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Vi ontem um rapazito sentado na esplanada de um café, orgulhosamente a exibir a sua
t-shirt Armani. Em letras garrafais, não porque
quem faz este tipo de indumentária se preocupe com a legibilidade mas talvez por conhecer que ainda existem por aí muitas formas
idênticas de evidenciar necessidades de afirmação e de sustentar auto-estimas em factores exógenos. Interrogo-me se fosse Armando
a marca que lhe dá imagem e, por que não, rótulo... Enervam-me as pessoas que escolhem
em função de marcas sem sequer pensarem
no que isso representa, sobretudo aos que diariamente se “escravizam” para engordar
as contas dos que semeiam capital e “modas”. Confesso que até compraria na feira se
os comerciantes fossem inteligentes ao ponto de não compactuarem com a hipocrisia
social e começassem a produzir peças com um rótulo do tipo “armani marada” ou “levis marada”, em vez de optarem pela contrafacção. Poderia pegar moda e substituir
aqueles impérios apologistas do consumismo desenfreado, daqueles que usam e abusam de massas sem a produção de contrapartidas que privilegiem os direitos do outro, sem respeitar ambiente, espécies, equilíbrios, preservações e sustentabilidades.
E são por vezes esses mesmos que advogam que a marca Portugal, seja isso o que for,
deveria ser algo em que o País e o Estado – não serão ambas as coisas o mesmo? – deveriam apostar, em termos de promoção no exterior. Ou seja, algo em que os próprios
não acreditam ou pelo menos não demonstram acreditar e quase diariamente censuram transforma-se simultaneamente em algo que normalizam, como se de um produto standard se tratasse – não é que tenha algo contra o marketing, e até sou suspeito
por ter formação nessa área – e que aconselham vender no exterior. Como verdadeiros
vendedores de banha da cobra.
Esta reflexão surge a propósito de evidências. As mesmas que faltam e falham em
conversas de café. Aquelas conversas em que cada um discute de sua justiça, a mesma que, por ser sua, lhe confere o direito de discutir sem conhecimento de causa. E é
precisamente esse conhecimento de causa, o verdadeiro conhecimento, alicerçado em
“meras” factualidades e no interesse legítimo que cada cidadão deve ter sobre questões que podem afectar directa ou indirectamente o seu dia-a-dia que nos leva, muitas
vezes, a orientar os nossos pensamentos através de preconceitos que procuramos defender a todo o custo. Como se a razão fosse o resultado que pretendemos legitimar e
não a ferramenta mais adequada e aconselhável para chegarmos a conclusões fundamentadas e amadurecidas.
Vem também isto a propósito de um estudo que Dependências publica nesta edição, em que é escalpelizada a epidemia de VIH nos países de língua oficial portuguesa, através de uma análise ao passado, à situação actual e apontando perspectivas futuras rumo ao acesso universal à prevenção, tratamento e cuidados. Um estudo realizado de comum acordo num processo inédito de cooperação entre Angola, Brasil,
Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste, e que nos traz alguns aspectos da epidemia nos países-membros da CPLP, as respostas nacionais e perspectivas em direcção ao futuro em função dos compromissos
políticos internacionais ratificados pelos países-membros da CPLP, com ênfase àqueles relacionados com o acesso universal à prevenção, tratamento e cuidados no campo
da infecção pelo VIH. E neste campo, Senhores Leitores, acreditem, ou melhor leiam
– os números falam por si e não me caberá a mim resumir os indicadores mais interessantes de um estudo que aqui publico, mas a cada um fazer dos mesmos o que
bem entender para o melhor exercício das suas funções - Portugal pode e deve orgulhar-se pelo trabalho que tem vindo a desenvolver (também) dentro de portas. Obviamente, o ideal seria que ninguém precisasse deste tipo de cuidados, desde a prevenção ao tratamento. Obviamente, o ideal para nós é já algo muito exigente. E uma utopia ainda para muitos...
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Esta é uma iniciativa ímpar: num mês juntam-se 17 mil pessoas, faz-se prevenção sem falar em
substâncias, o Estado não gasta um tostão com a realização…
JG – Eu acho que isto é o Ovo de Colombo… Considero que este conceito corresponde a uma ideia
extremamente valiosa e que tem vindo a ser rentabilizada a partir de uma proposta que nos foi
apresentada pela Sportis, já lá vão três anos. O conceito pareceu-nos, desde logo, atractivo mas
complicado em termos de realização. O que é facto é que essa realização até parece fácil, dado
o profissionalismo envolvido e todo o suporte financeiro que permite que isto se realize e toda a
mobilização de vontades, para além da adesão dos participantes…
Também parece haver uma mensagem veiculada pela sociedade civil…
JG – Exactamente… O envolvimento de tantas empresas e individualidades que se associam, que
participam e ajudam a suportar isto do ponto de vista financeiro significa o interesse que a sociedade
tem, de facto, por este tema. E penso que o facto de falarmos dele sem mencionarmos directamente
a questão da droga - falamos na energia, usa só a tua ou pedalada só com a tua energia – corresponde
a uma mensagem subliminar que pretendemos passar. Não é necessário recorrermos a substâncias
para potenciar o prazer, que a prática desportiva e outras podem proporcionar. Esta adesão maciça de pessoas significa um grande
interesse por todo este tema e a mensagem acaba por passar talvez de forma mais eficaz do que acontece com aquelas mensagens
alarmistas ou do estilo daquela de há 20 ou 30 anos atrás, da droga, loucura e morte. Não é por aí que lá vamos. Penso que é muito mais
pela positiva, pelo estímulo de estilos de vida saudáveis que podemos dar passos concretos na contenção do fenómeno da droga em
Portugal.
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Aqui é a saúde que fica inevitavelmente em primeiro…
MP – Sobretudo, há essa enorme mensagem de que existe uma alternativa de busca de prazer do
corpo e do espírito que pode estar associada a estilos de vida saudáveis e a um grande convívio entre
as pessoas. Esse é o grande sinal transmitido pelo Porto Bike Tour.
O seu prazer sai reforçado pelo facto de a iniciativa se desenrolar no Porto, com esta envolvência
e moldura humana?
MP – Claro que sim… Não há sítio mais bonito no mundo para se fazer um Bike Tour que não seja a
passar uma das pontes que une Gaia ao Porto. É uma paisagem belíssima e a alegria de todas estas
pessoas revela bem o estado de espírito que vivem.
Organizar uma prova com esta dimensão sem que tal custe um tostão que seja aos cofres do Estado
é representativo de alguma coisa em especial?
MP – Isso revela que com um espírito de iniciativa por parte dos poderes públicos é possível envolver
o conjunto da sociedade, nomeadamente as muitas empresas que hoje existem com consciência
social e disponibilidade para intervir em programas que lhes sejam apresentados e em relação aos
quais vejam que existe uma efectiva utilidade. Creio que este é um bom sinal para a sociedade de que
o público e o privado se possam unir em torno de objectivos sociais comuns.
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Que motivos levaram a EDP a associar-se e a apoiar um evento como o Bike Tour?
ASV – A EDP está associada a este evento, auxiliando o IDT desde 2006. OS nossos objectivos são claros:
ao patrocinarmos um evento como este, estamos simultaneamente a promover a adopção de estilos de
vida saudáveis, o desporto em família e ao ar livre, o que vem na linha da nossa responsabilidade quer social, quer de sustentabilidade e ainda na vertente ambiental. Conseguimos assim conjugar vários daqueles
que são os nossos objectivos através da participação num evento como o Bike Tour. 2008 foi já o terceiro
ano em que patrocinámos o evento.
8500 pessoas em Lisboa, mais 8500 no Porto… Tendo acompanhado de perto o evento, e sendo um dos
rostos de uma empresa que apoia a sua realização, que tipo de sentimento fica?
ASV – Confesso que, por motivos de saúde, não pude fazer a prova mas acompanhei todo o percurso e ver
aquela mancha enorme de pessoas a pedalar com um objectivo próprio e comum transmite uma grande
emoção. São muitas pessoas que, com o seu esforço físico e o dinheiro que pagaram para aquela inscrição, demonstram vontade de contribuir para uma causa. E isto constitui mais um claro exemplo de que
não só as grandes empresas, como a EDP, têm responsabilidade social mas também a própria sociedade
civil, quando bem motivada, e face a causas aglutinadoras, adere e demonstra toda a dedicação em torno
das mesmas. E depois viam-se pessoas de todas as idades, com uma boa disposição fantástica, com uma
óptima energia… não há diferenças ali. Todos pedalam no mesmo sentido.
Neste evento fala-se de energia, algo que a EDP fornece e que se encontra no seu core business. Que impacto terá esta associação ao nível do
marketing da empresa e em termos de veiculação de imagem?
ASV – Creio que se trata de uma coincidência positiva mas não essencial. O slogan do Bike Tour é Pedala com a tua energia, o da EDP é Sinta a
nossa energia… Mais que uma marca, a questão deve ser centrada na responsabilidade social que as grandes empresas têm que ter. E a EDP,
nisso, constitui um exemplo de excelência. E nós não estamos apenas envolvidos neste patrocínio, gostaríamos de poder participar até em mais
mas, como empresa que somos, temos que gerir um orçamento mas, de qualquer forma, apoiamos a realização da Volta a Portugal em Bicicleta,
de maratonas. São grandes provas em estamos presentes, não tanto pela questão da marca mas mais pela promoção de estilos de vida saudáveis, do desporto, da protecção do ambiente… E neste caso do Bike Tour, aliando uma causa social, o que resulta perfeito.
O Bike Tour internacionaliza-se pela primeira vez este ano, chegando a Madrid e a São Paulo, outro factor comum à EDP que eliminou já fronteiras relativamente aos seus horizontes geográficos…
ASF – De facto, a EDP é já uma empresa internacional. Nós somos cerca de 14 mil colaboradores, para já divididos em quatro geografias: Portugal,
Espanha, Brasil e EUA. Isto sem falar em áreas de negócios que temos noutros países, como França ou Polónia, entre outros. E ficamos felizes por
sabermos que em Portugal foi concebido um evento que conseguiu não só mobilizar desde a sua primeira edição milhares de portugueses, como
também está a atravessar agora fronteiras, cativando outros países e exportando um conceito que, como disse, é também uma causa social.
Associada ao Bike Tour, existe uma mensagem que tem a ver com a adopção de estilos de vida saudáveis e de prevenção do uso de
substâncias psicoactivas. Em que medida constituem estas práticas preocupações da EDP com o seu público interno?
ASV – Não especificamente com as dependências, porque estamos a falar de substâncias psicotrópicas ou de drogas mas existe uma grande
preocupação, por exemplo, no que concerne à promoção de uma vida saudável internamente. Temos vários programas internos cujo objectivo é
promover práticas saudáveis de vida. Para além do site, que é comunicação externa, nós temos vários veículos de comunicação interna. Temos
a nossa intranet, o nosso portal, uma revista e um canal corporativo de televisão. Neste momento, estamos a realizar várias reportagens sobre
alimentação saudável, cuidados a ter com o sol, os malefícios do tabaco. Há sempre uma preocupação evidente em torno da promoção da vida
saudável dos colaboradores. Em relação ao Bike Tour, abrimos um concurso na intranet para convidar os nossos colaboradores e em todas as
iniciativas que surgem em que possa haver a participação dos nossos colaboradores, tudo isso é comunicado internamente e promovido. Felizmente, esta empresa não olha para o colaborador como um número mas antes como uma pessoa e, mais do que isso, como uma família.
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Os CTT são patrocinadores do Bike Tour deste a 1ª
edição em 2006, quer pelo
envolvimento através da comercialização das inscrições
participação nas provas em
exclusivo nas Estações de
Correios, quer pelos valores
associados ao evento, de
responsabilidade social, de
proximidade com a população e pela associação simbólica à bicicleta. Ao nível da responsabilidade social, pelo facto
de sensibilizar os participantes da prova para um estilo de vida
saudável, estimulando a prática do desporto ao ar livre, através de
um meio de locomoção amigo do ambiente e acrescentando ainda
o facto de transmitir uma mensagem de sensibilização para as
dependências. Todos estes factores inserem-se nos eixos de actuação dos CTT no âmbito das Políticas de Responsabilidade Social.
A responsabilidade social está no nosso ADN, não se restringindo
a patrocínios e mecenato, sendo uma filosofia de gestão, com três
vertentes de actuação: económica, social e ambiental. Os Correios
nasceram em 1520 com a responsabilidade de aproximar todos os
Portugueses, mesmo nos sítios mais recônditos. Está gravada na
nossa genética a missão de encurtar distâncias entre as pessoas,
uma filosofia que procuramos materializar no apoio a centenas de
acções de responsabilidade social.
Mas a nossa responsabilidade social é com o futuro. Afinal, nos
próximos 500 anos queremos continuar de braço dado com o desenvolvimento sustentável em Portugal.
Em termos de proximidade com a população, à semelhança dos
CTT, o evento caracteriza-se por estar direccionado para um público-alvo abrangente, destinado a toda a família e também tendo
uma grande envolvência do nosso público interno.
As provas associadas a bicicletas, tais como o Bike Tour e outras
provas de Ciclismo, têm sido uma aposta dos CTT no âmbito da
política de patrocínios, quer pelos valores de proximidade com
as populações, pois permitem o envolvimento da empresa com a
comunidade em que se encontra inserida, quer por ser um veículo
com ligação histórica à distribuição de Correio, nomeadamente
ao carteiro.
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Porquê a associação a esta
iniciativa, quer como cidadão a pedalar, quer como
autarca a promover?
JGA – Fundamentalmente
porque os objectivos desta
iniciativa são da maior importância. O combate a um
dos maiores flagelos desta
geração é premente e fundamental e, por outro lado,
este convívio entre milhares
de pessoas que estão hoje a andar de bicicleta e a fazer um trajecto fantástico e, simultaneamente, a transmitir uma imagem ao
País de que há uma adesão, pelo menos da comunidade, à luta
contra a droga. Além disso, esta é uma actividade desportiva e
espero que algumas destas pessoas aproveitem as bicicletas para
depois fazerem um pouco mais de exercício.
É mais fácil esta corrida do que aquela que habitualmente disputa a três no futebol?
JGA – É bastante. Sobretudo para quem está habituado a fazê-lo,
esta torna-se fácil e muito agradável.
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Que mensagem pretende
transmitir a C.M. Matosinhos
através da associação a esta
festa?
GP – Gostaria sobretudo
de realçar a alegria que me
suscita o facto de, pela primeira vez, acontecer um
evento conjunto entre Porto, Matosinhos e Gaia. Creio
que, quase sem se aperceberem, as câmaras dos três
municípios estão finalmente a colaborar numa coisa de forma
conjunta, o que é fantástico, acontecer n núcleo duro da Área Metropolitana do Porto um evento que envolve as três autarquias. É
evidente que, quando há uma excelente organização, só pode ser
este o resultado: 8500 pessoas motivadas e presentes, unidas por
uma causa social.
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Neste caso, ir será mesmo o
melhor remédio?
MA – Neste caso nem tenho
outra hipótese. É mesmo pedalar até ao fim.
Aqui não se fazem contas,
não há primeiros nem últimos, como vai ser?
MA – Eu vou tentar estar no
bloco da frente mas, essencialmente, interessa passar a mensagem: o contacto com o ar livre e o convívio.
E há energia para pedalar até ao fim?
MA – Sim, claro. Já no ano passado consegui e este ano, que parece mais fácil, acho que também o conseguirei.
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Que motivos o levam a
aderir, mais uma vez, a esta
causa?
MS – Primeiro porque se
trata efectivamente de uma
boa causa. Depois, porque
me parece importante para o
Porto ficar conhecido como
uma cidade que tem uma
população que adere a este
tipo de iniciativas. Ainda por
cima, este ano suprimiram
a subida que existia no ano
passado, portanto, até vou
com outra coragem…
E somos tantos como foram em Lisboa…
MS – Confesso que não sabia isso, mas a ser assim, é outro dado
importante porque, como normalmente dizem, só lá é que têm
gente, só lá é que as pessoas aderem…
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Nesta corrida não há simulações…
PP – Não há primeiros nem
últimos mas simulações poderão haver algumas, do tipo
já não posso mais, algumas
lesões… Mas será certamente um passeio muito giro,
muito melhorado em relação
ao ano passado, até porque
tem o aliciante de andar
sempre junto ao rio e vamos
divertir-nos todos.
Que mensagem pretende
transmitir através da sua adesão?
PP – Acima de tudo, que criemos a dependência de nós mesmos,
da nossa força, da nossa existência, da nossa força de viver.
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Esta é uma prova em que
não vão haver primeiros
nem últimos… Como vai ser
isto?
A.C. – Pois… vai ficar tudo
em primeiro lugar, não é?
Acima de tudo, é para as
pessoas se divertirem. Já no
ano passado houve impacto,
este ano há mais… É um
bom sinal! Creio que as cidades, ao Domingo, deviam estar todas
fechadas ao trânsito.
Também há aqui uma mensagem associada de prevenção contra
o uso de substâncias psicoactivas…
A.C. – Sim, mas acho que andar de bicicleta e substâncias são
coisas diferentes. Aliás, repare, em relação ao ciclismo, cada
vez há mais substâncias em jogo… Mas vou ser sincero, a essas
mensagens não ligo muito. Creio que o fundamental aqui é as
pessoas divertirem-se ao ar livre, praticarem desporto, neste caso
de bike, para utilizar um termo mais fashion… Embora, como é
evidente, entenda a mensagem, creio que o essencial que fica é
isso mesmo: diversão e saúde.
8500 participantes no Porto, tal como havia acontecido em
Lisboa, tem algum significado especial?
A.C. – Significa… quanto mais não seja porque a cidade do Porto
e a zona metropolitana é mais pequena. Significa que existem
hábitos no Porto que me parecem muito interessantes, para além
da capacidade de mobilização evidenciada.

