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Cerca de 300 profissionais marcaram presença nas Jornadas da As-
sociação Portuguesa de Adictologia, evento que decorreu, nos dias 6 e 7 
de junho em Coimbra. A Vertigem do Risco e os Labirintos da Vontade – 
Olhares sobre Comportamentos Aditivos foi o mote preconizado pela 
APEDD, uma associação científica dedicada à dignificação da actividade 
dos profissionais que trabalham, directa ou indirectamente, em matéria de 
adições, bem como à formação, estudo e investigação dos comportamen-
tos aditivos.

O evento foi realizado em parceria com o Centro de Inovação em Bio-
medicina e Biotecnologia dos CHUC e decorreu no Auditório da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, resultando numa 
reflexão sobre comportamentos aditivos e dependências na população 
adolescente e jovem adulta e de que forma a investigação, a clínica e o di-
reito contribuem para a compreensão dos mesmos.

Dependências esteve presente no evento e entrevistou João Curto, 
membro da APEDD e Rui Tato Marinho, um dos preletores na sessão edu-
cativa Eliminar a Hepatite C até 2030: A Responsabilidade Partilhada num 
Objetivo? O que pretende a APEDD atingir através da realização destas I Jornadas?

João Curto (JC) – Pretendemos actualizar uma discussão sobre 
dimensões que nos parecem fundamentais nos comportamentos aditi-
vos: a que respeita às pessoas, nomeadamente os adolescentes e os 
jovens adultos e os seus potenciais comportamentos aditivos e a di-
mensão educativa, não apenas nas perspetivas familiar e social, mas 
igualmente sob o ponto de vista da legalidade. Por isso, incluímos al-
gumas sessões com gente ligada à justiça, para percebermos que lin-
guagem nos poderá aproximar nesta matéria das adições. E, dado o 
momento e circunstâncias que o país atravessa, em termos de defini-
ção de serviços, achámos também pertinente não deixar cair mais 
uma organização que se pretende nacional e que recupere o bom servi-
ço prestado anteriormente pelas organizações públicas. Nesta fase, 
assistimos um pouco à degradação dos serviços e sabemos que não 
se trata. Para já, de uma prioridade… Por um lado, ainda bem, porque é 
um sinal de que o trabalho foi bem feito nos anos anteriores mas tam-
bém queremos transmitir que não podemos dormir descansados, uma 
vez que estão a surgir outros comportamentos aditivos, com padrões 
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de consumo variados, alguns sem substância, que complicam a vida 
particularmente nestas faixas etárias que falamos. Portanto, reactivar 
esta discussão é, ao mesmo tempo, tentar prevenir futuras complica-
ções e impedir que os serviços se degradem e não tenham resposta 
para os novos comportamentos.

Sendo a APEED uma instituição de cariz científico, pergunto-lhe se 
este conhecimento vale de alguma coisa se não existir no país uma orga-
nização eficaz dos serviços…

JC – Efetivamente, temos essa dimensão da investigação, que nos 
ajuda a perceber um pouco melhor que futuras intervenções podemos 
fazer, de âmbito farmacológico mas igualmente social e psicossocial. 
Mas é verdade que, sem uma estrutura organizacional forte e capaz, 
podemos correr sérios riscos de estragar o que foi feito. Por outro 
lado, diminuir a importância das questões não as resolve. O essencial 
é que a clínica possa estar presente, o que obriga a uma organização e 
estruturação dos serviços por trás. E nesse caso, os serviços públicos 
são essenciais, até porque é conhecida a importância que representa-
ram neste país, mas a verdade é que atualmente só sobrevivem graças 
à boa vontade e grande esforço que os profissionais vão fazendo… 
mas isso não dura sempre… Estamos a atingir limites!

Tem notado na prática clínica efeitos desse desinvestimento?
JC – Sim, particularmente no último ano, temos notado um acréscimo 

das consultas, nomeadamente numa área que se considerada perfeita-
mente controlável, que é o caso dos opiáceos. E sob diversas formas que 
não apenas a clássica heroína mas igualmente de opiáceos de prescrição 
médica. Há pois um conjunto de fatores que deve ser tido em atenção e 
isso só se consegue com uma estruturação bem definida dos serviços, 
que têm que estar unidos e interligados. Sem isto, dificilmente consegui-
mos abordar este problema multidimensional.

Há menos de um mês, a ministra da saúde garantiu que surgiriam 
novidades ainda antes do final da atual legislatura… Acredita?

JC – Eu gostaria de acreditar mas a verdade é que andamos com 
estas promessas há muitos anos, fundamentalmente neste governo 
que, no início, prometeu que iria haver uma solução. É lamentável que, 
passados quatro anos, não tenhamos ainda uma decisão. E já nem pe-
dimos muito… Falando como profissional dos serviços públicos, cons-
tato uma falta de percepção de como as coisas se estão a passar com 
os serviços. E se não há interesse, pelo menos que se diga e se tome 
uma decisão. Também ouvi em Lisboa essa promessa da Senhora Mi-
nistra e assim esperamos que aconteça.

Para uma altura em que o serviço está em crise, cerca de 300 ins-
crições neste evento são significativas…

JC – É significativo, tal como a preocupação que as pessoas revelam, 
ávidas de continuar e de receber novos ensinamentos. Mas, lá está, estes 
encontros são o esforço de alguns que não querem que os serviços sejam 

desmerecidos. Acho que o Governo está a esquecer-se que houve um ser-
viço que mereceu bem a denominação de prestação de boas práticas, re-
conhecidas internacionalmente e com uma intervenção magnífica ao lon-
go destes anos, que permitiu este controle… Então, não desfaçam isto. É 
necessário que os serviços continuem organizados. É necessário termos 
uma estrutura que defina o rumo para onde querem ir.

