, é decisiva. Quanto 
mais sensibilizadas estiverem as pessoas dos cui-
dados primários para todos estes problemas, os 
psicológicos e os comportamentais, incluindo os 
comportamentos aditivos, melhor é a capacidade 
de fazer a identificação precoce e de orientar as 
pessoas para os sítios certos.
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Marta Monteiro, Terapeuta 
Ocupacional na Clínica do Outeiro

Começava por lhe pedir uma sinopse do 
que nos traz a este congresso…

Marta Monteiro (MM) – Foi-me pedido que 
falasse sobre o papel da Terapia Ocupacional. 
Numa primeira fase, vou falar sobre o que é a 
Terapia Ocupacional, uma vez que se trata de 
uma área ainda desconhecida no âmbito das 
dependências e, particularmente, na problemá-
tica do álcool. Depois, vou falar sobre a inter-
venção do Terapeuta Ocupacional com estes 
utentes.

E que papel é esse? A Terapia Ocupa-
cional adapta-se e é útil a qualquer utente 
residente nestes programas de comunidade 
terapêutica?

MM – A Terapia Ocupacional é muito cen-
trada na pessoa. Utilizamos as atividades 
como meio e fim para a pessoa se reorganizar 
e ter uma vida ocupacional satisfatória. Os 
utentes são vistos como únicos, sendo feita 
uma avaliação e  paralelamente sinalizadas as 
suas necessidades e interesses. Posterior-
mente definimos um plano de intervenção que 
vai de encontro ao plano de tratamento defini-
do pela equipa terapêutica e os resultados que 
pretendemos atingir em comunidade terapêuti-
ca. Mas sim, o raciocínio clínico do Terapeuta 

Ocupacional é útil e adapta-se às necessida-
des e interesses destes utentes.

Quer dizer que, na Clínica do Outeiro, 
todos os utentes têm esta vertente no trata-
mento?

MM – Sim, todos têm um Terapeuta Ocupa-
cional de referência, beneficiando de uma in-
tervenção individual ou grupal, dependendo 
das suas necessidades e interesses.  

Em que fase do processo começa essa 
intervenção?

MM – Em todo, desde a admissão, onde o 
Terapeuta Ocupacional desempenha um papel 
fundamental na avaliação em contexto real 
através da observação, até à alta. Trabalha-
mos as competências no “terreno” através do 
envolvimento em atividades terapêuticas de 
forma a atingir os objetivos de tratamento. 

Sendo os duplos diagnósticos uma par-
te importante da vossa comunidade, exis-
tem limitações ou cuidados especiais no 
âmbito da atuação da Terapia Ocupacional 
para este tipo de utentes?

MM – Independentemente do duplo diag-
nóstico, o foco do Terapeuta Ocupacional é a 
pessoa enquanto ser ocupacional. Ou seja, a 
Terapia Ocupacional valoriza o que a pessoa 
precisa, o que deseja e o que espera fazer e 
neste sentido, não considero que haja limita-
ções ou cuidados especiais na nossa atuação. 

Presumo que este tipo de terapia vá 
muito além do que o próprio termo indica 
no que concerne a ocupar a pessoa…

MM – Sim, por isso na minha apresentação 
abordo os mitos associados à ocupação. A 
ocupação, para nós, pressupõe envolvimento. 
Não é “Fazer por fazer”. O uso das atividades 
com significado e propósito é exclusivo da Te-

rapia Ocupacional. No caso dos doentes alcoó-
licos, o objectivo principal não é promover a 
abstinência, mas antes desenvolver novos pa-
drões ocupacionais. A abstinência acaba por 
ser um subproduto de uma vida ocupacional 
satisfatória.

Sabendo-se que há uma quebra mais ou 
menos abrupta em que aquilo que os uten-
tes eram antes de serem admitidos e o que 
passa a ser-lhes exigido que sejam, é fácil 
“vender-lhes” esta ideia?

