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Editorial
Na presente edição de Dependências,
inaugurámos um novo formato editorial que
pretendemos, acima de tudo, mais legível
e fácil de consultar. Com uma orientação
temática mais sistematizada e formatada
em género e assunto a que pretendemos
conferir continuidade e com a remodelação
da nossa edição electrónica, tentaremos almejar, também ao nível da forma, uma resposta mais satisfatória ao nível da transmissão de conteúdos.
E é nestes termos que nos apraz registar parte da agenda que constitui estas páginas. Dependências orgulha-se, passado
meio ano desde a inauguração da publicação da rubrica Investigação em Português,
de ter testemunhado, em termos de produção de conhecimento, pioneirismo, qualidade,
aplicabilidade prática medida na própria intervenção que resulta dos estudos publicados e
até… a curiosidade suscitada para além das nossas próprias fronteiras. Desta feita, é Félix
Carvalho e a sua equipa da Faculdade de Farmácia quem, a partir de um estudo sobre os
efeitos do consumo de ecstasy, demonstram os mecanismos que levam ao efeito neurotóxico produzido ao nível dos neurónios e à toxicidade no sistema nervoso, levando assim, e
uma vez mais, a investigação produzida na língua de Camões às mais prestigiadas revistas
científicas internacionais.
É igualmente nestes termos que Dependências publica uma reportagem realizada na
CLAT 4 – a Conferência Latina sobre Redução de Danos, que se realizou em Milão e antecede a edição portuguesa que, no próximo ano se realizará no Porto sob a égide da APDES
– onde a representação portuguesa se distinguiu, nomeadamente em termos de divulgação
de práticas inovadoras. A actuação de equipas de rua, como o GIRUGaia, que operacionaliza
já programas como a troca de pratas e preconiza a necessidade de implementação de um
“kit fumado”, perspectivando, inclusivamente, a premência da criação de um cachimbo, o
vulgo “caneco”, para o consumo de cocaína, ofereceram uma nova perspectiva sobre a actuação em redução de riscos e cativaram a atenção das congéneres europeias. O mesmo aplica-se à intervenção em contextos festivos, de que foi exemplo a participação do Check-in ou
da emergente criação de uma associação de utilizadores, neste caso… a CASO. Do evento,
resultou ainda um conjunto de propostas levadas pela delegação portuguesa que visa uma
melhor e mais concertada intervenção ao nível da redução de danos nos países aderentes.
Dependências marcou igualmente presença no seminário realizado em Coimbra pelo IREFREA, do qual resultou a publicação de um estudo realizado em dez cidades portuguesas,
“A cultura recreativa como instrumento de Prevenção de comportamentos de risco”, o qual
deverá constituir um referencial em termos de intervenção em prevenção e redução de riscos em contextos de lazer.
Finalmente, e numa expressão de democracia que nos agrada particularmente, marcámos presença numa tertúlia promovida no Porto pela concelhia local do CDS, subordinada
ao tema “(Des)Caminhos na Cidade”. Como nos foi possível testemunhar in loco, duas premissas fundamentais a realçar: primeiro, o facto de um dos responsáveis ter focado a necessidade de ouvir, confrontar e aprender com técnicos do terreno, pessoas experimentadas
na área que possuem uma visão fundamentada em evidências, ainda que diferente, daquela
que é comungada no seio do centro direita portuguesa. Depois, o testemunho de outra responsável pelo partido e pela organização, que aponta para uma declivagem relativamente
à ideologia dominante no partido acerca da implementação de estratégias e ferramentas
de redução de riscos, como sejam a criação de salas de consumo assistido ou a troca de
seringas em meio prisional, elegendo mesmo como desafio a tentativa de instaurar na sua
concelhia uma postura crítica mais concomitante com evidências científicas. Um aparte: a
pessoa em questão viveu recentemente, in loco, uma experiência enquanto técnica estagiária ao serviço de uma comunidade terapêutica que intervém sobre toxicodependentes que
ali chegam com consumos extremamente problemáticos, muitos dos quais ingressam em
programas de substituição. Talvez fruto da i(donei)dade da pessoa em questão, muitos se
sentiriam gratificados por a justificar pela “idade da inocência”… Tendo que escolher, optaria pela idade da coerência…
Não poderia ainda deixar de registar um especial agradecimento às inúmeras respostas
recebidas na sequência da campanha de assinaturas que recentemente lançámos. Mais que
o fundamental suporte financeiro que representa para um projecto editorial desta natureza, fica o encorajamento de todos aqueles que tornaram possível esta aventura e que, ainda
hoje, constituem objecto, destinatário e principal razão da nossa existência. A todos, o nosso agradecimento e a vontade de continuar a produzir em Dependências informação com
substância. O vosso apoio “psicoactiva-nos”…
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Já que não há (ainda) regionalização…
As políticas devem medir-se pela proximidade
e implicação do cidadão
Adepta confessa da regionalização,
Isabel Oneto revela-se, acima de tudo,
como uma política todo-o-terreno. Pouco
dada a longas paragens por gabinetes, a
Governadora Civil do Porto é vista, junto
de técnicos e corpos de voluntariado,
a operacionalizar campanhas junto das
populações destinatárias, a diagnosticar
e acompanhar situações de carências e
desigualdades sociais, preferencialmente
no seu campo político de eleição: o
terreno. Por isso, preconiza a eﬁcácia
de qualquer medida política em função
da proximidade para com os cidadãos.
Os mesmos que, de acordo com a
representante do Governo no distrito do
Porto desde 2005, devem constituir parte
integrante dos centros decisórios.
Em entrevista a Dependências, Isabel
Oneto fala de proximidade enquanto a
ponte que deve ligar política e populações,
versando ainda algumas das mais
prementes problemáticas que assolam
actualmente o distrito que governa.

Dep – O que pode fazer a Governadora Civil do distrito do Porto em benefício das vertentes sociais como o combate às toxicodependências
e à exclusão social?
Isabel Oneto (I.O.) – O que o Governador Civil pode fazer, no âmbito das
suas atribuições enquanto coordenador dos serviços por contratos, é
verificar se, em termos de acompanhamento, aquilo que compete ao
Estado, e na sua relação com as outras entidades, se assumem os objectivos propostos que vão de encontro à prevenção, à diminuição dos
consumos e das desigualdades e ao apoio a instituições que operem
nestas áreas. Realizamos reuniões periódicas com o Director Regional
do IDT e com a Segurança Social, procurando saber se, nessa perspectiva, as políticas estão a ser implementadas e se os meios são ou não
suficientes para implementar essas políticas.
Dep – Poderia então definir-se a figura do Governo Civil como uma
ponte entre o cidadão e as estruturas públicas?
I.O. – Exactamente. Aliás, nós somos não só um representante do Governo no distrito como também nos distritos somos o provedor do cidadão junto do Governo. Trata-se de uma função que não apresenta um
só sentido, tem duas vias. A de constatar se no distrito as políticas do
Governo estão a ser seguidas mas também a de fazer chegar ao Governo as preocupações que o distrito sente.
Dep – Recentemente, constatou a necessidade de auscultar melhor as
instituições que operam na área das toxicodependências, de as juntar
no sentido de poder dar uma melhor resposta em nome do Governo Civil do Porto face às problemáticas. Pelo que verificou até ao momento,
parece-lhe existir uma verdadeira rede social no Porto?
I.O. – A rede social foi formalmente contratualizada mas, tanto quanto
sei, ainda não está no terreno. O Governo Civil subscreveu também,
enquanto parceiro da rede social, mas não tivemos mais nenhum contacto. O que me parece necessário – e tem sido sempre essa a minha
preocupação - é que os problemas se detectem e resolvam no terreno.
É preciso estar com as pessoas e falar com elas para resolver qualquer
problema. Não é só este. Existe igualmente o das crianças em risco…
Há um conjunto de sinais para a comunidade que esta tem, não só que
saber ler mas também actuar, sendo certo que se trata de uma responsabilidade de todos. É evidente que podem existir instituições com
responsabilidade para resolver mas os alertas são responsabilidade de
todos. Da mesma forma que, há uns anos atrás, havia um ditado que
dizia que entre marido e mulher ninguém meta a colher, hoje já não é
assim. Por isso, a violência conjugal é crime público e já existe denúncia. Por outro lado, as pessoas também começam a entender que o
poder paternal é um poder funcional, que existe em função das necessidades do menor e não um poder absoluto. Também aqui já existe a
noção de que existe a necessidade de a comunidade intervir. Mas tudo
isto resolve-se no seio da comunidade. Como costumo dizer, Bruxelas
não vem detectar a situação de uma criança em risco. É uma questão
de proximidade e de implementação de políticas de proximidade, mas
também de prevenção e de consciencialização das comunidades de
que elas têm capacidade para prevenir, detectar e resolver situações,
sejam de crianças em risco, sejam de toxicodependências ou outras.
Creio que o factor comunidade é extremamente importante. Não é por
acaso que sou regionalista, pois considero que há determinado tipo de
políticas em que a proximidade e a implicação do cidadão na decisão é
fundamental para o seu êxito. E para que haja um espelhar nas políticas
daquilo que é o sentimento dos cidadãos têm que existir forçosamente
políticas de proximidade.
Dep – É essa a sua missão enquanto Governadora Civil do Porto, a de
aproximar mais o Governo dos cidadãos e vice-versa?
I.O. – É essa a minha preocupação. O Governador Civil é o representante do Governo no distrito mas tem competências próprias em que actua
como um verdadeiro serviço desconcentrado. Estou a falar de áreas
como a protecção civil e a segurança, em que o Governo Civil é um serviço desconcentrado do M.A.I. No âmbito da protecção civil, por exem-
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plo, o que fizemos logo no primeiro ano, em 2005, foi ir para o terreno e
ver se as coisas estavam a funcionar. É ir ver se há meios, se os mesmos
são suficientes e estão coordenados, o que falta, se as viaturas têm
combustível e água, se os agentes de protecção civil eram devidamente
alimentados, pedir muitas vezes a presença dos presidentes de junta,
que são uma peça vital na protecção civil, no sentido de identificarmos
necessidades especiais relativamente às suas populações, às acessibilidades dos seus territórios… Por tudo isto considero tão fundamental a
nossa presença no terreno. Uma coisa é ter uma versão relatada e outra
é tê-la vivida e eu acho que qualquer político tem que viver as situações
para ter a percepção correcta da realidade e estar mais próximo da
resposta e da solução.
Dep – Pelo que dá a entender, considera fundamental a construção de
diagnósticos baseados em evidências. Esse diagnóstico existe relativamente às carências sociais da população portuenses?
I.O. – Existe, não apenas na medida daquilo que nos é reportado pelos
serviços concentrados mas também pela actuação no terreno. Não é
que o Governo Civil tenha que comunicar e tornar público todos os sítios
onde vai mas há situações em que, apercebendo-nos que existe determinado problema ou carência, procuramos intervir. O que interessa é
que a solução seja encontrada. E isso passa muitas vezes pela nossa
ida ao terreno. Aí, a agilização de respostas torna-se muito mais fácil.
Dep – E como reagem depois as instituições portuenses às solicitações do Governo Civil?
I.O. – Eu entendo que há uma característica muito própria das gentes
do Norte, que têm um sentido de solidariedade e de justiça muito grande e que são, por natureza, reivindicativas e mobilizadoras para causas.
Essa é uma mais-valia que não se pode perder. Por isso é que o Norte
é tão rico em colectividades, em associativismo, na capacidade de organização para dar respostas. Por isso entendo que deve ser fomentado o associativismo, porque não respostas sociais que não partam de
uma conjugação de esforços entre o Estado e a comunidade. Só um
esforço em cooperação e em rede entre estas entidades permite alcançar respostas efectivas porque nem o Estado é absoluto na resposta
a dar, nem pode achar toda a resposta nas instituições privadas. Por
isso existe o PARES e todo um conjunto de programas. Ninguém pode
subestimar, por exemplo, o papel do voluntário de acção social, que é
insubstituível, não só pelo trabalho que presta mas essencialmente pelo
carinho, afectividade e dedicação que tal figura representa. E não quero
com isto dizer que os profissionais não o tenham igualmente.
Dep – De acordo com um estudo recentemente publicado, estimam-se
em cerca de 3 mil os sem abrigo a residir nas ruas do Porto. Por outro
lado, de uma forma mais subjectiva, muitos têm alegado que a Câmara
Municipal se tem demitido das suas responsabilidades relativamente
às questões sociais, apontando como exemplo o abandono do Programa Porto Feliz. De que forma poderá o Governo Civil do Porto mediar
estas questões e tentar encontrar respostas?
I.O. – O encerramento do Porto Feliz não se deveu propriamente a decisão da Câmara Municipal mas do IDT que entendeu que não existia
uma coordenação efectiva entre as duas instituições. A questão dos
sem abrigo está a ser estudada e estão a ser procuradas soluções para
o problema. Nós fizemos um levantamento de todas as instituições que

trabalham nessa área, no sentido de criarmos uma rede em que também participe a Segurança Social que possa dar resposta às situações
encontradas. É evidente que o problema existe, temos é que pensar que
cada caso é um caso e tem que ser tratado como tal pois não existem
situações iguais nesta matéria. Cada caso exige um determinado tipo
de intervenção e têm que existir técnicos que saibam fazer a abordagem
inicial, têm que haver técnicos que saibam dar continuidade ao trabalho
de apoio e, mais tarde, terá que ser conduzido um trabalho de acompanhamento. E temos ainda que perceber que as causas que explicam a
existência destes fenómenos também são múltiplas e encontram-se na
própria natureza humana, portanto, seria utópico termos a pretensão
de conseguir de encontrar uma solução universal ou erradicar completamente o problema. Agora, temos que ser incessantes na procura de
respostas. E ninguém consegue prever, no futuro, que tipo de situações
poderão degenerar no isolamento social ou na ruptura. E é disso que
as pessoas têm que ter consciência: é que nenhum de nós está livre de
amanhã estar “do outro lado”. É essa dimensão humana que tem que
ser aferida caso a caso.
Dep – Voltando à questão do Porto Feliz, foi solicitada a sua colaboração no sentido de tentar mediar o conflito entre o IDT e a Câmara
Municipal do Porto?
I.O. – Não. Acompanhei mas não fui chamada a intervir no processo.
Dep – Já tentou interpelar a Câmara Municipal do Porto no sentido de
os portuenses não saírem prejudicados da situação?
I.O. – Isso passa pela capacidade de resposta do IDT e, nesse sentido,
tive reuniões com os responsáveis daquele Instituto no sentido de saber
o que estava a ser feito relativamente à matéria em questão. Creio que
o IDT tem autonomia suficiente para decidir quem deve eleger como
parceiro na implementação das suas políticas. O que me compete a
mim é procurar saber se existe ou não capacidade de resposta face
à problemática e, tanto quanto sei, o IDT tem vindo a tomar conta do
processo e, em função daquilo que recebeu e encontrou, adaptou a
resposta e está a fazê-lo de uma forma bastante activa. Tenho acompanhado o processo de forma muito interessada e participativa desde
a transferência de competências e constato que as políticas que o IDT
tem implementado são perfeitamente adaptadas às necessidades que
encontrou no terreno.
Dep – Não a assusta o facto de um município como o do Porto não
estar ainda a cumprir com um dispositivo legal como a constituição e
operacionalização da rede social?
I.O. – É evidente que a dificuldade de mobilização de meios e de
recursos para dar respostas deve ser sempre evitável. Eu não conheço as razões da Câmara para não ter a rede social a funcionar
a 100 por cento ou para a sua implementação. Sei que não se trata
de caso único no país, agora, a única coisa que posso assegurar em
relação a essa matéria é que o Governo Civil do Porto está disposto
a apoiar a Câmara em tudo o que for necessário para que haja uma
rede a funcionar a 100 por cento nos moldes idênticos aos dos outros concelhos. Se a Câmara assim o entender estamos pois disponíveis para dar esse apoio, nomeadamente através do contacto com
as instituições que integram a rede para agilizar a cooperação e o
funcionamento da mesma.

Campanha de prevenção rodoviária:
distribuição de alcoolímetros foi um sucesso
“Juntamente com a FAP desenvolvemos uma campanha de prevenção da segurança rodoviária, neste caso, na componente do consumo em excesso de álcool. Aquilo que pedimos
foi a distribuição de flyers com alcoolímetros e campanhas no ensino secundário e no universitário pela via da FAP para que haja uma sensibilização para a não condução sob o efeito do álcool. Essa campanha teve uma primeira edição e será repetida, pois considerámos
extraordinária a adesão das pessoas que abordámos. Eu estive a fazer essa distribuição e
constatei que a adesão que as pessoas tiveram em relação à campanha foi excelente. Perceberam a preocupação que é também a sua preocupação. Tentámos explicar às pessoas
que beber não é crime, que o que é crime é beber sob o efeito do álcool. Que podem beber
mas têm que ter consciência de que essa conduta implica limitações em termos de condução. Fizemos essa distribuição com o corpo de voluntários da Maia, que foi inexcedível e
houve muitas pessoas a fazer logo ali o teste e a optar por deixar ficar o seu carro e preferir
outras alternativas para regressar a casa. E, lá está, fruto do diálogo com as populações,
conseguimos que a receptividade a esta campanha tivesse sido tão satisfatória.”
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Um referencial para a noite
Comportamentos e Factores de Risco em Espaços de Diversão Nocturna foi o tema do Seminário Irefrea 2007,
realizado nos passados dias 6 e 7 de Dezembro na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. O prato forte
do evento, que contou com uma massiva presença de técnicos afectos à área das toxicodependências, com
especial ênfase para a prevenção e redução de riscos, centrou-se na divulgação dos dados resultantes de dois
estudos realizados pelo Irefrea, “A cultura recreativa como instrumento de Prevenção de comportamentos de
risco”, a que corresponderam duas investigações, uma realizada em 9 cidades europeias e outra em 10 cidades
portuguesas. Num seminário que contou com as participações de Fernando Mendes, Amador Calafat, João
Goulão, Paula Marques, Paula Andrade, entre outras personalidades internacionais ligadas ao grupo Irefrea
foi ainda apresentado o KaRen, um kit para avaliação da vida nocturna recreativa. Dependências entrevistou
Amador Calafat e Fernando Mendes e apresenta-lhe ainda um resumo do estudo português. De referir que os
dados apresentados estão já disponibilizados e que os indicadores foram investigados por cidade. Dependências
apresenta uma média dos valores encontrados nalguns indicadores no conjunto das cidades estudadas.

Amador Calafat
Dep – Que principais conclusões se podem retirar do estudo realizado pelo IREFREA nestas
nove cidades europeias?
Amador Calafat (A.C.) – O estudo é muito amplo,
pelo que permite retirar inúmeras conclusões.
Por um lado, temos a constatação da violência,
um facto comum ao mundo das discotecas,
muito embora exista também e logicamente diversão e gente que não tem problemas. Outra
conclusão diz-nos que as bebedeiras são muito
frequentes em todos os países, sendo que quase 70 por cento dos jovens, tanto rapazes como
raparigas, embebedaram-se no último mês, de
acordo com o estudo. Outras conclusões têm a
ver com as práticas sexuais de risco, nomeadamente com a não utilização de preservativo, algo que sabemos estar também relacionado com o consumo de drogas. Maior consumo de droga associado a consumo
de álcool significa menor utilização de preservativo. Também sabemos que aqueles
que aliam o consumo de álcool com drogas têm mais tendência para conduzir ou
para ser conduzido por alguém que tenha consumido excessivamente álcool do que
aqueles que apenas bebem. Relativamente ao tipo de composição da rede de amigos, sabemos ainda, por exemplo, que aqueles que consomem menos tendem a integrar grupos de jovens que também não consomem, a serem moderados, a ajudar
os outros, enquanto que os que consomem mais têm, normalmente, um grupo de
amigos mais problemático.
Dep – É possível constatar a existência de uma nova organização social a partir dos
indicadores obtidos?
A.C. – Sim, é evidente que a diversão é algo fundamental na vida de hoje. Os mais
velhos da sociedade actual constatam que, no seu tempo de juventude, viajava me-

nos, tinha muito pouco tempo de férias e, normalmente, passava-o em casa e saía-se
muito pouco. Actualmente, jovens e adultos tendem a sair muito mais, a divertirse mais e esta é uma questão muito difícil de criticar. O que tentamos fazer neste
tipo de investigações é, precisamente, introduzir a dimensão crítica também nestas
questões pois, claro, a diversão não está isenta de riscos, especialmente quando
representa tantas horas, tantos fins-de-semana, que requer um esforço físico muito
intenso…
Dep - … E é possível reduzir danos neste tipo de contextos?
A.C. – Não será fácil porque a indústria associada dispõe de muitos mais meios
do que nós que nos dedicamos à prevenção para pensar em como promover que
os jovens consumam e se divirtam mais. Seguramente, faz falta a existência uma
plataforma em que a indústria, a sociedade em geral e os profissionais dedicados
à prevenção pensem e trabalhem em torno destas questões e tentem alterar tudo
aquilo que seja alterável.
Dep – Essa nova organização social dos jovens constitui para vocês, técnicos da
área da prevenção, uma oportunidade de actuar ou um risco?
A.C. – Aquilo que constatamos é que quem sai para se divertir aos fins-de-semana
são pessoas normalizadas, de classe média ou média-alta, que tem dinheiro, que
estuda. No entanto, vemos que estas pessoas encaram o consumo de drogas e o
risco como um aspecto positivo das suas vidas e, como são pessoas dotadas de
capacidades, conseguem, mais ou menos, conviver com estas situações sem que
as mesmas signifiquem um excesso de problemas. Enquanto agentes da prevenção
não podemos, obviamente, aspirar a alterar a ordem do mundo mas devemos, isso
sim, introduzir alguns elementos de crítica em tudo isto, pois estamos perante câmbios sociais muito importantes. Há que fomentar a existência de um pensamento
crítico, as famílias devem saber quer os seus filhos se socializaram desta forma e
que têm agora um papel a desempenhar que antes não tinham.
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Fernando Mendes
Dep – Que principais conclusões e proveitos retira da realização deste seminário?
Fernando Mendes (F.M.) – Creio que tivemos bons trabalhos, boas apresentações,
mostrámos aquilo que desenvolvemos, falámos das questões que se afiguram mais
importantes em termos de terreno… Agora, aquilo que pode ser feito daqui para a
frente já não passa tanto por nós mas pelo que as pessoas quiserem e puderem vir
a implementar utilizando os dados que temos. Seremos sempre parceiros, o que
considero fundamental.

que a lógica da redução de riscos não combate
a lógica da indústria como deveria mas é só
uma questão de puxar a outra componente e
também é verdade que, se já temos equipas de
redução de riscos, talvez não precisemos das
outras…

Dep – A par do estudo realizado nas 9 cidades europeias foram igualmente divulgados os dados resultantes de um outro estudo realizado em 10 cidades nacionais.
Que principais conclusões se podem retirar do mesmo?
F.M. – Relativamente ao que estudámos, há que ter uma atenção particular a esta
gente porque há ali dados, no mínimo preocupantes. Nomeadamente, a questão
dos consumos, a questão do álcool, a associação deste à condução, dados muito
concretos que dizem que, aos fins-de-semana, este grupo em particular teve um
grande aumento em termos de instabilidade, idas aos hospitais…

Dep – Estarão os jovens condenados a não poderem divertir-se “à sua maneira”?
F.M. – Não, muito pelo contrário. Creio que estão condenados a divertir-se e cada vez mais.
Eventualmente, teremos que introduzir na nossa educação a questão do divertimento. Pode
não ser uma coisa feia e pecaminosa e ser vista
e aprendida como algo bom e comum. Se já se
educa para tantas coisas, por que não educar para o prazer e para o bem-estar?

Dep – Esses dados obrigam à criação de um novo paradigma de intervenção junto
dessas populações e desses contextos?
F.M. – Sim, tal como foi aqui dito. Aliás, gostei de ver aqui as equipas do PIF, aquelas
que estão a trabalhar no terreno. As pessoas empenharam-se na discussão e se isto
lhes vai valer de alguma coisa, então creio que já valeu a pena realizar o seminário.

Dep – Este relatório também alerta para a necessidade de envolver os pais ao nível
da prevenção…
F.M. – Pois, se analisarmos os dados e os quisermos justificar, constatamos que,
das duas uma: ou os pais estão distraídos ou enganados ou estão deliberadamente
a aceitar tudo isto.

Dep – De que forma será disponibilizada a consulta do estudo?
F.M. – O estudo irá ser alvo de várias publicações, em artigos e, depois, num livro.

Dep – Não só como técnico mas também enquanto pai, encara os dados resultantes deste estudo como uma ameaça ou como uma oportunidade?
F.M. – É certamente uma oportunidade. Se pudermos intervir, tornando os pais
mais conscientes disto, teremos uma base comum para discutir com eles. Saber
por que são assim, por que se comportam desta maneira. Agora, também há uma
questão: os pais que queríamos não estarão, certamente aqui. E é a esses que
temos que chegar.

Dep – Haverá alguma componente analítica ou será algo meramente estatístico e
descritivo?
F.M. – Haverá uma componente analítica.
Dep – E como poderão os indicadores obtidos reverter a favor da prática ou da
intervenção nos territórios? Existe alguma estratégia delineada ou pensada por
parte do IREFREA?
F.M. – Para já, vamos aproveitar os três documentos de que temos estado a falar, os
quais já estão traduzidos, apenas estamos a tratá-los em termos gráficos e disponibilizá-los às pessoas interessadas. São os documentos respeitantes à cidade, da
área recreativa e das discotecas. Se as pessoas pretendem fazer um levantamento
ou uma intervenção, não precisam de inventar nada nem gastar recursos porque os
dados já estão ali e inclusivamente testados. Por outro lado, há dados que decorrem
do próprio estudo que, se as pessoas assim o entenderem, podem utilizar associados para justificar uma intervenção.
Dep – Actualmente, temos equipas de rua a intervir ao nível da redução de riscos
e minimização de danos nestes contextos mas, prevenção parece que ainda não
existe…
F.M. – Não. A ideia consiste em as equipas de rua poderem aproveitar isto para também poderem fazer qualquer coisa em termos de prevenção. Por vezes, parece-me

Dep – Em que consiste o KaReN – Kit for Assessment of recreational Nightlife
– hoje apresentado?
F.M. – Esse é o tal kit que contém os três documentos, para a cidade, para as áreas
recreativas e para as discotecas e que estará disponível em português já na próxima
semana.
Dep – Mantém a esperança de que as intervenções realizadas no terreno em Portugal se comecem a basear definitiva e exclusivamente em evidências científicas
como as produzidas a partir deste estudo?
F.M. – A partir do momento em que haja mais dados como estes que justifiquem as
intervenções, que as intervenções provem a sua eficácia, então acredito. Até lá, esperarei, como S. Tomé, para ver. Não estou a culpar ninguém neste sentido mas havia
um défice de informação, havia um défice de programas. Informação passa a haver,
os programas têm que ser avaliados, depois vamos então ver os resultados e, aí, se
provarem eficácia, digo que sim. Mas sei que temos um caminho longo a percorrer.

Maria do Rosário Mendes
Saídas, Amigos e Álcool foi o título da apresentação
realizada por Maria do Rosário Mendes durante o
seminário. Um estudo que obedeceu ao modelo
hegemónico (sujeito-grupo-roteiro-contexto-consumos), que versou os comportamentos de risco associados aos consumos e elegeu como amostra sujeitos com idades compreendidas entre os 16 e os
30 anos. Procurar compreender os jovens em toda
a sua dinâmica (escola, dinheiro, sexo, amor, amigos, estilo, aparência, roupa, cigarros, pastilhas, álcool , música, personalidade, etc.) foi um dos objectivos perpetrados. Dependências destaca algumas
das conclusões obtidas por Maria Mendes a partir
do estudo realizado.
Grupos – Redes de amigos
Grupos Estáveis – 82,8% dos sujeitos sai normalmente com o mesmo grupo de amigos
e 81,9% afirma ficar com esse grupo toda a noite
Número médio de elementos por grupo – 4,63
Ter outros amigos que não costumam sair – 88,2%
Grupos são constituídos por pessoas que têm os mesmos gostos pelos locais de saída
(91,6%), os mesmos hábitos de consumo (87,7%) , e que já se conhecem há muito tempo (92,7%)
Roteiros
O que é “sair à noite”? Pelo tipo de respostas obtidas apercebemo-nos que sair à noite engloba três modalidades:
- Frequentar um café (saída curta, até por volta das 24hrs)
- Frequentar um café e um bar (saída média, que acaba por volta das 3hr ou 4hr)
- Frequentar um café e/ou bar e uma discoteca (saída longa, até as 7hr)
Verificou-se ainda que os roteiros dos grupos são estáveis, previsíveis, essencialmente na
faixa etária entre os 16 e os 22 anos (altura em que é dada muita importância ao grupo

de amigos e em que há um maior sentimento de independência).
Nesta faixa etária mais nova, há uma “ritualização” do sair à noite. Os grupos são mais
estáveis.
Contexto
Locais de Risco vs Locais Não-Risco/Mainstream
Os locais/contextos para onde os grupos se dirigem não podem ser catalogados. Um
mesmo local pode ter um ambiente bastante diferente conforme o tipo de grupos que
o frequentam: Dia da semana; Noite temática (música africana, música alternativa, ladies night...)
Consumos - Álcool
1º consumo – 14,96 anos; Ter um acidente automóvel – 3,87%; Ficar magoado num acidente automóvel – 7,52%; Teve problemas com as Autoridades – 4,5%; Conduziu alcoolizado (1 a 3 vezes nos últimos 30 dias) – 19,13 %; Andou num carro conduzido por alguém alcoolizado (1 a 3 vezes nos últimos 30 dias) – 37,83%; Utilizou álcool para ajudar
a ter experiências sexuais novas, excitantes e fora do comum – 77,9%; Teve a maior parte
das relações sexuais sob a influência do álcool – 14,5%; Envolveu-se em discussões devido ao consumo – 11,07% ou teve problemas com amigos devido ao consumo 12,6%; Dívidas – 6,13%; Sentir-se indisposto depois do consumo – 14,55%; Quantas vezes bêbedo
nas (últimas 4 semanas) – 1,97
Conclusões
Neste estudo verifica-se que o álcool continua a ser a substância lícita e ilícita mais consumida pelos jovens:
23,9% afirmam consumir álcool (uma vez por semana) contra: 4,7% que consome
cannabis (1x/semana); 0,2% que consome ecstasy; 0,1% que consome heroína; 0,2%
que consome tranquilizantes.
Necessário perceber a estruturação, organização e funcionamento dos GRUPOS adolescentes, de modo a falar a sua linguagem, e produzir mensagens que comuniquem; Tentar entender os rituais dos grupos, os seus hábitos e a rotina das actividades; Os grupos
influenciam o modo como o sujeito se comporta a nível individual.
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Estudo da cultura recreativa
como instrumento de prevenção
Fernando J.F. Mendes e colaboradores
Objectivos do Projecto:
- Avaliar se a participação em actividades recreativas (saídas nocturnas) é
factor de risco para consumo de drogas e outros comportamentos associados (sexualidade, violência, condução)
- Confirmar que a associação entre a participação na vida nocturna e o risco
para a saúde é mediado pela vulnerabilidade individual
- Estudar a interacção entre a variabilidade pessoal, o contexto socio-cultural
e físico e as substâncias
- Conhecer as melhores medidas de prevenção associadas ao contexto recreativo
- Produzir informação para diagnosticar as áreas de lazer, nas cidades ou
arredores (substâncias e clientes)
- Diagnosticar e avaliar em que fase está cada cidade. esta avaliação permitirá promover e desenvolver estratégias na prevenção do uso de drogas
- Definir problemas e associá-los à respectiva iniciativa de prevenção. propor
acções preventivas para cada cidade. elaborar um “manual de boas práticas preventivas” para um modelo integral
- Explorar as possibilidades de trabalho em rede entre as organizações juvenis, em relação às actividades recreativas para entender as mensagens
culturais e usar os trabalhos de grupo como ferramenta preventiva
- Considerar estratégias sociais de marketing no planeamento das acções
preventivas
Cidades Amostra
Lisboa, Coimbra, Viseu, Odivelas, Funchal, Braga, Aveiro, Viana do Castelo,
Porto, Angra do Heroísmo e Ponta Delgada
Instrumentos
Caracterização da cidade, caracterização da área de espaços recreativos,
caracterização dos espaços recreativos e caracterização da população
Finalidade
realizar inquérito a 150 jovens com idades compreendidas entre os 16 e os
30 anos, frequentadores assíduos dos locais seleccionados
Total Amostra Nacional – 1618 indivíduos
Resultados parciais e provisórios:
- Pouca informação disponível para além de dados demográficos gerais da
população alvo seleccionada
- Alguns indicadores de consumos de substâncias licitas e ilícitas.
- Ausência de dados sobre o impacto socio- económico da vida nocturna na
cidade
- Aumento das situações de violência nocturna
- Aumento da sinistralidade e internamentos hospitalares envolvendo jovens
aos fins de semana
- Número reduzido de intervenções preventivas - pontuais e selectivas
- Preocupação dos responsáveis autárquicos
- Algumas intervenções envolvendo Governos Civis – semanas académicas - 18 áreas seleccionadas
- A maioria das áreas recreativas seleccionadas são centrais
- Bem referenciadas pela sua especificidade recreativa
- Fácil acesso…mas com dificuldades de parqueamento nocturno em especial
ao fim de semana
- Sem transportes públicos a partir de determinadas horas.
- Indicação de aumento de violência e distúrbios ao fins de semana e a partir
das 4h da manha.
- Descrito pouco impacto da vida nocturna na economia da cidade. Excepção
para a area do Bairro Alto e as semanas académicas
- Empresas de táxis comentam um aumento de violência junto às paragens
de táxis e o transporte de um cada vez maior numero de jovens” completamente embriagados”
- Aumento do tráfico de substâncias ilegais nas areas estudadas.
- Aumento do ruído ao fim da noite com
- Perturbação dos vizinhos _ aumento de queixas na PSP e Câmaras Municipais
- Queixas generalizadas de falta de policiamento
- 52 Discotecas ,Pub e Bares refrenciados: apenas 29 deles estavam com a
documentação em ordem para poderem estar abertos
- Discrepância na recolha de informação dada pelos responsáveis / donos
dos locais e a observação realizada pelas equipes: entradas – controlo de
idades – número permitido de indivíduos – falta de higiene nas casas de
banho – venda a menores de bebidas alcoólicas – consumos mínimos – venda de bebidas a indivíduos já em estado “impróprio”, pessoal sem treino
específico para actuar (emergência médica – conflitos)
- Fazer de conta que não se viu( posse ou consumo de drogas ilicitas)
- Excessivas promoções para o consumo( do happy-hour ao bar aberto)
- Excessivo tempo de espera para sair do local (discotecas)

