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A Associação Portuguesa de Adictologia organizou, no dia 21 de 
maio, o encontro virtual As Adições para Além da Pandemia, man-
tendo assim o habitual compromisso na formação de profissionais 
na área das adições, potenciando o conhecimento científico e me-
lhorando os cuidados de saúde a prestar aos cidadãos com compor-
tamentos aditivos e dependências. À medida que a pandemia da 
doença por Covid-19 progredia, trazendo consigo a implementação 
de medidas restritivas nos serviços de saúde, aumentava também a 
dificuldade e a incerteza nas pessoas com perturbações pelo abuso 
de substâncias psicoativas em relação à resposta por parte das uni-
dades de saúde para as adições. Esta situação foi empurrando estes 
cidadãos, já socialmente marginalizadas, ainda mais para uma con-
dição de sombra com maior probabilidade de se envolverem em 
comportamentos aditivos de forma descontrolada. Considera a APE-
DD que “é imperioso retomar a direção de uma narrativa mais com-
pleta que retrate o contexto histórico e sócio demográfico, assentes 
numa realidade neurobiológica de uma doença que exige interven-
ções baseadas nas mais recentes evidências científicas”, como re-
vela em entrevista o Presidente da instituição, Rocha Almeida.
No final do evento, Dependências entrevistou ainda Cristina Valente, a 
propósito do projeto Hepatite C, a Infeção Silenciosa.

Que balanço faz da realização do Encontro Virtual – As Adições no 
Tempo da Pandemia?
Este foi um evento em tudo diferente de todos os outros que a Associa-
ção Portuguesa de Adictologia (APA) tem realizado, desde o modo de 
organizar, de pensar em meios para podermos chegar a todos os parti-
cipantes, até ao dia de estarmos todos online, tudo representou um 
grande desafio para todos nós. Mas, no final, foi muito recompensador 
verificar que tivemos um total de 672 inscrições, com participantes de 
vários países, Portugal, Espanha, Peru, Brasil, Alemanha e Dinamarca.
Sabemos que ocorreram algumas falhas técnicas, mas de uma maneira 
geral estamos satisfeitos com o resultado final.

Que sinopse podemos obter a partir dos temas abordados?
É sempre intenção da APA trazer para debate temas que merecem es-
pecial atenção nos tempos que correm. E foi para nós um privilégio po-
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dermos contar com palestrantes de inestimável competência cientifica 
que com o seu saber vieram enriquecer o programa científico. 
Procuramos refletir sobre temas que estivessem nas prioridades e inte-
resses dos profissionais.
A intervenção comunitária através de ações de prevenção foi das mais 
afetadas devido à pandemia que não permitiu a proximidade às popula-
ções alvo. Sabendo que as dificuldades se vão manter por mais uns 
tempos, procurou-se mostrar caminhos, perspetivar ações futuras para 
se conseguir intervir a partir de agora.
A infeção pela hepatite C na população toxicodependente é elevada. 
Foi feita uma abordagem sobre os novos tratamentos que têm uma 
taxa de cura superior a 95%, salientada a importância do rastreio, da 
simplificação do diagnóstico e da referenciação para chegar ao trata-
mento de modo a permitir que seja garantido, a esta população, o aces-
so ao tratamento.
Quisemos também falar sobre a nova Estratégia Europeia em Compor-
tamentos Aditivos e Dependência aprovada recentemente. Aproveitan-
do o facto de Portugal ter atualmente a Presidência do Conselho da Eu-
ropa, convidamos o Dr. João Goulão que preside neste âmbito ao Grupo 
Horizontal Drogas e o Dr. Alexis Goosdeel diretor do Observatório Euro-
peu da Droga e da Toxicodependência para nos falarem deste novo do-
cumento. Ambos salientaram as dificuldades na sua elaboração em vir-
tude de não ser fácil conseguir consensos entre todos os países da 
União Europeia. Deixaram alguns pontos de preocupação, a diminuição 
do investimento nesta área que se vem notando nos últimos anos, por 
parte dos países da UE e registo do aumento da violência na Europa por 
parte dos carteis que traficam droga. 
Não podíamos deixar de falar da investigação neste encontro e para 
isso contamos com investigadores da Fundação Champalimaud e do 
ICNAS. Apesar da investigação sobre a utilização de substâncias psi-
coativas no tratamento das adições estar ainda numa fase experimen-
tal, quisemos trazer este tema para debate entre a investigação e quem 
está na clínica do dia a dia.