MM – Sim, percebemos que na dependên-
cia do álcool existe uma privação ocupacio-
nal… Há uma quebra na identidade destas 
pessoas, envolvendo perdas de várias compe-
tências. Não podemos exigir que as pessoas 
deixem simplesmente de consumir. Desenvol-
vemos outra vertente: a reorganização dos pa-
drões ocupacionais e a aquisição de várias 
competências permitem o envolvimento em 
áreas de ocupação até então negligenciadas. 
Não é propriamente vender a ideia, é dar ferra-
mentas para os utentes conquistarem ganhos 
na sua saúde e bem-estar. 

Fazem algum tipo de avaliação sobre a 
eficácia deste tipo de terapêutica?

MM – Por norma, fazemos uma avaliação 
inicial e realizamos avaliações intermédias 
para medir resultados. É um processo muito di-
nâmico, onde reformulamos o plano de inter-
venção de forma a ir de encontro aos objetivos 
de tratamento. Muitas vezes, conseguimos me-
dir os resultados pelo envolvimento do utente 
na rotina diária da comunidade e pelo seu de-
sempenho na mesma. A eficácia do nosso tra-
balho é medida com base na atuação diária, ou 
seja, na participação do utente nas suas ocu-
pações e na motivação que apresentam nas 
atividades terapêuticas. 
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Francisco Amaral, Presidente da 
Câmara Municipal de Castro Marim

Levantou aqui uma questão extremamente 
pertinente: como poderão chamar-se os doen-
tes para resolver problemas relacionados com 
o álcool se os políticos não estiverem interes-
sados em participar nessa resolução?

Francisco Amaral (FA) – Sim, e é mais grave 
ainda do que explana… É escandaloso que ape-
nas 8 por cento dos alcoólicos recorram aos servi-
ços de saúde e se tratem… Os restantes 92 por 
cento andam aí, a prejudicar-se e a prejudicarem a 
família, que sofre muito com esta problemática e 
não sabe lidar com a situação. Tal como estamos a 
chegar à conclusão de que os médicos e enfermei-
ros não sabem lidar com a situação. Aliás, a histó-
ria do alcoolismo, pelo que estamos aqui a ver, é 
um mundo desconhecido, começando logo por 
uma pergunta que não tem resposta: como se con-
vence um alcoólico que é alcoólico? Honestamen-
te, para mim, que sou médico há muitos anos, esta 
é a área mais difícil da medicina. Não se trata um 
doente alcoólico sem o envolvimento e compro-
misso da família…E repare que a maior parte da 
família já esgotou a paciência…temos que a ensi-
nar a lidar com este tipo de situação. No meu mu-
nicípio, temos bons programas de saúde, nomea-
damente o de combate ao tabagismo, ao qual já 
recorreram cerca de 400  pessoas, com uma per-
centagem de êxito na ordem dos 85 por cento… 
Recorremos a ferramentas como outdoors ou o fa-
cebook para sensibilizar o fumador a recorrer ao 
programa; Temos um bom programa de combate à 
obesidade, com psicólogo, nutricionista, entre ou-
tros profissionais, promovemos estes programas, 
desenvolvemos campanhas de sensibilização… 
agora, como se convence o alcoólico a aderir a um 
programa?

Como é que o médico convence o autarca?
FA – Como médico que era, confesso que me 

sentia frustrado… Como vê, estão aqui muitos mé-
dicos, psicólogos, enfermeiros e outros profissio-
nais da saúde que se sentem manifestamente im-
potentes, além de ignorantes. Digamos que um 
autarca já tem algum poder, quanto mais não seja 
económico e consegui ultrapassar muitos obstácu-
los, resolvendo muitos problemas de saúde a partir 
do momento em que me tornei autarca: criei a pri-
meira unidade móvel de saúde no país, fiz as pri-
meiras campanhas de vacinação contra a gripe e 
contra a pneumonia, tenho rastreios de cancro de 
pele de seis em seis meses, fomos o primeiro mu-
nicípio do país a transportar pessoas para as con-
sultas externas de especialidade, etc., etc…

Falamos aqui numa patologia em que, ha-
bitualmente, o doente não quer ser tratado…
Será pelo não reconhecimento do seu estado 
ou pelo grande estigma que ainda impera face 
à doença?