Alguns dos indicadores encontrados
Apenas 29 das 52 discotecas analisadas reúnem condições para estarem
abertas
Frequentadores de discotecas:
66% dos jovens vivem com a família
11% dos jovens frequentam ou concluíram o 9º ano
30% dos jovens frequentam ou concluíram o 12º ano
52% dos jovens frequentam ou concluíram o ensino superior
4 % estão desempregados
13 % trabalham
83 % Estudantes
Quanto dinheiro tens por ano? 8.325 €
Nas últimas 4 semanas quantas vezes saíste à noite? 5,9 vezes
Quando sais à noite, quantas horas costumas sair de cada vez? 5,6 horas
Quando sais à noite, a quantos cafés/bares/discotecas costumas ir? 2,6
Quanto dinheiro gastas por noite quando sais? 15,2€
Que meio de transporte usas para sair à noite?
Transportes públicos (autocarro, metro) – 6.51%
Táxi – 6.2%
Transporte privado (ex. Carro, mota) – 74.1%
Quando sais à noite que meio de transporte usas para voltar para casa?
Transportes públicos (autocarro, metro) – 4.31%
Táxi – 13.94%
Transporte privado (ex. Carro, mota) – 68.63%
A pé – 7.13%
Acreditas que estar sob efeito de drogas ou álcool te influencia a teres
relações sexuais desprotegidas – DST’S ou gravidez (%SIM, pessoas que
responderam sim) 45.63%
Nas últimas 4 semanas quantas vezes te embriagaste? 1,77
Consumo de substâncias
Com que idade iniciaram os consumos:
Álcool ..................................... 15 anos
Tabaco ............................................ 15
Cannabis ........................................ 16
Cocaína .......................................... 19
Ecstasy ........................................... 18
Lsd ................................................. 17
Anfetaminas ................................... 19
Heroína........................................... 21
Ghb ................................................ 18
Ketamina ........................................ 23
Poppers/amyl nitratos .................... 19
Cogumelos ..................................... 19
Tranquilizantes ............................... 20

Conclusões
- Conhecer melhor os factores de risco que mais influeciam o consumo recreativo
- Não deixar à industria e ao mercado a planificação e a definição dos objectivos de socialização dos jovens
- Estar atento aos mitos culturais que se criaram à volta de determinadas
drogas
- Aumentar a percepção do risco entre os jovens, aumentando o controle
informal e formal
- As medidas de redução de riscos são importantes e necessárias mas não
são suficientes porque não questionam a lógica da cultura recreativa
-Mais e melhor formação às equipes que trabalham em prevenção em espaços recreativos
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CDS Porto percorre os
(Des)Caminhos da cidade
O CDS Porto organizou, no passado dia 14, no Café Majestic, no Porto, uma tertúlia intitulada
(Des)Caminhos na Cidade, um discussão que visava a realização de um périplo em torno dos
fenómenos sociais que estão na base da insegurança urbana. Desigualdades sociais, marginalização e
toxicodependências foram alguns dos temas em destaque num evento que contou com palestras de
Dulce Guimarães, Presidente da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Porto Ocidental e de
Victor Silva, psicólogo na Comunidade Terapêutica do Norte/Ponte da Pedra. Dependências entrevistou
dois membros da Comissão Política Concelhia do CDS Porto, Miguel Barbosa e Mafalda Alúa.

Miguel Barbosa
Dep – Que objectivos pretende o CDS alcançar através da realização desta
conferência?
Miguel Barbosa (M.B.) - Nesta área não existem fórmulas garantidas, não
há uma única fórmula de sucesso, isto não é uma ciência exacta. Eu sou
um homem das ciências exactas e faz-me uma certa confusão, nestes fenómenos sociais, não haver uma ciência exacta. Mas, como homem das
ciências exactas e da política, posto perante várias opiniões e correntes de
pensamento, sento que teríamos que tomar uma posição e, politicamente,
decidi, perante estes fenómenos afirmar a posição do CDS. Ouvindo hoje
opiniões ligeiramente afastadas das nossas, o que é bom porque fortalece
o debate, procuraremos tomar uma posição que pretendemos basear em
valores humanistas mas também em valores de respeito pelas regras do
estado de direito e de uma sociedade democrática que deve viver dentro
da lei. Estes são fenómenos que se interceptam bastante mas penso que o
fenómeno da criminalidade organizada se encontra algo destacado daqueles que aqui serão tratados. Pode aproveitar-se destes fenómenos mas não
emerge necessariamente do fenómeno da toxicodependência e da exclusão
social. Mas, como disse, pretendemos acima de tudo aprender para podermos ter um contributo e uma posição política mais madura e solidificada.
Queremos estar mais preparados para poder responder politicamente aos
desafios que se colocam à cidade e, sobretudo, às camadas populacionais
mais afectadas por estes fenómenos de exclusão, toxicodependência e marginalidade. Esta é uma primeira conferência, queremos, mais à frente, abordar um tema que se intercepta com este que é a criminalidade organizada,
que se aproveita muitas vezes destes vícios que existem, seja para retratar
ou para manter fenómenos, para criar culturas que subsistem à margem do
estado de direito.
Dep – Face ao diagnóstico verificado na cidade do Porto em matéria de
desigualdades e marginalização, o que poderá o CDS fazer no sentido de
minimizar os efeitos desta realidade?
M.B. - Julgo que terá que haver uma maior política de integração, terá que
haver também uma maior política de prevenção, o que é fundamental. Temos
que investir mais em prevenção em planos e programas de reintegração e de
recuperação. O CDS põe o indivíduo em primeiro lugar nestas situações, não
esquecendo que ele faz parte de uma sociedade e de um estado de direito. A
nossa posição passa, sobretudo, por ouvir e aprender com quem sabe, com
os técnicos, ainda que com visões diferentes das nossas para que, politica-

mente, possamos ter algo a dizer.
Dep – Enquanto membro do CDS, e mediante a cessação do Programa Porto Feliz, que posição toma face à inexistência
de um programa levado a cabo pela autarquia do Porto, destinado ao combate a
estes fenómenos?
M.B. - A sua pergunta é pertinente mas não
sei se é exactamente correcta. A Câmara
tinha um programa que, tanto quanto posso ouvir das pessoas que estiveram envolvidas e de técnicos que, não tendo estado
envolvidos, têm opiniões credenciadas,
dizem que foi dos melhores programas
que já houve em Portugal e que, com uma decisão política e não técnica,
o governo do Partido Socialistas deu instruções para que o IDT encerrasse
o programa e cortasse o financiamento ao Porto Feliz. A Câmara Municipal do Porto, que é uma câmara social-democrata e democrata cristã, teve
uma intervenção do ponto de vista social com uma seriedade que há muito
tempo não se via na história da democracia nesta cidade que foi terminada
por uma questão política do Partido Socialista que, perante resultados que
o programa tinha, que era contra as orientações políticas do programa do
PS, este tratou de cortar o mal pela raiz e cortar o financiamento. Aliás,
essa era uma das afirmações que fazíamos no texto da moção que fizemos
aprovar na Assembleia Municipal em Setembro, incentivando o Dr. Rui Rio
a procurar outras formas de financiamento para o programa. Os programas
livres de drogas são, efectivamente, os melhores programas para recuperar
cidadãos e em que vale a pena investir.
Dep – Em que resultados se baseiam para acreditar que o Programa Porto
Feliz não devia ter sido interrompido
M.B. - Nos resultados que o programa estava a ter, num ponto de vista de
leigo, nos resultados visíveis que estava a ter e na opinião de técnicos credenciados como o Dr. Manuel Pinto Coelho, que é uma sumidade na matéria
em Portugal e uma das pessoas que disseram que este é um dos melhores
programas que se fizeram neste país.

Mafalda Alúa
Dep – Tendo realizado um trabalho de campo enquanto técnica ao serviço de uma
comunidade terapêutica que, entre outras
práticas, admite o recurso a terapêuticas
de substituição opiácea para o tratamento
dos seus utentes e, sendo ao mesmo tempo,
membro de um partido político adverso a
estratégias de redução de riscos e que, normalmente, apenas admite como eficazes os
tratamentos livres de drogas, em que medida poderá essa experiência profissional ter
alterado os seus pontos de vista em relação
a estas matérias?
Mafalda Alúa - Tenho que confessar que fui
quase do 8 para o 80. Eu tinha uma posição
muito extrema perante o toxicodependente, a toxicodependência, perante esta
problemática das salas de chuto e dos programas de substituição opiácea. Não
diria que era apenas devido à minha idade mas confesso que era um pouco

quadrada. Ao conviver com estas pessoas mudei, de facto, a minha opinião. Eu
sou apaixonada por aquilo que faço, a toxicodependência acabou por se tornar
uma área da minha prelecção e acabei por aprender que estas são pessoas que
acabaram por sofrer a contingência de cair numa dependência mas que têm
tanto para dar, têm tantas capacidades para explorar, são pessoas carentes,
que necessitam de atenção e de vários tipos de cuidados que podem acabar por
extrair o melhor deles. Não vou dizer que tenho actualmente uma posição perfeitamente definida em relação às estratégias de redução de danos, como a troca
de seringas em meio prisional e às salas de consumo assistido, uma vez que se
trata de um assunto muito controverso mas aquilo que admito é que era quase
radicalmente contra e neste momento já encaro essas possibilidades. E uma
das grandes lutas que propus a mim mesma, estando no partido em que estou e
tendo a felicidade de estar numa comissão política que tem uma atitude aberta
– e a prova disso mesmo está no facto de termos convidado para esta tertúlia
pessoas que sabemos que têm posições opostas às nossas – foi a de tentar que
as pessoas entendam as coisas um pouco na minha perspectiva, transmitindo
a minha experiência pessoal e baseando mais as posições tomadas baseadas
em evidências reais.
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Câmara Municipal de Matosinhos promove Conferência Internacional

Segurança Urbana e Toxicodependência(s)
A Câmara Municipal de Matosinhos promoveu,
durante os passados dias 13 e 14 de Dezembro,
a Conferência Internacional Segurança Urbana e
Toxicodependência(s). Temas como a cooperação
intermunicipal e a apresentação do Fórum Português e do Europeu para a Prevenção e Segurança
Urbana e a importância do poder local na deﬁnição de estratégias de intervenção estiveram no
centro de um debate que reuniu técnicos ligados à
área das toxicodependências e elementos de forças policiais e políticas. O evento decorreu em torno de dois painéis: no primeiro dia Coesão Social
e Segurança e, no segundo, Toxicodependência(s).
Os desaﬁos da segurança urbana no século XXI e
a resposta dos municípios foram temas debatidos
no primeiro dia da conferência, enquanto que,
no segundo painel, que contou com as presenças
de Luísa Salgueiro, Dagmar Hedrich e João Goulão foram apresentadas as estratégias europeias
e nacional (PORI) e o relatório anual do IDT em
matéria de drogas e toxicodependências. Até ao
ﬁnal do dia, sob a moderação de Jorge Negreiros, especialistas franceses e holandeses falaram
ainda sobre novas dependências. Peter Van Dijk
relatou a experiência holandesa na redução de
riscos e minimização de danos, Valérie Paternotte
versou o tema das novas drogas, novos contextos
e novos padrões de consumo, lançando desaﬁos
à intervenção, enquanto Michel Gandhillon deixou
algumas pistas para a identiﬁcação e acompanhamento de informadores/chave institucionais e
particulares no sentido de conhecer os novos contextos e formas de consumo. A sessão continuou
com a criação de grupos de discussão: Victor Silva
falou de drogas, música e contextos de diversão;
Jorge Barbosa alertou para as necessidades que
se impõem à redução de riscos nos dias de hoje e
Cristina Queirós falou sobre o burnout nos proﬁssionais da toxicodependência.
A sessão de encerramento foi presidida pelo Ministro da Administração Interna, Rui Pereira, pelo
presidente do Fórum Europeu para a Segurança
Urbana, Juan Alberto Julbe e pelo presidente do
Fórum Português e da C.M. Matosinhos, Guilherme
Pinto.
Dependências ouviu Luísa Salgueiro e Guilherme
Pinto.

Guilherme Pinto,
Presidente da
Câmara Municipal
de Matosinhos e do
Fórum Português para
a Segurança Urbana
Dep – Que objectivos pretendem alcançar através desta realização?
Guilherme Pinto (G.P.) – Nós perseguimos aqui três objectivos fundamentais: trata-se do primeiro acto público do Fórum Português de
Segurança Urbana, que pretendeu arrancar aqui com o seu mandato
que vai até 2009 e este é, portanto, o início de um caminho que, esperamos, venha a contribuir para o aumento da participação e para
o reforço do papel das autarquias em Portugal, quer para a participação em fóruns internacionais. Segundo, estiveram aqui em debate questões relacionadas com o papel das autarquias no domínio
da segurança, pretendendo-se elevar um conjunto de questões que
preocupam as autarquias e onde estas podem intervir. Em terceiro,
definir aqui um programa que fará com que as autarquias e o Fórum
Português, em 2009, possa iniciar os trabalhos que conduzam a uma
análise do desenho urbano relacionado com a segurança e com a
capacidade de, alterando a formatação das cidades ou intervindo nas
mesmas, prestar um contributo adicional às questões de segurança,
a forma como as políticas autárquicas podem desempenhar um papel
fundamental e, por outro lado, perceber que formas de colaboração
poderão existir entre as autarquias e o Ministério da Administração
Interna na prossecução do grande objectivo que consiste em, por um
lado, combater as questões de insegurança e fazer com que haja uma
maior segurança efectiva mas também fazer adequar a percepção
de segurança das pessoas àqueles que são os níveis de segurança
efectivamente existentes.
Dep – Que motivos mediaram a escolha do tema segurança e
toxicodependências?
G.P. – Este é um fórum que pretende intervir exclusivamente nessa
área e conforme pudemos ouvir das palavras do Senhor Ministro Rui
Pereira, hoje, os dois grandes problemas relacionados com a segurança são a toxicodependência e o tráfico de seres humanos - que hoje
não foi aqui abordado mas em relação ao qual o papel das autarquias
é ainda muito incipiente. Portanto, aliar os dois temas, segurança e
toxicodependência, faz todo o sentido.
Dep – Notou-se uma presença maciça de agentes da autoridade nesta conferência. Isto terá algum significado especial?
G.P. – Concerteza. Sem eles não seria possível qualquer política de
segurança e o que as autarquias e o Fórum Português de Segurança
Urbana lhes quiseram dizer foi que podem contar connosco para, em
conjunto, conseguirmos ser mais eficazes neste domínio.
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Luísa Salgueiro, deputada da Assembleia da República
Dep – Num evento em que se discute
em torno de temas como segurança e
toxicodependências, nota-se uma presença muito significativa por parte dos
agentes de segurança. Que importância atribui a este facto?
Luísa Salgueiro (L.S.) – Em primeiro
lugar, gostaria de destacar que esta é
a primeira iniciativa realizada pelo Fórum Português de Prevenção e Segurança Urbana. A Câmara Municipal de
Matosinhos é presidente desse Fórum
que agrega um conjunto de municípios
que estão envolvidos na discussão das
questões relacionadas com a segurança urbana. Uma vez que somos
nós os anfitriões e que Matosinhos tem desenvolvido um trabalho muito intenso no âmbito do Fórum Europeu de Segurança Urbana – todas
as cidades que integram o Fórum Português, integram igualmente e
conheceram-se primeiro no âmbito dos trabalhos do Fórum Europeu
– e dos programas de toxicodependência em termos europeus, escolhemos em conjunto com os nossos parceiros esta temática para realizarmos a primeira conferência. A presença das forças de segurança
tem a ver precisamente com o facto de este ser um fórum, ontem
foram discutidas apenas questões de segurança com uma qualidade e profundidade muito grandes, sendo hoje o dia mais dedicado às
toxicodependências. Aliás, a sala está dividida em duas partes: há uma
presença maciça do lado direito das pessoas que tratam da área da
toxicodependência e, do lado esquerdo, estão as pessoas mais relacionadas com a temática da segurança. É fundamental haver esta articulação e uma perspectiva recíproca e partilhada do papel das forças
de segurança na redução de riscos, da procura e da oferta e, por outro
lado, o papel dos técnicos em termos de prevenção e também de redução de riscos.
Dep – Parece-lhe que já existe essa articulação ao fim de 30 anos de
intervenção em toxicodependências em Portugal?
L.S. – A rede social forçou, de alguma forma, essa participação porque temos as forças policiais representadas e, em termos municipais,
creio que isso já acontece na generalidade das autarquias. Como o
Dr. João Goulão nos mostrou, na elaboração do Plano Operacional de
Respostas Integradas, quer a GNR, quer a PSP foram chamadas para
auxiliarem na construção do mesmo. Portanto, não estando ainda a
articulação perfeita, penso que já tem sido feito muito trabalho e estão
muito mais próximas as perspectivas dos técnicos que trabalham na
área das toxicodependências das dos profissionais que trabalham na
área da segurança.
Dep – Em que medida poderão as autarquias desempenhar um papel
decisivo nestas questões?
L.S. – Obviamente, podem e devem, desde logo porque presidem ao
CLAS (Conselho Local de Acção Social), é lá que estão todos os interlocutores e creio que são um actor privilegiado para concertar essas
formas de intervenção, tanto nestas áreas como noutras.
Dep – Enquanto membro de uma comissão parlamentar com as valências da educação e da saúde, que premência atribui às novas formas

de intervenção realizadas em contextos recreativos, sobretudo destinadas a populações mais jovens?
L.S. – Nós estamos a assistir a uma alteração do paradigma dos consumos de droga. Como aqui foi dito, e quem acompanha estas matérias sabe que a imagem do toxicodependente já não corresponde aos
cânones tradicionais. O que nos preocupa neste momento, a todos
quantos estamos envolvidos, é a necessidade de adaptar as nossas estratégias de intervenção aos novos consumos, muito relacionados com
os contextos recreativos, com a noite, com os consumos de álcool que
são tolerados por serem tradicionalmente aceites na sociedade e que,
misturados com outros tipos de consumos e com comportamentos
de risco associados, justificam plenamente e tornam adequada esta
nova forma de equacionar respostas sem, no entanto, descurar as respostas tradicionais existentes e que contemplam ainda um conjunto
significativo de consumidores problemáticos.
Dep – Sabendo-se que os jovens passam actualmente grande parte
do seu dia na escola, em que vantagens se poderá traduzir a recente
alteração, no plano educativo, através da qual os conselhos directivos
serão substituídos pelo director da escola?
L.S. – Do que tenho a certeza é que a forma como uma escola é dirigida influencia muito os resultados escolares dos seus alunos. Como
tal, penso que qualificar a gestão, dando-lhe novas competências e
a possibilidade de uma melhor articulação, designadamente com os
agrupamentos escolares, permitirá uma melhor direcção e uma melhor gestão. E melhor gestão significa melhores resultados.
Dep – Para quando uma articulação efectiva e capaz entre os ministérios da educação e da saúde ao nível, por exemplo, do desenho de
estratégias comuns e formas de actuação coordenadas em prevenção
primária?
L.S. – Não é para quando… está a ser feita a articulação! São sempre
domínios muito complexos, transversais e que dificultam a obtenção
de resultados tão rápidos quanto as pessoas gostariam. Mas essa articulação existe, eu própria sou testemunha da sua existência.
Dep – A realização desta conferência em torno de temas como a segurança e toxicodependências surge num momento em que o distrito do
Porto e, particularmente, o concelho de Matosinhos têm sido assolados por uma onda de violência perpetrada sobretudo junto de zonas
de diversão nocturna…
L.S. – Primeiro, esta conferência está preparada há muitos meses. O
Fórum Português já foi constituído há muito tempo e todos nós intervimos no Fórum Europeu em matéria de segurança urbana há muitos
anos, portanto, não foi agora que nos preocupámos com a questão.
Segundo, creio que os assassinatos que se viveram recentemente
no Porto não constituem um fenómeno nacional mas um fenómeno
muito localizado, são crimes muito dirigidos e que não colocam em
causa a comunidade em geral. São vendettas destinadas a pessoas
em concreto em função de problemas bem delimitados. O que vem
é gerar uma sensação geral de insegurança porque qualquer cidadão
que abre o jornal e vê na primeira página que alguém matou cirurgicamente, com uma arma sofisticada determinada pessoa – e isso não
aconteceu apenas no Porto – fica assustado. Mas não se trata, repito,
de um fenómeno generalizado mas de um epicentro bem localizado
destinado a resolver situações que estão identificadas.
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Reduzir riscos associados
ao consumo de álcool
O III Encontro Internacional de Psicologia
Clínica, organizado no passado dia 18 de
Janeiro pelo Serviço de Psicologia Clínica
do Hospital do Lorvão, em Coimbra, contou com a participação de uma personalidade incontornável na área das perturbações adictivas, Alan Marlatt. O autor
apresentou, perante uma vasta plateia de
técnicos e formandos, alguns dos programas de bebida controlada de que foi percursor, estratégias de prevenção e tratamento
do alcoolismo em adolescentes e jovens
adultos. Da parte da tarde, o evento que
contou ainda com a realização de um
workshop com Kathryn Kelly subordinado
ao tema Prevenção da Recaída. Dependências esteve presente e entrevistou Paulo
Figueiredo, o director do Hospital do Lorvão. Na próxima edição de Dependências,
poderá ainda contar com a publicação de
uma reportagem subordinada à temática
da redução de riscos associada ao consumo de álcool em que serão disponibilizadas apresentações de Alan Marlatt e
alguns dos programas preconizados pelo
autor.
Paulo Figueiredo

Dependências (Dep.) - Que objectivos persegue o Hospital do Lorvão
através da realização deste III Encontro Internacional de Psicologia
Clínica?
Paulo Figueiredo (P.F.) - Esta organização tem como objectivo fundamental contactar, discutir e debater conceitos, práticas e interrogações
com uma grande autoridade mundial na área das toxicodependências
em geral e do alcoolismo em particular, uma pessoa que marcou indelevelmente aquilo que sabemos acerca deste tipo de patologias, que é
o Prof. Dr. Alan Marlatt, da Universidade de Washington. Trata-se de
alguém que até provocou rupturas no modo como intervínhamos neste
tipo de patologias. A primeira vez que se ouviu falar da possibilidade de
programas de bebida controlada, evitando a indelével condenação, por
exemplo, de um jovem de 18 anos com problemas de alcoolismo, que
até ao fim da sua vida nunca mais poderia tocar numa bebida alcoólica, foi precisamente da responsabilidade do Prof. Marlatt. Isto porque,
anteriormente, havia uma lógica que vinha dos programas tradicionais,
nomeadamente da orientação Gerin Eckiana em que havia a convicção
que, uma vez alcoólico, para sempre alcoólico. Significava isto quer,
alguém que tivesse tido problemas de alcoolismo uma vez na vida não
poderia nunca mais consumir álcool, sob pena de activar uma pseudo
doença interna, que nunca ninguém viu ou soube definir objectivamente, conduzindo assim indelevelmente à recaída. O Prof. Marlatt foi a primeira pessoa a afrontar este tipo de paradigmas e a começar a falar dos
programas de bebida controlada, o que, por vezes, mediante determinado tipo de critérios, utilizamos também na clínica. É verdade que, em
grande parte dos casos, temos mesmo que ir para a abstinência completa mas também é verdade que temos muitos doentes em consulta
em programas de bebida controlada e que funcionam bastante bem.
Dep – Alan Marlatt fala em redução de riscos associados ao consumo
de álcool, algo que em Portugal se torna cada vez mais imperioso face
ao número de bebedores excessivos e de alcoólicos mas que, actualmente, não é vulgar praticar-se…
P.F. – Exactamente. De facto, faz-se muito pouco e, muitas vezes,
esses programas de prevenção são orientados para a abstinência. Normalmente, pedimos aos jovens para não beber, o que é algo muito pouco operacional. E os programas que o Prof. Marlatt advoga e realiza
programas de prevenção nos EUA no sentido de as pessoas aprenderem
a controlar a quantidade de álcool que consomem.
Dep – Falando de instrumentos e estratégias concretas, como é possível ensinar a reduzir riscos nesta área?
P.F. – Foi exactamente dos programas de prevenção e de redução de
danos que o Prof. Marlatt nos veio cá falar, centrados na adopção por
parte dos adolescentes e jovens adultos dos limites até aos quais podem
consumir álcool, de modo a que aprendam a controlar a quantidade
bebida, no sentido de evitarem riscos para a saúde, para a comunidade
em geral e até para a própria família. Até porque o alcoolismo, como sabemos, não é um problema individual mas um problema multifactorial,
muito associado a crimes, a violência doméstica ou a suicídios. Além
dos aspectos relacionados com a prevenção primária, o Prof. Marlatt
fala-nos ainda sobre o aspecto da prevenção da recaída que, na prática,
é o tratamento. Desintoxicar, do ponto de vista orgânico, um alcoólico,
tal como um heroinómano, é muito fácil. Do ponto de vista médico,
dispomos actualmente de tecnologias que nos permitem fazê-lo com
facilidade. No Hospital do Lorvão, tivemos um programa em que as pessoas eram desintoxicadas nos seus centros de saúde e depois vinham
para o Hospital apenas para fazer o programa de prevenção da recaída.
E este é, de facto, o tratamento. Tem fundamentalmente como objectivo
impedir a reinstalação dos comportamentos prévios à desintoxicação.
Dep – Sendo notória a identificação com o modelo terapêutico preconizado por Alan Marlatt, em que medida se poderão ver reflectidas
orientações deste na intervenção realizada no Hospital do Lorvão?
P.F. – Nós temos um programa terapêutico com 25 anos de prática no
Hospital do Lorvão e que foi muito influenciado pelo Prof. Alan Marlatt.
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Nesse programa de intervenção terapêutica, o Programa CognitivoComportamental de Intervenção Terapêutica no Alcoolismo, baseado
em evidência científica, dispomos de nove técnicas diferentes, de intervenção grupal, individual, familiar sócio-comunitária. É dada uma
importância muito particular ao envolvimento da família, tanto no tratamento como no follow-up, num seguimento clínico que é feito, pelo
menos, durante três anos, em consulta externa e que prevê factores de
risco que podem ir desde situações de desemprego a carências económicas, divórcios ou psicopatologias concomitantes.
Trata-se de um programa estruturado que, como disse, dispõe de
diferentes técnicas que se adaptam consoante o perfil do consumidor. Partem de uma história clínica, uma anamnese e o estabelecimento de uma relação terapêutica, onde procuramos indicadores
sobre o que bebe, onde bebe, com quem o faz… Indicadores tanto
do ponto de vista transversal como longitudinal. Depois, iniciamos a
intervenção grupal – como disse, existe a intervenção grupal, individual, depois familiar e tentamos ainda intervir no meio de referência
do doente, tal como no meio laboral – com uma abordagem geral do
que é o álcool, como opera no organismo das pessoas, o que provoca,
damos imensa atenção a uma questão de que fala o Prof. Marlatt, a
questão das expectativas, que são fundamentais relativamente aos
comportamentos das pessoas. Aquilo que eu penso acerca dos efeitos que o álcool irá provocar em mim é extremamente importante,
não só nos jovens, como também nas pessoas que nos procuram a nível hospitalar. Nos estudos que temos realizado, o que encontrámos é
uma enorme preponderância das expectativas positivas relativamente aos efeitos do álcool, desde o estado do humor a áreas como a
sexualidade, a sociabilidade… Tentamos introduzir dissonâncias cognitivas relativamente àquilo que se faz e tentamos potenciar algumas
conclusões associadas a vivências aquando do consumo excessivo de
álcool por parte dos nossos utentes, como a irritabilidade que, muitas vezes, conduzia a violência doméstica (Então se o álcool dá assim
tão boa disposição, por que andava tão irritado?). Portanto, introduzimos essas dissonâncias cognitivas de forma a obrigar a pessoa a
começar a questionar os próprios paradigmas, as próprias ideias que
tinha em relação aos efeitos do álcool. Quando entram pessoas em
estado de privação alcoólica grave que induz a estados neuropsicológicos extremamente afectados e que podem inclusivamente conduzir
à morte e que conduzem a amnésia, uma técnica derivada da nossa literatura, tentamos estabelecer uma ponte de conhecimento do
indivíduo relativamente ao seu próprio estado para potenciar a sua
capacidade de aprender relativamente àquilo que tinha acontecido,
ao seu estado de intoxicação e privação brutal e à forma como está
agora. Então, recorrendo a uma máquina de vídeo, fazemos uma mini
entrevista a essa pessoa - e devo dizer que o espectáculo não é nada
agradável – e, quando a pessoa já se encontra nas suas perfeitas con-

dições cognitivas, questionámo-la se se recorda do episódio vivido
(é óbvio que não se lembra de nada) e depois confrontámo-la com
imagens que têm um extremo impacto. Criámos também um filme
que tenta reproduzir o protótipo da pessoa com sérios problemas de
alcoolismo que nos procura promover uma identificação do percurso
do alcoólico actor, revelando todas essas vertentes do mal-estar orgânico, do mal-estar mental, da vida familiar, de alguém que acaba
de perder o emprego ou cuja esposa ameaça abandonar. Aqui, adoptamos o modelo das fases de mudança, que nos diz que os nossos
processos de tomada de decisão são muito dinâmicos e progressivos
ainda que pretendamos voltar atrás. Este modelo que vai desde a
fase pré-contemplativa até à fase de acção, em que treinamos a prevenção da recaída está representado no filme que realizámos, o qual
representa todas estas fases de mudança em que as pessoas que nos
procuram se reconhecem, tentando motivá-las para o tratamento e
preparar da melhor forma possível a sua saída. A pensar no período
que antecede a saída do utente do Hospital, criámos pequenos filmes
(em todas estas nossas produções recorremos aos profissionais das
mais diversas áreas que trabalham no Hospital, socorrendo-nos da
nossa própria criatividade) relacionados com momentos da vida das
pessoas que o Prof. Marlatt identificou como estados emocionais negativos, e que representam enormes factores de risco de recaída. São
retratos de conflitos conjugais, contextos de disfunção sexual e outros que nos ajudam a simular os tipos de pensamentos que a pessoa
vai desenvolver e, posteriormente, parando o filme, questionamos e
informamos o grupo acerca das alternativas possíveis, tornando-o
crítico e introduzindo mediadores cognitivos, fazendo crer que não
será bebendo que se resolverão os problemas. Depois, antes da alta,
e igualmente em plena prevenção da recaída, temos uma taberna
simulada – como é sabido, a pressão social é um enorme factor de
recaída em Portugal -, onde retratamos uma situação de alto risco,
relacionada com a tal pressão social. Temos uma pequena taberna,
com um balcão onde existem bebidas reais e, em grupos de sete
pessoas, todas elas desempenham o papel de taberneiros, os interessados em vender e que tinham um bom cliente e o terá acabado
de perder enquanto consumidor excessivo, o seu verdadeiro papel
de utente que fez tratamento de alcoolismo no Hospital do Lorvão
e que depois volta à sua vida normal e vai ao café que sempre frequentou, onde alguém lhe vai oferecer um copo ou até pressioná-lo
a beber – acreditamos que não é evitando esses sítios e outro tipo
de situações mas confrontando-os e adoptando determinados modelos de comportamento e adquirindo competências que as pessoas
resolvem os problemas. Aí, treinamos formas de expressão verbal
e cultural – formas de comunicação verbal e não verbal -, pequenos
pormenores treinados em roll playing circular de forma a prepará-los
para situações de risco.
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CLAT 4 - Duas décadas de redução de danos: da emergência da SIDA aos modelos inovadores de políticas públicas

Portugueses sobressaem
em Milão

Entre os dias 29 de Novembro e 1 de Dezembro, Dependências esteve presente numa das
mais importantes reuniões europeias em matéria de redução de riscos e que conta com
nomes como Luís Fernandes e Marta Pinto no
Comité Organizador. A CLAT 4, este ano realizada em Milão, e que antecede a realização portuguesa já no próximo ano, foi subordinada ao
tema Duas décadas de redução de danos: da
emergência da SIDA aos modelos inovadores de
políticas públicas e contou com uma delegação
portuguesa constituída por técnicos do IDT, da
APDES e da Fundação Filos.

