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Costuma dizer-se que a humanidade vive hoje na era da informação. A expansão da Internet atinge mais de um 
quarto da população global. Pela rede mundial de computadores, qualquer pessoa pode obter informações das 
mais diversas procedências sobre todo e quaisquer assuntos. Hoje, as escolas têm mais que aprender para poder 
ensinar aquilo que é já uma das ferramentas mais utilizadas pelas nossas crianças. E se é verdade que a Internet é 
uma ferramenta espectacular, também é verdade que é preciso obter dela uma informação de qualidade, que seja 
explicável e confiável, tal como quando procuramos uma boa história ou um bom livro. Não nos podemos iludir com a 
aparência das coisas, com a facilidade com que obtemos a informação, porque no “cantinho” do ecrã também temos 
um ”recipiente” para o lixo…
Vem isto a propósito dos momentos difíceis em que a Europa e o mundo estão mergulhados… Fala-se de crise 
económica e financeira, vemos países com tanta dificuldade em sair da dita cuja que logo pensamos no mal que nos 
poderá atingir… Dizem-nos “os doutos iluminados” lá do pedestal da sapiência” que o problema é geral e que tudo se 
resolve com o aumento das exportações (?). Mas que diabo, se a Europa e o mundo estão em crise para onde vamos 
exportar? E o mesmo raciocínio aplica-se as importações. Vamos importar o quê se não temos dinheiro para pagar? 
Procurei as respostas na internet, fiz algumas buscas e as respostas eram para todos os gostos… Li uns economistas 
dizerem que é preciso fazer isto e aquilo e outros a dizerem para não se fazer nada…vi os reguladores que por tanto 
regularem ficaram (des) regulados e o que disseram ontem é diferente do que dizem hoje e o que pretendem para 
amanhã. E nesta procura desenfreada de respostas para as imensas dúvidas que me vão na cabeça, encontrei a 
“brigada do reumático”, que são alguns dos ideólogos e sábios (?) que quando tinham responsabilidades e a oportuni-
dade de fazer a obra tornaram-se abstémios e nada fizeram… E porque nada fizeram não deixaram obra que se veja, 
e por isso hoje ei-los que chegam de dedo em riste apontando as soluções que o país precisa para sair da crise!
TGV ? Não! Queremos de volta o comboio a vapor, porque não gasta electricidade e trabalha a carvão, o que vai 
fazer com que sejam activadas as minas e consequentemente a criação de centenas de postos de trabalho… E já não 
precisamos de boas estradas, nem sequer de bons caminhos, e como uma viagem do Porto a Lisboa demora pelo 
menos 5 dias, as pessoas podem aproveitar para tirar umas férias cá dentro…
Um novo aeroporto? Nem pensar! Já viram o dinheiro que se gasta só em combustível? Queremos o primitivo Cam-
po Internacional de Aterragem que funcionava em Alverca e não queremos aviões que gastem gasolina, porque não 
há petróleo no Beato. Quem não se lembra do primeiro vôo bem sucedido de um balão de ar quente que se chamava 
passarola e foi construído por Bartolomeu de Gusmão, um português nascido no Brasil colonial que voou em 8 de 
Agosto de 1709 na corte de Dom João V de Portugal, em Lisboa? E não precisou de nenhum aeroporto! Porque diabo 
temos de gastar tanto dinheiro num aeroporto, se nem sequer fabricamos aviões?
Nova ponte sobre o Tejo? Só de doidos! Quem é que está a pensar atravessar a ponte de carro? E ainda por cima a 
pagar portagem. Já pensaram na beleza de atravessar o Tejo nos botes cacilheiros, catraios ou nas faluas, a remos 
ou à vela, sentindo o ar fresco das águas, praticando ginástica enquanto remamos, e da vertente económica com a 
criação de empresas para produzir barcos de madeira que é a matéria-prima nacional, elevando a nossa alma de 
navegadores e marinheiros, buscando novas alternativas na “outra margem”. E foi por esta razão que em 1876 o 
Engenheiro Miguel Pais viu rejeitada a construção desta travessia. Eis aqui a prova mais do que evidente de como se 
pode poupar dinheiro e obter ganhos em saúde.