O que nos traz a esta conferência?
Rui Tato Marinho (RM) – Nesta conferência, o objetivo consiste em 

divulgar o problema da Hepatite C neste mundo das adições. Sabemos 
que este mundo das adições está cheio de Hepatite C, neste momento 
há uma abordagem nova sem efeitos secundários, nomeadamente a 
nível neuropsiquiátrico, conseguindo-se eliminar o vírus com uma efi-
cácia de quase 100 por cento e o objetivo é explicar essa eficácia tera-
pêutica, que é única na medicina, as consequências da Hepatite C e 
como se pode evitar.

Fala-se atualmente numa metodologia de um único passo para o tra-
tamento, existindo já equipas de rua a projetá-lo… É o que falta ao país?

RM – O que falta é uma decisão política eficaz, como aconteceu no 
início com o Infarmed e o Ministério da Saúde e fomos pioneiros a nível in-
ternacional nesse campo… Agora abrandámos um pouco e temos que re-
visitar a estratégia da Hepatite C.

Certo é que já foram desenvolvidas diversas aplicações informáticas 
e estudos que constataram que Portugal, seguindo o rumo atual, não 
conseguirá eliminar até 2030…

RM – Ainda faltam 11 anos e esse é um horizonte que permite conse-
guir muita coisa. Acredito que se perceba que temos que atuar de uma 
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maneira diferente e mais efetiva. Ainda há hospitais que têm muita difi-
culdade em passar a medicação para a boca dos doentes…

Essa centralização do medicamento nos centros hospitalares não 
constituiu também uma barreira ao acesso, até porque alguns centros 
hospitalares passam por dificuldades financeiras e outras?

RM – Não obrigatoriamente… Percebo a centralização nas pes-
soas que estão mais especializadas no tratamento da Hepatite C e da 
doença do fígado… Isto não é só tomar os comprimidos e eliminar o 
vírus, é uma doença oncogénica, os exames de diagnóstico, como o 
fibroscan ou a ecografia, falham em 20 por cento casos, portanto, é 
necessária uma abordagem global. Não podemos ser muito redutores 
nem nos cingirmos a dar apenas o comprimido… Por isso, até concor-
do que haja centros de referência ou centros que estejam mais habi-
tuados a tratar. No meu entender, não se pode colocar esta questão 
nas farmácias ou nos médicos de medicina geral e familiar que, com o 
devido respeito, não estão muito por dentro deste assunto… Se quere-
mos ver um doente como um problema global, físico, metal e social, 
não podemos ser demasiado redutores e resumir a intervenção à 
toma dos comprimidos…

Mas o que falta para que essa decisão política seja eficaz?
RM – Que os responsáveis políticos decidam da maneira como os 

responsáveis de 2015, designadamente o Infarmed, na pessoa do Dr. Eu-
rico Castro Alves, o ministro Paulo Macedo e a Assembleia da República, 
que quiseram pôr o país a funcionar e, independentemente de ser o hos-
pital a, b ou c, as coisas tinham que funcionar e aparecer feitas.

Mas o que falta em concreto, no terreno?
RM – Como estratégia nacional, faltam várias coisas… Falta identifi-

car no terreno as pessoas que estão infetadas e nós defendemos que se 
faça a análise pelo menos uma vez na vida, tal como se faz no VIH. Iden-

tificar as cerca de 40 mil pessoas que presumimos estarem infetadas é 
um dever de cidadania nacional e de saúde e até de direitos humanos…

Isso deve ser feito nos cuidados primários?
RM – Na conjugação das várias equipas: nos cuidados primários, se 

calhar com formação dos cuidados mais especializados e com a colabo-
ração entre todos. Uma estratégia nacional para o controlo de qualquer 
doença implica vários stakeholders, entre os quais informáticos, farma-
cêuticos, médicos, cirurgiões, jornalistas, políticos, economistas…

Depois de feito o diagnóstico, o doente deve ser acompanhado num 
hospital?

RM – No meu entender, não é obrigatório… Os que se identificam 
com cirrose sim, devem ser acompanhados num hospital ou, eventual-
mente, em centros de saúde, por profissionais de medicina geral e fami-
liar que tenham formação contínua e uma forte ligação com o hospital… 
Falamos numa realidade complexa, com cancro, com transplante hepáti-
co…

Foi recentemente eleito Presidente da Sociedade Portuguesa de 
Gastrenterologia… O que significa e o que poderemos esperar deste seu 
exercício?

RM – É uma honra muito grande. É uma grande Sociedade… a espe-
cialidade Gastrenterologia engloba imensas doenças, sabemos que cer-
ca de 3 milhões de portugueses irão um dia precisar de um gastrentero-
logista e pretendemos explicar o que um gastrenterologista faz, as doen-
ças que trata, muitas delas mortais – 10% das mortes entre os portugue-
ses tem a ver com cancro digestivo, sendo que lidamos com um terço 
dos cancros… Acho que somos muito úteis à população e queremos criar 
awareness, que nos compreendam para ajudarmos também a popula-
ção. No fundo, o nosso grande objetivo é que esta não tenha tantas doen-
ças.


