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CICLO DE CONFERÊNCIAS ONLINE
DEPENDÊNCIAS E 

COMPORTAMENTOS ADITIVOS
CANNABIS DISCUTIDA POR 
ESPECIALISTAS IBÉRICOS

No dia 23 de junho, a IASaúde e o IREFREA Portugal organizaram a conferência online Cannabis… ao Centro da Discussão. A ini-
ciativa enquadra-se no Ciclo de Conferências online Dependências e Comportamentos Aditivos e contou com a moderação de 
Fernando Mendes, do IREFREA Portugal, e de Nelson Carvalho, diretor da UCAD da Região Autónoma da Madeira, comentários 
de Sérgio Oliveira, da revista Dependências, e de Serxio González, jornalista da Voz da Galiza, e com preleções de Félix Carvalho, 
professor catedrático e investigador, e de Manuel Isorna Folgar, da Universidade de Vigo e a participação de João Goulão Dire-
tor-Geral do Sicad e Pedro Ramos, Secretário Regional da Saúde do Governo Regional da Madeira
Dependências acompanhou o evento e recolheu depoimentos de alguns dos presentes…

João Goulão
Diretor-Geral do Sicad

“De facto, a questão da canábis é fulcral nos tempos que correm. Tem havido uma insistência 
muito grande acerca das virtudes terapêuticas e, nós, felizmente, conseguimos separar a dis-
cussão no plano político do uso terapêutico, questão que tem a ver com outras entidades da 
saúde e haverá alguma evidência de alguma utilidade em situações particulares, havendo ago-
ra a tentativa de fazer passar a ideia de que é também uma panaceia para a questão do Covid… 
mas o que nos convoca é muito mais a discussão em torno do uso não terapêutico e os benefí-
cios e inconvenientes que poderão resultar de uma situação de legalização e regulação. Todos 
conhecemos os argumentos pró, como o controlo de qualidade, entre outras questões, mas 
também todos sabemos que algumas das substâncias psicoativas que causam mais efeitos 
negativos na nossa população são substâncias que estão legalizadas e reguladas. E não é por 
isso que esses malefícios decrescem. De qualquer forma, o que gostaria de ver no centro da 
discussão em torno desta questão da legalização da canábis era a centralidade da saúde e dos 
impactos na saúde da população que pretendemos servir. Porque há outros valores em ten-
são… Hoje, vivemos esta questão da pandemia e temos uma noção muito clara de que há uma 
tensão e um “jogo da corda” entre os valores da saúde e os valores da economia. Na questão 
da canábis, estes valores também fazem o mesmo jogo da corda, com cada um a puxar para o 
seu lado e eu gostaria que o peso que os nossos decisores políticos um dia hão de assumir fos-
se sobretudo baseado no peso dos impactos para a saúde que decorrem do quadro da legaliza-
ção/regulação de mercados. Há experiências em curso noutros países do mundo que nos per-
mitirão ter uma ideia mais clara de qual é o verdadeiro impacto no mundo real: o que acontece 
num mercado regulado, as consequências e impactos ao nível da saúde mental, os surtos psi-
cóticos aumentam ou diminuem? Os problemas relacionados com a condução; a precocidade 
do início dos consumos… Há uma série de indicadores que é importante que consigamos ler 
nas experiências que outros estão a levar a cabo e que isso seja tido em conta com estudos 
credíveis e com a objetividade possível, uma vez que hoje em dia ainda assistimos a um enor-
me viés na maioria dos estudos que são publicados, dependendo do ponto de partida ideológi-
co em que se baseiam”.

“GOSTARIA DE VER NO 
CENTRO DA  
DISCUSSÃO EM TORNO 
DESTA QUESTÃO DA 
LEGALIZAÇÃO DA 
CANÁBIS ERA A 
CENTRALIDADE DA 
SAÚDE E DOS 
IMPACTOS NA SAÚDE 
DA POPULAÇÃO QUE 
PRETENDEMOS 
SERVIR”
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Pedro Ramos
Secretário Regional da Saúde do Governo 