Que importância assume a realização deste tipo de eventos, dedica-
dos à formação, numa altura em que começa a emergir de um ano 
condicionado pelo contexto de pandemia? 
Com a realização deste encontro procuramos manter o nosso compro-
misso na formação de profissionais na área das adições, potenciando 
o conhecimento científico e melhorando os cuidados de saúde a pres-
tar aos cidadãos com comportamentos aditivos e dependências. Numa 
área em permanente mudança, a formação é para nós muito importan-
te. Este ano teve de ser online, mas certamente que voltaremos ao mo-
delo presencial, embora pense que a utilização destas tecnologias in-
formáticas vá continuar a ser utilizada, mas num modelo híbrido, pre-
sencial e online. 

Que prejuízos terão condicionado a intervenção do sistema de cuida-
dos em CAD em virtude da pandemia?
Durante a pandemia e os confinamentos que originou, os serviços sou-
beram adaptar-se às dificuldades que foram encontrando. Os serviços 
com consultas mantiveram-se sempre abertos, o que permitiu que o 
atendimento, presencial ou por videochamada, continuou a ser feito 
bem como a administração de fármacos, nomeadamente metadona, 
que esteve sempre assegurada. 
Nos serviços de internamento a situação foi diferente uma vez que por 
falta de recursos humanos e de alguns problemas logísticos, houve ne-
cessidade de interromper os internamentos. No entanto, registamos 
com satisfação que os colegas da Unidade de Desabituação do Algarve 
mantiverem sempre o serviço em funcionamento. Se tivessem sido da-
das condições para funcionamento, certamente que os outros serviços 
não precisavam de encerrar os internamentos.

Ocorreram alguns casos de Covid-19 em profissionais e utentes que se 
resolveram da melhor forma.
Mas neste período de pandemia assistimos a um aumento de consumo 
de heroína. Temos muitas recaídas e também alguns novos consumi-
dores, mas preocupa-nos o atual padrão de consumo de heroína que 
vem associado a consumo de estimulantes, cocaína e anfetaminas, e 
de álcool. Aliás, o consumo de álcool também aumentou neste período.

Que futura organização de serviços defende a APEDD para os CAD em 
Portugal?
Acima de tudo precisamos que o Ministério da Saúde e o atual governo 
tomem uma decisão sobre a organização destes serviços. Foi isso que 
dissemos em duas audiências que tivemos com o Secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde Dr. António Lacerda Sales, quando em junho de 
2020 e em abril de 2021 nos recebeu para falarmos sobre esta temáti-
ca.
Este processo arrasta-se há já muitos anos e com várias intercorrên-
cias pelo caminho que apenas serviram para preocupar profissionais e 
utentes destes serviços. Começa logo mal com a extinção do IDT pelo 
governo de Passos Coelho em 2011. Daí resulta a criação do SICAD 
(Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependên-
cias), tem como designação serviço, mas não tem serviços uma vez 
que estes foram integrados nas ARS. A DGS é também uma direção ge-
ral e tem os serviços de saúde pública no terreno e que, por exemplo, 
atualmente têm tido um importante papel nesta pandemia.
Em 2014 e num sinal claro de que não havia qualquer plano ou estraté-
gia para estes serviços quando foram extintos, o Ministério da Saúde 
do governo de Passos Coelho cria um grupo de trabalho para a defini-
ção do modelo de organização dos serviços que estavam agora nas 
ARS. Das conclusões deste grupo de trabalho o Ministério da Saúde 
não tomou qualquer decisão. 
Veio o 1º governo de António Costa e tendo em conta a posição contrá-
ria à extinção do IDT que tinham tomada em 2011, a expectativa era 
grande sobre o que iria ser feito nesta área. Mas, apesar de haver mais 
diálogo, pouco ou nada se adiantou e em 2017 o Ministério da Saúde 
cria um novo grupo de trabalho para definir a organização dos serviços 
com intervenção nas adições. Das conclusões deste grupo de trabalho 
o Ministério da Saúde não tomou qualquer decisão.
A Associação Portuguesa de Adictologia tem tentado sensibilizar o po-
der político para a gravidade da situação existente. Estivemos na Co-
missão de Saúde da Assembleia da República, falamos com alguns 
grupos parlamentares, temos tido audiências no Ministério da Saúde e 
a sensação com que ficamos é de que ninguém concorda com a situa-
ção existente atualmente, mas a decisão não sai.
Agora que se prepara um novo Plano Nacional para a Redução dos 
Comportamentos Aditivos e das Dependências 2021-2030, o Ministério 
da Saúde tem que definir com que serviços é que conta para a sua exe-
cução e como fica a sua organização. 
Estamos perante uma necessidade imperiosa da definição de uma es-
trutura pública para as adições que continue a abranger todo o territó-
rio nacional, que sirva os cidadãos e a comunidade, com princípios de 
proximidade, acessibilidade, credibilidade e rigor científico. Estrutura 
que deve ter autonomia e uma voz de comando que possa coordenar 
todas as intervenções na área dos comportamentos aditivos e depen-
dências em articulação com outras instituições do SNS e do sector so-
cial e privado. Protelar o estado de indecisão não só tem prejudicado 
os utentes, como tem desvalorizado o trabalho dos profissionais e afe-
tado a credibilidade dos serviços. As adições não desapareceram e in-
felizmente estamos perante um recrudescimento de comportamentos 
aditivos que se traduz num surto de procura nas unidades de tratamen-
to.
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Nesta conferência, referiu-se à Hepatite C como uma infeção silencio-
sa… poderíamos antes adjetivá-la como silenciada?
Cristina Valente (CV) – é uma boa pergunta porque, se calhar, é ambas 
as coisas… quanto ao silenciosa, já todos percebemos porquê, porque 
tem uma evolução indolente e, muitas vezes, ao fim de longos anos, a 
única queixa que a pessoa manifesta é cansaço ou pouco mais do que 
isso, até que apareçam complicações ou outras manifestações extra-
-hepáticas. Silenciada… é verdade, embora também tenhamos que re-
conhecer que, nos últimos cinco ou seis anos, desde os primeiros anti-
víricos de ação direta de que dispomos atualmente, e devido àquela 
turbulência que aconteceu na Assembleia da República, as coisas tor-
naram-se mais ágeis e, neste momento, pelo menos em meios mais 
abertos, diria que já não é hoje tão silenciada. Agora, acredito que, em 
meios mais pequenos, haja ainda muito estigma e descriminação em 
relação a tudo o que envolve a toxicodependência, o VIH, a Hepatite C, 
a Hepatite B e muitas outras. Por outro lado, em alguns locais, os pró-
prios médicos de família, por muitos outros afazeres, não valorizam 
tanto diagnóstico de há muito tempo.

