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Decorreu, nos dias 3 e 4 de outubro, mais uma edição do Encontro 
das Taipas. O Fórum Roma, em Lisboa, encheu para a 32ª edição do 
evento, promovido pela UD/Centro das Taipas e que elegeu como tema a 
alienação das emoções, lançando uma questão: Os Comportamentos 
Aditivos e as Dependências conduzem à alienação das emoções ou esta-
rá esta na génese dos CAD? A Alienação das Emoções manifesta-se na 
dificuldade das pessoas em pensar e agir por si próprias, emergindo 
como uma resposta adaptativa à pressão das exigências da vida atual e 
entendeu a organização promover a reflexão sobre esta temática, tão 
atual nos dias de hoje.

Ao longo de dois dias, foram debatidas temáticas como o papel das 
emoções no consumo de substâncias, opiáceos: do tratamento ao des-
controlo, alienação individual e parental, re-crear a alienação, desperso-
nalização: quando não sentimos, investigação em canábis e alienação 
sem químicos.

Dependências acompanhou o encontro e entrevistou Miguel Vascon-
celos, psiquiatra e coordenador da UD/Centro das Taipas…

O que traz de novo este XXXII Encontro das Taipas?
Miguel Vasconcelos (MV) – Procuramos apanhar o espírito do tem-

po… Existem coisas novas, cada vez estamos mais na rua, cada vez me-
nos as pessoas vêm ter connosco e procuramos parcerias com IPSS, or-
ganizações da sociedade civil e outras estruturas porque as novas for-
mas de consumir estão a exigi-lo. As tradicionais estão a ficar relativa-
mente estáveis, talvez não tanto como as pessoas pensarão, uma vez 
que constatamos um ligeiro crescimento do consumo de heroína mas, de 
facto, há uma multitude de modos de estar dependente, inclusive sem 
substâncias, que nos obrigam a repensar o modelo de chegar às pessoas 
e de estar com elas. Falo nomeadamente de jogo, sexo, internet, jogos de 
vídeo…

…E mesmo das novas substâncias ou da canábis…
MV – Sim, também… Quanto à canábis, diria que se trata de uma 

questão nova porque é um pouco como o milho transgénico: além de a 
percentagem de THC a tornar mais potente do que habitualmente, exis-
tem depois os produtos geneticamente modificados, com uma potência 
elevadíssima e muito mais lesivos para os utilizadores.

Relativamente à heroína, quantos doentes seguem atualmente na 
UD/Centro das Taipas?

MV – São cerca de 1600 os doentes que tiveram pelo menos três 
consultas ao longo do último ano e quase todos já tiveram um percurso 
com heroína. Atualmente, existem poucas entradas pela heroína, regis-
tando-se sobretudo recaídas. As novas entradas são de pessoas mais jo-
vens, com outras substâncias, nomeadamente canábis e algumas das 
novas substâncias.

Ao longo dos últimos tempos, têm havido ecos do terreno que rela-
tam uma maior pureza na heroína, provavelmente uma estratégia de 
marketing do lado da produção para atrair consumidores…

MV – Quem tem mais essa noção são as equipas de rua, que nos re-
latam isso mesmo. Nas Taipas não medimos esses parâmetros mas 

XXXII Encontro das Taipas reflete 
sobre “Alienação das Emoções”

miguel vasconcelos, coordenador da ud/centro das taipas



27

têm-nos confirmado isso, tal como um aumento dos consumos endove-
nosos e de risco. Tivemos até conhecimento que já havia uma ou duas 
salas de consumo assistido organizadas e geridas pelos próprios uten-
tes…

Será redução de riscos ou algo muito primário?
MV – Creio que é redução de riscos auto gerida e significa que as 

pessoas sempre tiveram consciência dos riscos associados aos consu-
mos. As pessoas conhecem e, em certa medida, protegem-se.

Que critérios mediaram a escolha dos conteúdos a abordar neste 
encontro?

MV – Basicamente, procurámos apanhar o espírito do tempo. Não 
nos centrámos puramente no que é a adição e a dependência como 
doença, afetando a vida pessoal, social e familiar mas, sobretudo, 
apanhar o espírito do tempo… E o espírito do tempo é este: alta veloci-
dade para tudo, muito stress e urgência… As coisas mudam e temos 
que perceber as pessoas e sociedades em que trabalhamos para ten-
tarmos dar alguma ajuda, caso as pessoas o desejem, e tentar criar-
-lhes a necessidade de pedirem ajuda, mostrando-lhes alternativas e 
que é possível haver soluções, obviamente sem impor. E aí, a redução 
de riscos, tal como a prevenção, é extremamente importante. Já há 
muito tempo que não estamos sentados no Centro à espera que ve-
nham pedir uma consulta. Desde que foi criado, há 32 anos, que não 
funcionamos assim. Atualmente, com as novas substâncias e mode-
los sociais e até com os fracos recursos económicos que temos a ní-
vel geral (não só na saúde), ainda somos mais obrigados a fazer isso 
e a estabelecer muitas parcerias e estar fora. Estimula-se que os cole-
gas das Taipas, para além de uma área de tratamento ou de redução 
de riscos, tenham algum tempo do seu horário para outro tipo de ativi-
dades, nomeadamente trabalhar com equipas de rua. Creio que isso 
torna a nossa atitude mais eficiente e eficaz e faz com que as pes-
soas não fiquem fechadas em casa, que saiam da caixa e percebam o 
que se passa à volta delas.