Desde a arrojada fundação, há duas décadas atrás, de um movimento
que deixava de considerar como dogma o então “reinante” paradigma político, ideológico e terapêutico em torno da abstinência de drogas até aos
dias de hoje, muitas questões se foram levantando em torno da eficácia das
políticas e estratégias de redução de riscos e minimização de danos. Desde
logo, e porque o novo paradigma se baseava na constatação de necessidades ditadas pela emergência da criação de uma resposta que minorasse
os efeitos em termos de saúde pública face a uma enfermidade que se
alastrava sem que houvesse qualquer definição de políticas preventivas, soluções terapêuticas ou de respeito face à dignidade humana, muitas vozes
se levantaram, insurgindo-se a moral pública contra um certo tipo de perpetuação de actos condenáveis… Qualquer semelhança com a actualidade,
atrevo-me a dizer, poderá concluir-se como mera ficção…

Na verdade, 20 anos volvidos, e sobrepondo-se aos moralismos então reinantes, as evidências demonstram que, não fora o arrojo de meia dúzia de
profissionais de saúde pública – pasme-se – e o alarmismo então fundado
em torno da transmissão do VIH/ SIDA, poderiam ter assumido actualmente proporções bem mais preocupantes. Não só porque se foi constatando
que, afinal não são apenas as populações utilizadoras de drogas ilícitas os
potenciais grupos de risco mas que existem muitas outras atitudes, actividades, tendências, preferências ou dependências que constituem factores
de muito maior risco ainda.
A tal ponto que, ao fim de duas décadas, se discutem os propósitos
iniciais dos mentores da redução de riscos. Hoje, tal como aconteceu na
CLAT 4 e continuará a acontecer enquanto faltar coragem e sobrar alternância política, porquanto se continuar a definir estratégias sem basear
o conhecimento alicerçado em evidências científicas, continuaremos a ver
equipas de rua a produzir trabalhos meramente assistencialistas, quando
aquilo que designamos como assistencialismo deveria constituir apenas e
só um meio para aproximar o utente dessa mesma equipa. Continuaremos,
tal como há 20 anos atrás, a tentar apenas fazer da redução de riscos um
trabalho meramente sanitário e uma forma de evitar contágios. Felizmente,
existe hoje quem encare a redução de riscos como algo muito mais além.
Quem pondere a dimensão humanista, quem releve os direitos humanos
na definição de políticas e medidas de redução de danos, quem produza no
sentido de adaptar o sentido inicial da redução de danos à realidade e às
necessidades actuais. Por isso se falou nesta CLAT em associações de consumidores, em mulheres, jovens, drogas legais, novos produtos, prisões,
migrantes…
Por isso, programas portugueses inovadores e adaptados à realidade
actual, como a intervenção da APDES em contextos festivos, através do
Check-In, fomentaram a curiosidade da comunidade internacional desta
área, por isso se falou do pioneiro projecto implementado pela Energy Control, apresentado por Eduardo Hidalgo que se traduz numa sala de consumo higiénico instalada em ambientes festivos, como raves e outras festas;
por isso Susana Peixoto, do GIRUGaia, suscitou o interesse da comunidade
técnica de outros países em torno do programa de troca de “prata” na
rua, enquanto uma ferramenta de aproximação aos consumidores por via
fumada…
Finalmente, e porque é esse um dos propósitos da CLAT, o de constituir
um lobby e de sugerir, enquanto tal, orientações políticas, convém referir
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que desta conferência resultou o documento Aliança de Milão, de que mais
adiante se fala.
A Conferência CLAT (Conferência Latina)
Desde há mais de vinte anos que têm vindo a ser implementadas no Sul
da Europa novas formas de acção e de prevenção das doenças ligadas ao
fenómeno das dependências de drogas. Estas abordagens inovadoras, denominadas de “Redução de riscos” (RR), emergiram duma corrente nascida no Norte da Europa no final da década de oitenta. Perseguem objectivos
relativos à tutela da saúde pública, tendo-se revelado como uma das respostas mais eficazes face à emergência do VIH, mesmo nos países latinos.
Estes programas permitem o desenvolvimento de acções de prevenção
da transmissão de doenças infecciosas (principalmente SIDA e hepatites),
tendo-se dirigido inicialmente aos utilizadores de drogas injectáveis. Os
projectos de Unidades Móveis com troca de seringas constituíram apenas
uma primeira, muito típica e muito difusa, resposta dentro deste domínio.
Este tipo de intervenção foi de seguida desenvolvido em numerosos países, ocidentais ou não, de formas muito diversas configurando um cenário múltiplo e heterogéneo que superou os limites inicialmente previstos
para as actividades de contenção do vírus da SIDA entre os utilizadores
de heroína. A RR acabou assim por se traduzir em modos de intervenção mais variados e abrangentes envolvendo-se no fenómeno do uso de
drogas de forma mais geral e, mais recentemente, dirigindo-se também
a diversas formas de exclusão social (prostituição, educação de rua, etc).
Esta amplificação implicou um processo de alteração na forma de pensar e de agir face ao fenómeno da toxicodependência segundo o qual
os objectivos dirigidos à melhoria da saúde assumiram maior importância, sobretudo a partir da resolução da OMS de 1986 que sugeriu
vivamente uma revisão das prioridades da luta contra a droga, sublinhando os riscos da difusão do VIH entre os utilizadores de drogas.
Como consequência, uma ampla variedade de profissionais de diversos âmbitos disciplinares e científicos (dos técnicos aos políticos) reuniram-se em torno desta nova perspectiva em expansão.
Consciente desta realidade, no ano de 2001 um grupo de representantes
de associações do Sul da Europa reuniu-se numa rede com o objectivo prioritário de concretizar a realização da Conferência Latina para a Redução
de Danos (CLAT). Esta foi pensada com o propósito de promover encontros bienais entre os principais actores e agentes da RR nos países SulEuropeus e Latino-Americanos para partilhar, difundir e reflectir acerca da
experiência e evolução do fenómeno, da estratégia e da diversidade política, social, cultural, técnica e científica inerentes à acção destes actores.
A primeira edição da Conferência CLAT foi celebrada em Barcelona em Novembro de 2001, reunindo cerca de 700 participantes provenientes sobretudo dos quatro países Sul-Europeus aos quais pertenciam as quatro associações “fundadoras”: França, (AFR), Itália (LILA CEDIUS), Espanha (GRUP
IGIA) e Portugal (ABRAÇO). Esta primeira conferência assumiu a sua continuidade na segunda edição, que teve lugar na cidade francesa de Perpignan
em Maio de 2003 e que reuniu quase mil pessoas provenientes de quinze países diferentes, já não necessariamente “latinos” (da zona do Sul da Europa
e do Sul da América), mas também do Norte de África e da Europa de Leste.
Convencidos dum feed-back muito positivo, que confirmou a pertinência e
a relevância deste evento e das necessidades que ele “cataliza”, representa
e às quais procura dar resposta, a rede CLAT, em cooperação com diversas
instituições, associações e pessoas singulares que nestes cinco anos dela
se aproximaram, organizou a Terceira Conferência Latina sobre redução de
danos relacionados com o uso de drogas (CLAT3). Esta teve lugar em Hospitalet de Llobregat (Barcelona) de 30 de Junhos a 2 de Julho de 2005 e obteve financiamento da União Europeia para o desenvolvimento de projectos
dirigidos a “mapear” e comparar a experiência da redução de danos na Europa (Projecto REZOLAT – Rede Latina) e a potenciar o papel das instituições
locais Sul-Europeias (municipalidades, principalmente) através da partilha
de experiências e saberes no âmbito da intervenção relativa ao fenómeno
do consumo de drogas (Projecto DCD – Democracy, Cities and Drugs).
A Conferência CLAT resulta dum trabalho colectivo, que interessa a todos os membros da rede quer do ponto de vista da idealização e da implementação de projectos, quer do ponto de vista organizativo e da pesquisa de parcerias e financiamentos.
Tal como aconteceu nas edições precedentes da conferência, é da responsabilidade do membro do país hospedeiro, no âmbito da actividade do secretariado nacional, organizar e gerir as reuniões do Comité de Programa,
que são necessárias para partilhar, no interior da rede, o avanço dos trabalhos, o desenvolvimento em cada país em particular e para manter o nível
de coordenação óptima da contribuição de cada um dos seus elementos. À
imagem do que foi feito no passado, a próxima edição verá cada membro
organizador reconfirmar a respectiva aliança, recolhendo adesões e financiamento principalmente provenientes das instituições, locais ou governativas, dos respectivos países de origem (Generalitat de Catalunya, Ministero

de Sanidad y Consumo, Missione Interministerielle de lutte contre la droghe
et la Toxicomanie, etc), seja para suportar o correspondente secretariado,
seja para sustentar a organização da conferência, co-dividindo entre os parceiros a cobertura dos custos dos diversos componentes do evento.
A CLAT 4 (Milão 2007)
Duas décadas de redução de danos: da emergência do SIDA aos modelos inovadores de políticas públicas.
A quarta edição da CLAT, que teve lugar em Milão de 29 de Novembro a
1 de Dezembro, teve claramente um sabor muito particular para a organização, sobretudo depois da fadiga e da frustração acumuladas nas edições
anteriores. As palavras-chave da CLAT 4 foram:
Evolução (evolução dos modelos da Redução de danos - Rdd -, evolução
da visão sobre política social)
Inovação (inovação nos conteúdos, inovação no âmbito da Rdd)
O título - “Da redução de danos às políticas sociais” - efectivamente diz
respeito à seguinte ideia: tanto ao nível do reconhecimento da dignidade
que merece a Rdd no seio da planificação das políticas sociais; como ao
nível da aplicação da estratégia da Rdd nas políticas sociais, envolvendo outros âmbitos não obrigatoriamente ligados ao fenómeno do uso de drogas
(p. ex., álcool e condução, transportes e qualidade de vida, prisão, jovens,
imigração, etc.)
A palavra de ordem da CLAT italiana é “evolução”: assente em primeiro lugar numa abordagem com uma orientação totalmente voltada para a
identificação, discussão e partilha da via que trouxe a prática da redução de
danos à sua integração de pleno direito nas políticas sociais; em segundo
lugar centrada na vontade de inovar o formato da conferência, com um programa fortemente centrado no debate e na discussão aberta, em plenário
e em grupos de trabalho; e por último empenhada no desenvolvimento dos
conteúdos com o intuito de “subir de nível”, abrindo novas perspectivas,
sobretudo nos contextos onde as ideias-chave da Rdd encontraram eco na
vida social.
Se o tema central é evoluir, o objectivo prioritário da CLAT 4 prendeu-se
com a construção comum dum documento de recomendações, “A Aliança de Milão”, a utilizar para sistematizar e fortalecer às ideias nascidas e
partilhadas nestes últimos 20 anos, e para favorecer a difusão, quer ao
nível capilar, quer junto das instituições locais, regionais, nacionais e transnacionais (por exemplo, a revisão do tratado internacional da ONU sobre
estupefacientes, em 2008).
Esta ideia de evolução, reconhecidamente muito ambiciosa, é suportada pelas parcerias estipuladas com o Ministero della Solidarietà Sociale,
com a Provincia di Milano e com diversas instituições regionais, além das
parcerias estabelecidas nos países representados na CLAT (Itália, França,
Espanha, Portugal e Suiça). Brevemente estará disponível o respectivo sítio
web (actualmente em construção) onde será possível a obtenção de todas
as informações necessárias.
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Paula Andrade
Dep – A sua apresentação nesta CLAT versou a avaliação
das políticas e estratégias de redução de riscos em Portugal…
P.A. – Penso que uma das pedras de toque em termos da
saúde em geral e em particular da toxicodependência é a lacuna que existe em termos da avaliação do impacto. Como é
verificado, a redução de danos é uma área que está sempre
um pouco ao sabor de algumas decisões mais estratégicas e
políticas. E acreditamos em Portugal que a sustentabilidade
que advém do processo contínuo de avaliação prova a eficácia destas medidas e destas políticas.
Dep – Que indicadores específicos comprovam essa mesma
eficácia?
P.A. – Nomeadamente a avaliação do impacto que fizemos
no que respeita à inter venção junto dos utentes, verificámos
que 18 por cento deixaram de partilhar seringas, 15 por cento deixaram de ter relações sexuais desprotegidas e 20 por
cento dos utentes pararam de consumir substâncias ilícitas
na rua. São dados que nos animam e que nos fazem acreditar que a redução de danos é uma das peças fundamentais
do puzzle.
Dep – Temos nesta CLAT uma representação portuguesa de
uma associação de utilizadores como a CASO. Entende que
os consumidores deverão fazer parte integrante da definição dessas estratégias?
P.A. – Penso que sim. Ainda há tempos foi divulgada uma
comunicação de alguém que constitui uma referência em
Portugal, o Professor Luís Fernandes, “Nada Sobre Nós
Sem Nós”. Penso que é importante as pessoas serem ouvidas, agora, é preciso dar-lhes tempo e não os pressionar no
sentido de não colocar nas suas vozes aquelas que são as
nossas preocupações enquanto técnicos mas permitir que
cresçam e se organizem e que, de facto, pensem em conjunto connosco aquilo que serão definitivamente as melhores
estratégias de intervenção.
Dep – Nesta conferência discutem-se os últimos 20 anos
em matéria de redução de riscos. Portugal estará, nesta
área e em termos gerais, atrasado face aos seus congéneres latinos e europeus?
P.A. – Penso que não. Portugal, nos últimos anos, tem tido
de facto um rumo traçado para aquilo que é a redução de danos e isto deve-se em grande medida ao trabalho das IPSS,
também ao trabalho do IDT, mas acima de tudo a um trabalho conjunto, tal como referia na minha comunicação. Esta
constante monitorização e aferição das necessidades face
àquilo que são as respostas permite-nos, de alguma forma,
criar uma certa cumplicidade naquilo que é a inter venção.
E a redução de danos, estando a afirmar-se como uma resposta fundamental na área da toxicodependência, acaba
por gerar este movimento de, em conjunto, traçarmos um
caminho comum. É se é óbvio que a redução de danos tem
sofrido oscilações e estamos à prova – ontem, a tónica foi
precisamente essa, nomeadamente o retrocesso das medidas de redução de danos em países referência como França,
Itália e até ao nível espanhol ouvimos o Miguel Andrés falar
nisso – creio que em Portugal temos que nos congratular
pelo facto de termos continuado a avançar. Também temos
duas coisas que considero fundamentais, a questão da dissuasão que nos permite trabalhar com outra tranquilidade e
a questão do enquadramento legal em que, apesar de haver
um normativo para a redução de danos, este tem duas vertentes: uma mais condicionadora mas outro mais protector
que nos salvaguarda.
Dep – Quer dizer que a dissuasão pode ser considerada uma
medida protectora?
P.A. – Protectora, inclusive, ao nível da redução de danos
porque se é crime torna-se um pouco incongruentes determinadas políticas por parte do Estado. Havendo uma política de descriminalização, permite-se desenhar trabalhos

e projectos com outra tranquilidade, nomeadamente salas de
injecção assistida, a questão do
pill testing em meios festivos…
Ou seja, este suporte legal dá
o salto para uma inter venção
mais credenciada e sustentada
naquilo que é o enquadramento
legal português.
Dep – Que análise lhe sugere a
utilização da heroína enquanto
ferramenta terapêutica?
P.A. – Tenho ouvido alguns trabalhos e lido alguns estudos sobre a eficácia da intervenção
com heroína e penso que há alguns factores que devemos ter
em conta. É óbvio que uma equipa de técnicos a trabalhar
com um projecto piloto, o próprio investimento dos técnicos
se dota de um valor acrescido. Assistimos, por exemplo, à
apresentação de projectos espanhóis em que a heroína é
distribuída duas ou três vezes por dia e, no fim do dia, devido ao tempo de semi-vida, levam metadona. Portanto, a
aproximação às estruturas é completamente diferente. Depois, existe o facto de os programas de inter venção com
heroína não serem programas de baixo limiar de exigência
mas de altíssimo limiar, portanto, temos que pensar muito
bem estas questões. Não é dar heroína por dar heroína, as
pessoas são alvo de um enquadramento terapêutico com um
investimento significativo da parte das equipas técnicas. Depois, há sempre este cuidado também em termos das convenções internacionais e vale a pena pensarmos. É sempre
um caminho e será sempre uma via. Agora, se estamos a
falar de população heroinodependente, e a metadona tem
sido um recurso cujo verdadeiro sentido, nomeadamente ao
nível da redução de danos em Portugal ainda está por explorar, valerá também a pena pensar que, neste momento,
o problema é a cocaína, é a base. É importante darmos o
salto para trabalharmos com estes utentes, quer ao nível do
tratamento, quer ao nível da redução de danos.
Dep – Nessa vertente do consumo da cocaína, tal como no
consumo excessivo de álcool, já existem respostas ao nível
da redução de danos ou ainda constitui um desafio?
P.A. – Penso que constitui um desafio, na medida em que não
temos programas agonistas como temos com outras substâncias. Constitui um desafio também porque o kit está todo
virado para utilizadores de via endovenosa, na sua maioria
heroína, porque neste momento o grande boom da cocaína
é ao nível fumado. Penso que é importante fazer um investimento em termos do kit fumado. Ouvimos hoje, por exemplo, um trabalho sobre a realidade do Brasil, preocupante
ao nível do crack. Nós não temos crack mas temos base e aí
temos, sem dúvida alguma, um desafio.
Dep – Acredita na eficácia de medidas como a liberalização
do consumo e, eventualmente, do tráfico?
P.A. – Se pensarmos nas restrições que têm existido relativamente ao consumo, nomeadamente a questão da lei do
tabaco, antes disso, pergunto se estaremos nós, enquanto
sociedade, preparados para termos acesso a substâncias
psicoactivas de uma forma completamente liberal em termos de oferta e de consumo. Se não estamos preparados
para lidar com o álcool, estaremos preparados para lidar
com substâncias como a heroína, a cocaína ou a cannabis
com um acesso facilitado? Penso que existe um grande trabalho de consciencialização e de responsabilização individual, que é um pouco a tarefa da redução de danos. Penso que
estas questões da cidadania, do pragmatismo e do humanismo, que são os três pilares da redução de danos, passam
muito também por ensinar as pessoas a lidarem com determinadas ofertas. Se será esse o caminho não sei… Ficamos
a aguardar…
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Lia Cavalcanti
Dep – Está aqui a falar-se de duas décadas de redução de riscos… Há muita
coisa para discutir?
L.C. – Muitíssima!
Dep – O que foi feito nestes 20 anos?
L.C. – Acho que foram feitas muitas coisas. Muitíssimas. Mas avançámos sobre
o que era a proposição original da redução de riscos, centrada inteiramente na
luta contra as infecções e o modelo paradigmático era a infecção SIDA. Assim,
foi possível avançarmos e superarmos as
reticências ideológicas que faziam da abstinência o único paradigma aceitável em matéria de política de drogas…
Dep - … O que continua a verificar-se em relação a algumas mentes “sobredotadas” e em alguns países…
L.C. – É verdade, continua, mas não podemos deixar de verificar, e hoje
acabámos de ouvir que um país como o Brasil integra no coração das
políticas públicas essa questão e 5600 cidades desenvolverão programas
de redução de danos. Quando vemos que na Ucrânia existem programas
de redução de danos, que na Ásia existem estes programas, não podemos
deixar de admitir que se trata de um indicador significativo no que concerne aos tais avanços.
Dep – No entanto, no Brasil, a redução de riscos surge muito associada
a outras áreas que não as toxicodependências mas a vertentes como as
cosméticas e cirurgias ligadas a essa área…
L.C. – O grande problema da redução de danos – e isso ninguém questionou aqui – tem a ver com o facto de estar associada directamente às
políticas relacionadas com a SIDA e não às políticas sobre drogas. Quando
entra nas políticas públicas nacionais, é revestida unicamente de uma dimensão sanitária…
Dep – Quer dizer que não tem tanto em consideração o indivíduo e os
seus direitos no centro das atenções como devia?
L.C. – Exactamente! Não se pensa sob o ponto de vista dos direitos humanos mas da saúde. Por isso digo que nós, os pioneiros da redução de
riscos, passámos 10 anos a confundir redução de riscos com os instrumentos da redução de riscos, que seria a troca de seringas, os programas
de substituição, os diferentes dispositivos como as salas de consumo assistido… Tudo isso são os instrumentos. Quando associámos a redução de
riscos à sua dimensão instrumental, perdemos a perspectiva dos direitos
humanos, que é essencial.
Dep – O que é então, verdadeiramente, reduzir riscos?
L.C. – É muito simples: trata-se de minimizar o impacto negativo dos
consumos de droga pela promoção de uma real política de direitos
humanos. Só aceitando primeiro a questão da cidadania do utilizador,
integrando a questão do território – temos que trabalhar com o conjunto dos actores desse território onde as políticas públicas se aplicam.
Na redução de riscos temo-nos dirigido exclusivamente ao utilizador, o
que é errado. Temos que nos dirigir à sociedade civil, trabalhar com os
líderes de opinião e integrar. No discurso de Pat O’Hare foi interessante constatar que a política dos direitos humanos é maior que qualquer
política sanitária e é nessa visão humanista que recoloca o homem no
coração da política pública e não somente na redução da epidemia que
poderemos sair dessa concepção.
Dep – Em que medida terá essa “confusão” entre redução de riscos e a sua
dimensão instrumental contribuído para que muitas das equipas de rua continuem a perseguir objectivos demasiadamente assistencialistas?
L.C. – Sem dúvida! Mas eles não se tornaram… Eles obedeceram ao que
foi a ideologia fundadora. É isso que pretendo transmitir. Se não repensarmos a redução de riscos como uma revolução paradigmática, como
uma filosofia que introduz novos paradigmas como a questão dos direitos
humanos no campo das drogas, as equipas de redução de danos vão estar comprometidas com uma visão absolutamente assistencialista e de
promoção da melhoria das pequenas condições de vida do utilizador. Mas
não foram eles que se desviaram. A concepção fundadora é que criou essa
prática.
Dep – Sobretudo na Europa ocidental, fala-se cada vez mais no enrai-

zamento daquilo a que se vulgarizou designar como novos perfis de
consumo, com a cocaína, as drogas de síntese e o álcool a surgir com
prevalências crescentes. Já existem respostas ao nível da redução de
riscos?
L.C. – Não. Eu escrevi um artigo intitulado Os Novos Desafios da Redução
de Danos que poderia citar. Creio que a redução de danos não enfrentou a
questão da diferenciação sexual e essa constitui a primeira grande falha.
As mulheres foram inteiramente esquecidas. O que significa reduzir danos
no feminino? A singularidade sexual das mulheres e do seu modo de vida
nunca foi tomada em conta nas políticas de redução de danos. A questão
das drogas legais não foi integrada. A redução de riscos não foi capaz
de delinear estratégias para o público não dependente. Os consumidores
abusivos não foram integrados na política de redução de danos que se
concentrou nas formas de uso que poderiam gerar doenças infecciosas.
Portanto, ecstasy, crack e outras não foram delineadas. A questão da prisão… São raríssimos os países que têm estratégias de redução de danos
implementadas nas prisões, o que traduz uma grande falha da redução de
riscos, pois as prisões correspondem a uma concentração extraordinária
de riscos, onde existem pessoas cujo único direito de que estão privados
é o da liberdade.
Dep – Já agora, por que não o direito ao consumo?
L.C. – Creio que se deve colocar a questão do direito ao consumo mas essa
não é hoje, na minha opinião, a batalha essencial. Já considerei que era, há
20 anos atrás mas hoje temos muitas substâncias legais, como o álcool,
com as quais nem por isso soubemos conviver. Creio que não conseguimos delinear verdadeiramente estratégias científicas que vão mais além
da opinião ou da ideologia para reduzir o risco associado. Mas gostaria
de citar uma outra relegação da redução de riscos que tem a ver com os
migrantes. A Europa tem um grave problema de migração de populações
oriundas de África mas igualmente do Leste europeu, assumindo riscos
incalculáveis em matéria de consumo de drogas e que são absolutamente
relegados. Também digo mulheres, jovens, drogas legais, novos produtos,
prisões, migrantes… todas estas questões…
Dep – Que propostas sugere relativamente a estas questões?
L.C. – Creio que a CLAT é o local exacto para se debaterem estas
questões e se procurarem soluções. A troca de experiência, de informações… Eu acredito muito no poder das informações partilhadas. A questão dos estudos e das avaliações é muito importante e
Portugal é muito bom nisso. Temos que pensar na co-produção de
políticas entre o Estado e a sociedade civil. A CLAT propõe-se fazer
isso. E factos como a Aliança Latina poderão fazer avançar nesse
sentido. Creio que chegou o momento de refundar a redução de riscos em torno dos valores universais dos direitos humanos, afirmando a importância da luta contra as doenças infecciosas mas também a defesa dos direitos do homem no coração das estratégias de
redução de danos. Evidentemente, a grande utopia seria o direito
ao consumo mas eu tenho prioridades tácticas que se impõem com
muita mais força do que esse grande objectivo estratégico.
Dep – Em Portugal – e o mesmo sucederá noutros países – a redução de
danos enfrenta o problema da oscilação em termos de investimento de
acordo com as alternâncias do poder. Em que medida poderão eventos
como a CLAT poderão funcionar como um lobby no sentido de inverter
esta tendência?
L.C. – Eu acho que a CLAT é um lobby. Por isso afirmo que os políticos, tal
como os líderes de opinião, são públicos prioritários da redução de danos.
Mas essas oscilações não se verificam apenas nas políticas de redução
de riscos. Todas as políticas sobre drogas são inteiramente submetidas a
essas oscilações e não podemos afirmar que temos uma visão de direita
ou de esquerda em matéria de política de drogas. Temos que sair do domínio da paixão e entrar no domínio da ciência. Mas para isso temos que
conquistar essa legitimidade.
Dep – Recentemente, em Portugal, a redução de riscos deixou de fazer
parte da área de missão do tratamento tendo sido integrada na prevenção. Parece-lhe uma medida pertinente ou considera que a redução de
riscos deveria ter um espaço próprio?
L.C. – Eu acho que a redução de riscos é muito mais uma política transversal do que uma política associada ao tratamento ou à prevenção. Deve ser
estruturalmente concebida como um meio transversal. Costumo dizer que
se trata de uma boa prevenção primária tardia e uma óptima prevenção
precoce do tratamento.
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Jorge Barbosa
Jorge Barbosa apresentou, na CLAT 4
um trabalho intitulado “A emergência
da redução de danos em Portugal: da
“clandestinidade” à legitimação política. Após um périplo histórico que
evidencia a existência de uma intervenção em matéria de redução de riscos já desde 1977, ainda que de forma
clandestina (alguma sugestão subliminar relativamente à implementação
de futuros dispositivos, cuja discussão
se encontra actualmente na forja?), o
autor sustenta os processos de adopção e institucionalização da política da
redução de danos em Portugal. Jorge Barbosa realiza ainda uma “viagem” pelos diferentes projectos implementados no nosso país numa
fase experimental, como o Stop Sida, o Diz Não a uma Seringa em
Segunda Mão, a Intervenção no Casal Ventoso, em Lisboa e o Programa “Contrato de Cidade”, desenvolvido no Porto. Depois de descrever cada um dos projectos e programas, Jorge Barbosa enumerou
os dispositivos e medidas existentes actualmente em Portugal em
matéria de redução de danos, referindo-se, de seguida a obstáculos
a ultrapassar, como o acesso aos programas de substituição opiácea
de baixa exigência, a articulação e colaboração entre as estruturas de
redução de danos e os CAT´s, a integração de ex-consumidores nos
projectos sanitários e a escassez de estruturas secundárias de redução de danos, a inadequabilidade das estruturas comunitárias face
às necessidades sociais e sanitárias dos consumidores, a ausência de
formação específica em matéria de redução de danos, a rigidez/resistência dos serviços assistenciais da rede pública, a persistente opção
pelos modelos de intervenção baseados na abstinência e o carácter
embrionário das intervenções em espaços de lazer. Jorge Barbosa
sugeriria ainda uma série de propostas a implementar, entre as quais
a dinamização de um trabalho de sensibilização e formação no seio
do sistema de saúde Português; a adopção de respostas convencionais às necessidades dos utilizadores de drogas de rua; o repensar
estratégias de proximidade que potencializam práticas de menor risco; a promoção de intervenções concertadas e integradas, de âmbito
territorial e de acções de educação preventiva pelos pares, a organização de iniciativas de auto-ajuda e a promoção da aquisição de
competências de menor risco e o fomento do reconhecimento da responsabilidade colectiva e partilhada pela gestão dos riscos sociais.

APDES já prepara CLAT 5 que terá lugar no Porto
Nos dias 18 e 19 de Janeiro teve lugar na Faculdade de Psicologia
e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), com a
organização e patrocínio da APDES, uma reunião do Comité Organizador das Conferências Latinas de Redução de Riscos Associados
ao Uso de Drogas (CLAT), cuja última edição – a CLAT4 – decorreu
em Milão nos dias 29 e 30 de Novembro e 1 de Dezembro de 2007.
O comité é constituído por representantes de cinco países: Portugal, Espanha, França, Itália e Suiça. O nosso país faz-se representar
por Luís Fernandes (Professor na FPCEUP), Marta Pinto (docente na
FPCEUP e supervisora do projecto de redução de riscos GIRUGaia
da Agência Piaget para o Desenvolvimento – APDES) e José Queiroz
(Coordenador da APDES); Lia Cavalcanti (Presidente da EGO) pela
França; Vivianne Prats (GREAT) pela Suiça; Miguel de Andrès (Grup
Igia) por Espanha e Paolo La Marca e Stephano Carboni pela Itália.
O objectivo deste encontro prendeu-se com dois temas principais: por um lado, a planificação do trabalho de análise necessário
à elaboração da Aliança de Milão – um documento que resume os
contributos dos participantes na CLAT4 quanto ao futuro das políticas públicas no âmbito da redução de riscos associados ao uso de
drogas – e a sua utilização estratégica junto das entidades nacionais
e internacionais com responsabilidades decisórias nesse domínio;
por outro lado o desenho da próxima CLAT, que desta vez será realizada no Porto em 2009 e cuja preparação já teve início. A sua
organização caberá à APDES e ao Grup Igia em colaboração com
a FPCEUP.