8MRSHI6ERW
Como em tudo, o importante
é participar. E eu que gosto
de gente, estar aqui no meio
de 8500 pessoas unidas por
uma causa, na procura de
melhores condições ambientais e de vida, só podia estar
presente. Só é pena que em
vez de 8500 pessoas não
seja um País inteiro a pegar
na sua bicicleta e desfrutar
estes dias únicos. Depois,
a nobreza da causa: o dizer
não às drogas e sim à energia e à vida saudável.
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Este documento, a que Dependências teve acesso, contempla aspectos relativos à situação da epidemia do VIH em países lusófonos
(Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal,
São Tomé e Príncipe e Timor Leste). Elaborado de comum acordo
num processo inédito de cooperação, traz-nos alguns aspectos da
epidemia nos países-membros da CPLP, as respostas nacionais e
perspectivas em direcção ao futuro.
Nas páginas que se seguem, Dependências disponibiliza os registos
dos progressos observados durante os últimos anos, os resultados
acumulados desde o início da epidemia e a sinalização de perspectivas em direcção ao futuro, em função dos compromissos políticos internacionais ratificados pelos países-membros da CPLP, com
ênfase àqueles relacionados com o acesso universal à prevenção,
tratamento e cuidados no campo da infecção pelo VIH.
Em 2001, durante a Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre VIH/SIDA, estabeleceu-se um pacto político, por
decisão dos Estados-Membros, com vista ao alcance das Metas de
Desenvolvimento do Milénio em 2015 e, durante o mesmo evento,
estabeleceram-se metas globais quantificadas relativas à resposta
à problemática SIDA.
A avaliação desses compromissos em 2005 demonstrou, todavia,
progressos limitados e atestou a necessidade urgente de se encontrarem alternativas operacionais e estratégias apropriadas objectivando fortalecer as respostas nacionais. Ainda durante este processo,
verificou-se também extrema desigualdade quanto ao cumprimento

dessas metas, situação que se soma à dificuldade de alguns países
em informarem os seus avanços, dada a ausência de dados básicos
essenciais ou, apesar da existência de dados primários, por dificuldades na agregação de dados e produção da informação.
Diante dessa realidade, os Estados Membros ratificaram uma vez
mais o seu compromisso de avançar rumo ao acesso universal e
de estabelecer mecanismos mais adequados de monitorização e
avaliação das suas respostas ao VIH. Em 2006, ratificou-se o entendimento comum sobre o acesso universal - compreendido como
um esforço multi-sectorial com vista a oferecer a toda população,
e principalmente àquela mais vulnerável, as condições necessárias
e essenciais de acesso à informação adequada e cientificamente
estabelecida, aos instrumentos de prevenção, notadamente o preservativo; acesso a aconselhamento e testagem; disponibilidade de
tratamento anti-retroviral e para enfermidades oportunistas, bem
como cuidados essenciais aos pacientes.
Este compromisso é notadamente relevante para os países membros da CPLP em virtude da prioridade política conferida ao controle da epidemia do VIH numa abordagem holística e integral e,
segundo o marco proposto pela Assembleia Geral das Nações Unidas, onde as acções de prevenção, tratamento, atenção e cuidados devem ser implementadas de modo integrado, simultâneo e
em nível máximo de prioridade, necessariamente contemplando
a participação da comunidade no processo, desde a formulação à
implementação e monitorização das políticas públicas e estratégias a serem estabelecidas.
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Analisando-se os países que compõem a CPLP como um todo, uma
situação bastante peculiar é observada, pelo menos do ponto de
vista da análise epidemiológica, dada a diversidade das epidemias
e sub-epidemias registadas no âmbito desses países. Todavia, alguns aspectos serão objecto de análise comum, preservando-se as
peculiaridades e especificidades para descrição por sub-área geográfica.
A prevalência da infecção pelo VIH varia grandemente de país a
país, desde a estimada para Timor Leste, de baixíssima prevalência, a epidemias generalizadas, como se observa em Moçambique,
por exemplo. Do mesmo modo, deve variar o período de introdução do vírus em cada país e, de modo bastante claro, a existência de subtipos diversos e não necessariamente coincidentes. O
VIH-2 encontra-se presente de modo relativamente importante em
alguns países e inexistente do ponto de vista de relevância epi-

demiológica em outros. No que concerne à operacionalidade e à
implementação de actividades essenciais para o controle da infecção pelo VIH também é registada uma grande heterogeneidade,
aspecto este que, se de algum modo poderia estar relacionado aos
níveis de prevalência, não seria justificável, dada a tendência ascendente observada em alguns países. O diferencial, portanto, tende
a estar mais vinculado à capacidade financeira e técnico-gerencial
para a formulação e implementação de políticas públicas ou, ainda,
à prioridade política estabelecida por cada um dos Países Membros
da CPLP em particular.
Sem dúvida alguma, o referencial comum a todos os Membros seria
a vontade política de estabelecer um sólido processo de cooperação
horizontal, perene e duradouro, com espaço próprio para compartilhar experiências e intercambiar dificuldades e estratégias bem
sucedidas no campo da resposta à SIDA.
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Angola possui uma extensão geográfica de 1.240.700 Km2 e tem uma população estimada em
16 milhões de habitantes. Mais de quarenta por cento (41.5%) da população vive abaixo da linha
de pobreza e a expectativa de vida ao nascer é de 38 e 42 anos, respectivamente, para homens e
mulheres. A rede de saúde e educação é insuficiente para satisfazer as necessidades básicas da
população, pese os avanços observados e o esforço governamental com vistas ao aumento de cobertura e de descentralização.
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Com uma prevalência da infecção estimada em 2.1% na população
adulta, Angola apresenta uma seroprevalência de VIH comparativamente mais baixa que a observada nos demais países da África
Austral.

tado acesso aos cuidados primários de saúde.
Segundo sexo:
- Verifica-se uma maior prevalência entre mulheres, cuja transmissão ocorre predominantemente por meio de relações heterossexuais. Podemos concluir, portanto, que esta é já uma epidemia
feminizada, cujo combate exige estratégias especiais frente à desigualdade de género.

Entre 1985 e 2007, percebe-se um crescimento exponencial dos
casos notificados de VIH, em especial nos últimos cinco anos, sendo que 2002, 2004 e 2006 mostraram-se anos de forte subida dos
números de casos positivos para o VIH informados por diagnóstico.
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O modo de transmissão predominante é o heterossexual (76,6%).
De modo importante, regista-se também a transfusão sanguínea
(10%) e a transmissão sanguínea por uso de drogas injectáveis
(1,4%).
A proporção de casos de transmissão vertical do VIH ocupa também lugar de destaque no perfil epidemiológico com 7.6 por cento
de incidência.

Entre as causas explicativas desta epidemia encontram-se relações sexuais desprotegidas, desigualdade de género e comércio
sexual. Também, as condições socioeconómicas como os altos níveis de desemprego, baixa escolaridade, pobreza e a dificuldade
no acesso à informação assumem um papel estruturante na origem
do problema.
Nesse sentido, podemos também perceber que a evolução da epidemia tem diferentes características epidemiológicas segundo a área
geográfica e segundo o sexo.
Segundo área geográfica:
- Verifica-se um crescimento do número de novos casos nas províncias, particularmente nas regiões fronteiriças e nas cidades com
alta densidade populacional como Luanda. Essas tendências estão
associadas à grande mobilidade populacional, à pobreza e ao limi-

&QJEFNJB7*)OPTQBÓTFTEFMÓOHVBPmDJBMQPSUVHVFTB%FTDSJÎÍPEBFQJEFNJB BWBOÎPTSFHJTUBEPTFQFSTQFDUJWBGVUVSBTFHVOEPQBÓT]&TUVEP]%FQFOEÐODJBT]

%GIWWSESXVEXEQIRXSIEXIRpnSETIWWSEW
UYIZMZIQGSQ:-,

6IWTSWXE2EGMSREP

Os serviços de prevenção, testagem, aconselhamento, tratamento
e acompanhamento aumentaram consideravelmente nos últimos
anos em Angola:
• Os Centros de Aconselhamento e Testagem Voluntária (CATV)
aumentaram de 11 em 2004 para 154 em 2007.
• As Unidades de Atenção ao Paciente que Vive com VIH aumentaram consideravelmente ao longo do período de 2004 a 2007
e pode verificar-se um aumento gradual do número de pacientes
acompanhados e sob tratamento ao longo dos anos, embora a cobertura universal se mantenha um grande desafio.
• O Serviço de Prevenção da Transmissão Vertical (PTV) do VIH
tem actualmente, em todo o país, 81 Unidades de Saúde que oferecem aconselhamento e testagem voluntária (ATV) às gestantes, das
quais 57 cooperam com o Programa de Prevenção da Transmissão
Vertical do VIH (PTV) para realizar o parto (Maternidades).
• O número de preservativos distribuídos pelo Ministério de
Saúde nos últimos 6 anos aumentou em quase 6 vezes.

Os indicadores respeitantes ao tratamento anti-retroviral encontram-se ainda muito abaixo do que era esperado, exigindo da parte
das autoridades e da comunidade internacional um apoio à iniciativa governamental e um esforço significativo para ampliação da
oferta de serviços de diagnóstico e atenção.
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É notória a necessidade de investimento na difusão da informação
e no fortalecimento dos processos de educação continuada, tentando dessa forma melhorar o nível de conhecimento da população
sobre os métodos de prevenção.
Do mesmo modo, o uso do preservativo na última relação com parceiro casual, apesar de apresentar uma frequência relativamente
alta na área urbana, encontra-se ainda aquém dos parâmetros esperados para o país, de modo a conseguir que se estabeleça um nível
de protecção colectiva, do ponto de vista de saúde pública.

A utilização global dos recursos disponíveis durante o período de
2007:
• 10,9% - Actividades para o fortalecimento da resposta nacional
• 51,2% - Actividades visando à redução da epidemia de VIH (prevenção primária e secundária)
• 37,9% - Redução do impacto do VIH no indivíduo, na família e na
comunidade (prevenção terciária).
Neste momento, o principal desafio da resposta nacional à epidemia é a estabilização da mesma para conseguir, posteriormente, reverter seu curso. É, portanto, nesse sentido que os aspectos
normativos e operacionais das estratégias de luta contra VIH/SIDA
estão a ser organizados.
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Com uma expansão geográfica de 8,5 milhões km2, o Brasil é o quinto maior país do mundo. A sua
população é estimada em 184 milhões de habitantes. A expectativa de vida ao nascer é de 67 anos
para homens e de 74 anos para mulheres. Em 2005, 4,2% da população vivia abaixo do limiar de
pobreza. Nos últimos anos, as taxas de pobreza e de extrema pobreza vêm diminuindo de modo
consistente, resultado de políticas sociais implementadas. O Sistema Único de Saúde (SUS), criado
no ano 1988, possibilita o acesso gratuito à saúde básica para a grande maioria da população.
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O Brasil apresenta uma taxa de prevalência estabilizada em 0,6%
desde o ano 2000. Aproximadamente 630 mil pessoas vivem com
VIH e, segundo parâmetros internacionalmente adoptados, o Brasil
apresenta uma epidemia concentrada.
Em média, cerca de 30 mil novos casos de SIDA são identificados
a cada ano, com números crescentes entre mulheres e pessoas
maiores de 50 anos. Observa-se uma redução de novos casos de
SIDA por transmissão vertical entre crianças em quase 50% nos
últimos dois anos: 581 casos em 2004, 507 em 2005 e 320 em
2006. Esta tendência de queda vem sendo observada desde a introdução da terapia anti-retroviral.
Conforme pode ser verificado no gráfico a seguir, a taxa de incidência vem decrescendo na população masculina, todavia, nota-se uma
tendência de feminização na medida em que o mesmo evento não se
faz presente quando se trata de população feminina.

A estabilização da taxa média nacional de prevalência está associada a mudanças de comportamento, práticas e atitudes da população frente ao VIH.
Várias pesquisas comportamentais foram realizadas a nível nacional, cujos resultados corroboram esta hipótese.
Uma pesquisa realizada em 2004 (PCAP-BR 2004) revela que 91%
da população brasileira cita espontaneamente a relação sexual
como forma de transmissão do VIH e 94% aponta o uso do preservativo como forma adequada de prevenção. A mesma pesquisa
revela ainda que 67% tem o conhecimento correcto das formas de
transmissão do VIH, proporção essa que alcança 82% quando analisada entre aqueles com ensino fundamental completo.
A política adoptada desde o início da epidemia sempre considerou o
preservativo como instrumento essencial e indispensável à prevenção. O estudo revela que 57% dos jovens de 15 a 24 anos usaram
preservativo durante a última relação sexual; quando se considera
a última relação com parceiros eventuais, essa proporção atinge
74%. De acordo com o estudo, aproximadamente um quarto da população entre os 15 e os 54 anos fez uso do preservativo em todas
as relações durante o último ano e 51% informam o seu uso de
modo consistente quando se trata de parceiros eventuais.
Pesquisas realizadas desde a década de 80 revelam uma importante mudança quanto ao uso do preservativo. Na primeira relação
sexual, por exemplo, entre jovens, o uso passou de 9% em 1986,
para 49% em 1998 e para 51% em 2004, tendo alcançado 62 %
na região sul. O uso do preservativo em todo o país, segundo esses
parâmetros, atinge 60% quando se considera a população de nível
de escolaridade mais alto. No que concerne à realização do teste de
VIH, essa mesma pesquisa revela que quase um terço da população
já se submeteu ao teste pelo menos uma vez na vida; entre as mulheres, essa proporção atinge 35%, aspecto fortemente relacionado
à prevenção da transmissão vertical do VIH.
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A Tabela a seguir apresenta outros indicadores relevantes com respeito à prevenção do VIH por meio do uso do preservativo:
Tabela 1 - Uso do preservativo no Brasil (2004)

Fonte: PCAP-BR 2004

No que concerne à realização do teste do VIH, as pesquisas revelam
que quase um terço da população já fez o teste pelo menos uma
vez na vida.

O Programa de SIDA foi estabelecido em 1986. Todavia, determinadas actividades relativas aos novos problemas de saúde foram
iniciadas mais precocemente. Em 1996, o país tomou a decisão
política de provisão da terapia anti-retrovial combinada gerando
um grande esforço nacional do ponto de vista da ampliação da capacidade instalada, desenvolvimento institucional e logístico. Nesse período, observa-se uma mudança no perfil nosológico, com
expressiva queda na taxa de mortalidade, redução da ocorrência
de infecções oportunistas e queda no internamento hospitalar por
SIDA, reflexo da introdução da política de acesso universal.
A SIDA no Brasil tem atingido principalmente os usuários de drogas e os homens que fazem sexo com homens.
Mais recentemente, verifica-se um aumento crescente de ocorrências devido à transmissão heterossexual e uma crescente feminização do perfil da epidemia.
A consolidação da política de atenção às pessoas que vivem com
VIH no Brasil tem mostrado resultados bastante positivos. Entre
1996 e 2005, por exemplo, houve redução de quase 40% na mortalidade específica por SIDA e no período de 1997-2007, estimase que foram evitados cerca de 1,4 milhão de internamentos. No
mesmo período, a economia de recursos financeiros gerada pelos
internamentos evitados foi da ordem de R$ 1,1 bilhão (em reais).
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Algumas mudanças podem ser observadas, nos gráficos e tabelas
que se seguem, em relação ao uso do preservativo ao longo do período, algo que se nota de modo mais intenso entre alguns adultos
jovens que têm respondido muito positivamente ao pôr em prática
medidas concretas de prevenção.

A rede assistencial para atenção às pessoas que vivem com VIH é
parte da estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecida
em todo o território nacional, que permite uma grande cobertura
no que respeita às acções de promoção e prevenção, ainda que a
sua expansão se afigure necessária com vistas a facilitar o acesso
de populações rurais, nomeadamente na Amazónia e no semi-árido
do nordeste brasileiro. O gráfico abaixo revela o número acumulado
de pacientes em uso de terapia anti-retroviral, série histórica, desde
1997. Actualmente, a rede de unidades dispensadoras de medicamentos é composta de 668 serviços distribuídos em todo o país.

Considerando coortes de pessoas vivendo com VIH, maiores de 15
anos e que chegaram aos serviços públicos de saúde entre 2003 a
2006, observa-se que 95,5% dos mesmos estavam vivos após 12
meses de início do seguimento clínico. Este percentual é de 90,7%
após 4 anos de acompanhamento. Ao considerar o momento de
início do seguimento no serviço de saúde, para indivíduos VIH positivo que iniciaram o seguimento no momento oportuno, ou seja,
possuem CD4 maior do que 200 células T-CD4/mm3 sem presença de doenças associadas, o risco de morrer é consideravelmente
menor e 99,1% permanecem vivos após 12 meses de seguimento
nos serviços. Após quatro anos, esta probabilidade apresenta uma
discreta redução, permanecendo acima de 96,9%. Por outro lado,
a probabilidade de estar vivo 12 meses após o início do seguimento é significativamente menor para os indivíduos que iniciaram
tardiamente o acompanhamento.
A maior probabilidade de morrer é para as pessoas que apresentaram contagem T-CD4 inferior a 100 células/mm3, sendo que 13,1%
desses indivíduos morrem antes de completar 12 meses de tratamento e 22,1% antes do quarto ano de acompanhamento. Já os
indivíduos com doenças associadas à SIDA ou com contagem de
células T-CD4 entre 101 e 200/mm3 apresentaram probabilidades
semelhantes, sendo que aproximadamente 94,1% permanecem vivos após 1 ano de seguimento e 85,5% após o quarto ano.
A parceria com a sociedade civil e o envolvimento desta desde a
formulação das políticas públicas à implementação de acções tem
sido uma característica do Programa de SIDA brasileiro e, pode
relacionar-se essa prática com os resultados alcançados.
Por outro lado, a indissociabilidade entre as acções de prevenção e
assistência também tem sido uma característica que se considera
desde a implantação do Programa Nacional nos anos 80, sempre na
perspectiva dos direitos de cidadania segundo os princípios constitucionais que regem o acesso à saúde no país enquanto direito do
cidadão e dever do Estado.
Políticas e acções específicas têm sido estabelecidas para populações mais vulneráveis ou que enfrentam situações que geram dificuldades no acesso aos serviços, como, por exemplo, os homens
que fazem sexo com homens, segmentos populacionais trans, os
usuários de drogas, os trabalhadores e as trabalhadoras sexuais e,
mais recentemente, as populações afro-descendentes. Ressaltase também que as campanhas de Informação, Educação e Comunicação têm buscado oferecer mensagens claras e directas sobre
os modos de transmissão e as estratégias de prevenção cientificamente validadas. A ênfase permanente no preservativo como
método de primeira escolha para a população sexualmente activa
tem sido parte importante desta política.
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Entre 1980 e Junho de 2007, um total de 473.273 casos de SIDA foram notificados no Brasil. Com base nas taxas de
incidência dos anos 2004 a 2005 e no crescimento da população, estimam-se 220,730 novos casos de VIH até ao ano
2011. Considerando a estabilização da taxa de prevalência de VIH/SIDA, a redução da mortalidade e o crescimento da
expectativa de vida, terão que ser planificados serviços de saúde para oferecer um cuidado integral para esta população,
tendo em conta as redes de serviço já existentes. O crescimento da taxa de incidência no Norte, Nordeste e Centro-Oeste
também significa um novo desafio para o combate ao VIH/SIDA no país.
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Cabo Verde é um arquipélago situado no oceano Atlântico com uma extensão geográfica de 4.033
Km2. Segundo dados de 2006 estima-se uma população de 518.000 habitantes. O país está classificado pelo Banco Mundial como de renda média baixa. A expectativa de vida média ao nascer é
de 72 anos. Segundo pesquisa de 2002/03, 37% da população foi considerada pobre e 20% muito
pobre. A maior parte do sistema de saúde está descentralizada, o que facilita o acesso da população
aos serviços de saúde.
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Cabo Verde tem uma prevalência estimada de infecção pelo VIH
entre 0,5% e 1,5%. Até o final de 2006, 1.940 casos de VIH/SIDA
foram notificados. A prevalência do vírus é estável entre a população sexualmente activa.
Depois de um crescimento contínuo até 2004, o número de novos casos de SIDA diminuiu levemente nos últimos anos, conforme
mostra o Gráfico 1. O número de óbitos por SIDA estabilizou a partir de 2003.

representam quase a metade da população total. Em 2005, um estudo revelou que somente 37,6% dos jovens de 15 a 24 anos demonstrava conhecimento adequado sobre as formas de se prevenir
a transmissão sexual do VIH.
A Tabela 1 apresenta os resultados de uma pesquisa de 2005 sobre
o conhecimento dos modos de transmissão do VIH entre homens e
mulheres de 15 a 59 anos:
Tabela 1 - Resultados de um inquérito sobre o conhecimento dos
modos de transmissão do VIH. Cabo Verde, 2005

37,6% das pessoas entrevistadas responderam correctamente a todas as perguntas. Este patamar denota que o conhecimento sobre
os modos de transmissão do VIH ainda é baixo.
Quanto ao uso de preservativos, os dados disponíveis mostram um
crescimento considerável de 1998 a 2005:
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Desde o início da epidemia, no ano 1986, até Dezembro de 2006,
foram registados 2011 casos de VIH. Destes casos, 1019 (50,7%)
evoluíram para SIDA e 535 pessoas faleceram devido à SIDA. Podem observar-se importantes diferenças geográficas na evolução
da epidemia, notando-se igualmente uma crescente feminização da
epidemia. Dos 299 novos casos reportados em 2006, 64,9% (199)
foram do sexo feminino. Hoje, aproximadamente metade dos casos
acumulados é do sexo feminino.
O modo de transmissão predominante (mais de 80%) é heterossexual. Outras formas de transmissão são a transmissão vertical (10%
dos casos registados) e o uso de drogas injectáveis (6-7%).
Um dos maiores desafios no país é a protecção aos jovens, que