É mais ou menos comum entre a comunidade técnica considerar-se 
que os mecanismos neurobiológicos da adição são semelhantes, inde-
pendentemente da substância de uso mas não será diferente tratar uma 
adição de heroína, de canábis ou de jogo?

MV – Não é assim muito diferente… Nós tratamos as pessoas. O fun-
damental é ajudar aquela pessoa que está em dificuldade, tentando per-
ceber por que determinado comportamento aditivo acontece e o que po-
demos fazer para ajudá-la a que aquilo não seja tão lesivo ou destrutivo. 
Claro que temos mais armas para os opiáceos mas o que se procura é 
chegar à pessoa doente e às questões que a levam a não estar bem. 
Mesmo nas ditas clássicas, como a heroína, por vezes dizíamos em tom 
de brincadeira que fazer a desabituação era o passo zero. A farmacolo-
gia é uma questão de segundo plano. Obviamente, temos que pensar em 

intervenções sociais, biológicas, psicológicas, individuais, tudo o que 
possamos usar é bem-vindo face a um processo multifactorial. A farma-
cologia é mais uma das armas e, a meu ver, ao longo do percurso, nem é 
a mais importante, a não ser como no tema que abordámos numa confe-
rência dedicada à patologia dual, em que a pessoa tem uma doença de 
base.

Dedicaram uma mesa à alienação sem químicos, o que parece re-
meter para a possibilidade de se atingirem determinados estados sem o 
recurso a químicos, por via de mecanismos endógenos de recompen-
sa…

MV – Falamos muito na alienação no sentido da dependência de 
algo que distorça a nossa ordem natural da vida, havendo algo que seja o 
centro da nossa vida e faça esquecer outras coisas tidas mais ou menos 
como importantes. E podemos falar de um comportamento ou de uma 
substância. Ultimamente, temos sido mais chamados à atenção para 
isso, com casos como o jogo e outros tipos de comportamentos aditivos.

Entretanto, sabemos que existem pessoas que conseguem viver, de 
forma mais ou menos saudável, com consumos e que até dependem 
dos mesmos para o bem-estar, nomeadamente psicológico… Esses ca-
sos também são problemáticos?

MV – Se atentarmos às estatísticas europeias, constatamos que a 
substância ilícita mais consumida é a canábis. Mas só uma pequena per-
centagem dos consumidores tem alterações significativas das suas vi-
das. E essa é uma grande dificuldade para esses. Nestes centros, esta-
mos habituados a lidar com os casos mais difíceis, das pessoas que têm 
mais dificuldades, prévias ou posteriores ao uso das substâncias mas 
existe, de facto, uma imensa franja da população que usou e não é de-
pendente… alguns nem estão sequer em risco. Mas também é verdade 
que a canábis provoca alterações de acordo com a quantidade consumi-
da.

Face a todos estes “tentáculos” que as Taipas têm construído em 
parceria com outras instituições, pergunto-lhe se os recursos têm sido 
suficientes?

MV – Os recursos nunca são suficientes mas estamos a tentar opti-
mizar ao máximo entre o que dispomos e o que a sociedade civil tem, 
coordenando esforços para tirarmos partido do que cada uma possa ofe-
recer em prol de um trabalho em comum.

Mas já tiveram que recusar alguma parceria no âmbito de algum 
projeto devido à escassez de recursos?

MV – Sim, porque muitas vezes não temos essa capacidade. Na saú-
de escolar, por exemplo, em que temos equipas de prevenção, não pode-
mos aceitar todos os pedidos que nos fazem. Os recursos são sempre 
finitos e cabe-nos optimizá-los no sentido de procurarmos fazer o melhor 
possível com o que temos.

João Goulão, na sua intervenção na sessão de en-
cerramento, considerou este evento como “um mo-
mento único de encontros, partilha, atualização de co-
nhecimentos, mas, sobretudo, de troca de afetos”. La-
mentando o atraso nas decisões relativas ao desenho 
do dispositivo relativo aos Comportamentos Aditivos 
e Dependências referiu o Jogo, os Écrans, os Estimu-
lantes, o assegurar da melhor qualidade de vida pos-
sível aos heroinómanos de longa data com patologias 
ligadas ao uso e à idade, como alguns dos desafios 
atuais, que requerem trabalho conjunto, discussão e 
massa crítica para o delinear de estratégias. 