Propostas sugeridas pela APDES
para a Aliança de Milão
Alterações na filosofia / postura ou no enquadramento legal:
- Alterar a ideia de que as equipas de rua são só estruturas sócio sanitárias; e
antes equipas que trabalham a tomada de decisão consciente do indivíduo,
promovendo a cidadania e a liberdade individual;
- Valorização e implementação de metodologias participativas: envolver de forma participada todas as instituições e todos os elementos chave envolvidos
com o fenómeno no trabalho de Redução de Riscos;
- Pôr termo aos tratamentos compulsivos;
- Criação de uma entidade europeia/externa que regule, avalie e financie acções
nacionais;
- Programas de alerta nacionais acerca da adulteração das substâncias
psicoactivas;
- Envolvimento das associações de UD’s nas tomadas de decisão (diagnóstico
e avaliação);
- Apoio financeiro ao trabalho com pares;
- Descriminalização do uso de drogas (nos estabelecimentos prisionais, por
exemplo);
- Definição dos programas de RR como complementares e constituintes fundamentais da intervenção nas drogas e não como uma medida a “favor” ou
“contra” o tratamento;
Introdução de programas concretos:
- Expandir geograficamente os programas de troca de seringas e agulhas e
aumentar o seu tempo de permanência no terreno;
- Programas de RR nas prisões (ex. administração terapêutica de metadona
mais acessível);
- Programas de Administração Terapêutica de Heroína;
- Acessibilidade facilitada e maior cobertura geográfica dos Programas de
Substituição Opiácea;
- Combate às overdoses através do fornecimento de naloxona aos utilizadores
de drogas e familiares;
- Salas de consumo higiénico (para via fumada e injectada);
- Aumentar o acesso às terapêuticas antiretrovirais de alta eficácia, principalmente junto dos excluídos (por ex. migrantes) para que a discriminação não
aconteça ao nível do tratamento;
- Implementar programas de saúde pública no âmbito da vacinação da hepatite, entre outras;
- Criar kits para fumadores;
- Completar os kits de injecção com garrotes e caixa de transporte para o material bem como tubos (para consumo inalado), lubrificantes, toalhetes de
higiene íntima e maior diversidade de preservativos;
- Implementar programas de metadona nas urgências hospitalares;
- RR em contextos festivos com testing e outros serviços com base em diagnósticos realistas e actuais;
Alterações junto dos técnicos:
- Definir o perfil / os conteúdos funcionais do técnico de RR com base na evidência científica encontrada e nos princípios consensuais da RR (diferente de consoante contexto e grupos-alvo: ex. consumidores de heroína, festas, grupo de
pares, intervenção através da Internet, trabalho com a sociedade civil, etc.);
- Trabalho em rede a nível nacional e internacional;
- Assunção estatal consistente dos programas, com financiamentos de pelo
menos quatro anos para garantir a qualidade e pôr termo à precaridade das
condições de trabalho e injustiça em relação a outros serviços.
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José Manuel, membro fundador da CASO
Uma das entidades portuguesas representadas na CLAT 4 foi o CASO
– Consumidores Associados Sobrevivem Organizados, uma associação de utilizadores de drogas ainda em fase de constituição – será a
primeira em Portugal, mas já dotada de uma apreciável organização,
de que constitui exemplo evidente o Plano Estratégico 2008/2009 que
Dependências aqui publica.
Nos finais da década de 1980, face ao crescimento da epidemia do
VIH, grupos de utilizadores de drogas, seus amigos, familiares e
apoiantes estabeleceram na Europa e um pouco por todo o mundo
associações de utilizadores de drogas e de pessoas infectadas com o
VIH/SIDA. Estas associações foram implementando muitos projectos
inovadores para educar e dar voz aos utilizadores de drogas, ajudando e contribuindo para o decréscimo da taxa de infecções pelo VIH
nos países onde vêm intervindo.
Um dos motores desse movimento cívico é Gerard Theo Van Dam, um
holandês que ajudou a fundar mais de 50 associações de utilizadores
de drogas só no continente Europeu. Foi a sua visita ao nosso país em
Maio de 2007 que nos inspirou a criar o grupo CASO (Consumidores
Associados Sobrevivem Organizados). Como organização de associados, o CASO está numa posição única para responder aos temas
relevantes para os utilizadores de drogas. O princípio da participação
dos nossos associados e pares que utilizam ou utilizaram drogas é
fulcral para a nossa organização. Este plano estratégico inspira-se
na experiência de duas décadas das associações de utilizadores de
drogas em todo o mundo, assim como no apoio que temos sentido
e apreciado por parte de indivíduos e organizações que simpatizam
com os nossos objectivos.
Suportando o nosso plano, está a filosofia e prática da redução de
riscos. Isto inclui a reforma da legislação referente às drogas, que
acreditamos ser essencial para uma redução de riscos associados
ao consumo tão abrangente como a “overdose” e a disseminação de
vírus como a Hepatite C.
Este plano direccionará o trabalho da CASO e estará em vigor até
2009. Esperamos que este sirva como guia e também, para fortalecer
alianças e identificar áreas de interesse comum àqueles que procuram melhorar as condições de vida dos utilizadores de drogas.
A Missão
Promover os direitos, saúde e dignidade das pessoas que utilizam drogas, em particular aqueles que as injectam.
Os Princípios
Colaboração e consulta com utilizadores; Empatia com os utilizadores
e suas experiências; Abertura; Transparência; Comportamento ético;
Coragem; Postura crítica
OBJECTIVO 1: Promoção da saúde e bem-estar dos utilizadores
O CASO terá sempre em atenção o contexto amplo da vida das pessoas, não apenas o seu uso de drogas, quando promover o uso
seguro ou outras mensagens relativas à saúde. Ao fazer isto, reconhecemos que contribuir para a redução na transmissão de vírus
como o VIH e a Hepatite C permanece como foco primário do nosso
trabalho.
As nossas estratégias no próximo ano incluirão mensagens sobre a
redução de riscos associados ao consumo de drogas.
Utilizaremos também, as novas tecnologias multimédia nos nossos
programas de promoção da saúde.
Estamos a trabalhar para
Utilizadores de drogas devem possuir o conhecimento e aptidões para
gerir a sua saúde e bem-estar.
• Desenvolver estratégias de educação para os novos utilizadores
de drogas injectáveis.
• Desenvolver estratégias de educação que visem a mudança de
padrões no uso de drogas.
• Assegurar que as nossas mensagens de injecção segura sejam
relevantes e se enquadrem nas práticas de consumo actuais.
• Publicar, promover e distribuir recursos em áreas como a manutenção das veias, filtragem, novos tratamentos, e prevenção da
overdose de heroína.
Utilizadores de drogas devem ter acesso a informação e educação
adequada e apropriada sobre o VIH, a Hepatite C e outras doenças

infecciosas.
• Assegurar que a informação e
educação está acessível a pessoas infectadas com o VIH, a Hepatite C e outras doenças infecciosas sobre o impacto que o uso de
drogas tem nos seus tratamentos
e no seu estado de saúde em geral.
Os programas do CASO sobre a promoção da saúde devem estar acessíveis e
irem de encontro às necessidades dos
utilizadores de drogas.
• Cooperar com as equipas de rua na área da redução de riscos.
• Criar um jornal, revista, ou folhetim de distribuição sazonal.
• Criar e desenvolver o portal da CASO.
• Implementar um serviço telefónico de informação e referências.
O CASO deve ir de encontro às necessidades específicas dos subgrupos de utilizadores de drogas, como as pessoas com VIH, com Hepatite C e migrantes com formações culturais e linguísticas diversas.
• Alertar as entidades públicas e outras organizações, cooperando para a implementação de programas de informação dirigidas
a comunidades linguística e culturalmente diferentes.
OBJECTIVO 2: Fortalecer a cidadania dos utilizadores
Um dos papéis mais importantes que o CASO preenche é o fortalecimento da cidadania dos utilizadores e assegurar que a sua voz seja ouvida. O CASO tem também, um papel importante como intermediário
na comunicação entre os utentes e quem providencia os serviços.
Estamos a trabalhar para
Alargar o número de associados e colaboradores do CASO.
• Promovendo os benefícios de ser associado.
• Conduzindo reuniões regulares de utilizadores de drogas, colaboradores e associados para debater o trabalho do CASO.
O CASO mantendo-se actualizado no que concerne às necessidades e
experiências dos utilizadores.
• Desenvolvendo um guia para as entidades públicas e organizações que promova o valor e os benefícios da representatividade
dos utilizadores.
• Desenvolvendo as capacidades do CASO para nomear e apoiar
representantes utilizadores.
• Divulgando os direitos e deveres legais dos utilizadores.
• Promovendo a denúncia de abusos de poder e de autoridade.
• Prestando apoio jurídico em colaboração com um advogado voluntário.
OBJECTIVO 3: Consolidar alianças e parcerias
Desenvolver parcerias de colaboração efectivas é crítico para o sucesso do CASO. O CASO procura alargar essas parcerias através de várias
iniciativas.
Estamos a trabalhar para
O CASO como sendo uma organização bem conhecida e respeitada.
• Participando em fóruns, seminários, conferências e convenções.
• Tendo visibilidade pública em jornais, rádio e televisão.
O CASO tem parcerias efectivas e produtivas.
• Trabalhando com outras organizações que partilham das nossas
preocupações no que respeita à problemática da droga e da
redução de riscos.
• Trabalhando com as forças de segurança (PSP, GNR, Polícias
Municipais).
• Colaborando na criação de uma nova geração de projectos e
respostas sociais que visam à inclusão social e profissional dos
utilizadores.
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Ares do Pinhal e o Plano
da Cidade de Lisboa
A Associação “Ares do Pinhal” é uma IPSS criada há 21 anos e que
iniciou as suas actividades com uma Comunidade Terapêutica para
toxicodependentes em Aldeia de Eiras (concelho de Mação). Desde
então criou mais duas Comunidades Terapêuticas, uma em Chão de
Lopes Pequeno (Mação) e outra na Rinchoa (concelho de Sintra), um
Apartamento de Reinserção em Caxias (concelho de Oeiras) e uma Escola de Animadores Sócio-culturais em Lisboa, em parceria com a Associação Percursos. Desde 1998 assume também a gestão de alguns
Programas de Redução de Riscos e Minimização de Danos no âmbito de uma parceria criada entre a Câmara Municipal de Lisboa (CML)
e, na altura, o Projecto Vida, depois o Instituto Português da Droga e
da Toxicodependência (IPDT) e actualmente o Instituto da Droga e da
Toxicodependência (IDT), do Ministério da Saúde.
O Início no Casal Ventoso
Estes Programas de Redução de Riscos e Minimização de Danos
nasceram com a reabilitação urbana do Bairro do Casal Ventoso. Inicialmente, em 1997, o Gabinete de Reconversão do Casal Ventoso, da
responsabilidade da CML, criou e geriu directamente um Gabinete de
Apoio no Casal Ventoso em que prestava aos toxicodependentes apoio
social, médico, psicológico e cuidados de enfermagem, possibilitando
ainda serviços de higiene, troca de roupas e alimentação. Este Gabinete
permitiu a muitos toxicodependentes iniciar um percurso de aproximação às instituições sociais e de tratamento e foi complementado a partir
de 1998 com uma camarata de 100 camas para utentes integrados
num programa de metadona.
Em Agosto de 1998, tendo em conta as características que o
fenómeno da toxicodependência evidenciava no Bairro e no descampado que o circundava – emergiam dos “escombros” cada vez mais
toxicodependentes que apresentavam quadros de extrema degradação
de saúde e social – a Câmara Municipal de Lisboa decidiu alargar a sua
intervenção criando uma Equipa de Rua, um Centro de Abrigo na Rua
Arco do Carvalhão com capacidade para 170 residentes que se integravam num Programa de Substituição de Baixo Limiar de Exigência
(PSBLE) coordenado pelo Gabinete de Apoio, e ainda um Centro de
Acolhimento com capacidade para 50 residentes, na Rua de Cascais,
para estabilização e encaminhamento dos toxicodependentes que quisessem tratar-se e/ou apresentassem necessidades a nível de cuidados
de saúde e social que não eram compatíveis com o envio para albergues. A gestão destes equipamentos foi entregue pela Câmara a diversas instituições tendo Ares do Pinhal sido convidada a assumir a gestão
do Gabinete de Apoio e do Centro de Acolhimento.
Este Programa decorreu com assinalável sucesso, tendo sido alvo de
uma avaliação positiva num estudo efectuado pela Universidade Católica.

O alargamento ao conjunto da cidade
Posteriormente, e com o desaparecimento da dimensão mais problemática do Bairro do Casal Ventoso, mas tendo presente a existência de
grandes aglomerados populacionais de toxicodependentes que pelas
suas características problemáticas não recorriam a qualquer rede de
saúde ou social, esta intervenção estendeu-se ao Bairro da Curraleira,
primeiro, e depois alargou-se a toda a cidade.
Os Gabinetes de Apoio ao Toxicodependente
De acordo com esta perspectiva de alargamento, o Gabinete de Apoio
do Casal Ventoso foi substituído, em Setembro de 2003 por dois Gabinetes de Apoio ao Toxicodependente (GAT), um na zona ocidental da cidade – GAT Ocidental (Quinta do Charquinho – Benfica) e outro na zona
oriental – GAT Oriental (Quinta do Lavrado – Chelas), com o objectivo de
coordenarem um programa ambulatório de apoio médico e psicossocial com suporte de administração de metadona em baixo limiar de exigência (PSBLE) na cidade de Lisboa. Esta reformulação, embora tenha
levado a uma menor capacidade de resposta ao nível do apoio social
directo que foi colmatada pela criação de uma dinâmica de articulação
intensiva destes Gabinetes com a rede social comunitária, permitiu, no
entanto, aumentar significativamente o número de toxicodependentes
abrangidos (de 170 utentes/dia para 1200 utentes/dia) e ainda baixar
os custos de funcionamento.
A função dos Gabinetes
Os Gabinetes de Apoio ao Toxicodependente (GAT) são os primeiros
dispositivos do programa ambulatório de apoio médico e psicossocial,
com suporte de administração de metadona em baixo limiar de exigência, criado no âmbito das intervenções de proximidade do PIPT. Recebem utentes das equipas de rua, de outras estruturas comunitárias,
ou por iniciativa própria. O seu papel é em primeiro lugar decidir se o
utente tem indicação para o nosso programa ou se deve ser encaminhado para outro programa.
Metodologia de intervenção no programa:
- Avaliação e acompanhamento médico e psicossocial periódico ao
longo do projecto
- Sensibilização, informação e distribuição de material informativo
sobre redução de riscos
- Apoio na reestruturação pessoal e potencialização das capacidades
de recuperação de cada utente.
- Apoio à (re)aquisição de documentação de cidadania (BI; Cartão de
Utente, etc.)
- Articulação (encaminhamentos e resposta a solicitações) com todos
os serviços de apoio à toxicodependência da rede pública e privada
(CAT; Comunidades Terapêuticas, etc.)
- Articulação (encaminhamentos e resposta a solicitações) com todos
os serviços de saúde e sociais da rede comunitária (Hospitais; Centros
de Saúde; Centros de Diagnóstico Pneumológico – CDP; Maternidades/
Serviços de Ginecologia – Obstetrícia; Centros de Abrigo, etc.)
Cada Gabinete é responsável diariamente por cerca de 600 utentes.
As Unidades Móveis
O PSBLE é coordenado pelos Gabinetes, sendo a administração
de metadona e outros medicamentos efectuada em unidades móveis
– constituídas por carrinhas adaptadas – que fazem duas rotas, uma na
zona ocidental (ligada ao GAT Ocidental) e outra na zona oriental (ligada
ao GAT Oriental).
As funções das Unidades Móveis
- Administração de medicação em Toma de Observação Directa - TOD
(metadona, anti-retrovíricos, tuberculostáticos, antibióticos, etc.)
- Rastreio de doenças infecciosas (Tuberculose; VIH/SIDA; Hepatites;
Sífilis)
- Programa de troca de seringas e distribuição de preservativos
- Sensibilização, informação e distribuição de material informativo
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sobre redução de riscos
- Recolha de sangue para análises clínicas e recolha de expectoração
para baciloscopias
- Controle sobre a realização das análises clínicas, microrradiografias
e baciloscopias periódicas
- Controle sobre a frequência às consultas nos serviços de saúde,
nomeadamente nos CDP e consultas de VIH/SIDA
- Articulação contínua com os CDP através de canais de comunicação específicos
- Articulação com a Maternidade Alfredo da Costa através de canais
específicos (saliente-se que quando nos surgem grávidas a nossa atitude é de desenvolver os procedimentos que ajudem a mulher a vincularse de imediato à Consulta de Obstetrícia e ao CAT).
-Articulação com os hospitais
Cada UM estaciona em dois locais da sua zona – uma vez de manhã
e outra de tarde e ao fim de semana e feriados apenas uma vez (Rota
Oriental na Belavista /Chelas e Santa Apolónia e Rota Ocidental na Av.
De Ceuta e Praça de Espanha).
Cada Unidade Móvel atende diariamente cerca de 600 utentes.
A Extensão da Av. De Ceuta e Gabinete de Apoio Móvel Consultório
Em Agosto de 2004 por iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa,
em instalações por esta fornecidas, criou-se uma extensão do Gabinete
Ocidental na Avenida de Ceuta para procurar intervir numa zona que
voltava a tornar-se problemática e em articulação com as equipas de
rua que actuavam na área.
Esta estrutura passou mais tarde, em 2005, a constituir a base fixa
do Gabinete de Apoio Móvel, uma Unidade Móvel Consultório que trabalha junto das Unidades Móveis procurando manter o contacto e apoio
psicossocial e médico aos toxicodependentes que por diversos motivos
não se deslocam aos GAT, embora continuem a ir tomar diariamente
Metadona nas Unidades Móveis.
Um trajecto de recuperação dos toxicodependentes mais marginalizados
Hoje esta intervenção permite que um toxicodependente, espontaneamente ou referenciado por uma equipa de rua ou outra instituição,
seja atendido, rastreado para doenças infecciosas e encaminhado para
consultas (Tuberculose, Hepatites, SIDA etc.) apoiado num Gabinete de
apoio médico e psicossocial. Depois, se e quando se considerar indicado, pode ser encaminhado para uma estrutura de tratamento, seja um
CAT ou uma Comunidade Terapêutica. Trata-se portanto de um programa de redução de riscos e minimização de danos com suporte de
administração de metadona em baixo limiar de exigência, mas de monitorização e investimento intensivos ao nível da estabilização pessoal,
do restabelecimento da cidadania e da dignidade social, dos cuidados
de saúde, e da reinserção sócio-profissional de cada utente, em estreita
e permanente colaboração com a rede comunitária e os dispositivos da
rede pública de intervenção na toxicodependência.
O Centro de Acolhimento
Alguns destes toxicodependentes, contudo, têm necessidade de uma
estadia no Centro de Acolhimento – estrutura constituída por um centro
com capacidade para alojar e apoiar 50 toxicodependentes - prevista
desde 1997, mas só concretizada em 1998, como forma de passar de
um processo mais centrado na redução de riscos para projectos de
tratamento mais estruturados em ambulatório com apoio de estruturas
sociais comunitárias e dos CAT ou em Comunidade Terapêutica.
O Centro de Acolhimento é uma estrutura intermédia entre as estruturas sociais e de redução de riscos e as estruturas terapêuticas. Insere-se num projecto integrado que procura dar resposta aos
toxicodependentes marginalizados, que vivem no “meio da droga” e
que embora desejem tratar-se, não estão em condições de poderem ser
enviados para uma instituição de tratamento.
A sua situação de “sem abrigo”, a ausência de apoios sociais e a
grande instabilidade de comportamentos e atitudes, impede-os de se
manterem integrados em programas de tratamento ambulatório, ainda que com metadona, e a sua desorganização social, a ausência de
disciplina, o recurso habitual à violência e a perda de normas, não lhes
permite a integração em Comunidades terapêuticas, sem uma prévia
preparação.
O Centro de Acolhimento não tem por objectivo curar, mas é no entanto mais ambicioso do que as estruturas sócio-sanitárias de redução
de riscos, voltadas preferencialmente para o cuidar. O seu objectivo é
permitir aos toxicodependentes um tempo de estabilização - fora da
vida da rua e da lógica dos consumos - que lhes permita conhecer-se,

pensar-se, aprender a controlar-se e disciplinar-se e elaborar um projecto terapêutico adequado ao seu caso.
Assim, a estadia no Centro de Acolhimento é uma fase preparatória
de um encaminhamento para um programa de tratamento, quer seja
em ambulatório num CAT, quer seja numa Comunidade Terapêutica.
Ao longo deste período os toxicodependentes têm no Centro de Acolhimento apoio de enfermagem, médico, psiquiátrico e social, dando
continuidade ao trabalho realizado nos Gabinetes de Apoio e nas Unidades Móveis (rastreio de doenças, encaminhamento para consultas
de especialidade e realização das terapêuticas prescritas, aquisição de
documentação, ajuda nos contactos com a família etc.).
Definido o projecto terapêutico, são feitos os contactos e encaminhamentos para os CAT ou para as Comunidades Terapêuticas. O tempo
médio de estadia no Centro de Acolhimento, inicialmente avaliado em
3 meses, tem sido mais prolongado devido à existência de patologias
graves, quer físicas quer psiquiátricas, que dificultam os encaminhamentos previstos e para as quais não existem estruturas adequadas
disponíveis, pela necessidade de um tempo maior de estabilização e
organização e também pela dificuldade em encontrar nos CAT e Comunidades Terapêuticas as vagas necessárias em tempo oportuno. Continua a constituir uma das dificuldades neste encaminhamento o facto
de nem todas as Comunidades aceitarem receber utentes que estão em
programa de metadona.
Durante a estadia têm sido realizadas análises toxicológicas, sem aviso prévio, que têm permitido comprovar o progressivo afastamento dos
consumos por parte da maioria da população. Assim, quatro quintos
dos residentes têm normalmente análises negativas quer para a heroína quer para a cocaína e mais de metade dos residentes não consome
qualquer tipo de droga.
Outras intervenções
A “Ares do Pinhal” tem participado ainda, a pedido da Câmara Municipal de Lisboa, noutras intervenções ocasionais (Vaga de frio do Inverno de 2003 e Intendente, p.ex.) e realiza trabalho de rua junto da população feminina e masculina que se prostitui (Rota da Prostituição).
A articulação interinstitucional
Todo este trabalho tem sido realizado em articulação com outras instituições nomeadamente equipas de rua, centros de abrigo e albergues,
CDP e consultas hospitalares, SCML (Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa), Segurança Social, CAT e Comunidades Terapêuticas, IRS (Instituto de Reinserção Social) e Estabelecimentos Prisionais, etc. Assumimos também a continuidade imediata da administração de metadona
aos nossos utentes quando são hospitalizados ou detidos, assim como
recebemos no nosso programa, a pedido dos hospitais, doentes que
tenham tido indicação para iniciar metadona durante o internamento
hospitalar.
Justificação deste tipo de intervenção
Estas habitualmente denominadas Intervenções de Proximidade são
orientadas fundamentalmente para ir ao encontro da população toxicodependente que sente necessidade de ajuda mas que, por diversos
motivos, não pode, não quer ou não consegue recorrer aos Centros de
Atendimento a Toxicodependentes (CAT), Comunidades Terapêuticas
(CT) ou a outros serviços de saúde ou sociais.
Têm como objectivo contribuir para a redução de riscos e minimização de danos nos hábitos de consumo ou sexuais, criar condições de
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Estudo comparativo realizado em 2004 nos GAT/UM com 1142
utentes comparando alguns dados da sua situação social e sanitária à
data de admissão e após 1 ano em programa, apresentado no Encontro do IDT em Novembro de 2004, de que apresentamos alguns dados
mais relevantes:
Pudemos verificar que:
- dos 347 utentes no início sem abrigo (30,4% do total), um ano
depois 244 (70,3%) estavam em habitação própria e 103 (29,7%) em
Centros de Abrigo;
- dos 884 utentes desempregados (77,4% do total) no início, 445
(50,3%) tinham arranjado emprego e mantinham-se empregados um
ano depois;
- foi possível rastrear todos e saber que 303 (26,5%) eram positivos
para o VIH, sendo que 101 utentes (33,3%) ignoravam o seu estado
- foi possível triplicar (de 62 para 219) o número de utentes em tratamento para o VIH;
- foi possível diagnosticar 80 novos casos de tuberculose activa e
conseguir que 78 (97,5%) tivessem terminado o seu tratamento
- houve 333 (29%) encaminhamentos para programas mais exigentes
vida com o mínimo de dignidade aos mais excluídos, permitir um maior
conhecimento sobre o estado de saúde e promover o acesso aos serviços de saúde da rede comunitária, estimular a reorganização pessoal e
facilitar o acesso a projectos de vida mais estruturados.
Que avaliações?
Descrita a estrutura montada que recebe nos Gabinetes utentes da
rua, – mas por vezes também dos CAT e de equipas de rua - os integra
no programa de metadona de baixo limiar das Unidades Móveis, mantendo-os ligados a um técnico de referência dos Gabinetes, recebendo
apoio psicossocial e médico, contando também com o apoio da Gabinete Móvel Consultório, e os encaminha para outras estruturas sanitárias
e sociais e em alguns casos para estruturas de tratamento, e quando
é necessário os envia para o Centro de Acolhimento que os estabiliza
e encaminha para estruturas de tratamento (CAT e Comunidades Terapêuticas), importa ver os resultados que nos permitem avaliar a eficácia
deste programa.
Importa dizer que as entidades promotoras do Plano de Lisboa – IDT,
CML e ISSS – não promoveram a sua avaliação técnica. Assim não há
avaliações externas do nosso trabalho. Da nossa parte tem havido uma
preocupação de conhecimento mais aprofundado da nossa população
e avaliação da nossa acção tendo para esse efeito realizado estudos
– quase sempre referentes apenas a parte das estruturas – que apresentámos em Encontros Científicos passados ou que temos para apresentar e publicar.
Passaremos a apresentar alguns dados desses estudos:
Estudo de caracterização da população atendida nos GAT/UM entre
Setembro de 2001 e Setembro de 2004 (N=2665) apresentado no
Encontro do IDT em Novembro de 2004.
Este estudo sobre a totalidade da população atendida pelos GAT entre Setembro de 2001 e Setembro de 2004 permitiu-nos perceber algumas características dessa população (apresentamos apenas alguns
dados mais relevantes desse estudo):
- O número total de pessoas que entraram em programa nesse período foi de 2665
- Das 2665 pessoas abrangidas pelo programa 881 (33%) encontravam-se sem abrigo, 1499 (56,2%) nunca tinham procurado tratamento,
2159 (81%) encontravam-se desempregados, 1300 pessoas (48,8%)
tinham consumos por via endovenosa, 1782 (66,9%) consumiam há
mais de 10 anos, 1659 (62,3%) tinham apenas 6 anos de escolaridade,
1700 (63,8%) tinham mais de 30 anos de idade e 1320 (49,5%) tinham
problemas judiciais.
Doenças infecciosas:
- 673 (27%) eram VIH positivos (N=2496)
- 1615 (67%) eram VHC positivos (N=2431)
- 202 (8,2%) tinham sífilis (N=2439)
- 122 (4,6%) tinham tuberculose activa (N=2665)
- O número de abandonos foi de 555 (20,8%)
- O número de pessoas encaminhadas para programas mais exigentes foi de 673 (25%)
- O número médio de pessoas diariamente em programa foi de
1200.

Estudo realizado em 2007 nos GAT/UM descrevendo as características e os indicadores sócio-sanitários de todos os utentes (N=281)
entrados pela primeira vez em programa, entre 1 de Janeiro de 2005
e 30 de Junho de 2005 e que analisou a situação destes utentes passados dois anos da data de entrada em programa (N=72)
- Dos 281 utentes,
- 55% vêm por iniciativa própria,
- 24% enviados por equipas de rua,
- 19% pelos CAT
- 1% por Hospitais e
- 1% por outras instituições sociais.
- Têm idade média de 35,62 anos com um máximo de 55 e um mínimo de 20
- A idade média de início de Heroína é aos 21,16, com 173.06 meses
de duração do consumo.
- 22% são do sexo feminino e 78% masculino
- 59% são solteiros, 24% casados ou similar, 16% divorciados ou
separados e 1% viúvos.
- 260 são Portugueses e 13 dos PALOP, incluindo 1 Brasileiro, 5 do
Leste, 2 da UE e 1 do Magrebe.
- 6% não têm escolaridade, 23% o primeiro ciclo, 34% o 2º ciclo,
27% o terceiro ciclo, 8% o secundário e 2% estudos superiores.
- 39% não têm B.I., 45% não têm cartão de utente do SNS.
-31% estão sem abrigo e 34% romperam com a família.
- Dos 281, 203 (72,2%) estão desempregados, 12 reformados e 1
em Formação Profissional. Só 65 (23%) trabalham dos quais 33 em
trabalhos precários.
- 83% não têm nenhum apoio social
- só 54% tinham já procurado a ajuda de uma estrutura especializada
no tratamento de toxicodependentes.
- 41% consomem por via endovenosa
- 38% tem comportamentos de risco ao consumir e 51% nas relações
sexuais.
- Furto (15%), arrumar carros (14%), tráfico (13%), prostituição (9%)
e mendicidade (9%) são os comportamentos mais marginais, indicados
por cada um, como forma de obter dinheiro para drogas
- Só 46% não têm história judicial e 33% foram já condenados a uma
pena de prisão efectiva
- 61% desconhecem a sua situação em relação ao HIV, 22% sabem
que são HIV-, e 17% sabem que são HIV+, mas destes só 7% estão em
consulta.
- 53% desconhecem a sua situação em relação ao VHC , 11% sabem
que são negativos e 36% sabem que são positivos, mas destes só 5%
estão em tratamento.
- 244 desconheciam a sua situação em relação à tuberculose, 36
sabiam que não estavam contaminados e um sabia que tinha tuberculose
Passados dois anos, destes 281 utentes:
- 66% mantêm-se integrados
- 26% (72) continuam em Programa
- 22% estão em projectos de reinserção social e em tratamento em CAT
- 6% estão em tratamento em Comunidades Terapêuticas
- 5% estão no Centro de Acolhimento
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- 4% tiveram Alta a pedido
- 3% estão no Centro de Abrigo do Beato (que faz parte do PIPT)
- 2% foram detidos ( por problemas judiciais anteriores)
- 2% faleceram
- 1% teve Alta Compulsiva
- 29% abandonaram o Programa
Estudo comparando os indicadores sócio-sanitários actuais com os
dados de entrada, para o grupo de 72 utentes (26%) da amostra referida anteriormente e que se mantém em programa ao fim de 2 anos
Pretende ver se houve alguma mudança nos 72 toxicodependentes
que permanecem em programa e que portanto ainda não foram encaminhados.
Resultados apurados:
- Redução de número de utentes que estavam sem abrigo de 15 para 3
- Redução de número de utentes que estavam em ruptura familiar de 23
para 4.
- Redução de número de utentes que não tinha BI. de 21 para 7
- Redução de número de utentes que não tinha cartão de utente do SNS de
24 para 13
- Aumento do número de utentes com emprego estável de 9 para 27
- Aumento do número de utentes com emprego precário de 8 para 22
- Redução do número de utentes desempregados de 50 para 20
- Redução do número de utentes que praticavam furtos de 11 para 0
- Redução do número de utentes que traficavam de 8 para 1
- Redução do número de utentes que se prostituíam de 7 para 2
- Redução do número de utentes que arrumam carros de 13 para 5
- Redução do número de utentes que praticam a mendicidade de 7 para 3
- Redução do número de utentes que consomem por via endovenosa de 25
para 3
- Redução do número de utentes que partilha material de 16 para 1
- Redução do número de utentes que têm comportamentos de riscos nas
relações sexuais de 34 para 12
- Diagnóstico de 5 casos de utentes positivos para o VIH
- Encaminhamento de todos os utentes positivos para o VIH para consultas
especializadas
- Diagnóstico de 28 casos de utentes positivos para o VHC
- Aumento do número de casos em tratamento de Hepatite C de 3 para 13
- Diagnóstico de 3 casos de tuberculose, 1 em tratamento, outro com tratamento terminado e outro em vigilância
-20 hospitalizações urgentes promovidas e envio de 31 pessoas para consultas de medicina.
Resultados de inquérito de eficácia e de satisfação, sob o ponto de
vista do utente realizado aos 72 utentes do estudo anterior.
“Como avalia o impacto que o programa teve na sua vida?”
Avaliação numa escala de 1 a 4 (1 - Muito negativo; 2 – Negativo; 3
– Positivo; 4 – Muito positivo)
Cuidados de Saúde – 3,5
Relações Familiares Sociais – 3,23
Situação Habitacional – 2,98
Situação Profissional – 2,81
Situação Social – 3,13
Comportamentos de Risco – 3,11
“Toxicodependentes Sem Abrigo – Uma experiência de estabilização e encaminhamento” João Saraiva e Nuno Miguel. Um estudo de avaliação do Centro de Acolhimento, publicado na Revista
Toxicodependências em 2004
- Caracterização da população (n=425):
- Sexo: Homens – 76%; Mulheres –24%
- Idade: Mínima – 18; Max. – 55; 83% entre 20 e 39 anos
- Habilitações: 3% de Analfabetos; 33% iguais ou inferiores ao 6º
Ano; (2% iguais ou inferiores ao 9ºAno
- Trabalho: 30% não tem experiência de trabalho ou só trabalho indiferenciado
- História Penal: 50% já estiveram presos
- Saúde: 66% de HIV positivos; 82% de HCV positivos; 6% de AgHbs
positivos; 13% de tuberculose activa
- Encaminhamentos:
- Comunidades Terapêuticas: 53%
- CAT e reinserção social: 23%
- Programas de Baixo Limiar: 20%
- Falecidos: 4%

Estudo dos utentes do Centro de Acolhimento entrados e saídos no
ano de 2006
Estudo a partir de dados de 2006, ano em que entraram 42 mulheres
e 78 homens e saíram 39 mulheres e 76 homens.
- Idade: A média de idade dos homens é de 35,5 (Max.51 Mín.23) e
das mulheres é de 31,6.(Max.44 e Mín.22)
- Origem:
o dos Gabinetes Ocidental e Oriental - 53 ( 44,2%),
o do Centro de Abrigo do Beato - 9,
o do Projecto de Intervenção no Intendente - 6,
o de Equipas de Rua - 3,
o de Hospitais - 3,
o de CAT - 8,
o reentradas no Centro de Acolhimento - 13
o de Comunidades Terapêuticas (Reenvios temporários “Repensar”) - 25
- Saúde: 66 (55%) são HIV+, estando 23 (34,8%) em tratamento.
- 19 (15,8%) têm tuberculose, 16 completaram o tratamento e 3 estão em tratamento
- Articulação com CAT: 36 (30%) já estavam inscritos nos CAT mas
84 (70%) foram inscritos por iniciativa do Centro.
- Documentação - 53 utentes (44,2%) dos utentes beneficiaram de
ajuda do Centro para tratar dos documentos
- Situação Judicial: 29(24,2%) foram apoiados a tratar assuntos em
Tribunal; 45 (37,5%) já tinham tido detenções anteriores.
- Encaminhamentos (n=115):
- Comunidades Terapêuticas – 60 (52,2%)
- CAT e reinserção social – 9 (7,8%)
- Regresso a Comunidades Terapêuticas – 15
- Programas de Baixo Limiar – 15
- Outras Situações:
- Abandonos – 10
- Alta compulsiva - 2
- Hospital – 1
- Prisão – 1
- Falecimento – 2
Conclusão
Parece-nos assim claro que são imensos os benefícios que estas intervenções de proximidade têm trazido quer para os toxicodependentes,
não só na redução de riscos e minimização de danos mas também na
sua dignificação e no encaminhamento para o tratamento e reinserção,
quer para a sociedade em geral, assim mais protegida do contágio das
doenças que acompanham a toxicodependência e mais segura face à
diminuição dos seus comportamentos desviantes. Por fim gostaríamos
de realçar, entre tantos aspectos, os ganhos no tratamento da tuberculose que tão importantes são para impedir a difusão da tuberculose e a
criação de formas multi-resistentes e o trajecto inovador encontrado de
encaminhar para Comunidades Terapêuticas utentes em programa de
metadona de baixo limiar de exigência, desmentindo a ideia preconcebida de que os programas de redução de riscos significam uma atitude
de desistência do tratamento e de manutenção da dependência.
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aCREdiTAr
Sob a recente direcção geral de Emanuel Mendes, direcção
clínica de Rui Correia e coordenação terapêutica de Duarte
Nunes de Almeida, a CRETA é um centro de tratamento
licenciado pelo Ministério da Saúde que se dedica ao
tratamento de alcoólicos, toxicodependentes, dependentes
de jogo, co-dependentes e outros indivíduos cujas modalidades comportamentais assumam um cariz de obsessão ou
dependência em diversas áreas da sua vida.
Situada na Parede (Linha de Cascais), a CRETA iniciou as
suas actividades em Setembro de 1991, propondo uma
visão humana e integrada no tratamento da dependência
química e proporcionando um atendimento adaptado a
cada caso com o objectivo de obter a abstinência total de
todo o tipo de substâncias alteradoras do humor incluindo
o álcool. A criação de um ambiente no tratamento, enriquecido pela interacção do grupo, no qual o dependente pode
descobrir um novo e saudável estilo de vida é um dos
propósitos desta comunidade terapêutica.
Dependências fez uma visita à CRETA, onde conversou com
a equipa terapêutica e alguns utentes, deixando aqui os
seus testemunhos.
Tratamento
Após o acolhimento e entrevista de avaliação, será indicada a modalidade de tratamento mais adequada:
Tratamento Primário: É um tratamento em regime de internamento
que tem uma duração máxima de 12 semanas, de acordo com as
necessidades terapêuticas de cada paciente.
Tratamento Ambulatorial: É um tratamento adaptado a casos
muito específicos que consiste num acompanhamento terapêutico
de dia, intensivo, quando não se justifica um internamento residencial.
Programa de Recaída: Consiste num tratamento intensivo em regime de internamento e / ou ambulatorial. Este programa tem a duração variável de 4 a 8 semanas. Trata-se de um programa específico de intervenção na crise, cujo foco é a identificação dos factores
de recaída e manutenção da recuperação.
Pós Tratamento: Após a conclusão da 1ª fase a CRETA reconhece a
necessidade de um Follow-up a fim de minimizar o risco de recaída.
Esta fase tão importante na consolidação da sobriedade tem a duração mínima de um ano, durante o qual se realizam grupos semanais
com suporte terapêutico.
Assistência a Famílias: A CRETA acredita que muitas vezes ao
estar exposta a um foco de dependência química, a família acaba
por adoptar comportamentos doentios. Assim sendo, o tratamento
também é direccionado para a família do dependente, pois esta é
parte essencial no processo de recuperação.
Centro de consultas: Apoio Psicoterapêutico a todos os que desejam fortalecer o seu processo de recuperação.
Modelo
Baseado no Modelo Norte-Americano de Minnesotta, este programa tem atingido um nível de sucesso muito elevado na Europa,
Estados Unidos e Brasil. Este modelo baseia-se na premissa de que
a dependência química é uma doença multifacetada e como tal integra uma equipa multidisciplinar.
Os conceitos básicos para a compreensão do Modelo Minnesota
podem resumir-se à abstinência total de substâncias psicoactivas,
à filosofia dos 12 Passos de Alcoólicos e Narcóticos Anónimos, à
psicoterapia de grupo, auto-responsabilização do paciente e intervenção sistémica. São objectivos inerentes ao tratamento permitir
que o utente alcance um estado livre de álcool/drogas e/ou outras
dependências e manter esse padrão de vida, promover a reformulação pessoal necessária para uma vida saudável, motivar cada paciente para a mudança e dotar cada paciente de ferramentas de
manutenção da sobriedade.

