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ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE 
APRESENTA EM PORTUGAL RELATÓRIO 
SOBRE SAÚDE NAS PRISÕES

Portugal acolheu a apresentação do relatório «O Estado da Saúde nas Prisões na Região Europeia da Organização Mundial de Saúde». Esta ini-
ciativa da OMS teve como coanfitriões o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça, com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, e teve lugar nos dias 15 e 16 de fevereiro, com programa repartido entre Lisboa e Porto.

Estabelecido em 1995, o Programa para a Saúde nas Prisões da OMS (Health in Prisons Programme - HIPP) promove cuidados de saúde e polí-
ticas de promoção da saúde junto da população reclusa, alinhados com as recomendações internacionais, nomeadamente as Regras Mínimas das 
Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos, conhecidas como Regras de Nelson Mandela. 

O relatório incorpora dados obtidos junto de 36 países da região europeia da OMS, com referência ao ano de 2020, e caracteriza as ações e in-
tervenções nesta área num ano marcado pelo surgimento da pandemia de Covid-19. O segundo dia da iniciativa decorreu no Auditório do Museu 
Nacional Soares dos Reis, no Porto, com painéis de debate sobre temas como a prevenção de doenças em contexto prisional e novos caminhos 
para a investigação nesta área, que Dependências acompanhou. De acordo com o epidemiologista e presidente do ISPUP, Henrique Barros, “Portu-
gal está em linha com a média do conjunto de países europeus da OMS, relativamente ao estado da saúde nas prisões”, alertando, no entanto, que 
“o facto de estar na média não quer dizer que essa média não pudesse ser muito melhor. Por isso, temos ainda de conseguir indicadores mais fa-
voráveis”. “Portugal tem um desafio a que não deve deixar de tentar responder e que é subir a média e ganhar degraus...”

Pedro Nuno Teixeira, Secretário de  
Estado do Ensino Superior

“A primeira missão que o ensino superior tem é transformar. O 
que fazemos com os alunos que nos chegam, o que motiva qual-
quer professor é a capacidade de transformar as pessoas que que-
rem saber e conhecer mais, querem superar-se. E o trabalho que 
tem sido feito com as prisões, nomeadamente a partir da Universi-
dade Aberta, em que temos hoje mais de uma centena de pessoas 
que estão em prisões a fazerem formação superior, é a concretiza-
ção disso. Neste caso, somos nós que vamos ao encontro destes 
indivíduos, fazendo-o para concretizar a nossa primeira missão, 
nomeadamente enquanto sistema de ensino superior público, 
apoiado e suportado por toda a comunidade, a capacidade para 
transformar estes indivíduos, para contribuir para a sua reabilita-
ção e para facilitar a sua reintegração quando esse momento che-
gar. Se forem mais qualificados, vão sentir-se mais facilmente par-
ticipantes desta sociedade, na qual hoje participam de forma mui-
to mais limitada.”

Henrique Barros, Presidente do ISPUP

“Compreenderia que se fizesse um programa-piloto de investiga-
ção para se fazerem estas coisas. Agora, nós já sabemos o que se 
tem de fazer. Estes são programas de saúde pública e não dos 
hospitais e se insistirmos em fazer as coisas na base da boa von-
tade quando já deviam estar em velocidade cruzeiro, é inequivoca-
mente a receita para o insucesso. Enquanto cientistas e investiga-
dores, devemos imaginar, experimentar, testar, pôr à prova as coi-
sas que ainda não sabemos como funciona. Agora, depois de sa-
bermos que o tratamento funciona, que os comprimidos existem 
– claro que os governos têm que discutir preços que são pornográ-
ficos – o que temos de ter são programas de saúde pública e não 
remendos baseados muitas vezes no conhecimento pessoal, se 
queremos estar onde gostaríamos”.