FA – Tudo junto! Aliás, a diferença substancial 
entre o fumador e o alcoólico é que o primeiro re-
conhece ser fumador e não conseguir deixar. O al-
coólico não reconhece, portanto, tem que haver 
uma estratégia que vise a sua aproximação aos 
cuidados. E era isso que eu pensava vir aqui 
aprender, mas, pelo visto, não há muito a apren-
der… Em relação ao alcoolismo, ainda existe algo 
mais vergonhoso, que são os interesses económi-
cos envolvidos. E quem faz as leis não quer saber 
destes assuntos. Como é que se explica que uma 
garrafa de água custe tanto numa área de serviço 
como uma cerveja…Cinco sextos do custo de um 
maço de cigarros vai para o Estado, ao passo que 
nem um sexto do custo de uma garrafa de vinho 
tenha o mesmo destino…

Em que medida poderia a descentralização 
de competências em áreas como a educação e 
a saúde resolver parte destes problemas?

FA – Mesmo sem haver essa descentralização 
de competências, nomeadamente na área da saú-
de, eu, que sou o autarca mais antigo do país, fa-
ço-o há 25 anos. Claro que me sirvo de parceiros 
como as IPSS para fazer muita coisa, mas, como é 
óbvio, com a descentralização, estamos mais des-
cansados a tomar estas iniciativas. Aliás, essa des-
centralização deveria ser acompanhada de um 
respetivo envelope financeiro porque estamos a 
resolver um problema que é do Estado e compe-
tência do Governo. O mais importante é que não 
se chegue a estas dependências e, depois de to-
dos estes anos de experiência autárquica e de 
saúde, constato que não encontro nada melhor 
para combater estas dependências do que o des-
porto. E tudo o que uma câmara gasta em despor-
to é pouco. Importante é ocupar os jovens com ati-
vidades saudáveis.

Não o choca que outros autarcas ignorem a 
sua responsabilidade em matérias como estas?

FA – Alguns autarcas são tal como governan-
tes, insensíveis, é um facto, outros entendem tra-
tar-se de competência do Estado resolver. Repare 
que, além destas áreas, temos saneamento bási-
co, recolha de resíduos sólidos, estradas, ruas, 
planeamento urbano, ação social… Agora, a saú-
de, para mim, é de facto muito importante e admito 
que tenha feito menos uma estrada para privilegiar 
investimentos em saúde.

Programa de Combate 
ao Tabagismo renovado por 
mais um ano

A iniciativa foi lançada em 2015, um 
repto da Câmara Municipal de Castro Ma-
rim para uma vida sem tabaco, que já con-
ta com a adesão de mais de 300 pessoas. 
Por decisão da última reunião de câmara, 
o programa municipal de combate ao taba-
gismo foi renovado por mais um ano, num 
protocolo com a Santa Casa da Misericór-
dia de Castro Marim, no valor de 12.000 
euros.

Este programa de combate ao tabagis-
mo envolve a gratuidade da medicação e a 
disponibilidade permanente de médico e 
psicólogo.  

O investimento destes 4 anos ronda os 
45.000 euros, mas os ganhos, quer em ter-
mos de saúde, quer  na economia dos ex-fu-
madores, ascendem em muito esta quantia. 
O autarca de Castro Marim, também médico, 
Francisco Amaral, salienta os ganhos destes 
ex-fumadores, “deixar de fumar é uma deci-
são inteligente que dá mais anos de vida, 
mais qualidade de vida e mais dinheiro na 
carteira. A taxa de sucesso desta iniciativa, 
para aqueles que completam o tratamento, é 
atualmente de 86 %, um valor muito superior 
à média nacional”.

Por uma vida mais saudável, a Câmara 
Municipal de Castro Marim desenvolve vá-
rias iniciativas de sensibilização e outro 
programa inovador, o de combate à obesi-
dade, com a adesão de cerca de 150 pes-
soas e que reúne diferentes abordagens 
técnicas, que passam pela consulta médi-
ca, nutrição, psicologia e prática de des-
porto.