Emanuel Mendes, director-geral
Dep – Existe verdadeiramente um modelo terapêutico standard nesta
comunidade terapêutica ou o mesmo é ajustável em função do diagnóstico realizado ao utente que é admitido?
Duarte Nunes de Almeida – O modelo terapêutico que existe nesta casa
é o Modelo Minnesota que, como o próprio nome indica, é originário do
estado de Minnesota, na América e é conhecido por ter os 12 passos e
estar muito familiarizado com os grupos de auto-ajuda, nomeadamente com os narcóticos anónimos e alcoólicos anónimos. Pese embora,
tenhamos aqui uma abordagem da adição enquanto doença e entendamos que existem várias formas da mesma se manifestar. Uma delas
pode ser através do consumo de substâncias, nomeadamente o álcool
ou as drogas ilícitas – e aí estamos a falar dos grupos de auto-ajuda e
de estabelecer a ponte com alcoólicos anónimos e narcóticos anónimos mas a doença da adição também pode ser manifestada de uma
forma reiterada e compulsiva em termos de comportamentos, nomeadamente jogadores de casino, jogadores compulsivos e até desordens
em termos de gastos de dinheiro. Falamos, por exemplo dos overspenders e de algumas patologias, como seja o sexo compulsivo. Tudo isto
consideramos manifestações da mesma doença, que é a adição. Normalmente, na CRETA, recebemos mais alcoólicos e toxicodependentes,
daí que façamos mais a ponte com narcóticos anónimos e alcoólicos
anónimos. Os 12 passos correspondem, no fundo, a uma parte deste
Modelo Minnesota, que nasceu em 1935 na América com os alcoólicos anónimos e, hoje em dia, existem dezenas de grupos de auto-ajuda
que pediram permissão aos AA para funcionar com esta ferramenta,
aperfeiçoando-a noutras áreas. Temos os casos dos emocionais anónimos ou até dos tabagistas anónimos para quem pretende deixar de
fumar, entre outros. Outra característica do Modelo Minnesota consiste
no trabalho desenvolvido por uma equipa multidisciplinar. Na CRETA,
temos um director-clínico que é médico psiquiatra, o Dr. Rui Correia,
temos a equipa dos terapeutas, composta por dois conselheiros em
adição e dois psicólogos clínicos, temos três monitores, profissionais
que, apesar de não serem terapeutas, estão formados para passar aqui
o resto do dia que vai entre as 17h e as 9h e, obviamente, os técnicos
estão sempre em contacto com a estrutura de tratamento para se for
necessário, a qualquer hora do dia, vir cá alguém rapidamente ajudar
no que for preciso.
Dep – Referiu vários tipos de adição como diferentes formas de manifestação de uma doença. Este modelo, entendido como padrão, é
aplicável a qualquer tipo de adição?
Duarte Nunes de Almeida – Nós temos a preocupação, aquando da admissão de um paciente na CRETA, de tentar perceber se aquilo que procura pode ser “entregue” pelos serviços que prestamos. Tem que existir
um matching entre a patologia, o que o paciente procura e o serviço que
podemos oferecer. Se alguém vier para a CRETA e quiser, por exemplo,
dispor de um cuidado de enfermagem 24h por dia, nós não podemos
dar isso. O que podemos fazer, por vezes, é recorrer a algumas clínicas
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com as quais trabalhamos dentro do nosso âmbito de intervenção. Se
uma pessoa tiver que ser desintoxicada, terá que o fazer previamente e,
depois então, entrar na CRETA.
Rui Correia – Este programa, para poder ser feito correctamente e ter
resultados, implica que o doente não esteja muito deteriorado ou degradado. Toda a reestruturação emocional que o programa pressupõe,
os passos que já foram falados e até a compreensão de determinados pressupostos para entrar em recuperação, são factores que implicam que o doente tenha uma compreensão razoável de tudo isto. E
há, inclusivamente, tarefas que lhes são atribuídas, algumas explícitas,
outras não...
Dep - ... Há um contrato?
Rui Correia – Sim, há um contrato terapêutico e outro financeiro. Neste
momento, estamos a falar na vertente técnica, do contrato terapêutico.
Como aparecem também doentes que têm mais que uma patologia,
muitos doentes esquizofrénicos ou com doença bipolar, por exemplo,
se essas doenças não forem controladas, ou já estiverem numa fase de
evolução em que o doente já esteja um pouco degradado, é mais difícil
enquadrá-lo no programa.
Dep – Significará isso que esses doentes não têm indicação para comunidade terapêutica?
Rui Correia – É mais difícil... Os doentes que, no aspecto cognitivo, funcionam bem, têm muito mais facilidade em fazer o programa porque
este exige empenhamento, envolvimento e compreensão. Dou-lhe um
exemplo: nós notamos que alguns doentes alcoólicos com uma idade
mais avançada e já mais degradados, uma vez que já consomem álcool
em grande quantidade há bastantes anos, têm mais dificuldades em
cumprir o programa terapêutico.
Dep – E serão, igualmente, os que menos recorrem a auxílio
terapêutico.
Rui Correia – Também... Aliás, nós sabemos que, muitas vezes, a motivação que os doentes têm não é propriamente genuína. É um pouco
fruto das circunstâncias: ou porque são confrontados com problemas
judiciais, ou porque são pressionados pela família... Muitas vezes vêm
porque são coagidos a fazê-lo. Há uma grande variabilidade...
Dep – Sabendo-se que o tradicional público-alvo das comunidades terapêuticas era quase exclusivamente constituído por heroinómanos e
que, actualmente, outros perfis de consumo, com substâncias como o
ecstasy, a cocaína, os canabinóides ou o álcool a emergirem exigindo
a criação de novas respostas, em que medida constituirão as comunidades terapêuticas uma solução?
Rui Correia – Esses doentes vão também aparecendo porque, realmente, existem actualmente mais doentes com esses perfis de consumo
diferentes dos tradicionais. Como já foi aqui referido, a doença é a mesma. Depois, as drogas utilizadas e as manifestações clínicas são variáveis em vários factores. Mas os mecanismos da doença, a etiopatogenia
da doença é a mesma e os pressupostos terapêuticos são semelhantes.
Claro que temos que adaptar um pouco a forma de intervir. Tendo em
conta a idade do doente, não devemos ter uma intervenção exactamente igual num jovem de 18 anos que consome cocaína e num indivíduo
com 60 anos que é um alcoólico crónico. Mas os pressupostos gerais
são exactamente os mesmos.
Dep - ...Exceptuando o facto de não existirem fármacos indicados para
este tipo de patologias, como existem, por exemplo, em relação à heroína ou ao álcool...
Rui Correia – Sim, se pensarmos, por exemplo, nas desintoxicações,
não existe no caso dos canabinóides, qualquer medicação específica
para este tipo de doentes. Aquilo que fazemos é tentar corrigir os sintomas da abstinência. Se o doente tem muita ansiedade, temos que
administrar medicamentos para a ansiedade, se tem compulsividade,
temos que dar medicamentos que diminuam a compulsão, se está deprimido, temos medicamentos para a depressão. Mas, realmente, para
algumas dessas substâncias, não existem medicamentos específicos.
O que tentamos equilibrar ou corrigir são os sintomas.
Dep – Neste tipo de unidades de tratamento subordinadas a este modelo terapêutico é dado um especial ênfase aos conceitos de partilha
e de auto-ajuda. Em que consistem concretamente?
Pedro Garrido - Qualquer processo psicoterapêutico passa principalmente pela comunicação, seja ao nível da consulta individual, seja ao
nível da intervenção em grupo. A partilha em si é diferente, ou seja, o
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processo em grupo é diferente de uma conversa de café. Isto porque,
primeiro, a nível de partilha, há um espaço para a pessoa que lhe é atribuído para falar sem ser interrompida. Então, um dos pressupostos que
aqui se trabalham é a capacidade de ouvir, por um lado, e por outro, da
capacidade da pessoa que fala comunicar abertamente, sendo que, ao
falarem sobre as situações, as pessoas têm, por vezes, a capacidade de
reconhecer os seus próprios processos internos, sobretudo a nível do
pensamento. Ou seja, dá a capacidade ao paciente, com o seu discurso
e verbalização, de reconhecer erros, tanto ao nível da interpretação da
realidade, como ao nível dos erros cognitivos de pensamentos que eles
próprios têm. Relativamente à auto-ajuda, primeiro, trata-se de uma forma de aproximação entre pessoas. Ou seja, com a identificação, mesmo que não existam situações idênticas, ao nível do estado emocional,
a pessoa que partilha, ouvindo um outro, não se sente tão sozinha. Por
outro lado, a experiência do outro pode ser enriquecedora para a pessoa. Partimos do pressuposto que existe um modelo standard, o qual
é aplicado durante determinado período, ao qual se segue a avaliação
das competências que são necessárias restabelecer ou até construir
na pessoa para que possa viver sem drogas - as competências de um
são as dificuldades de outros, ou seja, podem aprender mutuamente, o
que, por outro lado, também constrói uma identidade própria à pessoa
e lhe confere alguma auto-estima, em função deste papel interventivo
com o outro.
Dep – É nesse sentido que surge a figura do “amigão”?
Pedro Garrido - Sim, o amigão desempenha um papel fundamental,
quer no processo daquele que o desempenha, quer no dos outros. Há,
por exemplo, pessoas que chegam até nós sem aquelas competências
básicas de vida como a higiene porque vêm de ambientes em que estes hábitos não são introduzidos nas suas rotinas. Por outro lado, são
pessoas que chegam cá fragilizadas emocionalmente e que se têm que
habituar às regras. E, quando a pessoa está a usar álcool ou drogas,
habitualmente não tem limites, tem que ser auxiliado por uma pessoa.
O “amigão” funciona como alguém que pode servir de modelo. Nós
falamos aqui de uma técnica muito conhecida que é a modelagem. Eles
vão modelar-se à pessoa que os auxilia e sentem-se parte de. É como se
fosse o elo de ligação entre a pessoa e o grupo.
Dep – Em que medida é preservada a unicidade de cada utente desta
casa, sabendo-se que existe um modelo standard que é aplicado a
todos?
Duarte Nunes de Almeida – Empregou um termo de que gosto particularmente, a unicidade. Nós, aqui na CRETA, acreditamos que cada
paciente é único. Nem aqui nem em lado nenhum existem dois pacientes iguais. Basicamente, o que acontece é que, quando é admitido um
paciente na CRETA, é-lhe atribuido aquilo a que chamamos um conselheiro focal. Ou seja, neste modelo, os terapeutas têm a designação
de conselheiros. A partir da data de entrada desse paciente na comunidade, o conselheiro focal estabelece uma relação terapêutica com
o paciente, o que faz com que haja ainda um laço de confiança entre
esse paciente e o terapeuta. Apesar de trabalharmos em equipa, neste
modelo também é muito importante que se criem espaços para aquilo
a que chamamos o one-to-one, ou seja, a sessão individual. Apesar de
enfatizarmos muito a terapia de grupo, a sessão individual também
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assume uma particular importância, na medida em que eles sabem que
aquilo que dizem ao terapeuta fica entre o paciente e o conjunto de terapeutas, uma vez que trabalhamos em equipa. Portanto, quando determinado paciente fala com um terapeuta, sabe que isso será transmitido
à equipa, para seu próprio benefício, no sentido de ter vários terapeutas
a olharem para o seu caso clínico. Mas sem dúvida que consideramos
que cada paciente é único e deve ser preservado como tal, até porque
todos têm características pessoais distintas. Neste modelo enfatiza-se
muito a identificação mas igualmente o facto de cada um ser único e de
ter o seu caminho a percorrer, dado estar num determinado momento
da sua vida, ter o seu background a todos os níveis, cultural, profissional, social, e isso tem obviamente que ser respeitado. Intervenções “ao
pacote” para toda a gente não funcionariam com toda a certeza e as
próprias dinâmicas no grupo encarregar-se-iam de tornar isso visível.
Dep – Uma das críticas normalmente apontadas a este modelo prendem-se com um certo excesso de rigidez e disciplina exigidas aos
utentes... Essas são premissas necessárias para o tratamento de um
utente com indicação para comunidade terapêutica?
Duarte Nunes de Almeida – Na nossa perspectiva são necessárias q.b.
Falamos de uma população que chega até nós desorganizada, sem métodos, sem rotinas e sem limites e uma das abordagens que temos é,
sem dúvida, a abordagem comportamentalista. Se assim não fosse,
seria caótico ao final do dia, se deixássemos 14 pacientes entregues
aos seus próprios mecanismos numa casa. Isto não seria propriamente
um centro de tratamento... Além disso, acreditamos que, quando aqui
chegam, o que fazem acontecer aqui dentro é muito à semelhança do
que experimentavam e viviam lá fora. Por outro lado, enquanto aqui
estão, pode ver-se claramente como é que se vão comportar quando
saírem daqui. A questão das regras é ponto assente – há um horário
para acordar...
Dep - ... Há um processo de reaprendizagem?
Duarte Nunes de Almeida – Sem dúvida! É exactamente isso!
Dep – O que terá mais peso no tratamento desta doença, o processo
terapêutico ou a auto-ajuda?
Rui Correia – São vertentes que se complementam e não alternativas.
Em diferentes fases do processo terapêutico, há intervenções que têm
mais ou menos peso. E há histórias que nos mostram que existem
pessoas que andaram pelas salas muito tempo e nunca recuperaram,
outras que recuperaram só com as salas, se bem que na maioria dos
casos, creio que um processo terapêutico que seja bem conduzido e
depois complementado com a auto-ajuda tem mais possibilidades de
ter sucesso pois corresponde a uma intervenção mais global.
Dep – Mas a auto-ajuda não é, afinal, parte integrante do processo
terapêutico?
Rui Correia – Também é, sem dúvida. Estamos aqui a falar do processo
terapêutico na sua vertente mais técnica, de grupos que sejam facilitados pelos terapeutas, o que é diferente daqueles lá de fora, de autoajuda. Penso que as duas coisas se complementam. Eu sou médico da
Força Aérea e estive ligado desde o início à criação de um programa de
prevenção de álcool e drogas nas Forças Armadas e, mesmo aí, está
escrito no nosso programa do Ministério da Defesa que uma das melhores formas de fazer a prevenção das recaídas consiste em canalizar
os doentes para os grupos de auto-ajuda.
Dep – Admitindo estas manifestações de dependências como uma doença, não é então crível que se possa tratar sem recurso a uma equipa
médica...
Rui Correia – Na maior parte dos casos não. Mas em doenças e medicina há duas palavras que usamos muito raramente: sempre e nunca.
Um doente que fume cinco maços de tabaco por dia não tem sempre
cancro do pulmão, embora tenha uma alta probabilidade de o vir a ter. E
uma pessoa que não fume, não podemos dizer que nunca virá a ter um
cancro do pulmão, tanto que há crianças que, sem nunca terem contactado com fumo, o desenvolvem. A medicina não é matemática.
Dep – Treinam a prevenção da recaída?
Rui Correia – Sim, e isso é muito importante. Um dos grandes problemas da dependência química reside, precisamente, na alta taxa de
recaídas. E é por isso também que, na nossa conceptualização, não
falamos em cura, porque se dissermos que um alcoólico ou um toxicodependente está curado, estamos, primeiro, a admitir que já não tem
qualquer doença. E se já não tem doença nenhuma, já pode fazer tudo,
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o que, por exemplo, na cabeça do alcoólico, que já pode beber um copo
de vinho ou uma cerveja. E não pode, porque a doença está lá, pode
é estar ou não controlada. Nós falamos em recuperação, porque, para
nós, a doença está lá a vida toda. Pode é estar controlada em recuperação ou activa e o doente estar a consumir.
Dep – O que distingue um alcoólico de um bebedor excessivo?
Rui Correia – Normalmente, o bebedor excessivo é alguém que está a
fazer um percurso que, se não for travado, vai tornar-se um alcoólico.
Mas, verdadeiramente, o que faz a diferença é que um alcoólico tem dependência e manifesta síndrome de abstinência se não beber. A forma
que tem e sabe para controlar os sintomas desagradáveis é beber, enquanto que o bebedor excessivo, como existe muita gente, corresponde
àquele que, em determinadas circunstâncias ou dias da semana pode
beber muito e até ficar num estado de intoxicação aguda grave mas
que não bebe todos os dias porque não tem ainda a tal dependência.
Aliás, o verdadeiro alcoólico, uma vez que enquanto dorme não pode
beber, quando acorda de manhã, é forçado a beber para conseguir tomar banho, fazer a barba, vestir-se e sair de casa. Tem dependência. O
bebedor excessivo não tem, normalmente, esta necessidade.
Dep – Enquanto técnico ao serviço de uma unidade de saúde cujo modelo de intervenção é baseado na abstinência – o Modelo Minnesota
– teria algum tipo de constrangimento em administrar a um utente
uma terapia de substituição opiácea?
Rui Correia – Noutro contexto, não teria. Agora, o Modelo Minnesota exclui a utilização desse tipo de substâncias. É evidente que todos
sabemos que não há nenhum modelo que seja eficaz para todas as
pessoas.
Dep – Mas sendo este um modelo que não admite a administração
dessas substâncias com um fim terapêutico não estará a excluir a admissão de uma fasquia significativa da vossa população alvo?
Rui Correia – Está, mas nós assumimos isso. Eu, que sigo doentes lá
fora, embora privilegie como primeira opção referenciá-los para o Modelo Minnesota porque acredito que é o melhor, sei que existem pessoas que, por dificuldades financeiras, por estarem muito degradadas ou
por outras razões, já não encaixarão neste modelo. E nesse contexto, as
terapêuticas de substituição são úteis, portanto, concordo com as mesmas plenamente. Mas a pergunta que me faz encaixa numa outra coisa:
eu fui durante três anos presidente dos AA e uma questão que se levantava muitas vezes nas reuniões abertas era “porque é que vocês, nos
AA, não têm uma clínica para tratamento dos doentes, porque é que
não referenciam para tratamento para aqui ou para acolá?” Isso está
fora do âmbito de intervenção dos AA. É evidente que fora do âmbito
dos AA, considero que isso pode e deve ser feito. Portanto, em relação
à pergunta que me faz, respondo que, no âmbito do Modelo Minnesota
não. Mas há, evidentemente, pessoas que podem beneficiar com esse
tipo de encaminhamento e de tratamento.
Dep – Em que medida corresponderá a designação Anónimo a uma
forma de exclusão ou a uma expressão de medo?
Rui Correia – Há, sem dúvida, uma fatia de medo mas o anonimato
serve para proteger o doente para que não seja apontado a dedo. É
por isso que os alcoólicos anónimos têm a figura do presidente e do

Creta | Reportagem | Dependências | 27

vice-presidente, que são pessoas não alcoólicas que podem dar a cara.
Quando me era pedido, eu aparecia com a minha cara e a minha identidade, enquanto que os alcoólicos, muitas vezes até meramente para
preservarem os seus empregos, protegem a sua identidade.
Duarte Nunes de Almeida – Há ainda outra questão, que tem que ver
com este programa – neste momento estamos a falar dos AA – que tem
os 12 passos como a coluna vertebral da recuperação do indivíduo mas
que depois tem algo chamado as 12 tradições, que correspondem à coluna vertebral do funcionamento dos grupos de auto-ajuda. E também
nestes se prevê que o anonimato serve, por um lado, para que não haja
uma marginalização do indivíduo mas também porque este programa
funciona por atracção e não por promoção. Ou seja, não há membros
de AA na rua a promoverem este programa. A OMS já catalogou a adição como uma doença, embora já o tenha feito há mais tempo relativamente ao alcoolismo, apesar de o álcool, na nossa perspectiva, quando
utilizado como uma droga também o seja. Há a questão, em termos do
anonimato, de este programa funcionar por atracção. O que também
dá alguma margem para que as pessoas não se sintam pressionadas
para entrar em recuperação. Muitas vezes recebemos pessoas que nos
dizem que consumiram com determinado indivíduo que, neste momento está bem e que gostariam de estar como ele. E não foi esse indivíduo que andou a promover-se ou a promover o programa. Portanto, há
aqui uma vertente espiritual no programa desenvolvido na CRETA que
assume igualmente extrema importância. Como sabemos, o essencial
é invisível, ainda mais na sociedade em que vivemos em que tudo é
consumista, em que não há dinheiro e se vende dinheiro. As pessoas começam a recorrer a alguns valores espirituais, o que digamos, constitui
um porto seguro para este programa: as pessoas que chegam aqui, não
se sentem julgadas nem coagidas a fazer o que quer que seja. Por isso,
costumo dizer que a porta está trancada, não para que as pessoas não
saiam daqui mas para que outros não entrem. É por uma questão de
segurança e este é, sem dúvida, também um porto de abrigo espiritual
e creio que o anonimato tem também um pouco que ver com isso.
Pedro Garrido - Relativamente à questão da degradação biopsicossocial de um dependente, se falamos num heroinómano ou num alcoólico,
a situação é muito diferenciada ao nível do tempo. Hoje, começam a
ser publicados estudos acerca das diferentes formas de um alcoólico
estar, quando o padrão antigo do alcoólico apontava para alguém que
passava muitos anos até ter consciência de que necessitava de tratamento. E depois mesmo o Serviço Nacional de Saúde os distinguia dos
dependentes de substâncias. Só agora, com este novo despacho que
veio agregar o álcool ao IDT, aí sim, estaremos possivelmente a falar
da integração do álcool com as toxicodependências. Até então, era nos
hospitais gerais tinham o serviço de alcoologia ou de gastro que os
alcoólicos eram tratados, de forma diferente do dependente de substâncias. O heroinómano que consuma diariamente, passado um ano
já tem consequências suficientes na sua vida, quer a nível físico, quer
a nível psicológico ou social, para ter alguma percepção que necessita
de algum tipo de intervenção. O alcoólico não. Passados 20, 30 ou 40
anos, se não fosse agressivo, provavelmente, até morreria sem alguma
vez ter sido visto. Por outro lado, ao nível da reinserção, este programa
tem uma fase padrão idêntica para todos mas chega a uma altura de
tratamento em que se tem que fazer uma avaliação específica sobre
as competências e os recursos que cada um tem, quer de vida, quer
sociais ou profissionais para se definirem as áreas a trabalhar com cada
paciente. Quando temos uma população heterogénea, tanto podemos
ter aqui pessoas com baixa escolaridade, como outras até com licenciaturas ou mais altos graus. Mediante essas competências profissionais
e académicas de cada um, definimos o nível de intervenção a realizar.
Se for uma pessoa dotada de altas competências académicas e até
algum currículo, logicamente, sai facilitado o processo de reintegração
e, muitas vezes, o que se faz é uma reaprendizagem das competências
de procura de trabalho. Podem fazer-se simulações de entrevista para
minimizar a ansiedade gerada pela situação em si... Por outro lado, em
pessoas com maiores dificuldades, podem realizar-se vários tipos de
intervenção, tanto ao nível dos processos de articulação com os centros de emprego, quer através do encaminhamento para entidades de
formação profissional, de preferência com equivalência ao nível do Ministério da Educação e com algum tipo de remuneração. Se necessário,
há contactos com os serviços de psicologia e psiquiatria, aos serviços
sociais e à Segurança Social, com o envio de relatórios e a solicitação
dos devidos acompanhamentos. Basicamente, fazemos uma avaliação
global da pessoa, verificamos os serviços existentes e enquadramo-
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la em vários níveis de intervenção. Nós temos aqui pacientes que vão
trabalhar e regressam ao fim do dia, outros que estão à procura de
emprego, outros à procura de cursos de formação, tudo feito sempre
progressivamente.
Dep – O recurso a ex-utilizadores para a constituição da equipa terapêutica da comunidade é realmente uma mais-valia?
Rui Correia – Creio que é bom existirem na equipa terapêutica pessoas
que já utilizaram drogas e outras que não utilizaram. Complementamse muito bem. As que já utilizaram são muito úteis em questões como
a auto-ajuda ou a partilha, que já estiveram do outro lado, conhecem o
problema a fundo e ajudam-nos muito nesse aspecto. Creio que, além
disso, os técnicos que numa determinada fase da sua vida tiveram um
problema desse tipo, têm uma facilidade muito grande em desmontar certos tipos de pensamentos distorcidos e de comportamentos dos
adictos. Como conhecem muito bem o problema por dentro e por fora
têm uma maior facilidade em desmontar esse tipo de funcionamentos
patológicos, o que ajuda muito ao funcionamento da equipa. E é bom
também haver pessoas que não têm esse passado, pois por vezes existe também a tendência para encarar o fenómeno de uma forma um
pouco redutora. Sinto que o ideal é haver pessoas com um background
diferente e sinto-me confortável com isso.
Pedro Garrido - O facto de haver aqui profissionais que tenham algum
percurso relacionado com o uso de drogas ou álcool, pode gerar um
acréscimo de empatia por parte dos pacientes. Objectivamente, já ao
nível das questões das partilhas e da auto-ajuda, nenhum técnico, tenha tido ou não problemas com drogas ou álcool, entra no registo de
paciente. Ou seja, mantém-se sempre numa posição de profissional, de
facilitador, de terapeuta, e não há a utilização disso, pois essa questão
da partilha e da auto-ajuda é somente entre pacientes.
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“Sou o Marco, tenho 32 anos, estou recaído e a fazer um processo de oito meses. Já estive cá há sete anos atrás devido ao meu consumo excessivo de cocaína e álcool, fiz o processo dos 12 passos mas a minha vida, há cerca de um ano, voltou a ficar no fundo. Tive
uma recaída daquelas grandes, mesmo a pique, pior do que a outra que me fez entrar
aqui da primeira vez e não me sentia bem comigo próprio. Para mais, trabalho durante
a noite, sou barman, o que não ajuda muito. Com os consumos de álcool e cocaína que
fazia diariamente, mal descansava. Era acordar, tomar banho e ir trabalhar, chegar a casa
de manhã, dormir três horas. Era um ciclo vicioso, até que vi que a minha cabeça estava
quase a rebentar e tive que pedir ajuda. Estou aqui há 20 dias”.
“Eu sou a Ana, tenho 25 anos, consumo heroína há seis anos e vim para a CRETA porque
tinha a vida completamente desgovernada. Pode dizer-se que cheguei ao fundo do poço.
Já nada fazia sentido, era acordar para consumir, não trabalhava, não queria nada, estava
difícil seguir um rumo, não me interessava por estudos, trabalho, família, nada... Entrei
em desespero. Já tinha recorrido a ajuda numa outra comunidade terapêutica onde estive
quatro dias mas não deu resultado. Estou aqui há 12 semanas, o que já é uma vitória
para mim. Antes, nunca me tinha aguentado, nunca tive vontade, nunca quis largar a
droga e, há 12 semanas atrás, tomei a decisão que tinha que tomar, pois já nada fazia
sentido para mim. Já quase nada tinha na vida e o pouco que tinha estava a perder. Então, vim para a CRETA. Nunca tinha feito este programa... se calhar, na outra comunidade
até era o mesmo mas nem sequer me apercebi. Nunca tinha dado valor a mim própria
nem aos outros como dou actualmente a estas pessoas que estão aqui ao meu lado, amigos, poderei dizer. E aqui encontramos isso. Além da confiança, de vermos as coisas com
mais clareza... Neste momento, ainda não posso dizer que esteja muito confiante mas
sei que tenho que trabalhar nisso. Honestamente, sei que não tenho feito muito por isso
mas estou a começar a fazê-lo agora. Isto aqui ajuda-nos muito a conhecermo-nos a nós
mesmos. Conheci uma Ana que não sabia que existia, vi as coisas boas que existem, que
nem tudo se resume aos consumos e que existe uma vida lá fora”.
“Sou o Pedro, tenho 30 anos, consumo álcool e heroína há 14 anos. Antes de entrar na CRETA, tinha uma relação de amor e ódio com a minha droga
de escolha, a heroína, e cheguei a uma determinada altura em que entrei em desespero porque comecei a ver o meu bem-estar a retrair-se e tudo
aquilo por que tinha lutado e alcançado a esvair-se, o que me fez uma confusão enorme e se transformou num tormento. Eu gostava da droga mas, ao
mesmo tempo notava que, à parte esse amor, começava a perder tudo e a perder-me a mim próprio, no aspecto físico, na degradação... Encontro-me
há 14 semanas em tratamento e, falando um pouco sobre o que é a CRETA para mim, gostaria de incluir o programa em si, ou seja, o relevo que ele
me trouxe. Eu nunca gostei de tocar nos meus sentimentos, na minha parte emocional, porque, lá fora, sempre que surgia um problema relacionado
com essa minha parte – como o caso de os meus pais serem divorciados, sempre lhes atribuí muitas culpas e não gostava de lidar com essa situação
– recorria à heroína, como uma forma de relaxar, de fugir. É a primeira vez que me encontro em tratamento e este programa, apesar de me ter custado
um pouco de início porque tive que me confrontar com a minha própria realidade e a começar a sentir as coisas que nunca quis sentir na vida, fez-me
ver as coisas de uma maneira diferente. Fez-me perceber que tenho que sentir as coisas e de trabalhar os meus próprios comportamentos. É muito
natural que uma pessoa como eu que consumia já há 14 anos, tivesse comportamentos não muito dignos, como por exemplo ter que manipular outros,
por vezes ter que me tornar uma pessoa egoísta... adoptar comportamentos que nunca quis ter. Confesso que não é fácil uma pessoa chegar aqui e
expor a sua vida e os seus problemas mas, com o tempo, a honestidade e a identificação que existe entre as pessoas do grupo ajuda muito. Saber que
todos têm uma parte positiva, a nostalgia das drogas, mas também uma parte negativa, os danos que as drogas nos trouxeram é fundamental e, para
isso, existem as palestras que nos ensinam tudo aquilo que tem a ver com as partes emotiva e racional da pessoa, existem as terapias de grupo em
que nos inter ajudamos identificando-nos e assim tornando mais fácil descobrirmo-nos e aprendermos uma maneira mais saudável de lidar com as
coisas. Há as partilhas, em que vem alguém com mais tempo de recuperação, é capaz de nos transmitir as ferramentas que utiliza no seu dia-a-dia,
o que se torna dignificante. Depois, há algo essencial neste programa que é a irmandade que, para mim, tem muito significado porque eu era uma
pessoa que tinha muita tendência para me isolar. E hoje não tenho mais por que me isolar, posso recorrer a qualquer pessoa, pedir ajuda, existe honestidade. Como eu tenho vontades de uso, existe mais quem o tenha mas, em vez de ir consumir, nesta parte de identificação, alguém me vai também
manifestar essa vontade. E o simples facto de falarmos e expormos o problema já nos alivia a ansiedade e o stress. Hoje sou uma pessoa que se sente
contente, consegui ganhar alguma orientação na vida, foi como se tivesse aberto uma porta. Neste momento, encontro-me na parte final do tratamento
que, aliás acabava às 12 semanas, já estou a trabalhar a reinserção, está a ser uma coisa muito boa porque tenho tido muita ajuda do grupo todo desta
casa e, daqui para a frente vai ser muito útil a irmandade em si. Ir a reuniões, seguir os passos que trabalhamos diariamente... E se quero ter uma vida
saudável em recuperação, será isso que terei que fazer. Também sinto a responsabilidade de ter que ajudar os mais novos, pelo simples facto de que
quando entrei nesta casa ter sentido aquele conforto que me transmitiram a mim e que quero transmitir ao próximo. E ao fazê-lo, também aumento a
minha auto-estima e a minha confiança. Sinto-me bem a fazê-lo”.
“Sou o Tó Zé, tenho 34 anos, consumi drogas durante 24, qualquer tipo de drogas, tenho duas filhas de meio diferente e, derivado ao mundo em que andei, não
me dou com nenhuma. Vim para a CRETA pró minha iniciativa. Foi a minha força
de vontade de sair daquele mundo do qual já estava farto. Desses 24 anos de
uso, estive quase nove anos preso, tendo sido condenado a 12 anos e oito meses.
Graças a este programa, fui capaz de reconhecer que, a maior parte das vezes, só
fiz mal àqueles que me amavam, os que hoje ainda me amam acabaram por sofrer
muito mais do que eu. Estou cá há sete semanas, onde aprendi a viver, aprendi a
ser um homem, aprendi a ser sincero, aprendi a ser honesto, a ser amigo do meu
amigo, tudo graças aos 12 passos, aos meus amigos, a todos os terapeutas e a
toda a irmandade. Hoje agradeço a Deus porque, independentemente de estar cá
há sete semanas, vejo que mudei bastante. Dei uma volta de 90 graus. Independentemente de sete semanas não serem nada, hoje estou com bastante força de
vontade para reconstruir tudo aquilo que perdi em 24 anos de uso. Durante os
anos em que estive preso sempre consumi, – este é o meu primeiro tratamento
– entrei na prisão a ressacar e saí de lá pior ainda do que entrei. Injectava-me
lá dentro, durante estes 24 anos, posso dizer que apenas fumei uma vez cavalo,
snifei coca e, de resto, foi sempre injectado, quer dentro, quer fora da prisão.
Infelizmente, não é do meu tempo a experiência da troca de seringas nas prisões.
No meu tempo, uma seringa dava para cinco ou seis pessoas”.
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Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão e os três pilares
da “Excelência em Reabilitação”: a prestação de cuidados especializados em reabilitação, a formação nas diversas áreas profissionais e a investigação clínica aplicada.
Construído em 1966, por iniciativa da Santa Casa da Misericórdia, o
Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão foi a primeira e única
instituição do país criada para a reabilitação de pessoas com incapacidades motoras. Ao longo destes 41 anos, o Centro de Medicina de
Reabilitação de Alcoitão - CMRA tem-se mantido na vanguarda da reabilitação em Portugal, desenvolvendo novas áreas no diagnóstico e na
intervenção terapêutica, com elevado nível de qualidade na resposta às
necessidades do seu público-alvo.
Os três pilares apontados pelo Conselho Directivo que sustentam o
lema de “Excelência em Reabilitação”, são a prestação de cuidados
especializados em reabilitação, a formação, nas diversas áreas profissionais e a investigação clínica aplicada.
Como tem sido manter os elevados níveis de excelência?
Conselho Directivo: A excelência encontra-se na experiência dos profissionais (adquirida ao longo dos anos, no único centro do país dotado
com 144 camas de reabilitação), na sua qualidade técnica e humana,
na tecnologia disponível e na abordagem multidisciplinar que adoptamos na prestação de cuidados: todos trabalhamos “para e com” o utente. O envolvimento dos familiares ou cuidadores é privilegiado, ao ser o
suporte fundamental ao longo de todo o processo de reabilitação.
A formação dos profissionais e a investigação continuam a ser uma
aposta?
CMRA: Sem dúvida. O CMRA mantém uma actividade formativa intensa, incentivando a realização de formação interna e facilitando a participação em actividades formativas externas. Em 2008, salientamos
a organização de três Jornadas na área médica, terapia ocupacional e
fisioterapia. Também a cooperação com diferentes escolas superiores
tem sido incrementada, recebendo o CMRA solicitações de estágio de
todo o país, nos diferentes grupos profissionais. A área da investigação
baseia-se numa atitude reflexiva sobre a prática. Nos últimos anos têm
também surgido grupos de intervenção terapêutica multidisciplinares,
como o Grupo de Fibromialgia, Esclerose Múltipla, Mastectomizadas ou