Recordo que, há uns tempos atrás, aconselhava o teste uma vez na 
vida… porquê? Por a cura ainda não contemplar todos?
CV – Não… quando me referia ao teste uma vez na vida, fazia-o porque 
uma pessoa que teve o seu passado de toxicodependência nos anos 
60, que fizeram aquelas experiências e nunca mais fizeram nada, po-
dem ter sido infetados nessa altura e desconhecerem por completo a 
sua situação. As pessoas que continuam com toxicodependência ativa 
ou até relativamente recente estarão naturalmente mais alertadas para 
a questão. E há também aquela situação, como uma senhora de 84 
anos que vi recentemente, que estava infetada e não fazia a mínima 
ideia… ou por uma transfusão há uns anos atrás ou por outras razões. 
Portanto, quando digo teste-se uma vez na vida é porque, já que, em 
termos epidemiológicos e segundo as autoridades, não temos o ras-
treio universal como medida, este era mais um alerta para ser a própria 
pessoa a solicitar ao seu médico, nem que não tivesse conhecido qual-
quer fator de risco. Bastava ser uma pessoa cuidadora de outra infeta-
da, um cônjuge ou alguém que esteve em África há muitos anos atrás. 
Portanto, o teste uma vez na vida seria uma forma de detetarmos aque-
les casos escondidos. E é a essa oportunidade que me refiro.

Há dez anos, escreveu um artigo em que se referia às dificuldades de 
acesso ao tratamento por parte dos toxicodependentes… Após uma 
década, o panorama não parece ter mudado assim tão significativa-
mente…
CV – Talvez não seja a pessoal ideal para responder, uma vez que não 
trabalho numa ET, embora trabalhe como médica hospitalar, onde rece-
bo imensos indivíduos toxicodependentes… o que posso dizer é que a 
acessibilidade continua a ter barreiras, mas, por outro lado, encontra-se 
facilitada. Basta dizer que, tal como eu, outros colegas de norte a sul 
do país têm feito intervenções até em formas de sensibilização in loco 
e, na experiência de Lisboa, os médicos vão até à procura dessas pes-
soas. Agora, se me perguntar se o problema está completamente dife-
rente, respondo que não está. Ainda existem muitas barreiras, quer 
pela descriminação face ao estigma que aquelas pessoas têm, quer 
pela pobreza que, infelizmente, continua e se agravou com a pandemia 
e muitas pessoas continuam a viver naqueles nichos em que poucos 
amigos têm e é mais importante utilizar a droga porque não veem futu-
ro em termos de emprego, de apoio social, de uma melhoria de reforma 
ou emprego mais bem remunerado. Agora, para um toxicodependente 
que frequente atualmente uma ET, não haverá grandes barreiras desde 
que haja um bom relacionamento entre médico e doente.