O Programa Nacional de SIDA foi criado em 1986 depois da identificação do primeiro caso, apoiado por altos níveis políticos. Desde
o ano 2002, o Primeiro-Ministro preside o CCS-SIDA, um comité
multi-sectorial que é responsável pela coordenação do combate ao
VIH/SIDA. Cabo Verde desenvolveu um Plano Estratégico Nacional
(PEN), inicialmente para o período 2002-2006, o qual já foi actualizado e custeado para o período 2006-2010. Os PENs funcionam de
forma multi-sectorial e descentralizada. Incluem diferentes sectores do governo e da sociedade civil aos níveis nacional e municipal. As associações de portadores de VIH estão a ser incluídas nas
planificações e decisões relacionadas com os PENs. O orçamento
para o PEN de 2002-2006 foi de US$ 22 milhões e o orçamento para
o PEN de 2006-2010 está estimado em US$ 24 milhões.
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O sector de saúde é o mais importante na resposta nacional
ao VIH/SIDA. O Programa de Terapia Anti-Retroviral iniciou-se
em Dezembro de 2004 e dirige-se a todas aquelas pessoas que
apresentam os critérios clínicos e imunológicos para o começo
da terapia anti-retroviral. Também foi possível incluir no Programa de Terapia Anti-Retroviral vários membros de grupos
vulneráveis, como usuários de drogas injectáveis, o que constitui um passo importante em direcção ao acesso universal ao
tratamento.
O Gráfico 4 mostra os dados disponíveis com respeito ao acesso à
terapia anti-retroviral:

O acesso à terapia anti-retroviral em geral ainda é relativamente
restrito. Porém, constata-se um aumento significativo no número de
mulheres grávidas que receberam a terapia anti-retroviral, de 31,3 a
51,5% em um ano (2006-2007).
O sector de saúde também presta apoio psicológico às Pessoas
que Vivem com VIH (PVVIH) e às famílias afectadas pela epidemia.
Além disso, a sociedade civil oferece apoio psicológico e socioeconómico às PVVIH. Nota-se um progresso na coordenação entre
o serviço estatal de saúde e a sociedade civil nesse contexto. A
cooperação entre o Estado e a sociedade civil também tem sido
essencial nas acções de combate ao estigma e à discriminação.
Em 2006/2007 10,1% do grupo das pessoas de 15 a 25 anos fizeram testes de VIH, sendo que
o número de testes de VIH realizados por mulheres grávidas também aumentou consideravelmente entre 2005 e 2007.
A área de educação é outro pilar do programa de combate ao VIH/
SIDA. É considerada como elemento chave para a mudança do comportamento da população e a diminuição da expansão do VIH/SIDA.
Os temas da transmissão do VIH/SIDA e das formas de protecção
foram incluídos nos currículos das escolas primárias e secundárias
e os professores foram capacitados para o tema. Nalgumas escolas secundárias foram criados Centros de Informação, Educação e
Orientação que informam sobre questões da educação sexual. Além
disso, 24 Centros de Juventude que funcionam em 17 municípios
do país, também prestam um apoio importante para a educação
sexual da juventude. Estes centros também trabalham com jovens
que não frequentam a escola. Em 2007, foi aprovada uma lei para a
protecção dos direitos humanos das Pessoas que Vivem com VIH/
SIDA. Está baseada no princípio do acesso universal ao tratamento
e acompanhamento relacionados ao direito à saúde.
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Em 2006 foi realizada uma consulta nacional para estabelecer as metas para lograr sucessivamente o acesso universal à
prevenção, tratamento e cuidados. Nesta consulta, participaram a sociedade civil, sectores governamentais, Agências das
Nações Unidas e Agências de cooperação bilateral. A tabela que se segue mostra algumas das metas estabelecidas pelo
país no processo da consulta nacional, com vistas ao acesso universal à prevenção, tratamento e cuidados.
Tabela 3 - Metas para lograr o acesso universal à prevenção, tratamento e cuidados. Cabo Verde

Durante a consulta nacional foram identificados alguns obstáculos para lograr o acesso universal, a saber:
1. Baixa capacidade dos segmentos populacionais mais vulneráveis em se organizar de modo associativo,
2. Dificuldade de aproximação aos segmentos sob maior risco devido ao preconceito,
3. Debilidade nas estruturas nacionais no que concerne ao monitorização e à avaliação
4. Insuficiente apoio financeiro internacional.
Para vencer estes obstáculos é preciso por ênfase em:
• Melhorar a coordenação das acções da luta contra o VIH/SIDA e criar efeitos de sinergia entre os parceiros nesta luta;
• Desenvolver um único quadro de acção para a luta contra VIH/SIDA para a aceleração e a alteração das acções da luta
contra a VIH/SIDA;
• Desenvolver um sistema único de monitorização e avaliação nacional.
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Guiné-Bissau tem uma área de 36.125 Km2. A sua população estima-se em aproximadamente 1,6
milhões de habitantes. Mais de 2/3 da população vive abaixo do limiar de pobreza. Os grupos mais
vulneráveis têm um acesso muito restrito aos serviços de saúde e outros serviços oferecidos pelo
Estado, como serviços educativos
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Existem diferentes aproximações da prevalência do VIH em GuinéBissau. Segundo dados de 2006, o país apresenta uma prevalência
do VIH estimada em 8,7%. Estudos recentes indicam uma prevalência do VIH estimada em 7,3%. Observa-se uma possível estabilização da taxa de prevalência do VIH, ainda que em patamares
extremamente elevados. No entanto, o país continua a evidenciar
uma situação de epidemia do VIH generalizada e continua a enfrentar o risco de uma expansão massiva da epidemia.
Quanto ao tipo do VIH predominante no país, observa-se uma mudança importante. Como se pode observar no gráfico 1, a taxa de
prevalência do VIH 2 entre mulheres grávidas tem reduzido de forma progressiva a partir do ano 1997, até chegar a 2,7% em 2004.
Durante esse mesmo período, a taxa de prevalência do VIH 1 aumentou gradualmente até chegar a 5,2% em 1999. Depois, estabilizou em torno de 5%.

de prevalência entre os profissionais do sexo na capital (65,7%) e
noutras regiões (16,9%).
Tabela 2 - Prevalência do VIH entre profissionais do sexo. GuinéBissau, 2007 segundo idade e local de residência (%)

Quanto ao conhecimento da população sobre os meios de transmissão e de prevenção do VIH existe apenas uma base de dados limitada. Os dados disponíveis indicam que este conhecimento ainda é
insatisfatório.
A tabela 3 apresenta os resultados de um estudo sobre o conhecimento dos jovens de 15 a 24 anos sobre as formas de transmissão
do VIH. Nota-se que menos da metade dos jovens sabiam responder correctamente às perguntas sobre as formas de transmissão
do VIH.
Tabela 3 - Percentagem de jovens de 15-24 anos que rejeitaram
afirmações equivocadas sobre as formas de transmissão do VIH.
Guiné-Bissau

Em 2007, foi realizada uma pesquisa sobre a taxa de prevalência do
VIH entre profissionais do sexo na Guiné-Bissau. Os resultados são
apresentados na tabela 2. Observou-se uma taxa de prevalência
do VIH de 26,8% (VIH 1 ou 2) entre os profissionais do sexo pesquisados. Pode observar-se uma importante diferença entre a taxa

Quanto ao conhecimento das mulheres sobre os meios de transmissão e de prevenção do VIH, foi realizado um inquérito segundo
os indicadores da UNGASS. Mulheres jovens (15-24 anos) têm um
conhecimento melhor do que as mulheres mais velhas (25-29 anos)
mas, mesmo nestes grupos etários, o conhecimento ainda é insuficiente para gerar massa crítica que venha impactar positivamente
no combate à epidemia - apenas 17,7% têm um conhecimento satisfatório).
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Tabela 4 - Percentagem de mulheres de 15-49 anos que identificaram correctamente formas de prevenção da transmissão sexual do
VIH e rejeitaram afirmações equivocadas sobre a transmissão do
VIH, segundo faixa etária. Guiné-Bissau, 2006

Outros inquéritos mostram que o conhecimento entre homens jovens é substancialmente mais elevado que entre as mulheres jovens.
Quanto ao uso de preservativos, em Guiné-Bissau existe pouca informação. Os dados disponíveis indicam que o uso de preservativos
continua a apresentar números baixos no país. Menos de metade
das mulheres jovens usaram preservativo na última relação sexual
com um parceiro com o qual não são casadas e com o qual não
vivem juntas.
Em 2007, realizou-se um inquérito entre 221 profissionais do sexo
sobre o uso de preservativos no contacto sexual com seus clientes.
60,2% dos profissionais do sexo entrevistados responderam que
tinham utilizado preservativo na última relação sexual com seus
clientes.
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A resposta nacional à epidemia do VIH/SIDA foi iniciada em 1986.
As acções de combate ao VIH/SIDA foram orientadas por planos de
curto e médio prazos. Em 1998, as actividades de luta contra VIH
e SIDA foram temporariamente interrompidas devido a conflitos
políticos e militares. O primeiro Plano Estratégico Nacional (PEN
I) foi aprovado no ano 2002. O PEN I abrangeu o período de 20032005.
Em 2004-2005, foi criado o Secretariado Nacional da Luta contra
a SIDA (SNLS), entidade responsável pela coordenação técnica de
todas as intervenções da luta contra a SIDA no país. O SNLS é o
braço executivo do Conselho Nacional da luta contra a SIDA, um
órgão multi-sectorial, presidido pelo Primeiro-Ministro, com o Ministro da Saúde como vice-presidente.

Um novo Plano Estratégico Nacional (PEN II) foi aprovado em
2006, subordinado aos objectivos de fortalecer a prevenção às infecções pelo VIH, melhorar a qualidade de tratamento e o cuidado
às pessoas infectadas pelo vírus e melhorar as informações para
a tomada de decisões. O PEN II visa ainda reforçar a capacidade
institucional em planeamento, gestão e coordenação para o combate ao VIH e SIDA.
A Terapia Anti-Retroviral para as Pessoas que Vivem com o VIH
(PVVIH) foi iniciada em 2005. Desde então, o número de unidades
que oferecem Terapia Anti-Retroviral aumentou gradualmente de 3
em 2005 para 11 em 2007. Simultaneamente, o número das PVVIH
beneficiadas pela Terapia Anti-Retroviral aumentou de 65 em 2005
para 890 em 2007.
A tabela 8 mostra o número e a percentagem de pessoas numa fase
avançada da infecção por VIH que receberam a Terapia Anti-Retroviral em 2006/2007.
Tabela 8 - Número e percentagem de pessoas numa fase avançada
de infecção por VIH (VIH 1 e 2) que recebem a Terapia Anti-Retroviral (TARV)

A maior parte das instituições que oferecem Terapias Anti-Retrovirais estão localizadas em Bissau. Por isso, o acesso de pessoas de
outras regiões do país à terapia é muito limitado.
Somente uma instalação sanitária oferece a prevenção da transmissão vertical. A tabela 9 apresenta uma aproximação da percentagem
das mulheres grávidas VIH+ que receberam Tratamento Anti-Retroviral em 2006 e 2007. Segundo estes dados, a percentagem actual
de mulheres grávidas VIH+ que recebem terapia Anti-Retroviral é de
cerca de 10%.
Tabela 9 - Número de mulheres grávidas infectadas pelo VIH que
receberam anti-retrovirais. Guiné-Bissau, 2006/2007
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A partir de 2001, foram oferecidos testes voluntários do VIH na
Guiné-Bissau. O número de serviços que oferecem estes testes aumentou de 1, em 2001 para 33 em 2007. O número de pessoas
testadas durante o período 2006-2007 registou um aumento significativo.
Existe um total de 5 serviços de transfusão de sangue no país. Todas as unidades de sangue são sistematicamente testadas para VIH.
Em 2007, 2660 amostras foram recolhidas e analisadas. Ainda falta
incluir os serviços nacionais de transfusão de sangue num sistema
de garantia de qualidade externa dos testes do VIH.
A integração do tema VIH/SIDA nos programas educativos é considerada como uma prioridade pelo Ministério da Educação. Um
total de 150 professores foram capacitados no tema de VIH/SIDA
e o tema foi incluído nos currículos escolares. A cobertura dos programas de prevenção do VIH ainda é insuficiente. Na maioria das
regiões existem intervenções para a redução de riscos da transmissão do VIH, mas essas intervenções ainda não abrangem toda
a população. Intervenções para a redução do estigma às pessoas
vivendo com VIH/SIDA ainda são quase inexistentes.
A sociedade civil e as Organizações Não Governamentais (ONGs)
têm um papel muito importante no combate ao VIH/SIDA no país.

Realizam a maioria das intervenções para a prevenção da transmissão do VIH e para a redução do impacto social da epidemia. Por
exemplo, quase todos os programas de cuidados e de apoio domiciliar para PVVIH são realizados por organizações da sociedade civil.
Quase todas as intervenções do combate ao VIH/SIDA são financiadas pela comunidade internacional. O Governo ainda não tem
um orçamento próprio com rubrica específica para a luta contra a
epidemia. Alguns recursos públicos são investidos indirectamente
na luta contra o VIH/SIDA através da utilização de infra-estruturas
e recursos humanos do Estado.
No período 2006-2007 os principais financiadores foram:
• O programa MAP do Banco Mundial e
• O Fundo Global para a Luta contra a SIDA, a tuberculose e a malária.
Outros importantes financiadores foram:
• O governo brasileiro (através da doação de medicamentos antiretrovirais)
• Agências das Nações Unidas (UNICEF, UNFPA, OMS, ONUSIDA )
• Agências de cooperação bilateral e
• Organizações não-governamentais.
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Os principais obstáculos da resposta à epidemia de VIH/SIDA são:
• Falta de integração das actividades de luta contra o VIH/SIDA em outros programas de saúde em nível nacional, regional
e comunal;
• Projectos-piloto com uma extensão geográfica limitada não têm um planeamento de extensão depois de terminar a fase
piloto; Falta de sustentabilidade dos projectos depois que o financiamento externo termina;
• Falta de uma participação efectiva de atores chave para o desenvolvimento (por exemplo os Ministérios Públicos e o
sector privado);
• Falta de acções sustentáveis para os grupos em maior risco de infecção (mulheres, profissionais do sexo, jovens);
• Falta de dados estatísticos actualizados sobre a situação epidemiológica e sobre as atitudes da população com respeito
ao VIH/SIDA;
• Atraso do plano nacional de monitorização e avaliação;
• Insuficiência de recursos humanos qualificados em todos os níveis para a execução dos programas;
• Falta de integração da prevenção da transmissão vertical nos serviços pré-natais.
Para vencer estes obstáculos é preciso por ênfase em:
• Melhorar a coordenação das acções da luta contra o VIH/SIDA e criar efeitos de sinergia entre os parceiros nesta luta;
• Desenvolver um único quadro de acção para a luta contra VIH/SIDA para a aceleração e a alteração das acções da luta
contra a VIH/SIDA;
• Desenvolver um sistema único de monitorização e avaliação nacional.
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Moçambique tem uma extensão geográfica de 801.590 km2, habitada por uma população estimada
em aproximadamente 20 milhões de habitantes, dos quais 78% vivem abaixo do limiar de pobreza.
A população de Moçambique é muito jovem, com aproximadamente metade dos seus habitantes
menor de 18 anos. O pouco acesso da população aos serviços de saúde é um obstáculo para a
expansão das acções de diagnóstico e tratamento do VIH/SIDA no país.
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A prevalência do VIH na população de Moçambique é estimada com
base nos resultados do sistema de vigilância sentinela do VIH realizada entre mulheres grávidas que frequentam consultas pré-natais. Em 2001, 2002, 2004 e 2007 foram realizados estudos de vigilância sentinela em 36 diferentes lugares do país. A prevalência
em Moçambique é estimada em 16% (14-17%) entre a população
de 15-49 anos (2007).
A prevalência nacional mantém uma curva muito semelhante à observada em 2004.

que frequentam clínicas de pré-natal continua a subir, de uma estimativa de 15,6% em 2004 para 16,2% em 2007, conforme mostra a
tabela 2, o que indica que a incidência de VIH provavelmente ainda
cresce no país.
Tabela 2 - Taxas de prevalência de VIH entre mulheres grávidas
15-24 anos que frequentam Clínica de Pré-Natal – Moçambique,
2000-2007 (%)

Estima-se que, em 2007, 150,995 mulheres grávidas foram infectadas pelo VIH. Na ausência de intervenções, isso resultaria num
número estimado de 50,000 novas infecções por transmissão da
mãe para o filho. Com acesso ao tratamento, essa cifra pode ser
reduzida significativamente.
Embora a maioria dos jovens em Moçambique já tenha ouvido falar
sobre SIDA (mais de 95% em 2003) e o conhecimento sobre o VIH
e as formas de prevenção tenham melhorado entre 1997 e 2003,
este nível de conhecimento ainda é muito baixo.
A proporção de mulheres jovens na faixa etária de 15 a 24 anos que
sabem que o uso de preservativos pode evitar a transmissão do
VIH aumentou de 13% em 1997 para 25% em 2003. Apenas 47%
das mulheres jovens e 63% dos homens jovens sabem identificar
dois meios de protecção contra o VIH.
Aproximadamente 1,6 milhões de pessoas estão infectados pelo
VIH neste país e estima-se em cerca de 160 mil óbitos por SIDA
no ano 2006.
Observam-se diferenças na evolução da epidemia de VIH nas diferentes regiões do país: o centro e as regiões setentrionais apresentam uma tendência de estabilidade, enquanto o sul demonstra uma
tendência ascendente para a epidemia do VIH.
As taxas de prevalência do VIH entre mulheres jovens (15-24 anos)

Os níveis de conhecimento variam muito entre as províncias e dependem do nível de escolaridade. O conhecimento sobre as formas
de prevenção da transmissão vertical não é suficientemente divulgado e, embora o uso de preservativos entre os jovens tenha aumentado, ainda continua baixo. Em 2003, 12% das mulheres jovens
e 27% dos homens jovens tinham utilizado preservativo na última
relação sexual, comparativamente aos dados de 2% e 11%, respectivamente, em 1997.
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A resposta nacional ao VIH e à SIDA iniciou-se em 1988, com o estabelecimento do Programa de Prevenção e Controlo no Ministério
da Saúde. Em 2000, o Governo aprovou o primeiro Plano Estratégico Nacional (PEN) de Combate ao VIH/SIDA e criou o Conselho Nacional de Combate à SIDA (CNCS) para a coordenação das acções
de resposta à epidemia.
O PEN I (2000-2002) visou diminuir a expansão da epidemia do
VIH e mitigar os seus efeitos sociais, mediante uma abordagem
multi-sectorial. Concentrou-se na prevenção das novas infecções
pelo VIH, sem prever tratamentos anti-retrovirais para pessoas
portadoras de VIH.
O PEN II (2005-2009), desenvolvido em 2004, é o segundo Plano
Estratégico Nacional de Combate ao VIH/SIDA e orienta a estratégia actual para a resposta nacional à epidemia. Os principais
objectivos do PEN II consistem na redução de novas infecções e
no aumento do cuidado e tratamento às pessoas portadoras de
VIH/SIDA. Adicionalmente, o Plano visa garantir a protecção aos
direitos das pessoas vivendo com VIH/SIDA.
Desde 2005, o tema do VIH e da SIDA tem sido integrado em muitos
documentos de planificação da política nacional como, por exemplo, no actual Plano de Acção para a Redução da Pobreza Absoluta
2006-2009 (PARPA II). Diferentes Ministérios elaboraram planos
próprios de combate ao VIH e SIDA.
Em 2006, a Iniciativa Presidencial sobre o VIH/SIDA foi uma expressão clara do empenho político na resposta ao VIH/SIDA, ao
seu mais alto nível. A iniciativa reuniu líderes comunitários, representantes da administração do governo central, provincial e
distrital e representantes da sociedade civil, para reforçar o seu
empenho concertado na luta contra a SIDA.
Para coordenar e intensificar os esforços de prevenção, foi criado
um Grupo de Referência de Prevenção ao VIH, presidido pelo Ministro da Saúde.
Em 2003, foi implementada pelo Ministério da Saúde uma estratégia para o tratamento e a atenção a pessoas infectadas com VIH/
SIDA. A estratégia incluiu todo o espectro da prevenção, diagnóstico, tratamento e atenção, incluindo a mitigação do impacto da epidemia. O número de unidades sanitárias que fornecem tratamento anti-retroviral aumentou de 39 em 2005 para mais de 200 em
2008. O tratamento é oferecido em 70% dos distritos. A integração
dos serviços de terapia anti-retroviral nos serviços de saúde existentes aumentou o acesso ao tratamento e a formação e ampliação
da equipe de trabalhadores de saúde contribuiu também para a
expansão do acesso ao tratamento anti-retroviral.