| 5

Luís Mendão, GAT

“Em relação à Hepatite C, há um dado que não percebo: onde é que 
estamos a medir anticorpos, onde estamos a medir infeção presente 
nestas pessoas? Eu trabalho num pequeno centro que recebe muitas 
pessoas acabadas de sair das prisões, para pessoas sem-abrigo e 
pessoas que usam drogas e, neste momento, a nossa confirmação de 
infeção é de cerca de 50%, ou seja, de 100 pessoas com anticorpos 
para a Hepatite C, só 50 têm verdadeiramente infeção. Por isso, pare-
ceu-me que, nalguns números, não estávamos todos a falar da mes-
ma coisa. Vejo com tristeza aquilo que parecem ser os dados encon-
trados no relatório porque Portugal fez um esforço enorme em 2014 
para garantir o acesso a todos a custos comportáveis à medicação 
para o VHC e foi mesmo um país pioneiro na Europa Ocidental nesse 
reconhecimento. E, portanto, não fazermos o trabalho de medir o que 
estamos a fazer e de verificar onde ainda temos coisas a fazer é um 
desperdício enorme. Creio que terão sido cerca de 300 milhões de eu-
ros que se gastaram em medicamentos vindos de fora com esta 
doença e na prisão parece-me extremamente fácil termos os dados 
de que precisamos e não aqueles de que não precisamos. E digo 
mais: nem toda a academia e investigadores têm igual qualidade, por 
isso, dizer que todo o saber está na academia... enfim... Até para ultra-
passar alguma visão corporativa, parece-me fundamental que a aca-
demia e a sociedade civil possam estar integradas neste trabalho”.

Graça Vilar, SICAD

“Pegando no que foi colocado aqui quanto a alguma resistên-
cia ou a um menor cumprimento do programa de vacinação que 
temos, se calhar não existe uma resposta direta para se dizer 
que há ou não razão... somos um país muito pequeno, mas não 
há dúvida de que somos muito heterogéneos. Em termos de in-
tervenção, fazemos os programas ditos nacionais, mas depois, 
regionalmente, vamos adaptando as coisas, muitas vezes sem 
sequer sabermos porquê. Uma coisa é certa: tudo é feito por 
pessoas e, naturalmente, diferentes somos; existem diferenças 
também ao longo dos anos entre as pessoas que nos dirigem e, 
também aí, assistimos a modificações, muitas vezes sem perce-
bermos porquê. Portanto, relativamente à assimetria no que res-
peita ao cumprimento do programa nacional de vacinação, no 
caso particular da vacinação para a Hepatite C, é natural que, 
por estas divergências, também institucionais, não há razão 
para se dizer por que não é 100% cumprido. Terá provavelmente 
a ver com pessoas...”

Rui Gaspar, clínico

“Sinceramente, estes números também me surpreendem um pou-
co. Por vários motivos, desde logo a confusão entre anticorpo positi-
vo e RNA positivo, depois porque, para mim, o sítio mais fácil para tra-
tar a Hepatite C é na prisão porque, se no hospital preciso de explicar 
ao doente que tem de medir a carga vírica no dia x, fazer análises e vir 
ter comigo no dia y, com inúmeras barreiras e problemas pelo meio, 
sendo que muitas vezes já nem voltam, a verdade é que na prisão eles 
estão lá e lá continuarão, em princípio, durante o tempo do tratamen-
to. Por outro lado, ao contrário do que sucedia inicialmente, os fárma-
cos estão cada vez mais baratos, por isso toda a gente tem acesso, é 
fácil prescrever rapidamente um medicamento”.
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MARGARIDA TAVARES VISITA 
UNIDADES DOS COMPORTAMENTOS 
ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS

A Secretária de Estado da Promoção da Saúde concluiu sexta-feira, 
17 de fevereiro, um primeiro roteiro de visitas às estruturas de preven-
ção, tratamento e redução de danos na área dos comportamentos adi-
tivos e consumo de álcool e drogas, no contexto dos trabalhos que es-
tão a ser ultimados no Ministério da Saúde para uma restruturação da 
organização destas valências e do Serviço de Intervenção nos Com-
portamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD).

“O nosso objetivo é não estragar o que funciona bem, mas melhorar 
o que precisa de ser melhorado”, afirmou Margarida Tavares durante 
as reuniões, onde dialogou com dirigentes e profissionais.  “Enquanto 
as dependências forem um problema de saúde pública com um im-
pacto desproporcional relativamente a outros, devemos ter um pro-
grama e uma estrutura vertical. À medida que formos eliminando esta 
realidade, iremos caminhar para a integração destas respostas dos 
cuidados gerais, mas ainda não é esse tempo”.

O roteiro tinha sido iniciado em Lisboa com uma visita à Unidade de 
Alcoologia de Lisboa, atualmente com a resposta de internamento en-
cerrada por falta de condições de infraestrutura e recursos humanos. 
Nessa ocasião, a Secretária de Estado da Promoção da Saúde esteve 
também na sala de consumo assistido de drogas na Quinta do Lourei-
ro, que foi o primeiro programa de consumo vigiado a iniciar-se no 
país, em maio de 2021.