Também sabemos que a Dra. Cristina Valente mantém uma articula-
ção e parcerias, nomeadamente com a Unidade de Alcoologia do Cen-
tro e com estruturas de tratamento dos CRI… quer falar-nos um pouco 
sobre essa disponibilidade e voluntarismo para resolver problemas?
CV – Isto também depende muito das pessoas… é uma área a que me 
tenho dedicado ao longo do tempo e acho que somos todos iguais e 
merecemos a mesma oportunidade, seja quem for o utente que precisa 
de ajuda. E como assisti, ao longo de anos, a tantas barreiras e burocra-
cia, em que era preciso um P1 para marcar uma consulta - aliás ainda 
há hospitais que precisam de referenciação – isso foi algo que tentei 
ultrapassar quando apareceram os novos fármacos, em que os trata-
mentos são tão fáceis e durante tão pouco tempo. Quis, ainda com 
mais vontade, tentar facultar e oferecer esses tratamentos tão simples 
e dar-lhes a oportunidade de serem tratados com a maior brevidade, 
eliminarem o risco em si na sociedade e terem uma melhor qualidade 
de vida. Faço questão, gosto e disponibilizo-me para isso e, se acharem 
importante, recorram a mim que eu tento ajudar.

Considera a confiança depositada pelos doentes nos profissionais de-
cisiva para o sucesso do tratamento?
CV – Sim, posso garantir-lhe isso pela minha experiência. Já trato doentes 
com Hepatite C há mais de 30 anos e noto, até falando com outros cole-
gas, que a adesão à terapêutica não é toda igual. É muito importante trans-
mitir-lhes essa confiança logo no princípio e mostrar preocupação. Nós 
não estamos a fazer puramente um ato médico. Mas também devemos 
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frisar que terão que assumir um compromisso connosco. E faculto os 
meus contactos e tenho a preocupação de telefonar se o doente faltar a 
uma consulta. É muito importante que os doentes, sobretudo os mais di-
fíceis, percebam que há alguém que se preocupa com eles. Este é um 
problema de saúde pública e não apenas individual.

Num contexto muitas vezes de costas voltadas entre o crime e a pro-
teção da saúde, como se resolve o problema dos infetados em meio 
prisional?
CV – Há um decreto que facilitou e promoveu a descentralização da 
consulta. Não sei como isso funcionou em todos os locais do país du-
rante a pandemia mas, no que me respeita, isso nunca deixou de ser 
feito, nomeadamente no doente coinfetado pelo vírus C e pelo VIH. 
Muitos desses, já os seguia anteriormente em contexto hospitalar, ou-
tros não conhecia… o que notava era que aquele momento era aprovei-

tado por eles para dizerem mal da instituição, da comida, etc. e até me 
pediam coisas surreais… mais uma vez, apesar de cada pessoa ter o 
seu perfil, é muito importante que o utente perceba que estamos ali 
para o ajudar. Não podem pensar que estamos contra eles, mas antes 
ao lado deles.

Outra população de risco e vulnerabilidade particular são os sem-
-abrigo. Regra geral, não procuram as respostas de saúde… como se 
resolve este problema?
CV – Aí precisamos muito das equipas de rua. Primeiro, não sabemos 
quem são. Podemos conhecer um ou outro pontualmente, mas as equi-
pas de rua conhecem o meio e, muitas vezes, esses sem-abrigo têm ou-
tros problemas para além da pobreza. Muitas vezes, coexistem proble-
mas relacionados com alcoolismo ou drogas e essas equipas de rua que 
ajudam nomeadamente os toxicodependentes acabam por conhecer ou-
tros que não têm adições e já não é a primeira nem segunda vez que as 
equipas de rua nos contactam para trazerem um utente sem-abrigo ao 
hospital. Reconheço que, pelo menos por enquanto, continuará a ser uma 
população deficitariamente acompanhada no nosso país.

Numa altura em que temos uma ferramenta farmacológica que, basica-
mente, garante a cura, pergunto-lhe se o acesso é igual para todos…
CV – Sim, neste momento, todo o doente que chega à minha consulta, 
seja quem for, recluso, sem-abrigo, que viva numa rulote ou no estran-
geiro, só combino a melhor forma de adesão, de a fazer chegar e de 
compromisso. Tenho que ter a certeza de que um indivíduo, seja ele 
quem for, vai assumir um compromisso comigo porque vai iniciar uma 
medicação que é muito cara e que todos nós pagamos e vai fazê-la 
até ao final. Neste momento, não há qualquer razão para que um ser 
humano, seja qual for a sua característica, não tenha acesso ao trata-
mento da mesma forma que os demais.