Mais estradas? Para quê? E para quem? Só os modernistas, os donos de grandes carros é que querem as Auto-
Estradas. Já pensaram nos custos de combustível para efectuar uma viagem entre o Porto e Lisboa? E quanto paga-
mos de portagens? Será que ninguém sabe a quantidade de impostos que pagamos por um carro? É o imposto de 
circulação, imposto automóvel, seguros disto e daquilo, os acidentes o stress enfim tanto dinheiro gasto sem nenhum 
interesse. Antigamente, por alturas de 1709 os transportes mais utilizados eram as carroças, burros e cavalos, que 
apesar dos detritos que deixavam tinham a particularidade de adubar a terra. Nessa altura era impensável gastar 
dinheiro na compra e colocação de sinais de trânsito. Bons tempos de poupança! E porque não utilizar a bicicleta? 
Caminhar pelas velhas ruas de terra batida e de paralelepípedo? Faz bem á saúde, é económico, não paga todas 
aquelas mordomias e impostos, evita-se a importação dos carros e do petróleo, os acidentes graves, as reparações 
e manutenções, e ainda, aproveitamos a nossa forte tradição para produzir as bicicletas, desenvolvendo esta impor-
tante indústria ecológica.
Eis pois algumas medidas que a serem tomadas em conta por estes sábios a que alguns imbecis chamam “brigada 
do reumático” e de “velhos do Restelo” (sem relação ao futebol) conseguiríamos a solução para o nosso problema e 
quem sabe um exemplo para a Europa e para a pátria do tio Sam. 
Ah… grandes crânios que estiveram tanto tempo na prateleira escondidos de todos nós os pagadores contribuintes e 
endividados, que com tanta sabedoria já poderiam ter ajudado o país a ir para a frente… Bem hajas Internet, porque 
foi através de ti que descobrimos que afinal de contas, as contas são tão fáceis de resolver. E eu que pensava que 
estávamos no fim do mundo!

Dependentes 
da 
informação!
Sérgio Oliveira, Director
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No II Workshop sobre dependências organizado e 
promovido pelo Núcleo de Formação do Departa-
mento de Monitorização, Formação e Relações Inter-
nacionais, do Instituto da Droga e da Toxicodepen-
dência, Manuel Cardoso, abriu o debate com a apre-
sentação da lei que atribui as novas competências ao 
IDT em matéria dos problemas ligados ao uso nocivo 
do álcool. 
E foi este o mote para que Manuel Cardoso falasse de alguns con-
ceitos que transmitidos de forma errada são indutores de grandes 
confusões. Falou ainda sobre os diversos estudos existentes já 
com conceitos europeus, e que para serem comparáveis devem 
ter os mesmos parâmetros. Citou alguns exemplos bem recentes, 
em que “ o simples facto de uma pessoa ter experimentado uma 
vez na vida não pode ser considerado um toxicodependente”…è 
preciso saber ler os estudos para poderem ser correctamente in-
terpretados e divulgados. Não se podem confundir os conceitos 
de incidência e de prevalência, e muitas vezes estes conceitos até 
são “confundidos” por alguns técnicos que assim os fazem chegar 
á comunicação social. Manuel Cardoso respondendo às perguntas 
dos jornalistas, não deixou de referir os principais objectivos e a 
estratégia para a minimização dos efeitos nocivos do álcool, iden-
tificando cinco prioridades de intervenção:
Proteger jovens, crianças e crianças por nascer; Reduzir o número 
de feridos e mortos devidos a acidentes de viação provocados pelo 
álcool; Prevenir os efeitos nocivos do álcool nos adultos e reduzir 
as repercussões negativas no local de trabalho;. Informar, educar 
e sensibilizar para as consequências dos padrões de consumo de 
bebidas; e finalmente, desenvolver, apoiar e manter uma base de 
dados comum. A complementar os objectivos traçados, pela estra-
tégia de intervenção e das metas a atingir, Cristina Ribeiro, fez uma 
apresentação sobre os dados e as consequências  do uso abusivo 
do álcool referindo a União Europeia como uma  das regiões do 
mundo com a proporção mais alta de consumidores de álcool e 
com mais altos níveis de consumo de álcool per capita.