Quinta-feira, 16 de fevereiro, a Secretária de Estado da Promoção da 
Saúde visitou a Unidade de Alcoologia de Coimbra, com 21 camas de 
internamento, a unidade com maior capacidade a nível nacional. Es-
tão previstas intervenções no edifício do Centro Maria Lucília Mercês 
de Mello no próximo ano, tendo sido identificadas oportunidades de 
expansão de atividade, mas também a necessidade de mecanismos 
de contratação dedicados a estas valências, bem como de interopera-
bilidade dos sistemas de informação para garantir a referenciação e a 
continuidade de cuidados.

Ainda sexta-feira, 17 de fevereiro, Margarida Tavares começou por 
visitar a sala de consumo assistido do Porto, um projeto-piloto da au-
tarquia junto ao bairro da Pasteleira, que está a funcionar desde agos-
to de 2022, com mais de 600 utentes atendidos nos primeiros três me-
ses. A Secretária de Estado dialogou com os profissionais que traba-

lham diariamente nesta unidade, onde são também feitos rastreios de 
VIH, hepatite C e tuberculose, e com alguns utentes que utilizam esta 
sala para consumo com condições de segurança e higiene, o que du-
rante décadas não foi possível.

Seguiu-se uma visita à Unidade de Alcoologia do Porto Dr. José Bar-
rias e à Unidade de Desabituação do Norte, instalações inauguradas 
em 2010, e uma reunião com os responsáveis e profissionais.

Um dos temas destacados foi a necessidade de melhorar a articula-
ção destas unidades com a rede do SNS, tanto ao nível dos cuidados 
primários como dos hospitalares, por forma a garantir mecanismos 
de referenciação e partilha de informação mais ágeis e efetivos. A ne-
cessidade de combater o estigma nesta área foi outro tema suscitado 
ao longo das visitas. “Temos tendência a rejeitar aquilo com que não 
conseguimos lidar. A formação e o conhecimento sobre a adição são 
o caminho para a integração”, defendeu Margarida Tavares.

Por fim, a Secretária de Estado da Promoção da Saúde visitou a Co-
munidade Terapêutica da Ponte da Pedra, em Matosinhos, uma das 
três unidades públicas a nível nacional, atualmente com 15 utentes 
admitidos.

“Acredito que quando conhecemos as pessoas e presenciamos os 
locais vividos pelos utentes e profissionais, a nossa capacidade de 
avaliação e decisão é diferente”, concluiu Margarida Tavares, em de-
clarações à Revista Dependências.

Tem vindo a realizar visitas às instituições que intervêm em CAD…
com que objetivo?

Margarida Tavares - Com o objetivo de conhecer a realidade. Como 
sabem, estamos num momento em que está em curso uma reestrutu-
ração de toda a resposta do Ministério da Saúde no âmbito dos CAD e, 
portanto, faz todo o sentido para mim, mesmo tendo alguma noção da 
realidade e tendo tido, ao longo da minha vida profissional, contacto 
com esta área, por motivos óbvios, sendo médica especialista de 
doenças infeciosas, precisava de conhecer a realidade e falar com as 
pessoas. Temos tido múltiplas reuniões com várias partes interessa-
das e atores que integram esta resposta, mas também precisava de 
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MELHOR SAÚDE NAS PRISÕES

“É uma honra e uma responsabilidade acolher este encontro”, afirmou o 
Ministro da Saúde esta quarta-feira, 15 de fevereiro, na abertura da confe-
rência da OMS/Europa que apresentou em Portugal a segunda edição do 
relatório ‘O Estado da Saúde nas Prisões da Região Europeia da OMS’. Ma-
nuel Pizarro evocou as alterações legislativas e protocolos concretizados 
nos últimos anos nesta área, que permitiram iniciar a reforma das unida-
des forenses do SNS e instalar balcões SNS24 na maioria dos estabeleci-
mentos prisionais, reconhecendo que é preciso agora potenciar os proje-
tos que correm bem e corrigir lacunas. Na intervenção de abertura do en-
contro, o Ministro da Saúde agradeceu também a todos os profissionais 
que trabalham, direta e indiretamente, nas respostas de saúde à popula-
ção privada de liberdade. “O SNS tem muitas linhas da frente e esta é tam-
bém uma delas”, afirmou.

No início dos trabalhos, o Ministro da Saúde anunciou a constituição de um 
grupo de trabalho que junta os Ministérios da Saúde, Justiça e Ciência e Ensi-
no Superior e que irá avaliar as medidas existentes e propor um “Plano Opera-
cional para a Saúde” nos estabelecimentos prisionais. “O objetivo é só um: 
assegurar que a saúde, no contexto prisional, é garantida com igualdade, qua-
lidade e efetividade”, reforçou.