«Excelência em Reabilitação», são a
prestação de cuidados especializados
em reabilitação, a formação, nas
diversas áreas profissionais e a
investigação clínica aplicada.

Terapeuta Directora, Emíli

«A estratégia traçada para 2008,
pretende construir um quadro de
referência que seja um instrumento
de facilitação da mudança e de um
desempenho organizacional mais
eficiente, em benefício dos utentes.»
Artrite Reumatóide. Quais os objectivos da sua criação?
CD CMRA: O aparecimento destes grupos está directamente relacionado com o esforço de abertura à comunidade e de adaptação a novas realidades. Em patologias crónicas, é importante que as pessoas aprendam a lidar com as suas limitações e descubram novas formas de viver.
Por isso, criámos estes grupos, formados por profissionais de diversas
áreas, com programa terapêutico específico e âmbito terapêutico-formativo. Sendo os grupos de dimensões reduzidas, facilitam a partilha
de experiências entre pessoas com as mesmas dificuldades.
Quais os principais objectivos estratégicos definidos para 2008?
CD CMRA: A estratégia traçada para 2008, pretende construir um quadro de referência que seja um instrumento de facilitação da mudança
e de um desempenho organizacional mais eficiente, em benefício dos
utentes. Inclui ser reconhecido a nível nacional e internacional como um
centro de excelência na prestação de cuidados de reabilitação, através
de grandes eixos orientadores: qualidade e ética nos cuidados, inovação tecnológica aplicada em diagnóstico e terapêutica, qualidade da
formação e especialização dos profissionais, e incentivo a investigação
em reabilitação. Para garantir o acesso, estamos a desenvolver parcerias estratégicas com o SNS, ADSE, Seguradoras e outros subsistemas.
Estamos empenhados em desenvolver processos de certificação de alguns serviços, com vista à Certificação do CMRA.
Em termos de projectos, o que está delineado?
CD CMRA: Há dois projectos inovadores, em particular: a C.A.S.A.
(Centro de Alcoitão ao Serviço da Acessibilidade), com cerca de 150
m2, dotada de tecnologias de ponta que funcionará como espaço de
divulgação, formação e demonstração de novas tecnologias e de soluções de acessibilidades, dirigido a utentes, familiares e profissionais. O
Centro Desportivo e Terapêutico será um pavilhão polivalente, aberto à
comunidade e destinado à prática desportiva nas vertentes de reabilitação, lazer e competição.
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Jogar à roleta russa
com ecstasy
Já investigam os efeitos tóxicos das anfetaminas e mais particularmente da ecstasy há
17 anos, com muitas dezenas de artigos publicados, nas mais prestigiadas revistas cientíﬁcas mundiais. Falamos do Departamento
de Toxicologia da Faculdade de Farmácia da
Universidade do Porto, uma verdadeira fonte
de conhecimento no que respeita ao estudo
dos efeitos do consumo de ecstasy. Um estudo recentemente publicado e orientado por
Félix Carvalho revela mais um mecanismo que
conduz ao efeito neurotóxico produzido ao
nível dos neurónios. O trabalho experimental
foi realizado pela sua aluna de doutoramento
Ema Alves, e foi co-orientado pela Doutora
Teresa Summavielle do Instituto de Biologia
Molecular e Celular (IBMC) e pelo Prof. Doutor José Barata Custódio do Departamento
de Bioquímica da Faculdade de Farmácia da
Universidade de Coimbra. Félix Carvalho revela
à revista Dependências algumas conclusões
retiradas do estudo produzido e refere também outros efeitos conhecidos da ecstasy,
comparando o seu consumo a um jogo de
roleta russa.
Dep – Existindo uma consciência mais ou menos generalizada acerca
dos efeitos provocados pelo consumo das “novas drogas” ou drogas de
síntese, o que traz de novo este estudo?
Félix Carvalho – Aquilo que se sabia até à data era que a ecstasy tem
um elevado potencial neurotóxico. Consegue provar-se a neurotoxicidade
sem qualquer dificuldade em animais de laboratório, existindo ainda alguma dificuldade em provar esse efeito no ser humano, na medida em
que se torna complicado proceder-se a avaliações desse tipo num indivíduo com uma vivência complexa. Mas sabe-se que, em animais de laboratório, esse efeito existe efectivamente e passa mesmo do potencial ao
efeito neurotóxico propriamente dito, conhecendo-se igualmente alguns
dos mecanismos que conduzem a esse efeito. O que nós descobrimos
foi mais um mecanismo da toxicidade da ecstasy ao nível dos neurónios
que contribui para a toxicidade ao nível do sistema nervoso. Verificámos
que não se tratava de um efeito directo da ecstasy. Trata-se de um efeito
indirecto. A ecstasy é estimulante do sistema nervoso central (SNC) porque liberta um neurotransmissor, a serotonina, que vai seguidamente ser
metabolizada por uma enzima que existe na parede externa das mitocôn-
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drias em água oxigenada, para além de outros metabolitos. Essa água
oxigenada vai atacar a própria mitocôndria. A enzima que referi, a monoaminoxidase B, pode ser inibida. Utilizámos um inibidor, a selegilina
– utilizada no tratamento de doentes de Parkinson - para provarmos que
era esta enzima a implicada no efeito neurotóxico observado.Um aspecto
extremamente interessante deste trabalho foi o de termos verificado que
a ecstasy provocava efeitos tóxicos muito semelhantes àqueles que ocorrem durante um estado de envelhecimento já tardio que, em muitos casos, leva ao aparecimento de doenças neurodegenerativas. Não significa
isto que tenhamos já encontrado correlação entre o consumo de ecstasy
e essas doenças mas alguns destes efeitos são muito semelhantes aos
que ocorrem nesses estados adiantados de envelhecimento.
Dep – Significa isso que o consumo de ecstasy pode conduzir a um
envelhecimento precoce?
F.C. – Pode levar a um envelhecimento cerebral precoce, no meu ponto
de vista, mas isso terá ainda que ser provado. O que observámos foi que,
tal como acontece em algumas doenças neurodegenerativas, existe um
efeito da ecstasy nas “fábricas” de energia das células, ou seja, nas mitocôndrias. Esse efeito é extremamente forte, havendo uma oxidação dos
componentes mitocondriais, nomeadamente das proteínas, dos lípidos,
do DNA mitocondrial…
Dep - … O que pode levar a que deixe de haver oxigenação…
F.C. – Exactamente. A oxigenação que dá origem à energia. As células,
com menos energia, podem não chegar a morrer, ficando no entanto
seriamente debilitadas. No caso dos neurónios ocorre um fenómeno
curioso, pois nem é necessário que a célula morra no seu todo para que
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o efeito tóxico se manifeste. Os neurónios, que podem ter vários centímetros de comprimento, podem sofrer uma degeneração de uma parte do
mesmo, o que leva à perda de capacidade que tem de transmitir um sinal
para outros neurónios. Passa a poder apenas transmitir às células que
estejam mais próximas ou a muito menos áreas que antes alcançava.
Dep – O que corresponde a perdas de capacidades…
F.C. – Sim, e tem-se observado nos consumidores perdas de capacidade de memória, de aquisição de conhecimentos – capacidades cognitivas -, tem-se observado o aparecimento de psicoses paranóides,
esquizofrenia… É curioso que se observa esse efeito em alguns consumidores e noutros não. Um dos mistérios do consumo de ecstasy reside no
facto de existir uma franja da população consumidora que sofre efeitos
neurológicos e outra que não os sofre. Eu costumo dizer que é como jogar à roleta russa com a ecstasy. Pode ter-se a sorte de a bala não estar
no tambor.
Dep – Esse facto poderá ter a ver com predisposição do indivíduo,
com factores de risco?
F.C. – São vários os factores que podem contribuir para um agravamento de efeitos. Para além da predisposição individual, um dos mais
importantes é, curiosamente, a temperatura ambiente e consequentemente a temperatura corporal. Se a temperatura ambiente estiver elevada – e foram feitos vários ensaios em animais de laboratório a diferentes
temperaturas ambiente -, para as mesmas doses de ecstasy, os efeitos
tóxicos são mais exacerbados comparativamente à administração numa
temperatura mais baixa. Por exemplo, a uma temperatura de 30 ºC, que
é atingível em determinados locais em que a ecstasy é consumida, pode
verificar-se não só uma degeneração bastante acentuada do sistema nervoso mas também problemas hepáticos, renais, cardíacos, etc. ...
Dep – Numa perspectiva eminentemente de redução de riscos, poderá ser benéfico estar constantemente a hidratar o corpo?
F.C. – Esse é outro aspecto extremamente importante e do qual se
fala menos, talvez porque a investigação seja mais recente, e que tem
a ver com a morte por hiponatrémia. Quando a temperatura corporal
aumenta, há a tentativa por parte do organismo de baixar a temperatura
e uma das formas é através da sudorese. O suor evapora-se e a temperatura corporal baixa. Por outro lado, com a sudorese, são eliminados sais,
nomeadamente o cloreto de sódio existente no suor. Paralelamente, a
ecstasy provoca uma secura de boca muito grande. Em resumo, o organismo perde água juntamente com sais, sendo este efeito acompanhado
de muita sede, havendo assim necessidade de ingerir líquidos. O líquido
de eleição é a água, até porque o álcool, embora esteja a ser cada vez
mais utilizado, tem um efeito exactamente contrário ao da ecstasy, uma
vez que se trata de um depressor do SNC, enquanto a ecstasy é um
estimulante. Em baixas concentrações, o álcool parece estimular apenas
porque deprime as nossas inibições. A água, ao ser ingerida em grande
quantidade, vai fazer diminuir ainda mais a concentração do cloreto de
sódio na circulação. Por outro lado, a ecstasy também actua a nível do
sistema nervoso central, no hipotálamo, provocando a libertação de uma
hormona que se chama hormona antidiurética ou vasopressina. Essa
hormona vai actuar a nível renal reprimindo a eliminação de líquidos.
Portanto, a pessoa está a beber mais líquidos, a retê-los e a perder sais,
logo, o nível de sódio no plasma diminui. Tendo o organismo meios para
evitar a diminuição da concentração do sódio plasmático e o manter a determinados níveis, faz-se sair água para os tecidos, o que provoca edema
dos tecidos. Esse edema a nível cerebral provoca morte. Curiosamente,
as mulheres sofrem mais esse efeito do que os homens porque, para a
ecstasy provocar a libertação da hormona antidirética, ela tem que ser
metabolizada por uma enzima, a catecol-o-metiltransferase, que é mais
activa nas mulheres. Têm-se verificado mortes por edema cerebral provocadas exactamente por este mecanismo.
Curiosamente, aquela garrafa de água que se costuma ver na mão
dos consumidores não tem apenas a sede como explicação, uma vez
que, pelo que tem sido constatado, o consumo de ecstasy faz-se de duas
formas: uma através da pastilha e outra através do pó que se dissolve
em água e se vai bebendo ao longo da noite para manter o nível de estimulação.
Dep – Voltando ao etanol, que outras consequências poderão advir do
consumo de bebidas alcoólicas associadas ao ecstasy?
F.C. – Nós temos actualmente uma aluna de doutoramento, a Dra Helena Pontes, a trabalhar precisamente nessa área, embora não ao nível
do sistema nervoso central mas, a nível periférico. Verificámos que se
submetermos os animais de laboratório, durante um determinado tem-

po, ao consumo de etanol numa concentração semelhante á que existe
no vinho de mesa, de 12 %, durante um ou dois meses, ao final desse
tempo, se submetermos esses animais à ecstasy, o efeito tóxico desta
droga aumenta substancialmente. Ou seja, estes dois compostos, apesar
de serem antagónicos no que respeita ao efeito no sistema nervoso, originam um efeito tóxico potenciado quando consumidos em associação.
Em Espanha, houve recentemente alguns registos de mortes de consumidores de ecstasy que, ao mesmo tempo, consumiram etanol. Isto tem
muito a ver com a nova forma de administração múltipla, o “binge”. Há
algum tempo atrás havia quase a necessidade de demonstrar que se
conseguia beber uma grande quantidade de álcool sem se ficar embriagado. Actualmente, bebe-se rapidamente para se ficar embriagado. O
“binge” chegou também à ecstasy, que se consome em várias doses ao
longo da noite.
Dep – Os efeitos degenerativos de que falava, ao nível por exemplo
da mitocôndria, podem ocorrer apenas num consumo ou serão fruto de
consumos continuados?
F.C. – No estudo que foi realizado, simulámos uma administração múltipla. Num período curto, fizemos quatro administrações de ecstasy, o
que corresponde a um consumo em administração múltipla. Com este
tipo de administração, foi possível verificar, ao final de 14 dias, o efeito
neurotóxico especificamente a nível mitocondrial.
Dep – Numa situação de risco, por exemplo, se determinado indivíduo
se encontrasse numa situação de choque após ter consumido ecstasy,
poderia ser utilizado o inibidor da monoamina oxidase B que utilizaram?
F.C. – Não! E digo-o muito peremptoriamente por uma razão muito
simples. É que nós encontrámos um dos mecanismos envolvidos na toxicidade da ecstasy, mas estes são vários e além disso o inibidor não
evitará os efeitos agudos. Adicionalmente corre-se um determinado risco: é que esta enzima chama-se monoaminoxidase B e há uma outra, a
monoaminoxidase A, que também existe no cérebro, cuja inibição leva a
um aumento da mortalidade nos animais submetidos à ecstasy. Basta
que haja uma pequena desinformação relativamente a esse aspecto para
que alguém, para se tentar proteger, tome um inibidor de monoaminoxidase e esteja a tomar um inibidor da monoaminoxidase A – e há alguns
que são inibidores quer da A quer da B – para poder, numa só administração, sofrer um efeito fatal. Além disso, ao inibir a B, vai aumentar o
efeito farmacológico da ecstasy, exacerbando a síndrome da serotonina,
caracterizada por hipertermia, aumento da confusão ao nível do sistema
nervoso central, contracção dos maxilares, ranger dos dentes...
Dep – Desde logo, será pouco provável que os consumidores o queiram…
F.C. – Não sei… Pelos blogs que comentaram o nosso estudo, verifiquei
que alguns dos que lá escreviam davam a indicação de que, se calhar, o
melhor é mesmo tomar um inibidor da monoamina oxidase B para se evitarem os efeitos ao nível do sistema nervoso. Portanto, não me admiraria
nada que, por iniciativa própria, alguns consumidores o começassem a
fazer. Agora, não aconselho porque além dos motivos que já referi, nem
sequer se sabe o que contêm as pastilhas que consomem.
Voltando aos vários mecanismos envolvidos na toxicidade da ecstasy,
um dos mais importantes tem a ver com o facto de quando a pastilha de
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ecstasy é consumida, esta ser absorvida a nível intestinal e ter um efeito
de primeira passagem no fígado, o primeiro órgão que entra em contacto
com a substância quando há um consumo por via oral. No fígado, uma
boa parte da ecstasy é imediatamente metabolizada. E esse metabolismo origina compostos que são muito mais tóxicos do que a própria
ecstasy, os quais passam à circulação sanguínea e atingem o cérebro,
podendo provocar, por si só, elevada neurotoxicidade. Portanto, mesmo
que se consiga bloquear uma das vias de toxicidade, outras continuam
a funcionar. Esses estudos também foram desenvolvidos no nosso laboratório. Noutra investigação do nosso grupo que também está a ter
um grande impacto, provámos que a ecstasy actua directamente nos
mesmos receptores que são estimulados pelo LSD, pela mescalina e pela
psilocibina, provocando a morte dos neurónios. Fizemos esse trabalho
com neurónios em cultura e teremos ainda que provar que o mesmo se
passa in vivo.
Outro aspecto importante é que não é necessário que haja um consumo com uma elevada dose ou em sobredosagem, para se observar a toxicidade da ecstasy. Enquanto que, por exemplo, no caso da heroína ou da
cocaína, uma sobredosagem leva a um determinado tipo de efeitos característicos, no caso da ecstasy não é necessário que haja uma sobredosagem para que o efeito se produza. Há muitas publicações que indicam,
por exemplo, que a temperatura corporal chega aos 42 ou 43 ºC com
o consumo de uma ou duas pastilhas e não baixa com as terapêuticas
tradicionais. A única forma de baixar a temperatura é o recurso a mantas
molhadas e/ou duches frios para se conseguir baixar a temperatura, sob
pena do doente entrar em falência geral de órgãos. Um dos perigos mais
graves da hipertermia é o desenvolvimento de um quadro de coagulação
intravascular disseminada. Os coágulos podem então alojar-se no num
vaso cerebral, podem provocar um acidente vascular cerebral (AVC) ou
numa coronário, provocando um enfarte do miocárdio.
A toxicidade da ecstasy não depende apenas da temperatura ambiente. É óbvio que se tivesse que aconselhar alguém entre um ambiente fechado, húmido e quente e uma festa ao ar livre, a consumir, que o façam
ao ar livre e durante a noite, em que o corpo refresca bastante, o que protege. Mas não protege tudo! Como são vários os factores que contribuem
para a toxicidade, está apenas a atenuar-se um mas os outros continuam
lá e podem contribuir para o efeito final. Outro mecanismo que temos
investigado no nosso laboratório tem a ver com os danos musculares, um
trabalho que temos desenvolvido em conjunto com o laboratório de Bioquímica da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, com o Professor José Alberto Duarte, em que provámos que os animais tratados
com ecstasy, por si só, não têm grandes danos musculares. Há alguns
danos, mas não muitos. No entanto, se ao mesmo tempo submetermos
os animais tratados com ecstasy a um exercício de cerca de 60 minutos,
verifica-se aquilo a que chamamos rabdomiólise, uma lesão muscular
muito exacerbada, acompanhada de edema e libertação de conteúdo
muscular. Esta situação de exercício contínuo é passível de ocorrer durante as festas. Quando há lesão muscular em grande extensão, é libertado um elemento, o potássio, que se atingir determinadas concentrações
a nível cardíaco conduz a arritmias com a possibilidade de paragem cardíaca. Outro factor libertado dos músculos é a mioglobina, uma proteína
de tamanho muito elevado que se vai depositar ao nível renal e que vai
provocar toxicidade renal. Esses indivíduos estão a ser sujeitos, ao mesmo tempo, aos metabolitos originados a nível hepático que, juntamente
com a mioglobina, com a hipertermia, com a formação de coágulos que
diminuem o fluxo sanguíneo nos rins, podem originar falha renal.
Dep – Esteve no âmbito do estudo a possível detecção de síndrome
de abstinência nos utilizadores de ecstasy?
F.C. – Não. Aliás, a síndrome de abstinência não é tão característica
neste tipo de drogas como é, por exemplo, para a heroína, para a cocaína
ou até no próprio álcool. Os consumos de ecstasy são mais ocasionais,
normalmente efectuados aos fins-de-semana, a não ser nos casos de indivíduos que tenham uma grande tendência para o consumo reiterado
que acabarão por sentir essa síndrome. Por outro lado, o consumo de
ecstasy envolve o desenvolvimento de alguns sintomas de abstinência,
reflectindo-se, mais ou menos a meio da semana através de uma certa
sonolência, cansaço e depressão. Algumas mortes por suicídio acontecem exactamente nessa altura. Embora não de forma tão profunda como
acontece para dependentes de outras drogas, existe uma certa dependência psicológica relativamente à ecstasy que faz com que as pessoas
tenham a necessidade de procurar um novo consumo para evitar esse
tipo de sintomas. Outro aspecto que costumo focar por se revestir de
enorme importância reside no facto de que quem começa a consumir
ecstasy, sobretudo na forma de pastilhas, está a colocar-se nas mãos
dos traficantes para ser transformado no consumidor daquilo que estes
quiserem…

Dep - … Isso vai de encontro a uma questão fundamental, a qual
poderá escapar aos investigadores: sabendo-se que nos estudos de
laboratório são realizadas experiências com o recurso a substâncias
“puras”, neste caso o ecstasy sem qualquer tipo de mistura com outros
químicos, até que ponto poderá ser ainda mais perigoso o consumo
realizado noutros ambientes, em que não se sabe sequer se aquilo que
se consome é realmente ecstasy?
F.C. – Essa é uma questão que dá para muita discussão… Por um lado,
podemos falar nas diferentes composições das pastilhas, por outro lado,
podemos falar da eficácia ou ineficácia do pill testing… Começando pela
questão da diferente composição, como dizia, coloca-se o consumidor
nas mãos do traficante porque este, se quiser, pode começar a colocar lá
heroína, cocaína ou aquilo que bem entender e, ao final de algum tempo,
o consumidor que era esporádico de ecstasy, está perfeitamente agarrado a um consumo de uma droga que conduz a uma dependência física e
psíquica profunda. Isso corresponde à adição propositada por parte do
traficante; depois, há o aparecimento de compostos de forma não propositada. A ecstasy é preparada em vãos de escada, em cozinhas artesanais, por pessoas que, porventura, podem ter muitos conhecimentos de
química mas também por outras cujos conhecimentos podem ser muito
básicos, podendo o produto final estar contaminado com uma grande
quantidade de compostos cuja composição final e efeitos tóxicos se desconhecem. Mais uma vez, trata-se de jogar à roleta russa, pois pode estar
a consumir-se substâncias de uma perigosidade absolutamente incrível.
Isso fez com que, a determinada altura, aparecesse a ideia do pill testing,
pensando-se que a toxicidade poderia ser resultante da utilização desses
outros componentes presentes nas pastilhas. Eu tenho sempre muitas
reservas relativamente ao pill testing porque dá a ideia que se transmite a mensagem ao potencial consumidor de que se só tiver ecstasy
não há problemas. E aquilo que acabei de dizer é que há problemas e
bem graves. Pode estar a transformar-se aquela que é uma boa ideia, de
proteger estes potenciais consumidores – o trabalho que realizamos vai
igualmente no sentido da protecção de quem faz este tipo de consumo
relativamente à sua saúde mental e não só – transmitindo a mensagem
de que não há problemas porque estão a consumir um produto puro, o
que é errado.
Dep – Existe algum conhecimento produzido acerca do consumo de
ecstasy durante a gravidez?
F.C. – Essa é uma área específica em que não temos trabalho experimental mas na qual existem vários grupos a desenvolver investigação.
Sabe-se, que a ecstasy, consumida durante a gravidez, tem um efeito teratogénico e embriotóxico. O feto pode nascer com problemas dos mais
variados, com septos ventriculares , com deficiências oculares, focomolia
caracterizada pela aproximação ou encurtamento dos membros do feto,
tornando-os semelhantes aos de uma foca, e distúrbios do comportamento como a hiperactividade. São efeitos comprovados e que podem
acontecer com o consumo de ecstasy.
Dep – Qual é o efeito da ecstasy relativamente aos comportamentos
sexuais?
F.C. - Sabemos hoje que, relativamente aos comportamentos sexuais,
a ecstasy tem efeitos ambivalentes. Alguns consumidores dizem que
sentem mais apetência para as relações sexuais e outros afirmam o contrário. A ecstasy provoca uma grande empatia entre as pessoas mas,
em termos estatísticos, curiosamente, não aumenta muito a apetência
para as relações sexuais. Então, para ultrapassarem essa questão, ultimamente, muitos consumidores juntam ecstasy a estabilizadores da
erecção, como o Viagra, ao que se costuma chamar “Sextasy”. No entanto, uma possível consequência a médio prazo, de acordo com os relatos
de urologistas, é o aparecimento de impotência. São vulgares os relatos
médicos de problemas relacionados com a impotência em consumidores
com 27 ou 28 anos de idade. O outro problema tem a ver com as doenças
sexualmente transmissíveis porque um consumidor de drogas – e não
falo apenas da ecstasy – é um indivíduo que poderá não ter muita percepção da realidade, pelo menos enquanto está sob o efeito da substância.
Nestes consumidores é vulgar o início das relações sexuais numa altura
muito precoce, logo aos 12 ou 13 anos, a propensão para a manutenção
de vários parceiros sexuais e para a não utilização de protecção, nomeadamente de preservativo Se adicionalmente consumirem um estabilizador da erecção, estes problemas serão potenciados.
Dep – Idade essa em que os consumidores de ecstasy tendem a não
considerar esta substância propriamente como uma droga…
F.C. – Sim, e muitos utilizam mesmo a expressão “Eu não me estou a
drogar, estou a pastilhar. O problema é que os consumidores começam a
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fazê-lo numa altura em que não possuem ainda conhecimentos adequados, nem sobre esta droga, nem sobre outras. Os poucos conhecimentos
que têm, adquirem-nos através da Internet e sabemos que esta, se dá
muita informação, também gera muita desinformação, sobretudo nos
blogs, onde existem predadores sempre dispostos a armar toda a confusão, de forma a que haja mais desinformação do que propriamente informação. Neste aspecto, há ainda um trabalho muito importante a realizar.
Como é sabido, nós temos dado a nossa contribuição. Dentro das nossas
possibilidades, temos feito a divulgação sobre o efeito da ecstasy em
várias escolas secundárias. Tendo limitações de tempo inerentes à minha
profissão, beneficio de uma ajuda muito grande por parte da Associação
de Estudantes da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (AEFFUP). Todos anos faço uma acção de formação para os alunos desta
Faculdade e forneço depois a minha apresentação aos alunos interessados em fazer a divulgação nas escolas secundárias. Com este processo,
para além das apresentações que faço pessoalmente, consigo potenciar
a divulgação pelos jovens que necessitam deste tipo de informação. A
recepção entusiástica por parte dos estudantes do ensino secundário
acaba por ser uma experiência extremamente enriquecedora para os formandos da AEFFUP, os quais repetem a apresentação em tantas escolas
quanto a sua actividade académica lhes permite.
Dep – Em termos de aplicabilidade prática, este estudo afigura-se
como uma excelente ferramenta ao serviço quer da prevenção, quer da
redução de riscos…
F.C. – Serve para prevenção e para redução de riscos, sem dúvida. Não
basta dizer “cuidado, não tomes esta droga porque pode fazer mal…” Se
se demonstrar como é que faz mal, quais são os mecanismos que estão
inerentes a esse efeito, o acréscimo de informação que é dada torna-a
mais credível, pois é fornecida com o respectivo fundamento científico.
Dep – Estando mais que provado que o consumo de ecstasy é perigoso para a saúde, que tratamento poderá fazer o utilizador que dele
necessite?
F.C. – Temos que falar a vários níveis. Um jovem que procura tratamento, porventura, fá-lo porque está a sofrer um efeito agudo e aí tem que
ser tratado sintomaticamente, no âmbito provavelmente de um problema
cardíaco, de um problema hepático, renal… A questão da neurotoxicidade coloca-se, normalmente, a longo termo. Normalmente, o consumidor
que procura ajuda é aquele que sofre o efeito a nível periférico ou então
hipertermia tão exacerbada que aparece na urgência hospitalar num estado lastimável, e a necessitar de tratamento hipotérmico imediato, para
evitar a morte. A neurotoxicidade já não é tão rapidamente identificável.
Pode um consumidor estar a destruir o cérebro a pouco e pouco e, de
cada vez que sofre um efeito não recuperável, pode nem dar conta. Só
ao final de vários anos acaba por ser perceptível aquilo que lhe foi acontecendo gradualmente. Portanto, creio que, antes do tratamento, uma
forma de prevenção passa por transmitir estes conhecimentos, muito
embora vá sempre existir uma franja da população que continuará a
querer consumir porque o hedonismo é muito importante para eles e,
independentemente das consequências, o prazer imediato é privilegiado,
apesar de todos os avisos. Por outro lado, existe outra franja da população que consome por falta de conhecimento e é a esses que é necessário
informar. Se depois de devidamente informado, um potencial consumidor insistir em correr esses riscos, resta-nos tentar fazer uma prevenção
do risco o melhor possível.
Dep – E, para o fazer, deve ou não beber água?
F.C. – O mais indicado será consumir bebidas isotónicas, as quais já
tenham uma concentração de sais que permitam manter os níveis necessários no organismo. Não água lisa ou pura.
Dep – Existe uma equipa de intervenção em contextos de lazer ao ar
livre que, numa perspectiva de redução de riscos, distribui borrifadores
com água para que os indivíduos se vão refrescando…
F.C. - Se esta medida for eficaz na prevenção da hipertermia estará
seguramente a contribuir para a redução de riscos. Penso que estas medidas devem ser acompanhadas de estudos científicos para se avaliar o
mérito da medida.
Dep – Extrapolando esta problemática, e pedindo-lhe que tente ir um
pouco mais além do âmbito da investigação, teme que venhamos a ter,
daqui por uns anos, uma franja significativa da nossa actual juventude
com o “cérebro frito”?
F.C. – Uma linguagem popular também utilizada refere o cérebro “a
secar”. Na minha opinião, se uma pequena percentagem destes consu-