Tabela 5 - Acesso ao tratamento ao VIH/SIDA (2003 – 2007) Moçambique

Apesar do aumento mencionado no tratamento, mais de 80% das
pessoas que vivem com VIH/SIDA ainda não têm acesso aos medicamentos anti-retrovirais. O tratamento anti-retroviral pediátrico
começou em 2003. Em 2006, o Ministério da Saúde desenvolveu
um plano detalhado para ampliar o acesso a este serviço.
O número de serviços de saúde que oferecem tratamento anti-retroviral pediátrico aumentou de 22 em 2005 para 148 em Setembro de
2007. Três hospitais especializaram-se no provimento desse tipo de
tratamento e oferecem capacitação e supervisão para outros serviços de saúde.
A percentagem de crianças VIH+ que têm acesso ao tratamento
com medicamentos anti-retrovirais tem sido estimada em 75% em
Moçambique.

O Programa Nacional de Controlo da Tuberculose e o Programa
Nacional de Luta contra o VIH/SIDA são parceiros numa Task Force
sobre TB e VIH, liderada pelo presidente do Programa Nacional de
Controlo da Tuberculose e que tem o objectivo de fortalecer a resposta nacional à TB/VIH. As acções contra TB/VIH incluem, entre
outras, a realização de testes de VIH para todos os pacientes de TB
e o fornecimento de cotrimoxazol em todos os postos de saúde para
os infectados por TB/VIH. Políticas de combate ao TB/VIH, materiais de capacitação e modelos de relatórios têm sido desenvolvidos
e aplicados na maioria das províncias.
A prevenção da transmissão vertical (PTV) foi iniciada em 2002 em
diferentes cidades e estendida para o âmbito nacional em 2004.
O número de centros de saúde que oferecem PTV aumentou de
222 em 2006 para 386 em 2007. Ao mesmo tempo, observa-se um
aumento considerável no número de mulheres grávidas infectadas
pelo VIH que receberam aconselhamento e fizeram testes de VIH.
De igual forma, aumentou o número de mulheres grávidas VIH+ com
acesso à terapia anti-retroviral (TARV). No entanto, somente um terço das mulheres grávidas VIH+ tem acesso à TARV.
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O Ministério da Educação e da Cultura aprovou uma estratégia para
diminuir o impacto do VIH e SIDA sobre os trabalhadores das escolas por meio de políticas no local de trabalho e sobre os alunos,
por meio da inclusão do tema do VIH/SIDA e da saúde reprodutiva
no currículo escolar. Em 2005, o currículo escolar foi revisto, matérias sobre saúde sexual e reprodutiva adaptadas e novos materiais
incluídos.
O Ministério da Juventude e do Desporto aborda a prevenção do
VIH para jovens fora da escola. Em 2000, o Ministério aprovou uma
estratégia e um plano operacional de combate à SIDA. Em 2007,
realizou a Conferência Nacional da Juventude sobre VIH/SIDA.
Em 2006 foi finalizada uma estratégia de comunicação do Conselho Nacional de SIDA com base na qual foram desenvolvidos os
planos provinciais e criados grupos provinciais de comunicação.
A campanha “Janela da Esperança”, desenvolvida em 2007, está
dirigida a crianças, jovens e adultos jovens entre 5 e 24 anos. As iniciativas de comunicação da campanha são apoiadas por um grupo
de trabalho composto por funcionários do governo, representantes
da sociedade civil e agências bi e multilaterais.
Desde 1999 que o Governo tem expandido os serviços de saúde
para jovens, facilitando o acesso às informações sobre o VIH e a
SIDA para indivíduos entre os 10 e os 24 anos.
A sociedade civil é um parceiro cada vez mais importante na resposta nacional ao VIH/SIDA em Moçambique. O Governo reconhece que
esta deve ter um papel crítico no planeamento, na implementação e
na monitorização das actividades de resposta ao VIH e à SIDA. Para
tanto, afigura-se necessária a melhoria da capacidade da sociedade
civil com relação a sua própria coordenação e à cooperação efectiva
com o Estado.
Em 2007, foram distribuídos 40,000,000 de preservativos pelo Programa Nacional de DST (em 2006 foram 21,000,000). Adicionalmente, 25.000.000 de preservativos foram distribuídos em cooperação com o Ministério da Saúde (em 2006 formam 21.000.000).
Em 2003/4, foram usados testes rápidos de VIH para cerca de
60% do stock de sangue do país. Em 2008, todos os bancos de
sangue provinciais testarão o sangue para anticorpos do VIH usando o ELISA, aumentando assim a percentagem do sangue testado
por ELISA dos actuais 40% para 63%.
O financiamento dos programas de VIH e SIDA em Moçambique
baseia-se em três fontes financeiras principais: públicas, interna-

cionais e privadas. Dessas, o financiamento internacional é o mais
importante. Os seguintes mecanismos foram utilizados para a
transmissão dos fundos: ajuda orçamentária, abordagem sectorial
(SWAp) para o financiamento do sector de saúde, e/ou financiamento vertical de projectos.
No total, Moçambique executou US$204,120,637 em VIH/SIDA no
período 2004-2006. O gráfico 7 mostra a distribuição média dos
gastos por áreas temáticas no período 2004 - 2006.
Gráfico 7 - Distribuição média dos gastos por área temática (20042006) – Moçambique

O sistema nacional de monitorização e avaliação (2005-2009) identifica 27 indicadores que incluem os indicadores acordados para a
monitorização e avaliação da Declaração de Compromisso da UNGASS. Define também as fontes de dados para os indicadores e os
processos para o fluxo e a utilização dos dados. Além disso, define o
papel das organizações envolvidas na luta contra o VIH/SIDA neste
processo.
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Em 2008 será realizado um inquérito comunitário nacional sobre comportamentos e prevalência de VIH (INSIDA 2008).
O INSIDA terá como alvo 18,500 indivíduos de todas as idades. Serão utilizadas entrevistas individuais e colecta de amostras de sangue em papel filtro, além de discussões em grupos focais. As projecções indicam que, no ano 2010, o número
de pessoas infectadas pelo vírus poderá chegar a 1.9 milhões de pessoas. A epidemia de VIH/SIDA impactará também
no desenvolvimento socioeconómico de Moçambique.
O Plano Estratégico Nacional II (2005-2009) define como uma das metas a estabilização da taxa de prevalência do VIH
num máximo de 17% até 2009 quando, então, se espera observar uma inflexão da curva ascendente com redução progressiva de novas infecções.
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Portugal tem uma área de 92.117,5 Km2. A população é estimada em 10,5 milhões de habitantes e
apresenta uma expectativa de vida ao nascer de 75 anos para homens e de 82 anos para mulheres.
Toda população tem acesso aos serviços prestados pelo Serviço Nacional de Saúde.
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Utilizando-se como indicador indirecto a prevalência do VIH entre
doadores de sangue e em mulheres grávidas, pode observar-se
que a “população em geral” é apenas ligeiramente afectada pela
infecção do VIH em Portugal. Contudo, a prevalência de VIH em
doadores de sangue é mais elevada que em outros países da Europa
Ocidental (100 por milhão de habitantes).

nosticados de 1983 a Dezembro de 2007), 44% (35%, de 1983 a
2007) por relações heterossexuais, 34% (47%, de 1983 a 2007)
foram associados ao consumo de drogas injectáveis e menos de
0.2% deveu-se à transmissão da mãe para o filho.
Durante o mesmo período (2006-2007), houve 283 casos de infecção por VIH (corrigidos para o atraso de notificação), definidos
como casos assintomáticos em homens que tinham sexo com outros
homens (19% contra 11% da proporção de total de infecções reportadas durante o período de 1983-2007), 289 em consumidores de
drogas injectáveis (19% contra 42% durante o período 1983-2007),
939 poderão ser atribuídos à transmissão heterossexual (60% contra 42% de 1983 a 2007) e 14 casos correspondem à transmissão mãe-filho, independentemente do país de origem (0.9% contra
0.8% de 1983 a 2007).
Em Portugal, cada doente que, de acordo com as normas nacionais de terapêutica, é clinicamente considerado um candidato a
tratamento com anti-retrovirais, tem acesso gratuito aos medicamentos. A despesa nacional com medicamentos anti-retrovirais
aumentou de 75 milhões de Euros/ano (2001) para quase 150
milhões de Euros em 2007, reflectindo o aumento do número de
doentes em tratamento (provavelmente quase todos os que dela
necessitam) e o esforço para identificar os caso de infecção por
VIH o mais precocemente possível, especialmente entre as populações mais vulneráveis.
As tabelas e gráficos a seguir delineiam alguns aspectos concernentes à epidemia do VIH no país.

A epidemia do VIH em Portugal pode ser caracterizada como uma
epidemia concentrada. Os grupos populacionais mais afectados
são os consumidores de drogas injectáveis, os homens que têm
sexo com outros homens e a população de reclusos. Em 2007, menos de 20% dos novos casos diagnosticados de VIH correspondiam
a pessoas nascidas em regiões ou países altamente endémicos.
Desde 1983, quando o primeiro caso de infecção por VIH/sida foi
diagnosticado num cidadão português, o sistema de vigilância regista um total acumulado de 32.491 casos, nalgum dos três estágios da infecção: assintomáticos, sintomáticos não-sida e casos
de sida. Durante o mesmo período, o total acumulado de casos de
Sida era de 14195: 463 devido à infecção pelo agente VIH-2 e 189
casos associados a ambos os tipos de vírus (VIH-1 e VIH-2).
Contudo, os dados devem ser reavaliados periodicamente, devido
ao conhecido fenómeno da sub-notificação e da demora em reportar os casos.
Nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2008, foram notificados 164
casos adicionais de sida cujos diagnósticos eram de anos anteriores, metade correspondendo ao ano de 2007 mas, em alguns casos,
abrangendo de 1998 a 2007, resultando da política de promoção
de notificações por meio de um esforço contínuo de educação profissional e de sensibilização. Desde 2005, a infecção pelo VIH faz
parte de uma lista de doenças com declaração obrigatória.
Tendo em conta os diagnósticos notificados pelos médicos em 2006
e 2007 (não existe nenhum sistema de notificação laboratorial) à
Instituição responsável pela Vigilância da infecção por VIH em Portugal, foi estimado que 9% dos casos de sida reportados em Portugal são adquiridos através de relações homossexuais (o valor
correspondente era de 13% para o total acumulado de casos diag-

Tabela 1 - Infecções por VIH em pessoas encarceradas – Portugal,
2005

Desde o início da epidemia até 2007, foram registados 32.491 casos de VIH e 14.195 casos de SIDA.
Os gráficos 2 a 4 registam a tendência observada ao longo do período.
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Até 2003, a transmissão do VIH pelo uso de drogas injectáveis foi
o modo de transmissão mais frequente

O conhecimento sobre os modos de transmissão do VIH entre
os jovens é elevado, conforme mostra a tabela 2. Mesmo assim,
22,8% dos jovens indicam que o VIH pode ser transmitido ao partilhar uma refeição ou bebida com uma pessoa VIH+.
Tabela 2 - Conhecimento das vias de transmissão da infecção VIH/
Sida entre homens e mulheres em idade escolar (n=4877, média
de idades 14, S.D. 1,34) – Portugal, 2006

A via heterossexual é o modo de transmissão mais frequente, conforme mostra o gráfico 5. Outras vias de transmissão importantes
são: por meio da partilha de instrumentos para o uso de drogas
injectáveis e a transmissão sexual entre homens que fazem sexo
com homens.

O gráfico 7 apresenta um indicador relativo ao conhecimento de
usuários de drogas injectáveis sobre os modos de transmissão do
VIH. Pode-se observar que este conhecimento é relativamente alto.
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No período de 2006-2007 mais de 85% das mulheres grávidas
com VIH estavam sob terapêutica anti-retroviral. Mais de 96% das
mulheres grávidas tinham feito pelo menos um teste de VIH durante a gravidez ou no parto. A incidência da transmissão do VIH da
mãe para o filho está abaixo dos 0.5%.
O número de testes de VIH aumentou consideravelmente entre 2000
e 2007, como se pode observar no gráfico 10.
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O quadro que se segue (8) resume etapas importantes da resposta
nacional ao VIH/SIDA em Portugal.
Destacam-se:
• Em 1985 foi constituído o Grupo de Trabalho da SIDA e um sistema de notificação de casos de infecção por VIH/SIDA
• Em 1987: Comparticipação de 100% de medicação anti-retroviral
• Em 1990 foi criada a Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA
• Em 1993: Introdução do Programa de Troca de Seringas
• Em 1998 foram nomeadas as comissões distritais como parte do
desenvolvimento regional das estratégias nacionais
• Em 2002 foi criada a Rede Nacional dos Centros de Aconselhamento e Detecção

O número de preservativos distribuídos pelo Ministério da Saúde
aumentou em quase 100% entre 2006 e 2007, conforme mostra o
gráfico 11.

Em 2007 foram distribuídas 2.640.000 seringas a utilizadores de
drogas, com vista à redução do uso compartilhado e consequentemente, prevenir a transmissão do VIH.

Conforme mostra o gráfico 9, a despesa nacional com medicamentos anti-retrovirais aumentou de aproximadamente 75 milhões de
Euros em 2001, para quase 150 milhões de Euros em 2007.
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O arquipélago de São Tomé e Príncipe têm uma superfície total de 1001 Km2. A população é estimada em cerca de 154.874 mil habitantes. Aproximadamente 50% da população vive abaixo do limiar
de pobreza. O tamanho limitado da população e do território nacional poderia facilitar um controlo
eficaz da epidemia VIH. Apesar da elevada incidência da pobreza, a esperança de vida é uma das
mais elevadas na África Subsaariana (60 para as mulheres, 57 para os homens). Comparado a
outros países da região, a proporção de médicos por habitante também é elevada (0,5 / 1000).
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A taxa de prevalência do VIH em São Tomé e Príncipe é estimada
em 1%. A taxa de prevalência tem aumentado rapidamente em mulheres gestantes, conforme mostra o gráfico 1. Estes dados podem
indicar uma tendência epidemiológica de crescimento de infecção
pelo VIH no país.

O gráfico 4 apresenta a distribuição proporcional dos modos de
transmissão do VIH. O modo dominante de transmissão do VIH é o
heterossexual (89,5%).

As mulheres são mais afectadas pela epidemia que os homens. O
gráfico 2 apresenta a evolução de casos de SIDA por sexo. Observase um crescimento rápido dos casos a partir de 2004. Este crescimento de casos notificados é muito mais rápido entre mulheres que
entre homens.

O conhecimento sobre as formas de transmissão do VIH é um pouco
mais elevado nas zonas urbanas que nas zonas rurais. O nível do
conhecimento depende ainda do nível da educação.

Depois de ter crescido no período de 2005 até 2007 o número de
mortos por SIDA estabilizou em 2008, como se pode observar no
gráfico 3.
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O Programa Nacional pela Luta contra a SIDA foi implementado no
ano de 1987. O programa estava direccionado à informação sobre
VIH/SIDA e à prevenção da transmissão do vírus. Foram executados
planos de curto prazo (anuais e bienais).
A fim de melhorar a resposta à epidemia, foi desenvolvido um Plano
Estratégico Nacional de Luta contra a SIDA (PEN) para o período
2004-2008. Os objectivos do Plano são:
a) Reduzir o risco de infecção por VIH/SIDA
b) Diminuir a vulnerabilidade à infecção
c) Diminuir o impacto da epidemia
No ano 2006, o Governo de São Tomé e Príncipe assumiu o compromisso de acelerar a prevenção do VIH.
O acompanhamento médico de pacientes com SIDA começou em
2001, com o tratamento de infecções oportunistas. O Tratamento
Anti-Retroviral foi iniciado em 2005, após o desenvolvimento de
um protocolo para o tratamento (2004). No âmbito dos objectivos
do programa “3x5” o país comprometeu-se em aumentar a disponibilidade do Tratamento Anti-Retroviral.
O gráfico 6 apresenta o progresso na formação dos médicos na
Terapia Anti-Retroviral até o ano de 2007.

O número de pacientes na Terapia Anti-Retroviral aumentou constantemente desde 2005, conforme mostra o gráfico 7:

Em 2006, aproximadamente 14% dos pacientes que necessitavam
de Tratamento Anti-Retroviral, foram atendidos pelo Programa.
Esta percentagem aumentou para 24,7% em 2007. Os testes voluntários do VIH foram iniciados em 2003 e foram rapidamente
estendidos, conforme mostra o gráfico 8. Actualmente, 32 serviços
de saúde oferecem testes voluntários. Os testes estão disponíveis
em todos os distritos do país.

O Programa de Prevenção da Transmissão do VIH da Mãe para o
Filho (PTMF) começou em 2005 com testes voluntários do VIH e
tratamento preventivo da transmissão vertical.
Desde 2005, cerca de 150 profissionais de saúde foram treinados
para prestar aconselhamento e testagem entre mulheres grávidas.
A partir de Janeiro de 2006, os testes ao VIH para mulheres grávidas foram disponibilizados em todos os distritos do país.
Mulheres gestantes testadas VIH+ são incentivadas a fazer uso da
terapia tripla e recebem alimentos que substituem o leite materno,
para poder evitar a amamentação.
O gráfico 10 mostra os casos acumulados de mulheres gestantes
VIH+ que participaram ou participam em programas de Prevenção
da Transmissão do VIH da Mãe para o Filho.
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Foram realizadas actividades de educação e informação sobre saúde sexual e reprodutiva, incluindo o tema do VIH/SIDA, que se dirigiram não somente à população em geral de todas as localidades do
país, mas também aos grupos vulneráveis, especialmente os jovens.
Para a divulgação das mensagens foram utilizados programas de
televisão, rádio, teatro e material impresso, entre outros. O tema
VIH/SIDA foi incluído nos currículos escolares e foram realizados
programas de prevenção para profissionais do sexo.
Existe apenas um banco de sangue no país. Todas as unidades de
sangue são sistematicamente testadas para o VIH. Ainda não existe
um sistema de controlo externo para garantir a qualidade dos testes
do VIH.
A distribuição gratuita de preservativos aumentou consideravelmente desde 2005. Actualmente os preservativos estão disponíveis
em postos de saúde do país. ONGs e associações da sociedade civil
apoiam na distribuição deste instrumento. Apenas algumas farmácias da capital vendem preservativos.

Programas de apoio a pessoas que vivem com VIH/SIDA (PVVIH) e
às suas famílias começaram em 2005. Estes programas ainda são
muito limitados. Por exemplo, a Cruz Vermelha e a UNICEF treinaram PVVIH em actividades geradoras de fundos em 2006. Até
2007, foram mobilizados US$ 2,027, 077 para a execução do Plano
Estratégico Nacional de Luta contra SIDA (2004-2008).
O gráfico 12 apresenta a distribuição dos fundos mobilizados segundo os três objectivos do plano.
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Os principais obstáculos para o êxito do combate do VIH em São Tomé e Príncipe são:
• A Comissão Nacional de Coordenação da Luta contra o VIH/SIDA (CNLS) não foi operacionalizada. Como consequência,
a resposta nacional ao VIH/SIDA não é suficientemente coordenada.
• Baixa participação dos ministérios além do Ministério de Saúde, porque o tema VIH/SIDA é visto unicamente como um
problema de saúde.
• Discriminação de pessoas que vivem com VIH. Por exemplo, pelo pessoal de programas nacionais de alimentação e dos
serviços de saúde.
• O país ainda não dispõe de um sistema de vigilância epidemiológica de segunda geração.
• Dependência de financiamento externo.
• Dificuldades causadas pela localização geográfica. Por exemplo, atrasos do fornecimento de medicamentos ou substitutos do leite.