“No âmbito da reforma da lei da Saúde Mental, o Governo português está 
empenhado em rever o quadro que permite que um cidadão inimputável por 
doença mental não seja preso, mas tenha na prática um internamento perpé-
tuo”, afirmou ainda o governante. “Da mesma forma que a prisão perpétua foi 
abolida em Portugal em 1884, não é isto que queremos. Fomos um país pio-
neiro e o relatório que hoje aqui é apresentado mostra que Portugal é um dos 
cinco países da região europeia que não aplica penas de prisão perpétua. 
Essa referência enche-nos de orgulho, mas estamos conscientes de que au-
menta também a exigência sobre as nossas políticas de integração e reabili-
tação social”, acrescentou.

Uma “oportunidade” que não pode ser desperdiçada
O encontro, presencial e online, juntou mais de duas centenas de partici-

pantes, debatendo temas como a necessidade de melhorar os sistemas de 
informação, mas também assegurar a continuidade de cuidados durante a 
pena/medidas de internamento e transição para a comunidade.

No encerramento do primeiro dia dos trabalhos, a Secretária de Estado da 
Promoção da Saúde, Margarida Tavares, realçou que a realização desta con-
ferência em Portugal estimula o país a reconhecer as limitações e potenciali-
dades nesta área. “Esta exposição tem riscos porque mostra as nossas lacu-
nas e fragilidades, mas tem muito mais vantagens”, afirmou.

A Secretária de Estado identificou como prioridade melhorar os sistemas 
de informação, uma ideia partilhada por vários intervenientes. “Temos de fa-
zer um diagnóstico das nossas limitações técnicas, questionar de que dados 
precisamos e como vamos obtê-los. Temos todos de fazer a nossa parte”, 
apelou.

Margarida Tavares alertou ainda que, para muitos reclusos, as respostas 
de saúde nas prisões são o primeiro contacto com ações de prevenção e pro-
moção da saúde. “Não podemos desperdiçar esta oportunidade de contribuir 
também, por esta via, para uma reintegração plena”.

conhecer a estrutura e de ouvir as pessoas no seu local de trabalho e 
até encontrar-me com alguns utentes. Acredito que, quando conhece-
mos as pessoas e presenciamos os lugares vividos pelos utentes e 
pelos profissionais, a nossa capacidade de decisão e de raciocínio so-
bre as coisas é diferente. É por isso que estou a visitar esses lugares.

Uma forma de promover a saúde, com mais humanismo?
Margarida Tavares - Não faz sentido saúde sem humanismo. Para 

mim, cuidar é por si só um ato humano e que tem de ser o mais huma-
nizado possível. Também me considero uma humanista e a minha vi-
são sobre esta área, como outras, é uma visão eminentemente huma-
nista. Só pode ser assim. Gostaria que esta área fosse particularmen-
te humanizada... a estrutura só por si não faz sentido sem pensarmos 
os recursos e os utentes. Para termos uma visão completa é impor-
tante conhecermos o melhor possível o terreno, das pessoas aos edi-
fícios até.

A sua visita a esta comunidade terapêutica tem algum significado 
especial?

Margarida Tavares - Fizemos um roteiro que, de algum modo, con-
templa situações de oportunidade, ou seja, por vezes aproveitamos o 
momento e queria conhecer pelo menos alguns exemplos das estrutu-
ras públicas que respondem às várias adições e, portanto, hoje pro-
porcionava-se a possibilidade, em termos de distância e de tempo, de 
visitarmos esta comunidade. Não vou dizer que cheguei ao fim do ro-
teiro, se calhar ainda não, vamos analisar o que vimos e o que nos fal-
ta ver. Hoje completámos a visita aos três centros de alcoologia, algo 
que pretendia efetivamente fazer, quanto a outras estruturas temos 
variado, uma vez que são muito mais dispersas em termos de tipolo-
gia e de geografia.

Sei que ainda no final do ano passado nos dizia que estava para 
breve a atualização das convenções com as comunidades terapêuti-
cas...

Margarida Tavares - E continuo a dizer. É necessária e certa uma 
atualização das mensalidades. Neste momento, o que o Ministério da 
Saúde está a fazer, apenas, é discutir o montante. Queremos que se 
aproximem a visão das finanças e a nossa. Também temos de fazer o 
nosso trabalho e estamos a tentar fundamentar o melhor possível 
essa necessidade, ou seja, não nos contentamos com aquilo que nos 
foi apresentado como possibilidade pelas finanças. É apenas essa a 
questão. Que a atualização vai existir é certo, estamos a tentar que 
seja a melhor possível.