midores sofrer os efeitos que são reconhecidos em animais de laboratório, não diria que ficarão com o “cérebro frito” porque dá a ideia de que
há uma destruição completa do cérebro mas sofrerão uma diminuição
significativa e visível das suas capacidades de memória, das suas capacidades cognitivas, das suas capacidades de aprendizagem, de aquisição
de conhecimentos. Vamos ter mais indivíduos com esquizofrenias, com
psicoses paranóides, e iremos provavelmente observar mais indivíduos
com uma maior quantidade de doenças neurodegenerativas dentro dessa franja de população de consumidores. Claro que isso não significa que
o cérebro esteja “frito”, mas estamos a falar de efeitos permanentes, cuja
intensidade irá depender muito da quantidade de ecstasy consumida,
bem como de outras substâncias que consomem ao mesmo tempo. De
facto, sendo o consumidor de ecstasy um indivíduo muito virado para o
seu hedonismo, também consome normalmente canabinóides, álcool ou
cocaína. A questão do hedonismo leva-me a abordar o problema da hiperestimulação do centro do prazer: estes indivíduos, para além de sofrerem
de todos os problemas que enumerei, estão a sobreestimular o centro do
prazer e, ao final de algum tempo, o organismo ressente-se dessa hiperestimulação, diminuindo o limiar de excitabilidade. Os outros prazeres,
por exemplo, de ir ver um bom cinema, de fazer uma boa refeição, de ir
à praia, de ter uma boa conversa, do próprio sexo, desaparecem. Só vão
ter prazer naquela dose elevada de droga. É outro aspecto de bem-estar
individual que desaparece, o que corresponde a mais um efeito tóxico,
subjacente ao desenvolvimento de dependência psicológica.
Dep – Há ainda uma corrente comungada, mesmo entre os utilizadores,
que refere que indivíduos com quadros de psicoses, como uma depressão, podem agravar esses mesmos quadros se consumirem ecstasy.
Isso corresponde à verdade?
F.C. – De facto, o estado psicótico pode atingir-se rapidamente quando
há essa propensão, até porque estando fluxo de comunicação entre os
neurónios alterado num quadro de psicose ou depressão, o desencadear
de um episódio psicótico será potencialmente mais rápido após a administração de estimulantes e o fenómeno de depressão mais profundo,
na fase de abstinência. Outro problema que se pode agravar de forma
significativa está relacionado com a possível presença de aneurismas. Há
pessoas que vivem toda a vida com um pequeno aneurisma – pessoas
com uma pressão arterial normal podem viver com essa “bolhinha” a
nível cerebral toda a vida e não dão conta ou, se diagnosticado, pode ser
controlado sem recurso a cirurgia – mas que, num estado de hipertensão
– um dos possíveis efeitos da ecstasy – pode originar um AVC hemorrágico.
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Marijuana: o que os
pais devem saber
Carta aos pais

Depois de um alarmante incremento no consumo de marijuana entre
os adolescentes dos EUA na década de 90, dados mais recentes
mostram tendências mais favoráveis. Por exemplo, desde 2001, as
tendências anuais mostram uma diminuição considerável do uso
de marijuana comparativamente com o ano anterior por parte dos
estudantes do 8º, 10º e 12º anos, de 24 por cento, 23 por cento
e 15 por cento, respectivamente. A percepção do dano que pode
resultar do consumo de marijuana manteve-se regularmente estável
para os estudantes destes três graus de formação de 2005 para
2006 enquanto que a percepção da disponibilidade de marijuana
decresceu significativamente entre os estudantes do 10º ano, de
72.6 por cento em 2005 para 70.7 por cento em 2006.
Apesar destas tendências mais favoráveis, a marijuana continua a
constituir.se como a droga ilícita de uso mais frequente nos Estados
Unidos. O facto de a sua taxa de prevalência continuar elevada,
especialmente entre os adolescentes, significa que ainda temos
um longo caminho a percorrer. Além disso, como muitos dos pais
desta geração fumaram marijuana quando eram jovens, sentem-se
de certa forma incómodos ao falar sobre o tema com os seus filhos
ou ao proibi-los de usar esta substância. No entanto, este diálogo
deve começar cedo porque, hoje em día, o uso da marijuana começa
numa idade mais jovem e as variedades da droga disponíveis para
as crianças e adolescentes são agora mais potentes que antes.
Mas, ainda que seja recomendável falar com os filhos ainda em
tenras idades, nunca é demasiado tarde para os informar sobre os
possíveis perigos do seu uso. Falar com os filhos sobre drogas nem
sempre é fácil mas assume uma importância extrema.
Nora D. Volkow, M.D.
Directora Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas
Até que ponto é
danosa a marijuana?
A marijuana pode
ser danosa de várias
formas, nos seus
efeitos imediatos e
no dano produzido na
saúde a longo prazo.
A marijuana entorpece
a memória a curto
prazo, quer dizer,
afecta a memória
relativa aos eventos recentes. Portanto, as pessoas que a consomem
sentem problemas ao tentar realizar tarefas complexas. Com o
uso das variedades mais potentes da droga, podem sentir mesmo
dificuldades para realizar tarefas simples.
Devido aos efeitos produzidos pela droga sobre a percepção e
reflexos, as pessoas que a consomem também podem sofrer
acidentes automobilísticos. Estas pessoas também são mais
propensas a adoptar comportamentos sexuais de risco que podem
resultar na propagação de VIH.
Sob o efeito de marijuana, é igualmente possível que os estudantes
sintam dificuldades de estudar e aprender. Os atletas não logram o
mesmo desempenho porque o THC afecta os reflexos, movimentos
e coordenação.

Facto: A marijuana é a
droga ilegal usada mais
frequentemente nos
Estados Unidos.

Quais os efeitos da marijuana a longo prazo?
Apesar de ainda não se conhecerem todos os efeitos produzidos
pelo consumo de marijuana a longo prazo, existe uma considerável
preocupação relativamente aos seus efeitos na saúde. Por exemplo,
um grupo de investigadores da Califórnia examinou o estado de
saúde de 450 pessoas que fumavam diariamente marijuana mas
que não fumavam tabaco. Em comparação com um grupo similar
de pessoas não fumadoras, estas faltavam mais ao trabalho devido
a doença e recorriam a mais consultas médicas por problemas

respiratórios e outras doenças.
Os resultados indicam que o uso regular de marijuana pode
desempenhar um papel decisivo na contracção de cancro, nos
problemas do sistema respiratório e do sistema imunológico.
Cancro
É difícil determinar se a marijuana, por si só, causa cancro, uma vez
que a maioria das pessoas que a fumam também fumam tabaco e
consomem outras drogas. A marijuana contem, por vezes em maiores
concentrações, alguns dos mesmos compostos que se encontram
nos cigarros e que causam cancro. Os estudos demonstram que uma
pessoa que fuma cinco “charros” de marijuana por dia consome a
mesma quantidade de substâncias químicas cancerígenas que uma
pessoa que fuma um maço de cigarros por dia.
O fumo da marijuana e do tabaco, muito provavelmente, alteram
os tecidos que cobrem o tracto respiratório. Também é possível
que em algumas pessoas o fumo da marijuana contribua para o
desenvolvimento precoce de cancro na cabeça e no pescoço.
O sistema imunológico
O sistema imunológico protege-nos de muitos elementos que
podem causar doenças. Não se sabe se a marijuana afecta este
sistema, mas existem estudos realizados em animais e humanos
que demonstram que a substância impede a função normal das
células T no sistema imunológico dos pulmões para combater certo
tipo de infecções.
Os pulmões e as vias respiratórias
As pessoas que fumam marijuana regularmente podem desenvolver
os mesmos tipos de problemas respiratórios que têm as pessoas
que fumam tabaco, tais como tosse crónica, bronquite e um maior
risco de infecção pulmonar e obstrução das vias respiratórias. Os
fumadores de marijuana geralmente inalam mais profundamente e
sustêm a respiração por mais tempo, o que aumenta a exposição
dos pulmões às substâncias químicas e aos irritantes tóxicos.
Como afecta a marijuana o cérebro?
O THC afecta as células nervosas na parte do cérebro em que
se
formam
as
recordações. Tal faz
com que o consumidor
sinta
dificuldades
para
recordar
eventos
recentes,
como o que tenha
sucedido
apenas
há poucos minutos.
É difícil aprender
sob a influência da
droga.
Para
que

Facto: Quase 50 por cento
dos estudantes do 12º ano
consumiram pelo menos
uma vez marijuana.
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qualquer
pessoa
possa aprender e
desempenhar tarefas
que requerem mais
de dois passos, é
necessário que tenha
uma
capacidade
normal de memória a
curto prazo.
Num
grupo
de
fumadores crónicos
de marijuana na Costa
Rica,
constatouse que aos sujeitos
se lhes dificultava
recordar uma lista
curta de palavras, uma prova básica de memória. A amostra em
estudo também apresentou grandes dificuldades para enfocar a sua
atenção nas provas que lhes foram apresentadas.
Ao envelhecer, as pessoas perdem normalmente células nervosas
numa região do cérebro importante para poder recordar eventos.
A exposição crónica ao THC pode acelerar a perda destas
células nervosas relacionada com a idade. Num outro estudo, os
investigadores constataram que as cobaias expostas diariamente
ao THC durante 8 meses (em redor de um terço da média de vida),
mostraram uma perda de células cerebrais comparáveis a cobaias
com o dobro da idade. Não se sabe se um efeito similar ocorre nos
seres humanos.
Poderá a marijuana causar doenças mentais?
Os cientistas não sabem ainda se o uso de marijuana causa doenças
mentais. Entre as dificuldades com este tipo de investigação está
a determinação se o uso da substância precede ou é posterior
aos problemas mentais, si um facto causa o outro, ou se ambos
são devidos a outros factores como a genética ou condições
ambientais.
As doses altas de marijuana podem induzir uma psicose, ou
seja, percepções e pensamentos distorcidos. Como tal, o uso de
marijuana pode agravar os sintomas psicóticos nas pessoas que
tenham esquizofrenia. Também existem evidências de um aumento
nas taxas de depressão, ansiedade e pensamentos suicidas nos
utilizadores crónicos de marijuana. No entanto, não está claro se
a marijuana está a ser utilizada com o intuito de auto medicar um
problema mental já presente mas que não está a ser tratado, ou se a
marijuana conduz aos transtornos mentais (ou ambas as coisas).
Perderão a motivação as pessoas que fumam marijuana?
Alguns fumadores frequentes de marijuana a longo prazo
mostram sinais de falta de motivação, conhecidos como síndrome
amotivacional. Os problemas incluem falta de interesse pelo que se
passa na sua vida, falta de vontade para trabalhar, fadiga e falta de
interesse pela sua aparência pessoal. Como resultado, a maioria tem
um mau desempenho na escola ou no trabalho. Os investigadores
ainda estudam estes problemas.
Poderá uma pessoa tornar-se adicta à marijuana?
Sim. Ainda que nem todos os que a fumam se tornem adictos,
quando uma pessoa começa a procurar a droga para a consumir
obsessivamente, diz-se que é dependente ou adicta à droga.

Facto: Fumar marijuana
afecta o cérebro e
consuz a impedimentos
de memória a curto
prazo, da percepção, do
juízo e das capacidades
motrizes.

Em 2004, 298,317 pessoas que ingressaram em programas de
tratamento por toxicodependência reportaram que a marijuana era a
substância que mais abusavam, o que demonstra que necessitavam
de ajuda para deixar.
Algunos consumidores crónicos presentan señales del síndrome
de abstinencia al dejar de usarla. Desarrollan síntomas tales como
ansiedad, pérdida del apetito, dificultad para dormir, pérdida de
peso y temblor de las manos.
De acordo com um estudo, os adolescentes que usam marijuana,
e que anteriormente tiveram problemas anti sociais sérios, podem
chegar a depender da droga rapidamente. Esse estudo também
indicou que entre os adolescentes com problemas que usam tabaco,
álcool e marijuana, a progressão do primeiro uso de marijuana até
ao uso regular foi quase tão rápida como a progressão até ao uso
regular de tabaco e mais rápida do que a progressão até ao uso
regular de álcool.
Existem tratamentos para ajudar os fumadores de marijuana?
Até há alguns anos atrás, era difícil encontrar programas
especificamente desenhados para os consumidores de marijuana.
Os tratamentos para a dependência de marijuana eram muito
similares aos que se utilizavam para outros tipos de drogas, entre
eles: terapias de condutas, como a terapia de comportamento
cognitivo, terapia multi sistémica, aconselhamento individual e de
grupo, e assistência regular a reuniões de grupos de apoio, tais
como Narcóticos Anónimos.
Recentemente, os investigadores experimentaram o recurso a vários
métodos para atrair os consumidores de marijuana a programas
de tratamento que os ajudem a conseguirem a abstinência. Até
ao momento, não existem medicamentos para o tratamento da
dependência da marijuana, de maneira que os programas se
concentram no aconselhamento, acompanhamento e em grupos de
apoio. Nestes estudos, os profissionais observam as características
que poderian ajudar a predefinir que pacientes teriam êxito ao
deixar a droga e que técnicas de tratamento poderiam ser de maior
utilidade.
O progresso adicional que se logrou atingir nos tratamentos para
os utilizadores de marijuana inclui programas especificamente
desenhados para ajudar os adolescentes. Alguns destes programas
são levados a cabo nos centros de investigação das universidades,
onde a maioria dos pacientes reportam que a marijuana é a sua
droga preferida. Outros são encaminhados para instalações
independentes de tratamento para adolescentes. Os médicos de
família podem ser uma boa fonte de informação e de ajuda para os
adolescentes com problemas ligados ao uso de marijuana.
Recomendações para os pais
• Escute os seus filhos.
• Seja claro e firme sobre o facto de não se dever usar drogas nem
álcool.
• Ajude o seu filho a resistir às pressões de amigos para experimentar
drogas.
• Conheça os amigos e os pais dos amigos dos seus filhos.
• Vigie os seus filhos e os locais onde vão.
• Supervisione as actividades dos seus adolescentes.
• Mantenha uma comunicação aberta com os seus filhos.
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Projecto GIRUGaia: uma escola
em Redução de Riscos

Inserido na Estratégia Nacional de Luta contra a Droga, o GIRUGaia – Grupo de Intervenção de Rua em Gaia - é um projecto que se materializa na
constituição de uma “Equipa de Rua” que opera através de uma unidade
móvel, a qual actua de acordo com uma filosofia de intervenção para a Redução de Riscos e Minimização de Danos do consumo de drogas.
O projecto é promovido pela APDES – Agência Piaget para o Desenvolvimento, uma associação privada sem fins lucrativos, fundada em Setembro
de 2004, com o intuito de incrementar projectos de intervenção comunitária e que conta com o apoio do Instituto Superior Jean Piaget.
Organizada em torno de quatro núcleos de natureza técnico-científica
distinta, a APDES divide os seus âmbitos de intervenção em torno do desenvolvimento de projectos que contemplam as áreas Populações e Saúde
– Projectos GIRUGaia, Check-In e Gabinete de Intervenção em Saúde; Territórios e Comunidades – Gabinete Integrado de Informação e Consultoria;
Novas Competências e Gestão da Mudança – Observatório das Novas Competências, Gabinete de Apoio Psico-Social e “7ª Dimensão”; e Práticas de
Cidadania e Expressões de Identidade – Projecto Clepsidra.
Contribuir para a integração da população toxicodependente, mediando
o seu contacto com as estruturas de apoio e suporte existentes é o princípio
orientador da intervenção realizada pelo GIRUGaia. Para o efeito, a equipa
técnica é constituída por dois assistentes sociais, uma psicóloga, um antropólogo, um técnico psicossocial, um enfermeiro e uma supervisora de
equipa. Apoio psicossocial, cuidados de enfermagem, troca de material de
injecção e papel de alumínio, distribuição de preservativos, comida, roupa e
material de higiene e encaminhamentos para CAT’s e centros de saúde são
os serviços prestados pela equipa.
Obedecendo a uma filosofia que consiste em complementar outras estratégias de prevenção primária, de tratamento e de reinserção, procurase através do GIRUGaia estabelecer um contacto directo e activo com os
consumidores de drogas e grupos de risco, encorajando pequenos passos,
adaptados às capacidades bio psicossociais do sujeito, na direcção da redução das consequências negativas dos consumos e promovendo atitudes
com vista a melhorar as condições de saúde para os consumidores de drogas e para a sociedade.
O saber da equipa deixa-se enriquecer pelas propriedades emergenciais
do trabalho de terreno e acciona mecanismos de correcção e optimização
da sua forma de trabalhar, adoptando assim uma metodologia de investigação/acção.
Uma outra dimensão importante desta intervenção respeita ao papel de

mediação que a equipa faz com as estruturas sócio sanitárias, tornando
assim possível o (de outra forma inexistente) contacto dos consumidores de
drogas com o sistema social e de saúde.
De uma forma resumida, pode dizer-se que os objectivos da equipa se
concretizam através da contribuição para a integração dos consumidores
de drogas, mediando o seu contacto com as estruturas de apoio e de suporte existentes e com a população em geral, encaminhando-os para as
estruturas sociais e de saúde a funcionar na área de intervenção e noutras
áreas próximas e sensibilizando o cidadão comum e o pessoal técnico dos
serviços da rede para esta problemática.
Outra das valências do GIRUGaia consiste no desenvolvimento de atitudes promotoras de saúde, realizando, para o efeito, rastreios de doenças infecciosas, promovendo consumos de drogas e práticas sexuais de
menor risco, prestando cuidados alimentares, de higiene, de vestuário e
cuidados básicos de saúde, efectuando curativos de pequenas dimensões,
identificando possíveis problemas de saúde e instaurando, com o apoio das
instituições de saúde, estratégias de tratamento de patologias específicas.
Apoio psicossocial e psicológico individual, em contexto clínico apenas e
somente, aos utentes que o solicitarem e que não disponham deste apoio
noutras estruturas, apoio social aos utentes que o solicitarem e que não disponham deste apoio noutras estruturas e apoio emocional no contexto de
rua são outras prestações realizadas no âmbito da intervenção da equipa,
que promove ainda, em locais problemáticos, formação ao nível de técnicos de saúde, agentes de autoridade, autarcas e outros elementos-chave
da comunidade.
Desenvolver investigação científica acerca do fenómeno de consumo de
drogas na rua, centrada principalmente na caracterização sócio demográfica da população alvo deste projecto e na análise de conteúdo de um Diário
de Campo desenvolvido pelo Antropólogo da equipa que segue uma determinada grelha de observação acerca da actuação da equipa e do estilo de
vida dos consumidores de drogas é outra das vertentes de um projecto que
faz da avaliação e monitorização constantes um dos pilares que sustentam
a sua evolução.

9h00-13h00 – Turno destinado aos Acompanhamentos dos utentes às
estruturas sócio sanitárias (utilização do veículo motorizado simples).
14h00-18h00 – Turno destinado ao Trabalho de Gabinete (preenchimento
da base de dados; preenchimento dos processos individuais; contacto com
as estruturas sociais e de saúde; investigação; preparação dos materiais a
disponibilizar na rua; entre outras tarefas).
16h30-22h00 – Turno destinado ao trabalho de Rua propriamente dito
(utilização do veículo motorizado adaptado).
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Um dia com a Equipa de Rua

Proposta de desenvolvimento/ Continuidade da Equipa de Rua
A resposta mais urgente e, simultaneamente, mais exigente trata-se da
implementação de um centro de acolhimento temporário. Esta proposta, já
apresentada, ainda não se concretizou por falta de apoios financeiros, contudo, será alvo de um forte investimento da equipa para que brevemente seja
uma realidade. Não existem quaisquer tipos de respostas a este nível em
todo o concelho, o que torna difícil aos técnicos do GIRUGaia gerir alguns
casos. É complicado não termos respostas a oferecer a pessoas sem abrigo,
já que estamos a falar de uma necessidade básica.
A equipa tem colaborado activamente com o IDT, nomeadamente no âmbito do diagnóstico para o PORI, no sentido de poder colmatar o maior número
de necessidades da sua população alvo. Foi realizado, inclusivamente, um
grupo de discussão com alguns utentes de uma das freguesias assinaladas
por este programa como prioritárias – Santa Marinha – em que uma das necessidades mais apontadas pelos mesmos foi a inexistência de alojamentos
comunitários em Gaia. Por este motivo, esperamos que com a implementação
de respostas para suprir as necessidades identificadas facilitadas pelo PORI,
nos seja permitida a construção de uma solução para esta problemática.
Também dados relativos ao grupo de discussão in loco implementado em
2006 revelaram esta mesma necessidade. Para além de satisfazer esta necessidade, a equipa está a planificar a introdução de um utilizador de drogas
na equipa.

Sugestões
- Deveria existir um maior investimento por parte das entidades competentes no sentido de sensibilizarem a comunidade em geral e instituições para a
problemática da toxicodependência de forma a alterar o estigma e discriminação de que é vítima a nossa população alvo;
- Introdução de um kit para consumidores por via fumada;
- Os problemas decorrentes do estado das carrinhas com as quais desenvolvemos o nosso trabalho têm sido muitos. Não tem havido abertura por
parte do IDT para reforçar o orçamento no sentido de se poder adquirir meios
de transporte novos;
- Visto encaminhar-se para a implementação de cada vez mais unidades
móveis com metadona, era importante existir no IDT uma carrinha de substituição, caso um dos veículos dos diferentes projectos sofra avarias e as
equipas fiquem impossibilitadas de intervir;
- Como forma de reduzir o número de mortes por overdose, sugerimos a disponibilidade de naloxona nas equipas e a sua distribuição aos utilizadores.

Um dia com a unidade móvel
No sentido de testemunhar in loco o trabalho desenvolvido pelo GIRUGaia,
Dependências acompanhou a equipa da rua numa das duas saídas diárias
que a unidade móvel realiza. De manhã, para além dos serviços atrás descritos e comuns à intervenção de uma equipa de rua que actue no âmbito
da RR, a unidade sai com um enfermeiro responsável pela administração de
metadona aos utentes inseridos neste programa e com um médico que realiza atendimentos uma vez por semana. Da parte da tarde, e prolongando-se

pela noite repete-se o périplo, excepção feita à distribuição de metadona e
ao atendimento médico.
O relógio marcava 16h30, quando Susana Peixoto e Marlene Figueiredo (os
seis técnicos da equipa revezam-se diariamente nas saídas) tinham já tudo
a postos para iniciar mais uma missão. A naturalidade, o espírito animado
com que encaram mais uma rotina, bem expresso nos rostos, são contagiantes e traduzem a forma simplista com que, fazem crer, a intervenção se
desenvolve.
A jornada começa, muito previamente, ainda nos gabinetes, com a preparação de toda uma logística que antecede qualquer saída. Como equipa que
se preze, e com o apoio da própria APDES, são desenvolvidos contactos que
permitam oferecer algo mais à população alvo do projecto do que a mera
distribuição de utensílios que permitam reduzir riscos associados aos consumos. Como forma de aproximação aos utentes, a equipa vai estabelecendo
contactos com instituições e empresas do sector privado e público no sentido
de assegurar a maior cobertura possível da satisfação das necessidades das
pessoas para quem trabalha. Fruto da solidariedade da própria APDES, da
pastelaria Princesa do Morangal, da Junta de Freguesia de Santa Marinha e
do Banco Alimentar Contra a Fome, Susana e Marlene começam a carregar
um cesto com sandes e bolos, leite e refrigerantes para a unidade móvel. Esta
semana haviam ainda conseguido angariar algumas peças de vestuário que,
mais tarde, estampariam nos rostos dos “seus meninos e meninas” uma felicidade pouco comum. É óbvio que os protocolos com o IDT, a ARS e o Instituto Ricardo Jorge também ajudam, sobretudo ao nível dos apoios financeiros
para a execução do projecto, para os encaminhamentos e para a realização
de exames clínicos mas, por vezes, são mesmo aqueles pequenos grandes
pormenores que fazem a diferença. Tal como ajuda a destreza, a simpatia, as
palavras de conforto, as conversas mais ou menos informais, por vezes até
banais, que vão mantendo com os seus utentes. As tais palavras que os faz
sentir “ouvidos”, úteis até, ocupados… por que não?
São quase 17h quando a carrinha do GIRUGaia chega à sua primeira paragem. Carvalhos. Os utentes vão surgindo a passo de caracol… É diferente
a intervenção da equipa do GIRU, sobretudo quando comparada com outras
que realizam trabalhos junto de bairros problemáticos em que a problemática é orientada de forma mais sistemática. Por um lado, não havendo uma
concentração tão fixa das populações destinatárias, o trabalho sai menos
facilitado… Depois, a constante dispersão dos utentes por vários pontos do
concelho de Gaia, obriga a que os próprios técnicos da equipa preconizem
formas de os procurar. Aqui, entram em cena aqueles tais pormenores, que
passam muitas vezes despercebidos aos agentes de gabinete… Chamemoslhe investigação/acção como estes tanto proclamam, chamemos-lhe, numa
perspectiva marketeer prospecção… O que fazem verdadeiramente é procurar quem precisa, procurar para ajudar, não só os seus utentes e potenciais
utentes mas, igualmente, a sociedade. Um processo de procura mas também
de negociação constante: com os próprios utentes, com potenciais informadores sobre locais mais próprios para intervir, até com traficantes, uma peça
fundamental do puzzle.
Mas, estávamos então nos Carvalhos… Era meia dúzia o número de
utentes que justificou a primeira paragem da unidade móvel (à hora em que
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escrevo esta reportagem, a equipa do GIRUGaia já modificou a ordem do
seu percurso por questões operacionais, porque os seus utentes também
trocam horários e percursos). Ângelo, chamemos-lhe assim, é utente diário
da unidade móvel e acedeu conversar com Dependências enquanto guardava
seis tiras de “prata” no bolso e guardava num saco uma garrafa de sumo e
dois pastéis… Então Ângelo, como é que define o trabalho que estas técnicas
desenvolvem convosco? - pergunto-lhe… “É um trabalho bom, então? Trocamnos seringas, pratas, dão-nos alimentos, são muito prestáveis e simpáticas”.
Ângelo não sabe muito bem há quanto tempo é toxicodependente. Arrisca…
“Há 18 ou 19 anos que consumo heroína. E cocaína, quando posso… Elas tentam muitas vezes falar comigo, aconselhar-me a entrar num tratamento, já
larguei umas poucas de vezes, já estive em Subutex mas é muito complicado
e há coisa de dois meses escorreguei outra vez”. Aquilo que Ângelo garante é
que, “se não fossem estas meninas, as coisas ainda eram mais complicadas
para nós. Por exemplo, se não trocassem seringas, corríamos mais riscos
de contágios… Já se sabe que nas farmácias também trocam mas torcem
muitas vezes o nariz a certas horas e é muito mais fácil vir aqui. Aqui, tratam
bem as pessoas, são educados, cria-se amizade”.
Outro utente, João, estava prestes a ser encaminhado para o CDP para
realizar rastreios e ingressar em tratamento de substituição opiácea. É consumidor de heroína e cocaína “há 13 ou 14 anos” e só ainda não ingressou em
tratamento porque faltou à primeira consulta que a equipa do GIRUGaia lhe
havia marcado para o CAT de Gaia. Diz que nunca tinha pensado ingressar
neste tipo de tratamento, talvez porque nunca ninguém lho tinha sugerido,
até que “começaram a aparecer aqui, falaram-me nessa hipótese, eu também já estava farto desta vida e… aceitei. Faltei à primeira consulta, que por

ser demasiadamente assistencialista, que mal virá ao mundo se a assistência
for necessária?
O próximo ponto de paragem será nas escarpas da serra, abaixo do quartel
militar. Zona recentemente “encontrada” pela equipa, corresponde a uma encruzilhada por entre vielas onde a própria carrinha do GIRU tem dificuldades
de aceder. Estava reservado um final feliz para a noite, ao que sei hoje. As
técnicas recebem primeiro o Carlos, um toxicodependente com que haviam
contactado quando decidiram começar a explorar esta zona. Também haviam falado com um morador local, no tal processo de “negociação”. Carlos
garante que, apesar de se justificar o trabalho naquele território, deviam começar mais cedo, pois, “àquela hora, o pessoal já começa a ir ao Aleixo e ao
Cerco”. Eram 21h.
Como a presença da equipa era algo de novo para os toxicodependentes
que por ali passam para ir comprar a “sua medicação”, vão surgindo olhares
algo tímidos. Susana vai se aproximando, apresentando os serviços que tem
para oferecer e, eis que surge Igor, um jovem aparentando não ter mais que
25 anos. Tinha acabado de se abastecer e a troca de seringas surge precisamente como elo de ligação. Susana pergunta-lhe quantas vezes consome
por dia. Manuel responde que tem que consumir de hora e meia em hora e
meia e que de noite aguenta em intervalos de quase três horas. Arrepio-me,
penso como pode este jovem dormir ou viver… Conta a sua história de vida,
diz que a mãe vivia com o padrasto no Algarve e que, por desavenças diárias
– leia-se violência – e por não conseguir ver mais os irmãos sofrer no meio
daquilo tudo, decidiu vir para o Porto. Agora, estava numa casa cedida pelo
padrinho mas confrontado com uma série de processos judiciais pendentes
por dívidas. Luz, água, renda… Ainda assim, sentia o apoio do padrinho para

acaso nem demorou muito a ser marcada, uma semana. Agora é que está
a ser um bocado mais demorado. Vou ter que esperar duas semanas mas
espero conseguir”. Quanto ao trabalho desenvolvido pela equipa do GIRU…
“é óptimo… para quem não tem possibilidades para se deslocar, é óptimo.
Normalmente, troco aqui as minhas seringas, recebo aconselhamento e, já
que estou aqui, aproveito que também fornecem alimentação: além disso,
como disse, fruto desse aconselhamento, estou decidido a experimentar entrar num programa de tratamento e tenho esperanças de que a minha vida
vai mudar para melhor”.
São estas palavras as medalhas que um técnico que opera na área das
toxicodependências pode assumir como conquistas, ainda que virtuais e
tantas vezes efémeras. Como alguém dizia adaptado a outra área, também
aqui o que hoje é verdade amanhã poderá ser mentira. Por isso, o momento
presente pode revestir-se de uma importância fulcral num processo de motivação, seja para o que for. E as esperas fazem desesperar, quer utentes,
quer técnicos… Urge a criação de respostas quase imediatas. Se bem que,
experimentadas, quando Susana e Marlene se confrontam com a expressão
de uma vontade por parte de utente em ingressar em tratamento, preferem
esperar umas horas, um dia ou dois, quem sabe… A certeza é, igualmente,
fundamental e, como se sabe por estas bandas, os recursos escasseiam e é
necessário utilizá-los de forma adequada.
Saímos dos Carvalhos. A paragem seguinte é em Avintes. Aqui, os utentes
aparecem em maior número. Um deles incomoda-se com a presença da câmara fotográfica do repórter. “Ó amigo, pare lá com isso! Quem é que disse
que não há quem me possa reconhecer de costas?” Não resisti e fui falar com
ele. Queria saber o porquê de tanta relutância e de uma certa agressividade.
A resposta saiu pronta: “Mas pensa o quê? Nós também temos orgulho próprio! Pensa que me dá gosto que toda a gente saiba que consumo drogas?
Isto é um meio pequeno e rotulam-nos logo. De hoje para amanhã quero
arranjar emprego e mandam-me foder!”. O caso do Mário expressa o medo
e estampa a experiência da discriminação. Refugia-se porque ainda acredita
nele próprio, o que já não é mau.
Despeço-me de Mário e vejo que Carolina conversa com Marlene e Susana,
enquanto escreve num papel que as técnicas lhe haviam dado. Também pede
para não ser fotografada… “Estou a escrever uma carta para o meu “amor”, o
enfermeiro Nuno que hoje não veio. Abandonou-me”, diz entre sorrisos cúmplices com os das técnicas. No final da carta, Carolina faz questão de assinar
e de mencionar que se tratava de um poema de Almeida Garret. Continua a
conversa com Marlene e Susana e, bem disposta, atira: “O senhor jornalista
também não é nada mau!” São estes momentos que me fazem acreditar que
o trabalho de uma equipa não se esgota na redução de riscos. Pode perfeitamente potenciar sentimentos como a auto-estima, satisfazer um simples
desejo de comunicar com alguém que os vê como iguais, que os respeita, os
acarinha, se for preciso, os acompanha ou recrimina se for preciso. Sem se

o que precisasse, se decidisse “endireitar”. Num misto de esperança e cepticismo – a experiência leva a isso mesmo – Susana decide falar na hipótese
de ingresso num programa de tratamento. Manuel – que tinha a sua dose no
bolso e ainda a resistir – ouve, atento. Metadona? Por que não? Há que proceder aos contactos com o CAT para marcação de consulta e com o CDP para a
realização dos rastreios mas Susana sabe que deve esperar pela disposição
de Manuel no dia seguinte. “Pode nem sequer aparecer…”, desabafa. Tinham
combinado no mesmo local, à mesma hora, no dia seguinte…
Sei hoje que Manuel se encontra bem de saúde, depois de realizados os
rastreios no CDP. Sei ainda que se encontra em programa de substituição
opiácea com metadona administrado no CAT de Gaia. Sei que, mais uma vez,
valeu a pena o GIRUGaia ter saído à rua.