Regional da Madeira

“Naturalmente, a Madeira tem a sua área de preocupação no que diz respeito à saúde mental e o 
Nelson Carvalho tem estado presente, ao longo dos últimos anos, nas nossas intervenções e em 
tudo o que respeita ao plano de saúde mental, desde 2015, em que investimos cerca de 60 milhões 
de euros. E, acima de tudo, tem sido feito um esforço por parte do Governo Regional, no sentido que 
seja dedicada uma especial atenção a esta área das dependências e comportamentos aditivos, que 
começam, com alguma frequência, a ter um impacto negativo na nossa sociedade, nomeadamente 
em escalões etários como as crianças e adolescentes. Esta iniciativa sobre a canábis enfoca um 
assunto que está neste momento na berra e, apesar de ser Secretário Regional da Saúde, sou cirur-
gião geral e sei perfeitamente qual é o impacto positivo do uso desta substância nalgumas entida-
des clínicas e sei também qual será o impacto negativo na nossa sociedade associada à legaliza-
ção. E para além do quadro que atualmente nos ocupa o pensamento, relacionado com a pandemia 
da Covid, temos que dedicar também especial atenção a todas estas situações que têm impactos 
negativos na nossa sociedade, talvez com menor mortalidade mas com morbilidade que se perpe-
tua na vida dos nossos cidadãos com efeitos negativos no plano pessoal, familiar, social e profis-
sional. Naturalmente, vemos algumas situações na área da saúde que têm perfeitamente indica-
ção, mas também sei que a canábis tem um impacto muito negativo se for usada de outra forma na 
nossa sociedade. Esta iniciativa é uma consequência do trabalho que temos desenvolvido nos últi-
mos anos, na Região Autónoma da Madeira, nesta área dos CAD e os resultados do estudo de 2019 
sobre consumo de álcool, tabaco, drogas e outros CAD, em que, finalmente, a região conseguiu par-
ticipar deixam a região numa posição favorável para poder continuar a sentir-se motivada para con-
tinuar a desenvolver campanhas de sensibilização e iniciativas como esta. Na época que atravessa-
mos não podemos afrouxar quanto aos restantes problemas da sociedade que têm também um im-
pacto negativo e que precisam da nossa intervenção e de iniciativas desta natureza. A Madeira está 
sempre motivada para participar neste tipo de estudos, queremos saber o que é preciso mudar, o 
que temos de negativo na nossa sociedade, nomeadamente nos escalões etários mais jovens. Por 

isso, gostaria de manifestar toda a 
abertura por parte do Governo Re-
gional da Madeira, da Secretaria 
Regional da Saúde e da Proteção 
Civil para uma estratégia que defi-
nimos desde 2019, uma estraté-
gia para a saúde mental onde to-
dos estes temas estão incluídos, 
com objetivos e metas perfeita-
mente definidas e indicadores in-
troduzidos que esperamos poder 
apresentar ao longo dos próximos 
cinco anos, tal como sucedeu 
neste estudo recente, que me dei-
xam muito satisfeito face aos nú-
meros que a Madeira conseguiu 
atingir, com a participação de 29 
escolas, 178 turmas e quase 3 mil 
alunos. Penso que é uma amostra 
significativa e poderá dar uma 
ideia do trabalho que ainda temos 
para fazer. Há outros objetivos 
que precisamos ainda de atingir e 
temos que continuar a trabalhar. 
Gostaria de salientar todo o traba-
lho que tem sido feito a nível na-
cional e também pelo Nelson Car-
valho nesta área dos CAD”.

“NÃO PODEMOS 
AFROUXAR QUANTO 
AOS RESTANTES 
PROBLEMAS DA 
SOCIEDADE QUE 
PRECISAM DA NOSSA 
INTERVENÇÃO E DE 
INICIATIVAS DESTA 
NATUREZA”



Félix Carvalho
Professor Catedrático

Laboratório de Toxicologia
Faculdade de Farmácia
Universidade do Porto

“EMBORA A 
CANÁBIS POSSUA 
PROPRIEDADES 
ADITIVAS BAIXAS/
MODERADAS, 
APROXIMADA-
MENTE 10–16% 
DOS 
UTILIZADORES 
(MILHÕES, EM 
TODO O MUNDO) 
DESENVOLVEM 
ADIÇÃO”

“NECESSIDADE 
IRRESISTÍVEL E 
COMPULSIVA DE 
CONSUMO DE 
DROGAS, QUE 
PERSISTE MESMO 
EM FACE DAS 
CONSEQUÊNCIAS 
NEGATIVAS”
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Manuel Isorna
Prof. Associado da  

Universidade de Vigo

“EL CANNABIS 
FUMADO 
REGULARMENTE 
ESTÁ ASOCIADO 
CON 
INCREMENTO 
DEL RIESGO DE 
DESARROLLAR 
ESQUIZOFRENIA 
Y OTRAS 
FORMAS DE 
PSICOSIS”

“UNO O DOS 
PORROS, 
SUFICIENTES 
PARA AFECTAR 
AL CEREBRO 
ADOLESCENTE”
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