As principais medidas previstas para vencer estes obstáculos são:
• Criação da Secretaria Executiva da CNLS.
• Reforço das actividades orientadas para pessoas que vivem com VIH. Criação de uma associação ou de grupos de apoio a pessoas
que vivem com VIH.
• Melhorar os instrumentos de monitorização e avaliação do Plano Estratégico Nacional para a Luta contra a SIDA.
• Criação de um sistema fiável de gestão financeira.
Foram estabelecidos alguns parâmetros com vista ao acesso universal, conforme tabela resumo que se segue.
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Timor Leste é um dos países mais jovens do mundo. Declarou-se independente da Indonésia em
1999 mas foi oficialmente declarado como Nação em Maio de 2002. Timor-Leste enfrenta enormes
desafios ao desenvolvimento, relacionados com factores históricos, demográficos e sociais. Os tumultos que ocorreram antes do período de independência e os desafios de se criar uma nova nação
provocaram deslocamentos sociais significativos. Depois da independência, aproximadamente 75%
da população foram deslocados devido a uma campanha violenta de grupos rebeldes. Uma grande
parte da infra-estrutura, incluindo os Sistemas de Educação e Saúde, foi destruída e está a ser
reconstruída. Este processo tem ocorrido num contexto de pobreza, extensos movimentos populacionais, altos níveis de enfermidades e relativamente baixos níveis de educação.
Timor Leste tem uma área de 18 889 Km2 e uma população estimada em 1 milhão de habitantes. Estima-se que cerca de 41% da população vivem abaixo do limiar de pobreza. O acesso da população à saúde básica é restrito. As taxas de mortalidade e de desnutrição
infantil de Timor Leste estão entre as mais elevadas da região.
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A epidemia de VIH em Timor-Leste reflecte tanto os seus desafios
ao desenvolvimento quanto a factores comportamentais, sociais e
culturais específicos. O país enfrenta sérios desafios pela falta de
informação sobre o estado da epidemia do VIH. O sistema de vigilância epidemiológica ainda é incipiente.
Em 2007, foi realizada uma pesquisa de VIH em 5 hospitais pelo Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde (OMS). 0,19%
dos participantes na sondagem foram testados VIH+ (dimensão da
amostra: 2143 participantes).
Estima-se que a taxa de prevalência do VIH em Timor Leste seja
relativamente baixa (aproximações: 0,2%-0,5%) mas diferentes
factores como o deslocamento massivo da população, a migração
transfronteiriça, a alta taxa de desemprego e a debilidade do sistema de saúde aumentam a vulnerabilidade do país à epidemia do
VIH.
Em 2007, 56 casos de VIH foram notificados, conforme mostra o
gráfico 1. Em vista das limitadas capacidades para a vigilância da
epidemia, estima-se que o número de pessoas infectadas é muito
maior que o número de pessoas VIH+ registadas.
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Em 2003, um estudo registou que 3% das mulheres profissionais
de sexo foram infectadas pelo VIH. Quanto aos homens que fazem
sexo com homens, o estudo registou uma taxa de infecção pelo VIH
de 1%.
As taxas de Infecções Sexualmente Transmissíveis (DST) são elevadas entre os grupos de maior risco de infecção (em especial entre mulheres profissionais de sexo e homens que fazem sexo com
homens). Dos 56 casos de infecção pelo VIH notificados em 2007,
pelo menos três pessoas têm co-infecção de VIH e Tuberculose.
O conhecimento da população sobre as formas de prevenção do
VIH/SIDA é limitado: Um estudo recente indicava que 16% das mulheres com idade entre 15 e 49 anos já haviam ouvido falar de VIH/
SIDA e, entre elas, apenas 1% sabiam como prevenir a transmissão
do vírus. Um estudo do ano de 2003 indica que 79% das mulheres
profissionais de sexo em Díli não sabiam que o uso de preservativos
podia impedir a transmissão do VIH, conforme mostra o gráfico 4:
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Um primeiro Plano Estratégico Nacional de Luta contra a SIDA
(PEN I) foi elaborado para o período de 2002-2005. Este plano
multi-sectorial foi desenvolvido em cooperação com agências de
cooperação internacional. Os objectivos do PEN I foram o fortalecimento das estruturas de coordenação para a luta contra a SIDA
a nível nacional, o estabelecimento de um sistema de vigilância
epidemiológica nacional, bem como a disseminação da informação
sobre os modos de transmissão do VIH entre a população.
Em 2005, o Ministério da Saúde, com o apoio das agências da ONU
e as principais organizações da sociedade civil, deu início a um processo de revisão do PEN I. O resultado foi a elaboração de um novo
Plano Estratégico Nacional de Luta contra a SIDA (PEN II) para o
período de 2006-2010. O PEN II foi aprovado pelo Conselho de Ministros em Agosto de 2006.
A finalidade do PEN II é impedir um aumento da taxa de prevalência do VIH e minimizar as consequências da epidemia para os
portadores do vírus.
Os objectivos específicos do PEN II são:
• Aumentar a cobertura dos serviços de prevenção do VIH/SIDA e
das infecções sexualmente transmitidas (STI) e melhorar a qualidade destes serviços;
• Aumentar o acesso à informação estratégica sobre VIH/SIDA e
melhorar a qualidade desta informação;
• Melhorar e ampliar o tratamento e o cuidado às pessoas que vivem
com VIH/SIDA;
• Fortalecer o sistema de saúde relativo ao DST e à SIDA
• Promover uma resposta multi-sectorial ao VIH/SIDA.
Para a coordenação das intervenções contra VIH/SIDA foi
estabelecida uma Comissão Nacional de SIDA.

Segundo os resultados de uma pesquisa realizada em 2003, taxistas, soldados e homens que fazem sexo com homens têm um conhecimento relativamente alto sobre a existência do VIH. Mas uma
alta percentagem desses grupos não sabe que o uso do preservativo
pode prevenir a transmissão do VIH, conforme mostra a tabela 1:
Tabela 1 - Conhecimento de VIH e formas de transmissão do VIH
entre taxistas, soldados e homens que fazem sexo com homens.
Timor Leste, 2003.

O acesso da população a preservativos é restringido pela escassez
de preservativos ou pelo alto custo de venda. Além disso, aspectos
culturais e religiosos limitam o uso de preservativos.

Os medicamentos anti-retrovirais foram providos pelo Governo
Brasileiro através de um acordo de cooperação com Timor Leste.
O acordo também inclui a capacitação de pessoal para a realização de tratamento com medicamentos anti-retrovirais. A resposta
nacional tem sido fortalecida pela participação de Timor Leste no
Projecto Laços Sul-Sul.
De entre os resultados da cooperação com o Projecto Laços Sul-Sul
pode-se destacar:
• Início da oferta de tratamento anti-retroviral.
• Início do programa de prevenção ao VIH/SIDA entre jovens dentro e
fora das escolas, com o apoio dos media televisivos e radiofónicos.
• Apoio na elaboração do Plano Estratégico Nacional de Luta contra
a SIDA para 2006- 2010 (PEN II)
• Estabelecimento de uma unidade de VIH/SIDA no Ministério da
Saúde;
• Treino para profissionais de saúde.
Entre Janeiro e Março de 2008, foram atribuídos US$ 336,912 a
intervenções contra o VIH/SIDA em Timor Leste.
Existe uma dependência de recursos financeiros externos para a
luta contra a SIDA em Timor Leste. O Fundo Global de Luta contra a
SIDA, Tuberculose e Malária alocará US$ 9.4 milhões para os próximos 5 anos para esta luta.

4IVWTIGXMZEW*YXYVEW
Aspectos relevantes e obstáculos para a luta contra o VIH / SIDA são:
• Falta de envolvimento de pessoas que vivem com VIH/SIDA;
• Estigma e discriminação de pessoas que vivem com VIH/SIDA;
• Indisponibilidade de dados actualizados sobre a epidemia de VIH/SIDA;
• Existem poucos/as conselheiros/as bem formados/as para Aconselhamento e Testagem Voluntário.
• Atraso na compra de equipamentos para laboratórios e bancos de sangue.
• Atraso de transferências financeiras para intervenções contra VIH/SIDA.
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Até há bem pouco tempo, “bebe um copo para o caminho”, era
uma expressão muito utilizada em várias culturas, entre as quais a
portuguesa e, particularmente, pasme-se, a norte-americana. Neste último caso, apenas há duas décadas enquanto nação se começaram a reconhecer os perigos relacionados com uma condução
sob o efeito da embriaguez. Algumas nações, através de esforços
múltiplos e coordenados que envolvem muitos interessados, tais
como educadores, meios de comunicação, legisladores, a lei e organizações comunitárias, constataram uma diminuição no número
de pessoas que morreram ou sofreram lesões como resultado de
conduzirem embriagadas. É tempo de reconhecer e actuar sobre
os perigos similares relacionados com a condução sob o efeito de
outras substâncias, nomeadamente aquelas a que vulgarmente chamamos drogas... mas não só.
Em 15 estados norte americanos (Arizona, Geórgia, Indiana, Illinois, Iowa,
Michigan,Minnesota,Nevada,CarolinadoNorte,Ohio,Pensilvânia,Rhode
Island, Utah, Virgínia e Wisconsin) é ilegal operar um veículo motorizado se
sedetectaralgumadrogailícita-ouseusmetabolitosnosanguedocondutor.
A legislação de outros estados define “conduzir sob a influência de drogas”
comoconduzirnumestadoemqueadroga“tenhaincapacitadoocondutoro
deteriorado as suas habilidades para conduzir de forma segura”.
Aprincipalpreocupaçãoresidenaconstataçãodequeconduzirsobainfluência de qualquer droga que actua sobre o cérebro pode deteriorar a destreza
motora,acapacidadedereagiratempoeojuízo.Conduzirdrogadoconstitui
umapreocupaçãonaáreadasaúdepúblicaumavezquecolocaemrisconão
sóocondutor,comotambémosseuspassageirosetodosaquelescomquem
“partilha” a estrada.

5YERXEWTIWWSEWGSRWSQIQ
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A Administração Nacional para a Segurança Rodoviária (a americana NHTSA) reporta que em 2006, mais de 17.000 pessoas morreram nos EUA vítimas de acidentes relacionados com o álcool.
Os estudos permitiram descobrir que entre 10 e 22 por cento dos
condutores envolvidos nalgum acidente usam drogas, por vezes em
combinação com álcool.

DeacordocomoInquéritoNacionalde2006sobreoUsodeDrogaseaSaúde,
cercade10.2milhõesdepessoasde12anosemaioresinformaramterconduzidosobainfluênciadealgumadrogailícitanoanoanterioraoqueparticiparamnoinquérito.Oquecorrespondea4.2porcentodapopulaçãode12anos
e maior, similar à taxa de 2005 (4.3 por cento), mas inferior à verificada em
2002(4.7porcento).Em2006,ataxafoisuperiorentreosjovensadultosde18
e 25 anos (13.0 por cento). Além disso:
•Em2006,aproximadamente13.3porcentodaspessoasde12anosemais
conduziram sob a influência de uma droga ilícita ou de álcool pelo menos
umaveznoanoanterior.Estapercentagemfoireduzidadesde2005,quandoerade14.1porcento.Aestimativade2006correspondea32.8milhões
de pessoas.
• Conduzir sob a influência de drogas ou de álcool está relacionado com
a idade. Em 2006, aproximadamente 7.3 por cento dos jovens de 16 anos
conduziramsobainfluênciadestassubstâncias.Estapercentagemincrementou progressivamente com a idade até alcançar um nível máximo de
31.8porcentoentreosjovensadultosde22anos.Depoisdos22anos,estas
taxas mostraram uma diminuição geral com o incremento da idade.
•Em2006,entreaspessoasde12anosoumais,oshomenstiveramquaseo
dobrodeprobabilidadequeasmulheresdeconduzirsoboefeitodoálcool
e de drogas no ano anterior.
Em anos recentes, tem-se vindo a reconhecer com maior frequência que
existem outras drogas aparte do álcool, que actuam sobre o cérebro e que
também constituem perigo para a segurança rodoviária. Algumas destas
investigaçõesforamrealizadasnoutrospaísesouregiõesespecíficasdentro
dosEstadosUnidos,peloqueataxadeprevalênciaparaasdiferentesdrogas
varia de forma correspondente. De forma geral, a investigação indica que a
marijuanaéadrogailegaldetectadacommaisfrequêncianoscondutoresque
operamcomosreflexosdiminuídosounosferidosfatais,assimcomonasvítimasdeacidentescomveículosmotorizados.Paraalémdamarijuana,também
surgemoutrasdrogascomoasbenzodiazepinas,acocaína,osopiáceos,eas
anfetaminas.Váriosestudosexaminaramousodedrogasilícitasemcondutoresenvolvidosemchoquesentreveículosmotorizados,emcondutoresque
conduzem de forma imprudente e naqueles que tenham estado envolvidos
em acidentes com consequências fatais. Por exemplo:
• Um estudo conclui que cerca de 34 por cento das vítimas de acidentes
automobilísticosadmitidosnumcentrodetraumatismonoestadodeMarylandtiveramresultadospositivosparaouso“sódedrogas”;cercade16
porcentotiveramresultadospositivosparaouso“sódeálcool”.Aproximadamente 9.9 por cento (ou 1 em cada 10) tiveram resultados positivos de
droga ou álcool e, dentro deste grupo, 50 por cento eram jovens menores
de18anos.Éinteressanteverificarquehouveummaiornúmerodepessoas
neste estudo que tiveram resultados positivos para o uso “só de drogas”
em comparação com o uso “só de álcool”. Deve tomar-se em conta que tal
representaapenasumasólocalizaçãogeográfica,peloquenãosepodem
generalizarasapreciações.Defacto,muitosestudosempopulaçõessimilarespermitiramencontrartaxasdeprevalênciasuperioresrelativamenteao
uso do álcool em comparação com o uso de drogas.
• Os estudos realizados em várias localidades permitiram constatar que
aproximadamenteentre4e14porcentodoscondutoresquesofreramlesõesoumorreramemacidentesdetráfico,deramresultadospositivospara
odelta-9-tetrahidrocannabinol(∆9THC),oprincipalingredienteactivoda
marijuana.
• Num estudo extensivo de quase 3.400 condutores lesados de morte em
trêsestadosaustralianos(Victória,NovaGalesdoSul,eAustráliaOcidental)
entre1990e1999,foidetectadaapresençadedrogasapartedoálcoolem
26.7porcentodoscasos.Estasdrogasincluiamacannabis(13.5porcento),
os opióides (4.9 por cento), os estimulantes (4.1 por cento), as benzodiazepinas(4.1porcento),eoutrasdrogaspsicotrópicas(2.7porcento).Em
quase 10 por cento dos casos foi detectado tanto o uso de álcool como de
drogas.

3WEHSPIWGIRXIWIEGSRHYpnS
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• De acordo com a NHTSA, os acidentes de veículos motorizados
são a principal causa de morte entre os jovens de 16 a 20 anos de
idade. É geralmente aceite que os adolescentes como grupo são
os condutores com menos experiência e que correm maior risco
de estar envolvidos num acidente do que os condutores mais ex-
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perimentados. Quando se combina esta falta de experiência com
o uso de marijuana ou outras substâncias que impactam sobre
as habilidades cognitivas ou motoras, os resultados podem ser
trágicos.
• O Inquérito de Observação do Futuro da NIDA indica que em 2006, mais
de13porcentodosestudantesdo12oanoadmitiramterconduzidosoba
influênciademarijuananasduassemanasanterioresàsuaparticipaçãono
inquérito.
•OInquéritoaosAdolescentesdoEstadodeMarylandde2004indicaque
13.5porcentodosadolescentescomlicençaparaconduziradmitiramter
conduzido sob influência de marijuana em três ou mais ocasiões.

4SVUYIqXnSTIVMKSWSGSRHY^MV
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As drogas actuam sobre o cérebro e podem alterar a percepção, a
cognição, a atenção, o equilíbrio, a coordenação e outras faculdades requeridas para conduzir com segurança. Os efeitos de drogas
específicas diferem dependendo do seu mecanismo de acção, da
quantidade consumida, do historial do utilizador e outros factores.

%QEVMNYERE

O THC afecta as áreas do cérebro que controlam os movimentos do
corpo, o equilíbrio, a coordenação, a memória e o discernimento,
assim como as sensações. Por estes efeitos serem multifacetados,
torna-se necessário realizar mais investigações para compreender o
impacto da marijuana na habilidade dos condutores para reagir face
a situações complexas e imprevisíveis. Contudo, sabemos que:
•Umametaanálisedeaproximadamente60estudosexperimentais,tanto
em simuladores de condução como na estrada, permitiu concluir que o

nível de deterioração das habilidades mentais (tanto de conduta como
cognitivas)relacionadascomorendimentodocondutorestádirectamente relacionado com o nível de THC no sangue.
• A evidência de estudos de manejamento de veículos, tanto reais como
simulados, indica que a marijuana pode impactar negativamente a atenção, a percepção do tempo, a velocidade, e a habilidade do condutor de
integrar a informação obtida em experiências passadas.
• As investigações demonstram que a deterioração das habilidades aumenta significativamente quando se combina marijuana com álcool.
• Os estudos demonstraram que muitos dos condutores que têm resultados positivos nos testes para detectar álcool também apresentam resultadospositivosparaoTHC,oquemostraqueconduzirdrogadoeembriagado são comportamentos frequentemente relacionados.
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• Medicamentos de prescrição: muitos medicamentos (por exemplo, as benzodiazepinas e os analgésicos opiáceos) actuam sobre
sistemas do cérebro que podem deteriorar a habilidade para conduzir. Com efeito, muitos medicamentos de prescrição vêm com
uma advertência contra a operação de maquinaria, incluindo veículos, por um tempo específico após o seu uso. Quando se tomam
medicamentos de prescrição sem supervisão médica (noutras palavras, quando se abusa), é possível que o utilizador conduza com
as suas capacidades deterioradas ou sofra outro tipo de reacção
adversa.

Em resumo, conduzir sob a influência de drogas é uma actividade perigosa
quenoscolocaatodosemrisco,afirmando-sepoiscomolimitadoradasliberdadesindividuais,eafigurando-seprementeumamaioremaiseficazatenção
direccionada para a condução sob a influência de outras drogas – lícitas ou
ilícitas – que não só o álcool.
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A opção pela concretização deste projecto deve-se a um interesse
crescente da parte da autora pelas questões da vivência do desemprego juvenil, paralelamente numa pequena pesquisa exploratória
efectuada em que toma conhecimento de que os dados de que a
Freguesia de Campanhã dispõe acerca do desemprego juvenil são
irrisórios. Esta situação solidificou ainda mais a vontade da autora
trabalhar o tema, nesta Freguesia em concreto.

3FNIGXMZSW
Um dos objectivos do estudo consistia em conhecer o tipo de vivências, representações e valores que os jovens afectos ao fenómeno
do desemprego na freguesia de Campanhã experimentam e desenvolvem. Atendendo a este objectivo tornou-se pertinente concretizar
uma caracterização destes jovens, analisando as condições em que
“ conheceram” o desemprego e, consequentemente, o seu posicionamento relativamente à sociedade, isto é, como consideram que
esta os visiona e, sobretudo, como se enquadram na mesma.
De forma mais específica, era importante analisar as condições e
carências que subsistiam nestes jovens. Era fulcral para o estudo
compreender as alterações que marcaram os seus modos de vida
a partir do momento em que passaram a ser considerados desempregados e os esforços que efectuavam para saírem dessa mesma
situação.