Chaves | Actualidade | Dependências | 39

Unidade Transfronteiriça de Chaves servirá populações da Galiza e do Norte de Portugal

Uma nova forma de pensar
globalmente e tratar localmente
Edificada no âmbito do programa Interreg, foi inaugurada no passado dia 13 de Dezembro a Unidade Transfronteiriça de Chaves, uma
estrutura destinada ao tratamento de toxicodependentes e que traduz mais uma materialização da actuação conjunta entre a Delegação
Regional do Norte do IDT e a sua congénere galega, o CERGAS. Depois da abertura aos portugueses do centro de tratamento de Porriño,
do lado espanhol, a ponte entre o Norte de Portugal e a Galiza adquire assim dupla via diluindo-se mais uma fronteira entre Portugal e
Espanha.
Dependências marcou presença no acto oficial de inauguração desta unidade que acolhe já mais de três dezenas de cidadãos galegos e falou
com os responsáveis pelas duas instituições, Adelino Vale Ferreira e Indalécio Carrera.

Indalécio Carrera, SERGAS
Dep – Em que medida sairão os utentes
das duas comunidades beneficiados com a
abertura desta unidade?
IC – Penso que isto responde ao espírito
desta nova Europa, que no nosso caso já é
“velha Europa” – não nos esqueçamos da
velha tradição social e cultural da Galiza e
Norte de Portugal, e nesse sentido penso que
proporcionamos uma melhor acessibilidade
de tratamento aos pacientes desta zona um
pouco afastada do núcleo central do Estado
de ambas as regiões e melhoramos a sua
qualidade de vida e, evidentemente, das
suas famílias. Por isso existem já aqui cerca
de 30 processos clínicos de doentes galegos – e isto está a ser inaugurado hoje,
e na zona Sul de Pontevedra, em fins de Novembro, havia quase 100 processos
clínicos de doentes portugueses que tinham acorrido aos centros de Porriño
e de Vigo para tratar os seus problemas. Então, penso que esta é uma boa
expressão e a manifestação desse espírito que pretende a Europa no sentido
da permeabilização ou diluição das fronteiras.

Dep – O processo de selecção dos profissionais obedeceu igualmente a esse
espírito?
IC – Sim, a própria equipa técnica é mista. No processo de selecção houve
um júri constituído por pessoal do IDT e do Plano da Galiza Sobre Drogas
e, evidentemente, sempre se priorizou a capacidade técnica. Nalguns casos
foram seleccionados profissionais portugueses para trabalhar no Sul da Galiza
e aqui também se encontram profissionais da Galiza. O que está definido no
projecto original é que perante a igualdade de méritos, o factor nacionalidade
teria que ser tomado em conta.
Dep – A cooperação patente na inauguração desta unidade é para alargar a
outras áreas que não o tratamento?
IC – No âmbito do projecto actual, que estará activo até ao próximo Verão,
está já aqui a expor-se o primeiro material destinado a unificar as campanhas
de prevenção, o qual prevê informação geral e a sua autorização nas escolas
e na jornada de trabalho que iniciaremos hoje e prolongaremos até amanhã,
vamos começar a falar com os nossos colegas de saúde mental, tanto da Galiza
como do Norte de Portugal, no sentido de avaliar a possibilidade de estender
este modelo de cooperação que se iniciou no campo das drogas aos restantes
campos da saúde mental.

Adelino Vale Ferreira
Dep – O que fica Portugal a ganhar através desta associação à Galiza, traduzida
na abertura desta Unidade Transfronteiriça de Chaves?
Adelino Vale Ferreira (A.V.F.) – Fica a ganhar, em vários níveis: no nível técnico,
porque há uma partilha entre os saberes
dos dois povos da fronteira. É o culminar
de um esforço que envolveu as duas comunidades, ganha também a população
porque acaba por ter um recurso público
com melhor acessibilidade e melhor qualidade de atendimento, nomeadamente
ao nível das instalações que conseguimos
criar e que se traduz em melhores condições de trabalho para os seus
técnicos e nos permitiu inclusivamente aumentar o número de técnicos
da equipa de Chaves que se encontrava em instalações exíguas. Este incremento na equipa permitir-nos-á atender mais utentes e de uma melhor
forma. Ao mesmo tempo, respondemos a desafios europeus no sentido
de tornar as fronteiras cada vez mais virtuais e ao movimento de grande
mobilidade a que hoje assistimos entre as populações transfronteiriças.
Com isso, conseguimos também uma economia de recursos porque, em
populações tão próximas, não faz sentido haver uma unidade do lado de
Espanha e outra do lado de Portugal.
Dep – E será fácil para um habitante da Galiza superar determinadas
burocracias normalmente existentes e recorrer a este centro, ainda que
possua documentação espanhola?
A.V.F. – Sim, é fácil. Quer a Administração Regional de Saúde do Norte,
quer o Sergas, correspondente na Galiza, têm procedido a uma articulação no sentido de agilizar este tipo de situações. De qualquer forma, a
cidadania europeia permite esse atendimento mas nós estamos a agilizar
mesmo aquelas questões de pormenor, nomeadamente o receituário, a

prescrição de análises clínicas, etc. A única questão que se afigura extremamente complexa em termos burocráticos prende-se com o acto de aviar
as receitas. Numa primeira fase, um cidadão espanhol que leve uma receita daqui terá que comprar os medicamentos em Portugal para beneficiar
da comparticipação e o mesmo sucede do lado espanhol. Nós queremos
avançar também com os próprios centros de saúde para que os cidadãos
se possam inscrever nas unidades do outro país e assim usufruir de cartão
de utente e beneficiar de resoluções mais práticas. Estamos muito contentes por este momento que pretendemos seja, não um ponto de chegada
mas mais um ponto de partida. Aliás, entre hoje e amanhã vamos estar
a trabalhar no sentido de prepararmos já os objectivos e actividades que
pretendemos desenvolver a partir deste novo quadro comunitário. A ideia
base consiste em desenvolvermos actividades em conjunto, com equipas
conjuntas, nas várias áreas, não só nesta do tratamento mas estendermos
a cooperação também à área da prevenção, numa primeira fase e depois
também a outras áreas. Há uma ideia que aponta para que comecemos
pelo meio universitário, aproveitando também os contributos das universidades e mesmo em relação a questões que se coloquem relativamente
à redução de danos e à reinserção, pretendemos desenvolver acções em
conjunto. Enquanto que no arranque desta cooperação, definimos uma estratégia em conjunto mas, depois, cada um em seu território desenvolvia
as suas acções, agora o desafio e o salto consiste em fazermos acções
conjuntas e com equipas mistas.
Dep – Esta inauguração inverte também aquele que tem sido o sentido do
fluxo entre os cidadãos dos dois países na área da saúde. Refiro-me concretamente ao encerramento das maternidades, que levou a que muitos
portugueses passassem a ter que recorrer a unidades espanholas…
A.V.F. – Sim, nesse sentido isso também se verifica e é nossa responsabilidade desenvolver recursos nos dois lados da fronteira. É sempre positivo
que os nossos amigos espanhóis também beneficiem dos recursos que
temos deste lado e que com isso nós próprios consigamos rentabilizá-los e
construir esse imperativo que é uma cidadania mais europeia.
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Associação coimbrã desenvolve intervenção em RR em espaços de lazer, casas de prostituição e junto de prostitutas e homossexuais de rua

A razão de muitas Existências
A Associação Existências é uma Associação de
Solidariedade Social, sem ﬁns lucrativos. O
seu âmbito de acção abrange todo o território
nacional, podendo actuar também a nível
internacional. Esta Associação é dotada de
autonomia administrativa e ﬁnanceira, tendo
como principal objectivo a promoção e protecção
da saúde, nomeadamente através da prestação de
cuidados preventivos, curativos e reabilitativos.
A Associação Existências tem como missão criar soluções para problemáticas
da sociedade como o apoio a crianças e jovens, apoio à família e à comunidade,
apoio à integração social e comunitária, educação e formação dos cidadãos e
técnicos, apoio à integração socioprofissional da população desfavorecida, intervenção na população do meio prisional, protecção dos cidadãos na velhice e
invalidez, e em todas as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência
ou capacidade de trabalho, apoio ao cidadão com deficiência e intervenção na
pobreza e exclusão social.
A missão cumpre-se através de um conjunto de actividades que podem resumir-se
à criação de centros de dia e apoio domiciliário, creches e jardins infantis, formas
de ocupação de tempos livres para jovens e crianças, comunidades terapêuticas,
unidades de desabituação, equipas móveis e de rua, equipas de intervenção social
directa, equipas de redução de risco e minimização de danos, lares e residências,
investigação, formação, centros de apoio social e projectos de desenvolvimento
social e actividades comunitárias, recreativas, culturais e desportivas.
Projectos
Actualmente, a Associação Existências está a desenvolver dois projectos aprovados e financiados pela Coordenação Nacional para a Infecção VIH/ SIDA: o
Projecto DOMUS e o Projecto ADÃO e EVA. O Projecto DOMUS intervém junto de
pessoas que exercem práticas de prostituição em Casas/ Clubes de Convívio. O
trabalho é realizado nos locais de trabalho destas pessoas através de uma equipa
móvel, socorrendo-se de um gabinete sempre que necessário. O investimento em
relações interpessoais empáticas revela-se essencial na concretização dos objectivos traçados para o Projecto. O Projecto ADÃO e EVA surge da fusão de dois
projectos desenvolvidos durante o ano de 2005. Este Projecto intervém junto de
população de sexo feminino que se dedica à prostituição e de população de sexo
masculino que mantém relações sexuais com indivíduos do mesmo sexo, através
de um trabalho de campo directo, com recurso a uma equipa móvel que se desloca junto destas populações promovendo relações interpessoais que permitam
a activação de redes primárias e secundárias. Com estes projectos pretende-se
criar condições que promovam a diminuição dos riscos de infecção pelo VIH junto das populações alvo. Como tal, promove-se e fomenta-se o uso correcto do
preservativo, bem como se fornece informação e se sensibiliza para a adopção
de comportamentos seguros e de cuidados de saúde, através da sensibilização
para a realização do teste de detecção de anticorpos VIH e o encaminhamento
para estruturas de saúde/ apoio. O Projecto Nov’Ellos, aprovado e financiado pelo

Instituto da Droga e Toxicodependência, ao abrigo do Programa de Intervenção
Focalizada, tem como objectivo principal a redução dos consumos e dos riscos
associados ao consumo de substâncias psicoactivas, nomeadamente através da
criação condições para a alteração da percepção da necessidade do recurso a
estas substâncias em contextos recreativos nocturnos, considerando que estes
espaços se constituem como locais privilegiados para o consumo de substâncias
psicoactivas (lícitas e ilícitas). Nesta medida, destaca-se a importância do desenvolvimento de uma intervenção preventiva precoce onde se incluam sujeitos que
ainda não frequentam os Estabelecimentos Recreativos Nocturno e/ou que não
consomem substâncias psicoactivas, procurando retardar o eventual consumo; e
sujeitos que já o fazem, procurando a moderação no consumo e redução de riscos
associados ao recurso a essas substâncias. Acrescenta-se que esta Associação
começou a preparar um conjunto variado de actividades, descritas de seguida:
Prevenção em Locais Nocturnos de Lazer
A Associação Existências tem colaborado com um conjunto de actividades de animação nocturna que tiveram lugar em Bares e Discotecas das cidades de Coimbra e da Figueira da Foz, veiculando material informativo e preventivo, relativo à
prevenção do VIH/ SIDA.
Acções de sensibilização junto de Crianças e Jovens sobre Sexualidade, prevenção de VIH/ SIDA e Dependências
Este conjunto de acções cuja metodologia assenta em dinâmicas participativas
de interacção grupal, foi realizado a convite da Associação Integrar, na valência
“Clube da Pequenada” – ATL da Instituição previamente referida, durante os meses de Março e Abril de 2005.
Formação para técnicos e voluntários de equipas de redução de riscos e minimização de danos
Este tipo de formação pretende preparar, de forma teórico-prática, os técnicos
e voluntários que nela participem para futuramente intervirem junto das populações com comportamentos que as colocam em risco de contracção ou propagação da infecção pelo VIH.
Formação Básica em Alcoologia para técnicos e voluntários.
Este tipo de formação pretende preparar, de forma teórico-prática, os técnicos
e voluntários que nela participem para futuramente intervirem junto das populações em risco de alcoolismo.
Seminários/ Congressos
A Associação Existências tem vindo a preparar um conjunto de actividades formativas em forma de Seminários/ Congressos dedicados a problemáticas relacionadas com a missão que se propôs inicialmente executar.
O Projecto DOMUS
Este projecto surge como resultado de um levantamento de necessidades junto
da população que se prostitui em Casas/ Clubes de Convívio, realizado em 2006
através de um Estudo Exploratório, apresentado na Candidatura do Projecto. Ao
longo da realização deste Estudo, verificou-se uma excelente receptividade por
parte da população alvo apercebendo-se os responsáveis pela Associação Existências das suas características particulares. Nessa medida, havendo uma larga
maioria de pessoas imigrantes em situação ilegal, constataram tratar-se de uma
população caracterizada pelo seu isolamento social e institucional, sendo fundamental ir ao encontro da mesma e tentar dar resposta às suas necessidades.
Foi ainda constatada a existência de uma grande quantidade de apartamentos
onde se exercem práticas de prostituição dentro da cidade de Coimbra e de vários Clubes de Convívio nos arredores da cidade. A necessidade de intervenção
justifica-se por três motivos: a ausência de qualquer tipo de acompanhamento a
esta população, nomeadamente em termos de cuidados de saúde; a ausência de
uma intervenção específica para a problemática relacionada com a SIDA e outras
IST’s; e as características inerentes a esta população, afectada por um receio
permanente de identificação por instituições cuidadoras que possam partilhar
os dados obtidos com as autoridades policiais e consequente expulsão do país,
que inibe ou impede estas pessoas de recorrerem a estruturas de diagnóstico, de
apoio e de saúde. Por este motivo, verifica-se uma acentuada relutância por parte
dos utentes em se deslocarem a instituições onde poderiam realizar o teste de
detecção do VIH, o que poderia ser ultrapassado pela realização deste teste no
contexto da equipa, com que já existem relações de confiança. Daí, a importância
de uma equipa móvel que se desloque junto destas, para incentivar o uso do preservativo, motivar para os cuidados de saúde e facilitar-lhes o acesso a estruturas
de saúde, apoio, tratamento e diagnóstico, desmistificando o acesso às mesmas.
De salientar que a população que se dedica à prostituição têm um horário de
trabalho específico (tarde e noite, ou mesmo 24 horas diárias), o que dificulta
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enormemente o acesso desta a estruturas de saúde ou ao desenvolvimento de
redes de suporte. Assim sendo, este Projecto tem como objectivo primordial a
redução taxas de VIH/ SIDA e IST’s na população que exerce práticas de prostituição em Casas/ Clubes e Convívio, propondo-se para isso ensinar para o uso
correcto do preservativo e fomentar a sua utilização; promover práticas de sexo
seguro, como prevenção da infecção por VIH/ SIDA e outras IST’s; fomentar os
cuidados de higiene pré e pós-coito; sensibilizar e encaminhar para a realização
do teste de detecção de anticorpos VIH; realizar aconselhamento pré e pós teste;
veicular informação preventiva sobre a infecção por VIH/ SIDA e outras IST’s;
promover a educação entre pares; impulsionar um aumento da rede social de
suporte; aumentar a capacidade de negociação do sexo seguro; promover estilos
de vida saudáveis; motivar para os cuidados de saúde primários, vacinação e controlo médico regular; promover comportamentos de auto-exame e identificação
de sinais da presença de IST’s; desenvolver de competências pessoais e sociais;
sensibilizar para os direitos e deveres que lhes assistem enquanto cidadãos; encaminhar para estruturas de saúde/ apoio/ tratamento e promover o bem-estar
bio-psico-socio-educativo.
Caracterização da População
Quadro 1 – Identidade Sexual
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Gráfico 1 – Identidade Sexual
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Da análise dos dados apresentados acima verifica-se uma grande heterogeneidade nesta população no que se refere à identidade sexual. Não obstante, é evidente uma maioria de indivíduos do sexo feminino (80%) a usufruir de acompanhamento pelo Projecto.
Quadro 2 – Diferenciação entre UDIV/Não UDIV/Outros
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Gráfico 2 – Diferenciação entre UDIV/Não UDIV/Outros
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Dependências acompanhou a equipa da Existências num périplo pela noite coimbrã. Evitando posturas moralistas acerca dos consumos, esta equipa de rua (in)forma os seus destinatários acerca de
práticas de consumo de álcool e ecstasy menos danosas para a saúde, sugerindo conselhos muitas
vezes desconhecidos entre os frequentadores de bares e discotecas e dando origem a “fóruns” de
discussão espontâneos entre diversos grupos que se reunem em contextos de lazer.

nhada pelo Projecto. No entanto, mais de metade dos utentes (63%) têm idades
compreendidas entre os 24 e os 35 anos, dividindo-se 36% entre os 24 e 29 anos
e 27% entre os 30 e 35 anos. A maioria dos utentes do Projecto é de origem
estrangeira (82%). A sua grande maioria é originária do Brasil e encontra-se em
situação ilegal no país, mas também têm sido abordadas pessoas vindas dos
Países de Leste da Europa e de África.
Conclusões/ Observações
O Projecto DOMUS tem realizado a totalidade dos seus pressupostos, tendo já
conseguido superar a previsão inicial relativa ao número de beneficiários da sua
acção. Não obstante, existe a consciência de que é necessário o desenvolvimento de um conjunto de actividades adjacentes, mas de igual importância para a
execução da totalidade dos objectivos propostos, e que têm sido adequadamente
desenvolvidas, na medida do possível. Considerando as características específicas da população alvo, nomeadamente a forte prevalência de pessoas imigrantes
ilegais, parece premente a articulação do Projecto com instituições que intervenham nesta problemática, que tem ocorrido de forma informal. A análise dos
indicadores aqui expostos demonstra que este Projecto tem vindo a desenvolver
um trabalho consistente, tendo em conta as especificidades desta população e
confirmando a sua capacidade de realizar adequadamente as actividades a que
se propôs, atingir os objectivos inicialmente formulados e alcançar, ou mesmo
superar, os resultados esperados.
O Projecto ADÃO e EVA e o Seu Funcionamento
Este projecto surgiu como a continuação do trabalho desenvolvido durante o
ano 2006 junto das populações alvo, através de dois projectos desenvolvidos
em 2005 separadamente - o Projecto ADÃO e o Projecto EVA. A opção pela fusão
destes projectos surgiu em virtude de se entender que, tendo em conta as especificidades das populações alvo, dos objectivos e das metodologias de intervenção,
em tudo idênticos, existia toda a pertinência em agregar os projectos num só.
Assim sendo, este Projecto tem como objectivo primordial a redução taxas de
VIH/Sida e IST’s na população de sexo feminino que se dedica à prostituição e
na população de sexo masculino que tem relações sexuais com indivíduos do
mesmo sexo, assumam estas actividades sexuais um cariz de prostituição ou
não, propondo-se para isso ensinar para o uso correcto do preservativo e fomentar a sua utilização; promover práticas de sexo seguro, como prevenção da
infecção por VIH/SIDA e outras IST’s; sensibilizar e encaminhar para a realização
do teste de detecção de anticorpos VIH; veicular informação preventiva sobre a
infecção por VIH/Sida e outras IST’s; aumentar a capacidade de negociação do
sexo seguro; promover estilos de vida saudáveis; motivar para os cuidados de
saúde primários, vacinação e controle médico regular; desenvolver de competências pessoais e sociais; sensibilizar para os direitos e deveres que lhes assistem
enquanto cidadãos; encaminhar para estruturas de saúde/apoio/tratamento e
promover o bem-estar bio-psico-socio-educativo.
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Na categoria UDIV são incluídos os indivíduos utilizadores de drogas por via intravenosa; na categoria Não UDIV, os indivíduos que têm algum tipo de dependência
de substâncias que provocam alterações no seu estado de consciência e são
administradas por outra via; finalmente, os indivíduos são incluídos na categoria
Outro por um critério de exclusão, podendo ser fumadores ou bebedores ocasionais.
Verifica-se que a maioria dos utentes do Projecto não tem qualquer tipo de dependência (85%). Verifica-se elevada variabilidade etária na população acompa-

Conclusões/Observações
O Projecto ADÃO e EVA tem realizado, conforme se pode constatar através deste
relatório, grande parte dos seus pressupostos. E se existe a consciência que foi
necessário o desenvolvimento de um conjunto de actividades adjacentes, mas
de igual importância para a execução da totalidade dos objectivos propostos,
que foram, na medida do possível, adequadamente desenvolvidas, também é
verdade que a análise de todos os indicadores aqui expostos confirmam que este
projecto desenvolveu um trabalho adequado, tendo em conta as especificidades
das populações alvo, confirmando, desta forma, a capacidade deste projecto de
desenvolver adequadamente as actividades a que se propôs, de forma a atingir os objectivos inicialmente formulados e a alcançar os resultados esperados.
Por outro lado, os processos de avaliação, sobretudo da avaliação qualitativa só
numa fase posterior poderão ser objecto de análise adequada. Por isso mesmo,
os relatórios seguintes serão importância acrescida na avaliação da execução
deste projecto.
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O Grupo Sportis
Bike Tour já rola
O Grupo Sportis é hoje uma referência, a nível nacional, no sector da organização de eventos desportivo (Sportis Eventos) e na gestão de carreiras
desportivas de jogadores de futebol e basquetebol (Sportis Agenciamento).
Em breve, pretendemos conquistar o mercado da indústria das bicicletas
(Sportis Indústria). A promoção mediática dos nossos principais projectos,
caso do Lisboa Bike Tour, Porto Bike Tour e Corrida do Benfica, atestam a
excelência e o elevado nível de profissionalismo dos nossos serviços e da
nossa equipa de trabalho.
O Grupo Sportis desenvolve a sua actividade assumindo um importante
papel na promoção e adopção de comportamentos, social e ambientalmente, responsáveis. Na sua gestão diária, as empresas do Grupo, procuram
desenvolver acções que promovam hábitos de vida cada vez mais ecológicos e humanos, medidas que vão desde a simples reciclagem do papel,
dos tonners, …., ao respeito pelos nossos colaboradores e pela sociedade
onde estamos inseridos. O nosso contributo para um planeta mais verde e
saudável está na génese da criação de um dos nossos principais projectos:
o Bike Tour. Promovendo o uso da bicicleta, como meio de transporte alternativo, tentamos consciencializar políticos e sociedade civil para a necessidade urgente de se reduzir a emissão de CO2 para a atmosfera, ao mesmo
tempo que estimulamos hábitos de vida saudáveis e humanos.
Em suma, trabalhamos observando os valores do Desenvolvimento Sustentável - crescimento económico, equilíbrio ecológico e progresso social
- criando, assim, condições de vida para a nossa geração, mas principalmente para as gerações futuras.
Objectivos do Grupo
Os objectivos que norteiam a actividade do Grupo Sportis, passam pela:
• Criação, planificação e implementação de projectos na área de
eventos desportivos;
• Gestão da carreira de atletas de alta competição;
• Antecipação das necessidades e expectativas dos nossos clientes
de bicicletas, através da nossa linha de montagem;
• Aposta no estabelecimento de parcerias com organismos nacionais;
• Promoção da actividade desportiva;
• Adopção de hábitos de vida saudáveis;
• Sensibilização da sociedade civil para comportamentos ecológicos;

Sportis Eventos
Os primeiros passos da Sportis Eventos foram dados com a organização
de projectos de pequena dimensão e a uma escala local.
Com o passar dos anos, a Sportis Eventos depressa se impôs neste segmento de mercado, tendo-se especializado na produção de eventos de cariz, essencialmente, desportivo.
Para a história da Sportis Eventos ficam projectos como a Meia Maratona
Rota da Luz, a Milha Urbana Praia da Barra, o Mundialito de Basquetebol e
muitos outros, todos eles únicos e inesquecíveis.
O profissionalismo da nossa equipa e a exigência e rigor que colocamos
em tudo o que fazemos, transformaram a Sportis Eventos numa empresa
de referência em todo o país.
O presente, esse, é feito de novos e aliciantes desafios, projectos com projecção mediática a nível nacional, caso do Lisboa Bike Tour, Porto Bike Tour,
Corrida do Sport Lisboa e Benfica, Campeonato Europeu de Basquetebol
em Cadeiras de Rodas, … Cada um deles respeita os princípios básicos
para a construção de uma sociedade cada vez mais ecológica e saudável.
Conquistado o mercado nacional, a Sportis Eventos olha agora para algumas das principais cidades mundiais como forma de promoção do nome
de Portugal além fronteiras.
O futuro prepara-se no presente e em breve novos projectos sairão do
papel e tornar-se-ão realidade.
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Bike Tour
O Projecto Bike Tour
O Projecto Bike Tour nasceu em 2006 fruto de uma parceria entre a
Sportis e o Instituto da Droga e Toxicodependência - IDT.
Tudo começou a 10 de Setembro desse ano com milhares de pessoas a fazerem a travessia da Ponte Vasco da Gama em bicicleta.
Graças ao enorme sucesso alcançado com a 1ª edição, neste ano
de 2007 o Bike Tour estendeu-se também à cidade do Porto. Os dois
eventos juntaram cerca de 17 mil pessoas que pedalaram por uma
causa comum - a prática regular de exercício físico, aliado à luta contra
a droga.
Saliente-se que o lema do evento, “Pedalada… só com a tua energia!”, insere-se no âmbito da campanha promovida, a nível nacional,
pelo Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT). Uma acção que
visa prevenir e alertar para os malefícios do consumo de substâncias
psicoactivas.
Sendo o desporto uma das principais formas de integração das pessoas com deficiência na sociedade, contribuindo para uma melhoria
da sua auto confiança e auto estima, a edição de 2007 associou-se
ainda às comemorações do Ano Europeu de Igualdade de Oportunidades para Todos.
Objectivos do Bike Tour
A preservação do ambiente apresenta-se hoje como uma das principais preocupações das sociedades modernas.
Torna-se, pois, essencial a promoção de campanhas de sensibilização dirigidas à comunidade em geral dado depender de cada um
de nós a criação e manutenção de um património ambiental, comum
para todos.
Com o projecto Bike Tour pretende-se sensibilizar a população para
a adopção de comportamentos e procedimentos cada vez mais ecológicos; estimular a utilização da bicicleta enquanto veículo não poluente
- com emissões zero; alertar toda a população para os efeitos da poluição atmosférica, resultantes dos gases emitidos pelos transportes
e chamar atenção para os efeitos nocivos da poluição na qualidade do
ar que respiramos;
Pretende-se, ainda, com o Bike Tour promover a prática de exercício
físico, de forma colectiva ou individual, com o intuito de melhorar o
estado físico e psíquico do Ser Humano.
É um facto que os nossos actuais hábitos de vida nos tornaram cada
vez mais vulneráveis às doenças típicas das sociedades modernas e
desenvolvidas. Estamos cada vez mais sedentários, praticamos cada
vez menos exercício e sofremos cada vez mais de doenças crónicas.
Torna-se pois urgente alterar a nossa rotina diária.
Nesse sentido, julgamos que o projecto Bike Tour poderá desempenhar um importante papel na alteração dos actuais hábitos de vida,
incentivando a população para a prática da actividade física, de forma
regular e diária.
Internacionalização do Bike Tour
Prosseguindo com a sua intenção de levar o nome Bike Tour cada
vez mais longe e a um número cada vez maior de pessoas, o Comité
Organizador do evento aposta agora na internacionalização do mesmo.
Durante este ano, queremos ir mais além... É nossa intenção levar o
Bike Tour até algumas das principais cidades mundiais, pois acreditamos que a sua vertente pedagógica e a possibilidade de promoção do
nome de Portugal além fronteiras, são argumentos mais que suficientes para a sua concretização.
É pois, nossa convicção que deste modo estaremos a dar um forte

contributo para a internacionalização da cultura portuguesa elogiando
a prática desportiva e uma vida saudável.
Projecto City Bike Tour
Com o objectivo de levar o projecto Bike Tour a todo o país a Sportis
Eventos decidiu criar um outro de dimensões mais reduzidas e que
facilmente seja concretizável em qualquer cidade do país – o City Bike
Tour.
Com o City Bike Tour pretende-se sensibilizar a população para a
adopção de comportamentos e procedimentos cada vez mais ecológicos; estimular a utilização da bicicleta enquanto veículo não poluente
- com emissões zero; promover a prática de exercício físico ao ar livre
e reforçar o sentimento de partilha e de coesão familiar.
Este projecto visa proporcionar a cerca de 800 pessoas um passeio
turístico de bicicleta pelos recantos e paisagens de cada cidade. Para
o efeito serão organizados, num mesmo dia, 4 passeios distintos: dois
de manhã (09:30 e 11:00h) e dois da parte da tarde (15:00h e 16:30h).
Em cada um destes passeios participarão 200 pessoas.
Esta actividade apresenta como novidade o facto de cada bicicleta
estar apetrechada com recipientes para a recolha selectiva de lixo - ao
mesmo tempo que se passeia pela cidade, zela-se pelo ambiente.
Para que esta campanha se prolongue no tempo e possa contribuir
para um planeta mais verde, serão entregues 200 bicicletas (150 tamanho grande; 50 tamanho inferior) a cada uma das autarquias que
acolhem o evento. Estas bicicletas serão posteriormente utilizadas nas
diferentes acções que cada edilidade vier a organizar, sempre com
a responsabilidade de garantir a preservação e manutenção do meio
ambiente.
Objectivos
• Sensibilizar a população para os problemas resultantes da produção excessiva de lixo doméstico, incentivando a prática da reciclagem;
• Alertar para os efeitos da poluição atmosférica, provenientes dos
gases emitidos pelos transportes, incentivando para o uso de meios de
transportes alternativos e menos poluentes (ex: autocarro e bicicleta);
• Fomentar o desporto como factor de coesão e desenvolvimento
social;
• Contribuir para a alteração dos actuais hábitos de vida, estimulando a população para a prática da actividade física, de forma regular
e diária;
• Sensibilizar a sociedade para os malefícios de uma vida sedentária;
• Promover o cicloturismo enquanto ocupação saudável e económica.