%FSVHEKIRWXIzVMGEW
O percurso teórico abordado como suporte à investigação, foi fundamentado inicialmente em torno da centralidade que o trabalho
foi adquirindo ao longo da história, o que permitiu concluir que,
embora a sociedade tenha conhecido uma vasta série de transformações a diversos níveis e o trabalho tenha também ele sofrido
patentes transformações e recomposições, este permanece como
um dos principais elos de ligação dos agentes sociais à sociedade,
estruturando as suas vivências.
Importante era também adoptar linhas teóricas que orientassem de
modo mais conciso o trabalho a ser desenvolvido, a saber, a Teoria
da Segmentação, a qual sustém a ideia de um mercado de trabalho

pautado por imperfeições e descontinuidades estruturais “alimentadas” pela oferta de emprego; e a Teoria do Job Search, sustentando a existência de desemprego devido a falhas em termos de acesso
à informação acerca dos empregos disponíveis.
As questões relacionadas com as qualificações e competências, assumem-se cada vez mais importantes para a inserção e permanência no mercado de trabalho e, como tal, era necessário abordá-las
na investigação. A ideia de que a qualificação dos recursos humanos
funciona como um elemento condicionador da posição competitiva
das empresas, dos países e dos blocos económicos ganha terreno,
sobretudo numa era em que as actividades estratégicas se orientam
em torno das tecnologias da informação e do conhecimento.
Um segundo momento da abordagem teórica é relegado à construção social do desemprego. As décadas de 80 e 90 em particular representam períodos em que o desemprego foi alvo de diversas metamorfoses. Por volta desta época despoleta a atenção estatal para
as suas vertentes, o que permitiu o aparecimento de programas
estatais destinados a apoiar a população. Este fenómeno desenvolveu-se e, se inicialmente abrangia pessoas sem qualificações, actualmente estende-se a uma grande multiplicidade de agentes sociais
com qualificações que se encontram em situação de desemprego.
A autora procura esboçar uma caracterização do desemprego em
Portugal atendendo aos contornos que este tem adquirido de forma
geral no nosso país e, mais concretamente, na região Norte e Grande Porto.
Dada a importância atribuída ao desemprego nacional, era equitativamente importante verificar o que tem sido feito em torno das
Políticas de Emprego no contexto português. Como resultado da
crescente importância que esta problemática tem adquirido no
panorama da sociedade portuguesa, tornou-se imperativo o desenvolvimento de políticas que visem o combate a este fenómeno
e apoiem os desempregados na sua transição para o mercado de
trabalho. Estas políticas vão desde o Plano Nacional de Emprego
(PNE), o qual enquadra novas iniciativas ao nível da União Europeia,
como a INSERJOVEM (Programa Inserção para a Juventude) e o REAGE, as denominadas Unidades de Inserção na Vida Activa (UNIVA),
e o programa PRIME Jovem. O Programa Nacional de Acção para
o Crescimento e o Emprego (PNACE) 2005-2008 é outro exemplo
destas políticas. No âmbito do Plano Tecnológico foi desenvolvido
o INOV-JOVEM – Jovens Quadros para a Inovação nas PME, emergindo também o Programa Novas Oportunidades. O Plano Nacional
de Acção para a Inclusão (PNAI), embora não seja um plano nacional exclusivamente direccionado para a problemática do emprego,
constitui-se como um mais um esforço de inclusão de todos os indivíduos através do emprego.
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Existem duas preocupações principais relativamente a uma amostra, nomeadamente a sua dimensão e representatividade. Na metodologia qualitativa, o critério accionado para a construção da amostra pauta-se pela significatividade interna por relação à dimensão
da realidade que é objecto de estudo. Tal imperativo suscitou a necessidade de seleccionar os agentes sociais de modo intencional.
Para a construção da amostra, e dadas as dificuldades de identificação da população jovem que se encontra à procura do 1º emprego, a autora recorreu ao apoio da UNIVA de Campanhã. Dada a
população, considerou-se pertinente optar pela selecção dos agentes sociais aquando a deslocação destes ao Atendimento da UNIVA.
Assim, seleccionaram-se agentes sociais que tivessem entre os 16
e os 29 anos de idade, pertencessem à Freguesia de Campanha,
estivessem à procura do primeiro emprego e não possuíssem incapacidade física ou mental para o exercício do trabalho.
Paralelamente e devido à incerteza relativamente ao perfil dos
utentes que aludem a este atendimento, considerou-se necessário
solicitar o apoio da instituição Cerporto para facilitarem o acesso
aos seus utentes, nomeadamente dos que se enquadrassem no perfil. Esta instituição acordou igualmente participar no estudo. Uma
vez que o número de entrevistas obtidas em ambas as instituições
era insuficiente, o processo de amostragem revestiu-se num segundo momento num processo de amostragem por bola de neve.

'SRGPYW~IW
Uma das hipóteses de trabalho enunciadas no inicio do projecto
de investigação era a de que a permanência destes jovens no desemprego se devia à falta de apoios institucionais e de iniciativa
própria para encetar acções que os ajudassem a sair da sua condição
actual. No entanto, com o decorrer do projecto, esta ideia “caiu por terra”
e a autora acaba por constatar que os jovens entrevistados demonstram
realizar esforços para ultrapassarem a sua condição de desempregados,
procurando serem inseridos no mercado de trabalho.
No que reporta aos apoios institucionais verifica-se o conhecimento por
parte destes agentes de alguns destes apoios, sendo o Centro de Emprego a entidade que maior visibilidade adquire para os mesmos. No entanto,
é perceptível a existência de divergências em termos de opinião acerca do
apoio prestado por estas. Se para alguns a acção destas instituições nutre
resultados e utilidade, para outros nada ocorre senão uma longa espera.
Relativamente às representações e significados que estes jovens
têm acerca do trabalho e se as mesmas sofrem algum tipo de variação consoante a sua experiência de vida, conclui-se que, apesar das
dificuldades com que se deparam no quotidiano, o trabalho permanece como um elemento central nas suas vidas. Não é por viverem
em situação de desemprego e por nunca terem experimentado o “
mundo do trabalho” que este adquire menor importância para estes agentes sociais. De facto, para estes, ou pelo menos a maioria
deles, o trabalho permite obter poder monetário e é uma “ ponte”
para a sua independência e inicio de vida, possibilitando melhorar
suas condições de vida.
Os jovens que constituíram a amostra possuem, de forma inegável,
uma visão negativa acerca do desemprego de que são alvo e em
relação ao desemprego no país. Verifica-se a permanência de um
sentimento de desmotivação e incerteza face ao futuro e de igual
forma um “ cansaço” evidente face à actual situação, marcada por
uma patente dependência face aos pais ou outros familiares, uma
situação debilitada em termos de interacção entre grupo de pares.
Esta instabilidade e incerteza funcionam como um elemento fortalecedor e de reforço da necessidade que estes agentes possuem em
alcançar um emprego.

Não ter emprego ou estar desempregado significa na esmagadora
maioria dos casos perder vínculos, relações sociais, deixar de estar
inscrito numa estrutura que proporciona rendimento e sentido de
vida. À medida que aumenta o desemprego e o emprego precário,
aumenta também o sentimento de medo, preocupação, incerteza,
insegurança e sensação de ameaça nas pessoas. Sendo assim,
o desemprego é seguramente hoje o risco social mais grave e o
que tem efeitos destabilizadores mais desastrosos para os que o
sofrem. As mudanças que vão ocorrendo na sociedade transformaram o trabalho e a forma de trabalhar, mas mesmo assim a falta de
integração profissional corresponde a etapas de fragilização progressiva, não renegando no entanto o valor deste na organização
das vidas dos agentes sociais.
No que concerne à ideia de que a saída do desemprego é dificultada pelas baixas qualificações e competências profissionais
dos jovens, atendendo a análise dos dados, verifica-se uma inadequação entre a escolaridade de muitos destes jovens e as exigências reais do mercado de trabalho, o que dificulta em muito a
sua consequente inserção no mesmo. Paralelamente, é possível
ver que um outro ponto negativo face a estes é a sua reduzida
aposta em formação. Para alguns destes jovens a formação é
apenas um “ empata tempo” não tendo utilidade para alguns
dos jovens que fizeram formação. Esta, de facto, ainda não se
revestiu de nenhum tipo de utilidade, uma vez que permanecem
desempregados. Por outro lado, existem posicionamentos que
apontam para uma visão optimista, mais precisamente por parte
dos que vão agora iniciar a sua formação e de alguns que a interromperam, considerando que se a tivessem concluído talvez a
sua situação actual fosse melhor.
Conclui-se assim que um dos imperativos que se levantam relativamente à inserção no mercado de trabalho dos jovens agentes
sociais é a luta contra a sua baixa escolaridade e contra a ausência
de vontade em renovar as suas qualificações e competências.

7YKIWX~IW
Atendendo às conclusões obtidas através da realização desta investigação, considera a autora que uma das necessidades fulcrais
para que ocorra a inserção destes jovens, (e tantos outros como
estes) no mercado de trabalho passa pela adopção de medidas que
visem combater a sua desmotivação quer face à conclusão dos seus
estudos pela via do denominado ensino normal, quer à sua reentrada no ensino e conclusão dos seus estudos através das “novas
oportunidades” concedidas pelas políticas de emprego existentes e
a decorrer no nosso país. Só assim estes conseguirão enfrentar um
mercado cada vez mais exigente e competitivo. No entanto, há que
ter presente que, embora exista uma patente diversidade em termos de políticas de apoio ao emprego, uma proporção considerável
destas políticas destina-se a jovens com qualificações superiores, o
que neste caso e dadas as características dos jovens da Freguesia,
não possui aplicabilidade dadas as suas baixas qualificações. Paralelamente, há que instituir cada vez mais uma “ mentalidade” de
formação contínua de modo a que estes se tornem verdadeiramente capazes de dar resposta às mudanças frenéticas que assolam a
nossa sociedade.
Considera ainda a autora que deveriam ocorrer esforços por parte
das instituições de apoio a desempregados, de modo a que se estabeleça um maior intercâmbio entre estas, elaborando-se assim uma
rede de apoio aos desempregados, pautada por uma maior solidez e
eficiência. Se todas elas trabalham com o mesmo intento, nomeadamente o combate ao desemprego, não se justifica que umas fiquem
nas “sombras” comparativamente a outras.
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Foi lançado, pela Fundação Filos, o concurso “Hip Hop Pobreza
Stop!”. Este concurso tem como objectivo descobrir jovens talentos
na área do Rap e do Graffiti, através da utilização da cultura social
e musical do Hip Hop na denúncia dos problemas sociais da
actualidade, destacando o tema pobreza/exclusão social.
Nesta iniciativa, os jovens da geração Hip Hop têm a oportunidade
de “verbalizar preocupações sociais e dizer o que pensam do
país onde vivem”, explica o padre Maia, presidente da Fundação
Filos. O concurso visa mostrar, “através de linguagens próprias e
alternativas, como as pessoas percepcionam e interpretam o que é
a pobreza”, acrescenta.

A iniciativa, que está a ser apoiada pelo jornal Correio da Manhã,
RTP e Antena 3, pretende também evidenciar que o Hip Hop é,
acima de tudo, um movimento com consciência social que dá voz às
denúncias e anseios da juventude.
A partir de 5 de Setembro, 30 criações musicais e 30 criações visuais
ficarão disponíveis para votação num espaço online, acompanhadas
de informação biográfica do autor ou autores. Dessa votação ‘online’ sairá uma lista de 12 finalistas, que têm automaticamente
acesso ao espectáculo final que será exibido pela RTP.
A iniciativa culmina a 17 de Outubro – Dia Internacional da Erradicação
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Andreia Peixoto

da Pobreza –, no Pavilhão Multiusos de Gondomar, espaço que
receberá as artes a concurso. “Pode ser que estes jovens nos dêem
a senha de um novo tempo que aí vem”, conclui o Pe. José Maia.
Caminhando para novas formas de intervenção
A iniciativa “Hip Hop Pobreza Stop” segue o caminho da demanda
da Fundação Filos na utilização do Hip Hop como veículo de
comunicação, expressão e consciencialização.
A Cultura Hip Hop, como conceito intimamente associado à
Juventude e geralmente associada também a grupos desfavorecidos,
surge neste contexto como veículo privilegiado de descoberta das
realidades sociais através das mais variadas formas de expressão:
música, graffiti, rapper, indumentária, etc. Nesse sentido, as
temáticas actuais, que preocupam a sociedade, servem de pano
de fundo para a construção de cenários de expressão da Cultura
Hip-Hop – Família, Escola, Igreja, Política, Toxicodependência,
Criminalidade, Amizade, Emprego, Liberdade, Democracia, Justiça,
Guerra, Paz, Terrorismo, Violência, Pobreza, Ecologia, entre
outros.
Depois da realização de dois festivais de Hip-Hop e após a inclusão
desta cultura na ordem do dia e na agenda cultural e artística de
Instituições Publicas e Privadas, a Fundação Filos atenta, no seu
estudo prospectivo “A Cultura Hip Hop como veículo de conhecimento
da realidade”, que a cultura Hip Hop é “caracterizada como um
veículo de transmissão de mensagens e de consciencialização, (…)
com teor fortemente social, o que permite, no entender dos jovens,
minimizar os problemas sociais, através da consciencialização e
pela própria ocupação livre da juventude com a prática da cultura
Hip Hop.”

%WWSGMEpnS2EGMSREPHI'YPXYVE9VFERE
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Tendo em conta que uma das principais linhas orientadoras
de actuação da Fundação Filos é procurar aceitar a diferença,
valorizando-a e apostando em novas formas de intervenção social,
é natural que esta seja uma das maiores apoiantes da Associação
Nacional de Cultura Urbana “Sementes de Rua”.
Esta associação tem como objecto incentivar o desenvolvimento
sócio cultural dos jovens, promover o espírito cooperativo e ajudalos a desenvolver e a desocultar capacidades e competências,
bem como a desempenhar um papel construtivo e participativo na
sociedade.

Se hip hop é vida
E move multidões
Criamos o movimento
Que muda gerações
Se o gesto faz a diferença
P’ra acabar com a pobreza
Vamos ouvir o silêncio
E olhar a minoria
Dar voz aos que sofrem no dia-a-dia
Hip Hop Pobreza Stop
Com toda a força do hip hop
Dá-se o ritmo da diferença
Termina-se a utopia
E muda-se a sentença.
Se querer é poder
É possível mudar
Dá-se voz à geração
E começa-se a actuar
Hip Hop Pobreza Stop
O mundo que queremos
Começa em cada um de nós
Para mudar o nosso destino
Mudemos a nossa foz
Sem confiança no futuro?
Muda-se o presente
Mas hoje em dia
Até a caridade está ausente.
Hip Hop Pobreza Stop
O que fazer? O que mudar?
Já ninguém pergunta
Já ninguém quer actuar
Neste mundo de aparências
Mudemos as exigências
Criemos novas vivências
Onde a humanidade
Seja a nossa principal prioridade
Hip Hop Pobreza Stop
Quando o grito é mudo
Temos que acordar
E encontrar novas formas
De o conseguir escutar
Seja por um gesto
Seja por um olhar
O importante é
Que não fique por explicar
Hip Hop Pobreza Stop
Porque a população
Também tem a sua voz
Ouvi-la e trabalha-la
Depende de cada um de nós
Já se ouve o vento
Ao ritmo da mudança
As palavras surgem
Com a mensagem de esperança
Tornando o sonho em perseverança
Hip Hop Pobreza Stop
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Na área da Informática, a necessidade de formação é particularmente sentida pelos utilizadores, quer pelo facto de se lidar com
uma tecnologia em constante evolução, quer pelo facto de se sentir
necessidades específicas de formação para o desenvolvimento de
tarefas fundamentais para o desempenho profissional dos mesmos
e dos Serviços a que estes se encontram adstritos.
Foram abrangidos na acção de formação em EXCEL, 50 formandos,
num total de 24 horas.
A comorbilidade psiquiátrica tem-se revelado como uma dimensão
cada vez mais central nos quadros da toxicodependência, pelo que
os profissionais que prestam funções no âmbito da actividade clínica devem actualizar conhecimentos que lhes permita desenvolver e
aprimorar a prestação clínica aos doentes toxicodependentes, designadamente no domínio da Neurobiologia da Adicção.
Foram abrangidos nas acções de formação em Neurobiologia da
Adicção, 75 formandos, num total de 36 horas.
A Prevenção constitui-se como domínio privilegiado de acção
no âmbito da Saúde, particularmente na área das Drogas e
Toxicodependências. Neste sentido, a execução desta acção formativa pretendeu potenciar mudanças nos profissionais, que espelhadas nas intervenções poderão reduzir custos sociais e individuais
na população-alvo.
Foram abrangidos nesta acção de formação em Paradigmas da Prevenção, 25 formandos, num total de 30 horas.

A carreira administrativa desempenha funções nucleares contribuindo directamente para o bom funcionamento dos serviços, pelo que
foi muito importante assegurar que estes profissionais adquirissem

conhecimentos actualizados e que lhes irá permitir desenvolver a
sua actividade profissional de forma eficiente e, consequentemente,
participar de forma activa na melhoria contínua da qualidade dos
Serviços.
Foram abrangidos nesta acção de formação em Legislação Laboral,
25 formandos, num total de 30 horas.
Dotar os profissionais de conhecimentos actualizados do domínio
da Psicopatologia e conhecimentos na importância para a compreensão/intervenção em Toxicodependência.
Foram abrangidos nestas acções de formação em Actualização em
Psicopatologia, 75 formandos, num total de 36 horas.
No âmbito da actividade diária dos profissionais que decorre, na
maioria das vezes, integrado em equipas multidisciplinares e considerando ainda a especificidade da população-alvo, é inevitável que
possam surgir situações de tensão ou conflito no ambiente profissional, pelo que foi essencial a experiência de saber gerir com assertividade, antecipando reacções e sabendo utilizar correctamente
estratégias que proporcionam oportunidades de melhoria no ambiente profissional.
Foram abrangidos nestas acções de formação em Gestão de Conflitos, 25 formandos, num total de 12 horas.
Pela característica transversal do fenómeno da toxicodependência
importa envolver diferentes agentes, da comunidade numa perspectiva de “ compreensão-acção” do fenómeno. As forças da segurança oferecem-se pela proximidade da sua acção junto das populações como elementos-chave facilitadores na intervenção em
toxicodependência.
Foram abrangidos nestas acções de formação em Prevenção em
Toxicodependência, 100 elementos da Escola Segura da PSP, num
total de 48 horas.
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Há uma década que a Unidade de Fisiopatologia Respiratória do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão
<http://www.scml.pt/default.asp?site=cmra&amp;sub=&
amp;layout=> está a funcionar ao serviço da população, e
onde dispõe de profissionais e equipamentos especializados
na avaliação da função respiratória em crianças e adultos
com situações clínicas variadas.
As Provas Funcionais Respiratórias são um importante
meio de avaliação de um grande número de doenças pulmonares, bem como de detecção das repercussões respiratórias de outras doenças, nomeadamente, neurológicas
e reumáticas.
O Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão dispõe
de uma equipa de profissionais de saúde, Médico Fisiatra e
Técnico de Cardiopneumologia - para a realização da avaliação da função respiratória de doentes neurológicos entre
outros. O CMRA pertence à Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa

&SEWI\TIVMsRGMEW
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«São as boas experiências ao nível da comunidade que nos
fazem repetir os rastreios» refere a Enfermeira Directora Celeste Pereira da Direcção Saúde de Proximidade da
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa <http://www.scml.
pt/default.asp?site=saude&amp;sub=spsc&amp;id=1&am
p;mnu=1&amp;layout=>
Sublinha ainda que o objectivo de «proximidade» junto da
população residente na área de Lisboa, em particular junto
das pessoas mais carenciadas e vulneráveis, como sejam
os imigrantes tem tido os seus frutos. Uma estratégia contínua de aproximação, directamente ou através de parceiros
que vão contribuindo para uma acção efectiva da Saúde de
Proximidade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa que
actua efectivamente em todo o ciclo de vida da pessoa.
Desta vez o rastreio cardiovascular, gratuito, realiza-se a 28
de Agosto, entre as 10:00 e as 20:00 no Centro Comercial
Feira Nova - Bela Vista. Intervêm enfermeiros das Unidades
W Jovem, Bairro Armador e Dr. José Domingos Barreiro.
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Teve início a 20 de Agosto o Ciclo ACTIV (a) IDADE, uma
acção de continuidade junto de idosos «como estratégia de
prevenção e de restabelecimento de alguma da independência do idoso, e sobretudo com o objectivo de favorecer
a sua autonomia e uma melhor qualidade de vida» refere
a Enfermeira Directora da Saúde de Proximidade Celeste
Pereira.
A importância da actividade física, neste caso motivada
com acções lúdicas e recreativas levaram a Unidade de
Saúde Santa Casa do Castelo <http://www.scml.pt/default.asp?site=saude&amp;sub=spsc&amp;id=11&amp;m
nu=5&amp;layout=> a iniciar um ciclo de actividades nos
e com os Centros de Dia da área de influência desta unidade. Foram para isso organizadas umas tardes de Chá Dançantes e de Karaoke que se pretende sejam continuadas
pelos próprios Centros de Dia e extensíveis à população
moradora naquela área.
A ausência de actividade física pode conduzir à debilidade e
fraqueza muscular dos indivíduos mais velhos, tornando-se
cada vez mais difícil, para eles, caminhar, levantarem-se de
uma cadeira ou até andarem sem arrastar os pés, correndo
o risco de cair. Por sua vez, a queda pode provocar fracturas graves devido à osteoporose e à fragilidade óssea.
De acordo com a Enfermeira Coordenadora da Unidade
do Castelo, Isabel Venâncio, «é possível evitar muitos destes problemas recorrendo ao exercício regular, de forma a
aumentar a força e a resistência muscular e a melhorar a
coordenação motora e o equilíbrio, levando à melhoria do
desempenho cardiovascular e ao fortalecimento ósseo.».
Estas sessões decorrerão de forma regular, procurando
que haja a intervenção activa das equipas de saúde e dos
centros de dia na inter-acção com a população visada, os
mais velhos.
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Decorrem em várias praias de Oeiras e de Cascais uma
acção promovida pelas Unidades Móveis de Saúde <http://
www.scml.pt/default.asp?site=saude&amp;sub=spsc&am
p;id=19&amp;mnu=5&amp;layout=> da Santa Casa integrando a participação do Hospital de Sant’Ana <http://
www.scml.pt/default.asp?site=hosa&amp;sub=&amp;layo
ut=> (também da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa)
com rastreios de Osteoporose, que têm atraído diversas
pessoas que frequentam essas praias.
As acções a realizar e realizadas decorreram nas praias de
Carcavelos (5 e 7 de Agosto), em Sto Amaro de Oeiras (dia
18 de Agosto), e irão decorrer novamente em Carcavelos
(a 19 de Setembro e na Parede (a 25 e 26 de Setembro).
Profissionais de saúde estarão disponíveis durante o dia
para atender as pessoas e prestar os esclarecimentos necessários.
De realçar a intervenção do HOSA na aproximação à população promovendo além dos rastreios, sessões informativas de estilos de vida saudável e de prevenção de doença.
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RIGIWWjVMSPEpSIRXVIHYEWGSQYRMHEHIWUYIXVEFEPLEQRSJYRHSWSFSQIWQSHIWuKRMSWEMYVIJSVpEHSIHSIR
GSRXVSVIWYPXSYQIWQSEGSRWXEXEpnSHERIGIWWMHEHIHIGVMEpnSHIYQETPEXEJSVQEUYIGSQFMRIVITVIWIRXERXIW
HEGSQYRMHEHIHIMRZIWXMKEHSVIWXqGRMGSWHETVIZIRpnSXVEXEQIRXSIVIHYpnSHIVMWGSWIHIGMWSVIW%MHIMEHE
GSRWXMXYMpnSHIWXIMRXIVJEGITEVIGIKERLEVEHITXSWXEPGSQSERIGIWWMHEHIHEGVMEpnSHIYQEPMRKYEKIQGSQYQ
IIRXIRHuZIPTSVEQFEWEWTEVXIWUYIRnSTIVGEHIZMWXESTVEKQEXMWQS¦EEHIUYEpnSTVjXMGEHSWIWXYHSW
TIWUYMWEWIIRWEMSWTSVZI^IWRnSJEGMPQIRXIGSRWXEXjZIPRSGSRLIGMQIRXSTVSHY^MHSTIPSWMRZIWXMKEHSVIW
(ITIRHsRGMEWEGSQTERLSYSIZIRXSRSW%pSVIWIVIGSPLIYXIWXIQYRLSWHIEPKYRWHSWTVIWIRXIW
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Que importância assume esta ligação da comunidade técnica, nomeadamente a do IDT, à comunidade de investigadores e cientistas?
JG – Creio que é importante termos consciência, quer numa comunidade, quer na outra, relativamente ao que se passa no terreno dos outros. Assistimos a uma série de comunicações importantes sobre
investigação básica que tem vindo a ser desenvolvida e que, de forma mais directa ou mais remota,
pode estar relacionada, num futuro mais ou menos próximo, com respostas pelas quais ansiamos. No
terreno sentimos, por exemplo, uma enorme necessidade de termos uma terapêutica específica para
os problemas da cocaína. Em relação à heroína temos uma panóplia já relativamente alargada de respostas, terapêuticas, fármacos que podem ser utilizados, seja nas terapêuticas de manutenção, seja
na desabituação ou nos antagonistas. Para cocaína, não temos nada disto. E esta é uma necessidade
que sentimos e que precisamos de ver suprida como de pão para a boca.
Foi possível constatar-se aqui a esperança generalizada no surgimento a breve prazo de programas
ou substâncias de substituição, por exemplo, para anfetaminas ou meta anfetaminas...
JG – Exactamente, o que seria importantíssimo. E para além desta investigação com uma aplicação
directa, é importante que saibamos também o que estas pessoas andam a fazer. Saímos também
daqui com uma ideia muito mais clara de que, se calhar, faz sentido que esteja patente, quer no nosso
discurso, quer nos nossos materiais de prevenção e de redução de danos, coisas muito taxativas relativamente às consequências que podemos vir a esperar dentro de uma geração e em relação aos utilizadores actuais, mesmo que não dependentes, mas utilizadores recreativos
de substâncias como o ecstasy ou a cocaína, entre outras. E é também necessário que, quer nós IDT e os nossos parceiros, quer todas as
estruturas de saúde, nomeadamente as da saúde mental, estejamos preparados para as consequências que a médio prazo podem advir
destes consumos recreativos, nomeadamente em termos de deterioração da saúde mental dos portugueses. Por outro lado, também faz
todo o sentido que estes investigadores, que nós imaginamos metidos em laboratórios a brincar com ratinhos, saibam igualmente aquilo
que fazemos com as pessoas no terreno e conheçam os problemas reais das pessoas que diariamente ajudamos a enfrentar. Esta partilha
de experiências e de saberes dos dois campos parece-me extremamente útil e a repetir. De referir ainda o facto de terem existido aqui
alguns apelos relativamente ao apoio da nossa parte a esta investigação... Obviamente, faz todo o sentido apoiarmos quando existe de
facto uma ligação directa à prática. De resto, ao nível da ciência pura e dura, outras entidades haverá que terão responsabilidades mais
directas nesse suporte. Mas, quando saem destes trabalhos produzidos por estes cientistas resultados com aplicação prática para o dia-adia das nossas vidas e das vidas dos nossos doentes, faz todo o sentido que, pelo menos, facilitemos e que abramos as portas dos nossos
centros à investigação directa e, por outra, que suportemos algumas publicações. E este é um campo em que o IDT está perfeitamente
disponível para apoiar utilizando todos os nossos meios, seja o site, seja a nossa colecção de publicações temáticas que gostaríamos de
ver enriquecida com trabalhos nesta área.
Sabendo-se que o conhecimento produzido por estes investigadores tem, à partida, uma aplicabilidade directa, pelo menos ao nível da
prevenção e da redução de riscos, e sabendo-se igualmente que existe aqui uma linguagem que não é propriamente comum a ambas
as comunidades, em que medida poderia beneficiar-se da criação de uma plataforma que facilitasse também o entendimento entre as
partes e, eventualmente, a solicitação de estudos em determinadas áreas consideradas lacunares?
JG – Penso que essa plataforma se vai criando na prática. Aliás, a prática revela que existem intervenções cada vez mais sustentadas pela
evidência. E na tentativa de produzir até materiais e um determinado discurso muito realista, muito baseado na evidência, esbarramos
também às vezes nalguma incompreensão e há aqui alguns equilíbrios entre aquilo que os técnicos que trabalham nesta área em ambas
as vertentes conseguem produzir e que parece ser a mensagem adequada e depois aquilo que, na população em geral, acaba por ter impactos que podem, inclusive, revelar-se contraproducentes e com algumas perversidades envolvidas. Isto não é fácil... aproveitar e produzir
materiais destinados à população em geral, ou pelo menos à população de potenciais utilizadores de drogas que, não desvirtuando esta
evidência científica, sejam simultaneamente adequados a estratégias preventivas coerentes. É um trabalho que tem que ser aperfeiçoado,
aprofundado e faz-me sentido que haja cada vez mais encontros deste tipo, talvez menos esotéricos, digamos assim, porque acredito que,
para pessoas de um lado e do outro acabe por tornar-se um pouco desconfortável ou maçador... A dificuldade, às tantas, não era tanto o
inglês mas de um certo tipo de linguagem que estava a ser utilizado e que não está ao alcance, claramente, de todos os técnicos, sobretudo os da nossa área, os do terreno.
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O papel dos sistemas dopaminérgicos em quadros de dependência
Resumo:
Os neurónios dopaminérgicos da
área ventral tegmental (VTA) que
se projectam para o Nucleus Accumbens estiveram envolvidos
nas propriedades iniciais gratificantes dos compostos aditivos
e, mais propriamente, nas alterações mais prolongadas observadas após administração crónica
de drogas e subsequente desabituação. Com efeito, o álcool, os
opiáceos canabinóides e outras substâncias provocam, além da retirada,
uma redução drástica e acentuada do tom dopaminérgico. Paralelamente, a estimulação não relacionada com drogas, aversiva, também reduz o
tom dopaminérgico fisiológico. Além disso, recentes estudos em humanos
reportaram uma resposta atenuada à metilfenidata em sujeitos alcoólicos
e um menor tom dopaminérgico. Estas alterações são acompanhadas por
uma quantidade inferior de receptores D2 e sugerem um empobrecimento
geral da transmissão de dopamina no cérebro adicto. Resultados similares
foram reportados em ratos em desabituação de nicotina.
Este quadro hipodopaminérgico poderá ser o alvo das terapias
farmacológicas destinadas a restaurar a deficiente transmissão de dopamina observada após administração crónica de drogas em investigações
pré-clínicas e clínicas. Consequentemente, um défice de dopamina correlacionado com craving de álcool, o qual foi associado a um alto risco de
recaída.
Que principais conclusões poderá a comunidade técnica que intervém
no terreno na área das dependências do estudo que apresentou neste
simpósio?
MD – A principal conclusão aponta para o facto de o sistema dopaminér-

gico, o qual envia sinais afectivos ao nosso cérebro se encontra funcionalmente “avariado” no cérebro da pessoa adicta. Modificando o sistema
com auxílio a medicamentos ou outras substâncias no sentido de voltar
atrás algumas “faixas desse sistema”, podemos obter resultados terapêuticos válidos.
E de que forma se poderá promover uma maior aproximação entre a comunidade que representa e aquela que num plano terapêutico testa a
validade das teorizações e ensaios por si produzidos?
MD – Nós já trabalhamos de forma muito próxima. Eu próprio trabalho
com pessoas que fazem intervenções terapêuticas, num plano clínico
administrando terapias farmacológicas, e até mesmo em instituições
italianas como as comunidades terapêuticas, as quais não recorrem a
medicamentos mas antes a terapêuticas comportamentais, numa base
mais cognitiva e psicoterapêutica. Colaboramos, verificamos se aquilo que
vamos experimentando em ratos também se observa em humanos e extraímos potencial terapêutico ao trabalho que desenvolvemos.
Existe normalmente um problema associado ao trabalho que vocês, investigadores, produzem e que é utilizado como argumento – ou falácia
– para colocar a validade dos resultados obtidos em causa... o facto de
a pureza das substâncias utilizadas em laboratório nada ter a ver com
aquela que os consumidores encontram nas ruas...
MD – Bom, efectivamente existe esse problema. Sabemos que a heroína
que se compra nas ruas não é a mesma coisa que usamos no laboratório,
uma vez que usamos substâncias puras. Mas quando estamos a enfrentar
a questão da dependência esse será certamente o último dos nossos problemas. Muito maiores e mais importantes problemas se levantam num
estudo deste tipo.
Os políticos estão atentos aos vossos estudos e opiniões veiculadas?
MD – Não. Os políticos apenas estão atentos às suas necessidades pessoais. Esta é a minha opinião acerca dos políticos italianos que, como é
sabido, não é propriamente uma raça recomendável.
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Muitos técnicos que trabalham no
terreno defendem que nem todos
os consumes são problemáticos.
E estamos a falar de drogas de
abuso... O que pensa acerca disso?
SA – Creio que todos devem ter em
mente que todas as drogas de abuso conduzem à dependência. Muitas pessoas quando, ainda bem
jovens, experimentam uma destas
drogas pela primeira vez, sentem
que nunca se tornarão adictas. E
é precisamente esse preconceito
que devemos combater. E o melhor exemplo é o do consumo de cigarros. Existe mesmo muita gente
que adoraria deixar de fumar e que
não consegue fazê-lo. É aquilo a que chamamos adição controlada. A nossa
sociedade aceita o consumo de álcool e de tabaco. E sabemos que as drogas
de abuso levam à perda de controlo devido a muitos factores como o sintoma
de privação, a dependência...
É essa uma das vertentes fundamentais do vosso trabalho, explicar como é
que a substância conduz à dependência, como é que produz efeitos negativos?
SA – O meu trabalho consiste em procurar como estas substâncias, como as
anfetaminas, metanfetaminas, MDMA, entre outras consideradas duras, produzem efeitos adversos. E o problema é que quem as toma pela primeira vez
sente-se tão eufórico, sente tanto prazer que vai querer repetir todas essas
sensações vivenciadas. E é isso que conduzirá à adição. O componente da
MDMA é chamado ecstasy precisamente porque da primeira vez que a pessoa
a toma, é “levada” para diferentes níveis, literalmente para planos diferentes. E

é nesses estados que acaba por se pretender estar sempre. Algumas pessoas
conseguem ter uma adição muito controlada, como acontece em alguns casos de utilizadores de álcool e de marijuana aos fins-de-semana. Isso relaxa-os
porque sentem que, de outra forma, não “funcionarão” correctamente. Mas,
mais uma vez, apesar que sem esse consumo não funcionarão correctamente,
quando estão sob a influência dessas substâncias poderão correr riscos, tal
como poderão colocar em risco os outros, as suas famílias, a sociedade... É
óbvio que desde que exista um controlo e que o consumo seja apenas realizado
em casa, ninguém poderá apontar seja o que for, as pessoas têm o direito de
fazer ou consumirem aquilo que desejarem.
Uma boa mensagem em termos preventivos deverá então informar acerca
dos bons e maus efeitos resultantes do consumo de qualquer substância?
SA – Sem dúvida. Creio que o melhor meio para fins de prevenção consiste
precisamente em combinar ambos. Poderá ser a psicoterapia, poderá ser comunicação e, por vezes, temos algo como a metadona, um bom exemplo para
a dependência de heroína. A pessoa pode perfeitamente viver o resto da sua
vida em condições normais, desde que mantenha determinadas doses de administração de metadona e sem danos de maior. A buprenorfina é igualmente
um bom medicamento. O Topiramato tem revelado constituir uma boa solução
para a dependência alcoólica. Espero que obtenhamos o mesmo para substâncias como as anfetaminas, o ecstasy ou a cocaína. Estão a decorrer neste
momento muitas investigações que visam encontrar uma solução. E espero
que surja em breve no mercado.
E por que razão devem ser administradas, nesses casos, sínteses de drogas,
substâncias produzidas ou manipuladas em laboratório e não a substância
no estado puro?
SA – Sim, temos o exemplo da heroína... Mas também existem diferenças ao
nível dos efeitos adversos quando falamos de consumo de metadona ou de heroína. Isso está relatado, os cientistas testaram-no e demonstraram-no. Tentar
bloquear os efeitos adversos da heroína mantendo as sensações esperadas
pelo paciente. E a par temos ainda o sintoma de privação, o qual tem que ser
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tomado em conta sob pena de na solução encontrada virmos a obter resultados muito perigosos. E os consumos de todas estas substâncias conduzem a
estados de privação. Isso acontece em relação à heroína, como à cocaína ou
às metanfetaminas. Ou ao álcool. E as pessoas recorrem por vezes a outras
drogas ou medicamentos para aliviar esses sintomas de privação. Essa é uma
das razões pelas quais não se deve usar o mesmo componente da adição.
Demorou algum tempo até que os cientistas concluíssem que a metadona é
um bom substituto para a heroína e talvez eu demore igualmente a concluir
que algumas drogas podem ser uma boa substituição. Mas eu acredito que
desde que uma pessoa toma drogas altera o seu cérebro para sempre. E essa
é uma das causas da doença do cérebro ou mental. A adição é uma doença
do cérebro.
Acredita ser possível encontrar-se uma substância ou medicamento de substituição para o MDMA, para anfetaminas?
SA – Espero que um dia consigamos. Muitos ensaios clínicos estão a ser realizados para esses componentes porque as anfetaminas e a cocaína são das
mais pesadas drogas das designadas duras. E se pensarmos nos efeitos que
estas drogas produzem no cérebro constatamos a dificuldade com que se depara quem tenta produzir algo que seja muito menos maléfico para a saúde e
produza efeitos semelhantes, com os quais a pessoa se sinta bem. O objectivo
consiste precisamente em proporcionar os mesmos efeitos comportamentais
mas não os adversos. E creio ser isso que os cientistas procuram porque é
possível encontrar um substituto para o ecstasy, para as anfetaminas ou para
a cocaína. E isso será o melhor que poderá acontecer a quem é dependente
dessas drogas. Mas a educação também é muito importante. Temos que educar as nossas crianças. Assisti hoje a uma apresentação muito boa por parte
da Dra. Teresa – têm programas educacionais dirigidos a crianças e jovens -,
o que creio ser da máxima importância. A dependência é algo que se está a
começar a acontecer cada vez mais cedo nas vidas das pessoas. As crianças
começam a ter contactos precoces, já se vêem adolescentes a consumir e a
abusar, muitos jovens são dependentes... Outra questão importante tem a ver
com dinheiro. Os mais jovens, porque não têm outros meios para o conseguir
começam a vender drogas nas escolas. E à medida que o vão ganhando, vão-se
tornando ainda mais adictos. Não só às drogas mas igualmente ao dinheiro.
Daí que considere a educação um factor tão preponderante.
Falando sobre o controlo da qualidade das substâncias, de que o pill testing
constitui apenas uma ínfima ferramenta para testar algumas substâncias, o
Prof. Félix Carvalho questiona a prática quando aplicada ao MDMA ou a outras
metanfetaminas em que o estado “mais puro” e menos alterado com outros
químicos, além de poder falsear um resultado, poderá suavizar um dado que
é concreto e evidenciado: o de que o primeiro consumo pode conduzir à morte...
SA – Tirando essa questão, que entendo perfeitamente, tenho realçar que o
controlo de qualidade é extremamente importante, até porque muitas vezes
nem sequer sabemos que tipos de drogas andam no mercado. Quando alguém
compra ao dealer que está na esquina muitas vezes não sabe bem o que está a
comprar. Muitas vezes pode estar a adquirir químicos misturados que podem
ser até mais perigosos do que a substância que pretende.
Mas neste caso estamos a falar de ecstasy, por exemplo, que pode originar a
morte ao primeiro consumo...
SA – Sim, é verdade. Existem pelo menos 200 tipos diferentes de tabelas que
temos para o ecstasy. De qualquer forma, e em primeiro lugar, as pessoas que
optam por consumir têm que saber o que consomem. E têm esse direito.
Mas também sabemos que são pessoas normalmente bem informadas...
SA – Parece-me mais que pensam que são pessoas bem informadas... Mas na
verdade é que não são. O problema é que, hoje em dia, existe na internet tanta
informação disponível que muita gente pensa ser fidedigna e que nem sempre
o é. E isto pode degenerar falsa informação com propósitos muito concretos.
Fala-se que os utilizadores abusivos de drogas estão a salvo, que determinadas
drogas não produzem maus efeitos, o que não corresponde à verdade. E eu
interrogo-me: se alguma droga a que designamos de abuso não produzisse
maus efeitos por que razão todas conduzem à adição? E repare-se nos comportamentos de quem consome uma droga qualquer para se sentir melhor...
E creio que também será muito importante informar estas pessoas que, com
a ajuda de psicólogos, de psiquiatras e de outros médicos e técnicas poderão
vencer essa adição.
O que lhe parece esta aproximação entre a comunidade de investigadores
e um nível mais político, o da definição de estratégias e da decisão e execução?
SA – Nós temos uma sociedade chamada International Drugs of Abuse Research Society. O nosso objectivo tem que ver com a investigação básica na área
das dependências mas também com a educação. E isso implica que cheguemos a um nível mais decisório, mais político, que consigamos comunicar com

as pessoas que tomam as decisões, aconselhando determinadas orientações
ou mudanças de políticas e estratégias e, de certa forma, avaliando as práticas que desenvolvem com base em evidências e, se for o caso, apresentar
propostas de alterações devidamente ensaiadas e testadas. Da mesma forma
que considero que as pessoas adictas devem educar os nossos políticos e contribuir para a definição de políticas e estratégias relacionadas com esta área.
Se o Governo tiver o dom de nos reunir todos, incluindo a comunidade técnica,
médicos, cientistas, trabalhadores e assistentes sociais, psicólogos, poderá
certamente tomar melhores decisões e gerir melhor os recursos disponíveis.
Acredita que as intervenções realizadas nos diferentes domínios da área das
dependências são realmente mais baseadas em evidências científicas nos
dias que correm?
SA – Sim, sem dúvida!
Quem as conceptualiza e define bebe do vosso conhecimento?
SA – Sim, definitivamente. E não só essas pessoas como também os próprios
utilizadores. Muitos são grandes conhecedores da adição de que sofrem. E
querem realmente parar, até porque conhecem os riscos associados mas o
problema reside de facto na dependência, no comportamento descontrolado.
Não se quer fazer, sabe-se que não se deve fazer mas faz-se. O que já não é
mau de todo porque, sabendo-se que se tem um problema e que se tem que
viver com o mesmo, então pensa-se que se tem que saber viver dessa forma.
Mas não são essas pessoas que dispõem dos recursos. O Governo é que os tem
e não duvido de que as suas intenções são as melhores. Concebem programas
e não pretendem certamente que as pessoas fiquem adictas. Mas também não
são os membros do Governo que têm contacto directo com as pessoas dependentes. Têm que recorrer às opiniões dos investigadores, dos grupos de ajuda,
dos trabalhadores sociais, da comunidade técnica, médica e científica. E só todos juntos poderemos ajudar a encontrar soluções para resolver o problema.
Acredita mesmo que a dependência é uma doença ou poderá constituir a
manifestação de outra ou outras doenças?
SA – Penso na dependência claramente como uma doença que é adquirida
pelas pessoas depois de consumirem drogas. Exactamente porque quando a
pessoa consome drogas o cérebro sofre alterações. Alterações para sempre.
Podem ser paradas, alteradas mas...
Mas a dependência em si é que é a doença? Não existirá um quadro patológico mental que potencie o consumo mais ou menos abusivo de determinadas
substâncias que propiciam determinados estados?
SA – Sim, a dependência é a doença. Por exemplo, Parkinson é uma doença.
Ninguém tem Parkinson à nascença, é adquirida posteriormente. A adição é
uma doença. Ninguém nasce dependente. Ninguém fica dependente depois de
ter consumido uma vez. Quando se começa a consumir abusivamente torna-se
adicto. Aí sim, existe a doença. Uma doença que pode ser curada, o que é bem
melhor do que sucede com outras doenças neurodegenerativas. Muitas pessoas consomem álcool e nem todas se tornam alcoólicas, o mesmo sucedendo
em relação a outras drogas. Muitas pessoas experimentam e desistem porque
sabem que não se deve fazer. Muitas não o conseguem, o que se traduz numa
clara manifestação de doença que só acontece depois de se experimentar consumir drogas. E isso parece-me algo claro para os investigadores, tal como o
facto de ser uma doença curável, o que constitui a boa parte da coisa.
Como descreve o estado da arte nas neurociências, sobretudo na vertente da
produção de conhecimento relacionada com as drogas?
SA – Creio que este é um momento magnífico para se estar na investigação,
sobretudo no campo das neurociências da dependência de drogas. Se recuarmos 50 ou 100 anos, as pessoas dependentes eram mal vistas e descriminadas. Pelo menos, actualmente, quer o Governo, queres os trabalhadores
sociais, quer as próprias populações em geral, já se aperceberam que a dependência é uma doença do cérebro, uma doença curável. E a neurociência está
a progredir tão rapidamente que posso garantir que daqui a 10 ou 15 anos
teremos novos medicamentos capazes de tratar a adição. Os próximos 10 ou
15 anos teremos certamente bons tratamentos para a adição, para doenças
neurodegenerativas.
Como avalia o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nestas áreas em
Portugal?
SA – Existem alguns cientistas muito bons! O Professor Félix Carvalho, a Professora Catarina Oliveira... estão a realizar um excelente trabalho. Há também
alguns médicos que trabalham na área e creio que estão a desenvolver excelentes investigações e, simultaneamente, estão a tentar criar laços com as
restantes comunidades, o que me parece excelente. Existe um sentido pragmático em diversas áreas e sinto-me muito optimista. Já estive diversas vezes
em Portugal e para mim o País é como uma segunda casa. E isso envolve-me
muito, tal como a prossecução de um trabalho visando uma cura.
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No final da realização deste simpósio apresenta um
sorriso esclarecedor. Esse
ânimo é resultado de uma
sintonia entre os objectivos
definidos inicialmente para
este encontro e os resultados do mesmo?
FC – Não posso negar que
me encontro plenamente satisfeito. Nós pretendíamos
reunir profissionais que se
dedicam à investigação básica no laboratório com profissionais que se dedicam ao tratamento de doentes da área da
toxicodependência, e ainda com profissionais ligados ao impacto social das drogas de abuso. Gostaríamos que resultasse uma
interacção entre todos estes profissionais, no sentido de obter o
sinergismo para uma melhor luta contra os efeitos nefastos das
drogas de abuso e oestigma social que acarreta o consumo destas drogas. Creio que tal ainda não foi totalmente conseguido,
tendo este simpósio servido essencialmente de semente para
trabalhos de colaboração que, no futuro, venham a serestabelecidos. É essa a ideia: colocar pessoas com visões diferentes
sobre o mesmo problema, no mesmo local, a discutir os mesmos assuntos para, a partir daí, se criarem ligações fortes para
que haja um trabalho conjunto. Numa só oportunidade, como
foi o caso deste simpósio, não é possível atingirem-se todos os
objectivos mas creio que demos um bom passo nesse sentido.
Foi possível juntar profissionais de elevado valor, nas diferentes vertentes na luta contra a toxicodependência e, propiciar a
troca de ideias, de contactos, e o início de colaborações. Hoje,
temos bons motivos para estarmos satisfeitos nesse aspecto.
O próximo passo de entendimento poderá passar pela tentativa
de criação de uma linguagem comum?
FC – Bom, a linguagem comum vai ser sempre um pouco mais
difícil conseguir-se… No entanto, é possível fazer com que as
pessoas se entendam. Para isso, é necessário que um investigador da ciência básica, consiga demonstrar o impacto da
sua investigação na vida real. É isso que muitas vezes falta ou
então a mensagem que se pretende transmitiraos profissionais
envolvidos no tratamento e nas questões sociais não passa. Em
resultado, alguns estudos, muito importantes, são publicados
mas não passam disso, de uma grande publicação, num bom
jornal, embora não se traduza depois em resultados práticos.
Por outro lado, é também necessário que os profissionais que
estão envolvidos no tratamento e na avaliação do impacto social
também transmitam aos cientistas da investigação básica as
suas reais necessidades para se poderem focar os estudos em
assuntos quepossam ter mais interesse para quem efectivamente precisa de fazer o tratamento de toxicodependentes.
Também foram aqui apresentados estudos que apontam linhas
pragmáticas de intervenção em prevenção e redução de riscos…
FC – Sim… O pragmatismo está essencialmente numa boa avaliação e isso foi-nos dado pelos doutores João Goulão, José Pádua, pelos professores João Relvas e Casimiro Balsa, que nos
ofereceram uma boa ideia acerca de como chegar a esse nível.
Em primeiro lugar, o que é preciso é saber-se exactamente em
que ponto se encontra o problema e isso é feito com dados estatísticos de confiança que eles nos apresentaram. A partir desses
dados estatísticos de confiança, urge perceber as razões subjacentes aos consumos, por que existe determinada tendência
para determinado consumo, bem como conhecer implicações
destes comportamentos para depois se desenvolverem formas
adequadas de se prevenir ou diminuir o risco. As equipas de

terreno são essenciais nesse aspecto, são elas que conseguem
obter a informação e, portanto, está aqui um trabalho de grande mérito, muitas vezes esquecido mas essencial. São eles que
conseguem esses dados que permitem depois criar as políticas
no sentido de se obterem os melhores resultados na questão da
prevenção dos riscos.
Prevenção do risco e redução do risco, suponho…
FC – Sim, a prevenção e a redução do risco. Saber até que ponto
se pode diminuir o impacto negativo desse consumo. No que
concerne ao tratamento, através dos nossos estudos, podemos
contribuir para se saber como se pode fazer com que a toxicidade das drogas de abuso, que sabemos ser intensa, possa
ser diminuída. Existem já alguns fármacos no mercado que, de
certa forma, o podem fazer.
Syed Ali falava hoje numa enorme esperança de ver a curto
prazo fármacos no mercado que se afigurem bons substitutos
de metanfetaminas, anfetaminas ou cocaína…
FC – Sim, há muito trabalho a ser produzido nesse sentido, na
procura de uma solução. Pesquisam-se compostos capazes de
fazer com que o consumidor não sinta a necessidade do reforço
do consumo dessas drogas de abuso Creio que nos próximos
anos vamos ter muito boas notícias. Existem já estudos com vacinas capazes, por exemplo, de criar anticorpos contra as drogas de abuso, de tal forma que, mesmo que se administre essa
droga de abuso, ela não penetra no sistema nervoso central.
Liga-se à droga e impede a sua penetração para o SNC. É uma
vacina que acaba por impedir a possibilidade de produção de
um efeito positivo por essas drogas, o que, mais tarde ou mais
cedo, levará ao abandono.
Isso não é o mesmo que existe, por exemplo, em relação à heroína, com os antagonistas?
FC – Não é a mesma coisa… A criação de anticorpos permite ao
organismo reagir à droga, combatendo-a directamente. Adicionalmente existem outros estudos no sentido de se conseguirem
fármacos que se ligam às drogas de forma irreversível, impedindo o seu posterior funcionamento e o seu efeito tóxico.
De que forma encararia a criação de uma plataforma que ligasse os decisores políticos, nomeadamente o Instituto que
administra esta área, o IDT, e os investigadores?
FC – Penso que essa plataforma não tem que ser uma coisa
muito complicada. A disponibilidade dos investigadores universitários é sempre grande, existe sempre um espírito de missão
ligado àquilo que fazemos e, portanto, não me parece absolutamente nada complicado criarem-se comissões de discussão
desse tipo de temas. Estamos sempre disponíveis para dar o
nosso contributo sob a forma de opiniões científicas, ou de estudarmos os assuntos colocados nessas plataformas, a nível
laboratorial, no sentido de encontrarmos a solução e voltarmos
depois à mesa de discussão para falar sobre o assunto já com
outro conhecimento de causa. Isso é possível, pelo que esperemos que seja uma realidade no futuro.
Que momentos gostaria de destacar relativamente a este simpósio?
FC – Em primeiro lugar, destacaria o bom conhecimento que nos
foi dado da sinalização celular subjacente à estimulação pelas
drogas de abuso. É necessário perceber-se o que se passa a nível molecular, a nível farmacológico, quais são as vias que estão
a ser estimuladas, quais são os neurotransmissores que estão
envolvidos . Estes aspectos foram-nos transmitidos com bastante profundidade e detalhe neste simpósio. Outro aspecto muito
importante que nos foi transmitido tem a ver com a relação que
existe, muitas vezes, entre o consumo de drogas de abuso e
algumas doenças neurodegenerativas. É curioso verificar que
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existem muitas vezes paralelismos inquietantes relativamente
a algumas doenças neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer e outras com alguns efeitos tóxicos provocados pelas
drogas de abuso, nomeadamente a metanfetamina, a ecstasy,
a heroína, etc.
Já se concluiu alguma relação concreta de causa efeito?
FC – Concluir por uma relação causa efeito é extremamente difícil porque um consumidor de drogas de abuso é normalmente
um poli-consumidor, o que dificulta a determinação exacta da
causa que originou determinado problema neurológico ou até
se o problema neurológico terá sido a causa do consumo, como
acontece, por exemplo, em alguns casos de psicoses. Por outro lado, sabemos que certas drogas de abuso podem produzir
efeitos tóxicos muito semelhantes às doenças neurodegenerativas. Por exemplo, num trabalho já publicado pelo nosso grupo,
foi provado que existe uma grande relação entre o consumo de
ecstasy e os processos de envelhecimento. Portanto, o que provavelmente estará a acontecer é um envelhecimento acelerado
a nível cerebral de alguns consumidores de ecstasy. Creio que
para qualquer um, seria caso de elevada preocupação saber que
aos 20 anos já teria um envelhecimento correspondente ao de
uma pessoa com 60.
De referir também os processos inflamatórios provocados
por algumas drogas de abuso, aspecto relativamente ao qual
se abrem algumas boas janelas de oportunidade terapêutica,
pois um bom tratamento com alguns agentes anti-inflamatórios
muito específicos, que actuem essencialmente a nível cerebral,
poderá constituir uma excelente oportunidade para reduzir o
impacto negativo das drogas de abuso.
Outro aspecto apresentado neste simpósio e que é muito interessante, tem a ver com o facto de a ecstasy poder provocar
lesões ao nível dos neurónios da retina, algo preocupante e que
foi recentemente publicado pelo grupo da Professora Cláudia
Cavadas, do Centro de Neurociência e de Biologia Celular da
Universidade de Coimbra, com a colaboração do nosso grupo.
O que foi demonstrado é que, tal como acontece noutros neurónios do SNC, também os da retina são severamente afectados e, portanto, a visão também o poderá ser pelo consumo de
ecstasy.
Pelo Professor João Paulo Capela, do REQUIMTE, Faculdade de
Ciências da Saúde da Universidade Fernando Pessoa, foi demonstrado que existem estudos, em culturas celulares mas
também em animais de laboratório, que relatam que a exposição às anfetaminas conduz à morte neuronal programada em
áreas cerebrais específicas envolvidas por exemplo na memória
e em processos como a aprendizagem. Essa morte neuronal a
ocorrer nos humanos, poderá servir de explicação para algumas
doenças psíquicas, nomeadamente esquizofrenia ou psicoses, o
que devemos ter em atenção quando pensamos em abordagens
terapêuticas para tratar indivíduos dependentes.
Um dos momentos mais interessantes foi a demonstração de
que a administração conjunta de etanol com ecstasy leva a um
efeito devastador a nível hepático. Publicámos esse trabalho
esta semana na conceituada revista Toxicology, que revela a
preocupante realidade de os jovens, na maior parte dos casos,
começarem a noite com o binge drinking, o consumo de grandes
quantidades de etanol num curto espaço de tempo. Mais tarde,
já na discoteca, consomem uma ou várias pastilhas de ecstasy.
O que demonstrámos é que esse hábito é extremamente perigoso e pode levar a um efeito devastador no fígado, pelo menos
em animais de laboratório. Infelizmente, espero que no futuro
venhamos a demonstrá-lo nos consumidores humanos. O que já
se sabe é que já se verificaram algumas mortes causadas por
esse tipo de associação. Esse trabalho foi realizado pela Dra.
Helena Pontes, do Serviço de Toxicologia da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Foi também demonstrada pela
Prof. Helena Carmo, do mesmo grupo, a razão pela qual alguns
consumidores de ecstasy sofrem os seus efeitos tóxicos de uma
forma bastante acentuada, enquanto outros não têm qualquer
tipo de reacção. Existem já conhecimentos ao nível do sistema
de biotransformação das drogas ao nível do fígado que explicam, de certa forma, como é que esse tipo de diferenças se verificam, existindo pessoas que metabolizam muito rapidamente

a ecstasy, enquanto outras a metabolizam mais lentamente. A
metabolização rápida poderá levar ao aparecimento de metabolitos de elevada toxicidade não só a nível hepático mas também
a nível renal e neuronal.
Do Dr. Luís Patrício, Director do Centro das Taipas, ouvimos
algo extremamente importante relativamente à administração
dos fármacos agonistas no tratamento da toxicodependência da
heroína. Poderá existir a tendência por parte de muitos profissionais de saúde para administrar uma dose mínima de agonista e aquilo que nos veio dizer é que não vale a pena administrar
uma dose mínima porque aquele espaço de receptores que não
foi estimulado vai ter que ser ocupado e o consumidor vai fazêlo, com certeza, num relapso, com o consumo de drogas.
Uma palavra ainda para o trabalho do Dr. Abraham Zangen, da
Weizmann Institute of Science, de Israel, que nos apresentou
um estudo pioneiro, em que se faz uma estimulação através de
eléctrodos introduzidos em determinadas áreas cerebrais, conseguindo-se fazer desaparecer a adição, neste caso concreto da
nicotina, e, muito provavelmente no futuro, aplicável à dependência das drogas de abuso.
Finalmente, o trabalho apresentado pela Dra Miren Lopez de
Alda, do Departamento de Química Ambiental do IIQAB-CSIC,
de Barcelona, que nos trouxe um estudo lindíssimo sobre a
prevalência do consumo de drogas de abuso por parte das populações através da quantificação dos metabolitos das drogas
nas águas residuais. É um trabalho muito meritório que já está
também a ser realizado por outros grupos e que poderá dar-nos
uma ideia muito aproximada da prevalência de consumo de determinadas drogas em determinados locais, nomeadamente em
prisões ou em discotecas, e em determinados tipos de populações e até desfazer alguns mitos. A partir do momento em que
se tenha uma ideia acerca da eliminação de água residual per
capita haverá também uma ideia muito aproximada do número de pessoas que estão a consumir, em determinado momento, determinado tipo de drogas, e outros tipos de correlações,
como saber em que períodos da semana ou do ano existem mais
consumos e de que drogas.
Numa altura em que no IDT se fala cada vez mais em intervenções baseadas em evidências, a vossa comunidade oferece
uma aliança que é quase a evidência…
FC – Sim, apesar de tudo são evidências conseguidas no laboratório. É sempre necessário fazer a extrapolação para o humano,
o que nunca é simples nem fácil. Mas é possível conseguir-se um
bom grau de certeza ao nível de correlações e de ensaios clínicos que nos permitirão tirar ilações mais exactas. A partir do
momento em que se comecem a fazer os tratamentos a partir
dos conhecimentos obtidos a nível laboratorial e que os mesmos revelem sucesso, então teremos essa ponte solidificada.
Para quando um novo congresso?
FC –Penso que está aberta a possibilidade de realizarmos um
congresso mundial, também patrocinado pela IDARS, no Porto.
Espero que em 2010, dependendo da existência de outros congressos da mesma área.