Baseado na revisão de estudos existentes, os custos totais tangí-
veis provocados pelos problemas ligados ao álcool na União Eu-
ropeia foram estimados em 125 biliões de euros, o equivalente a 
1.3% do PIB. Os custos intangíveis relacionados com o sofrimento 
e perda de vidas que ocorrem devido aos danos associados à cri-
minalidade, de natureza social e de saúde causados pelo álcool 
foram estimados em 270 biliões de euros.
As perdas de produtividade pelo absentismo, pelo desemprego e 
pela perda de anos de vida laboral devido a morte prematura, atri-
buíveis ao álcool, são da ordem dos 60 biliões de euros.
Todos estes dados económicos justificam a preparação e imple-

mentação de planos e estratégias a nível europeu que tenham 
como objectivo a redução dos danos relacionados com o álcool e 
uma análise do impacto económico determinado pelo consumo de 
álcool.
No que diz respeito à saúde, o álcool é um determinante de saúde, 
responsável por 7,4% de todas as incapacidades e mortes prema-
turas na União Europeia. Ao medir o impacto do álcool através dos 
Anos de Vida Ajustados por Incapacidade (DALYs), este corres-
ponde ao terceiro entre vinte e seis factores de risco de doença 
na UE. 
O consumo excessivo de álcool pode levar  a cerca de 60 doen-
ças: fígado (hepatite alcoólica, esteatose, cirrose, cancro do fíga-
do), acidentes de viação mortais ,  impotência (afecta 25% dos 
alcoólicos), infertilidade, hipertensão arterial, síndroma alcoólico 
fetal (atraso mental, cardiopatia, alterações faciais), dificuldade 
de aprendizagem, mau rendimento escolar, depressor do Sistema 
Nervoso (cérebro, cerebelo), alterações do comportamento (psi-
coses, encefalopatias), depressão, ansiedade, anemia, cancro do 
esófago, faringe, boca, laringe, fígado, pâncreas, polineuropatias, 
úlcera péptica, gastrite, varizes no esófago, pancreatite aguda e 
crónica, miocardiopatia, miopatia, violações, violência doméstica 
(40-70%), quedas acidentais, ,acidentes de trabalho , perda de pro-
dutividade, absentismo, sexo desprotegido (co-factor na epidemiol-
gia da transmissão do VIH), insucesso escolar. 
No que se refere a mortalidade, o álcool é responsável por cerca 
de 195000 mortes por ano na UE. A percentagem de mortes atri-
buíveis ao álcool é maior nas idades compreendidas entre os 15 
e os 29 anos e é mais elevado no sexo masculino (cerca de 25 a 
30% do número total de mortes) que no sexo feminino (10 a 15%). 
O impacto na saúde inclui cerca de 17000 mortes por ano devido a 
acidentes rodoviários, 2000 homicídios (4 em cada 10 de todos os 
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assassinatos e mortes violentas), 10000 suicídios (1 em cada 6 de 
todos os suicídios), 45000 mortes de cirrose hepática, 50000 mor-
tes por cancro e 17000 mortes devido a problemas neuropsiquiá-
tricos, bem como 200000 episódios de depressão (7% de todos os 
episódios depressivos). O custo de tratamento destas doenças é 
estimado em 17 biliões de euros, juntamente com 5 biliões gastos 
no tratamento e na prevenção do consumo nocivo e da dependên-
cia do álcool. 
Cerca de 23 milhões de cidadãos europeus são dependentes de 
álcool e o risco da dependência de álcool aumenta com o aumento 
do consumo. Os jovens adultos estão particularmente em risco e 
metade das pessoas que se tornam dependentes, tiveram o seu 
primeiro consumo há aproximadamente dez anos.
Cerca de 90% dos estudantes de 15 e 16 anos beberam álcool em 
algum momento da sua vida, começando em média aos 12 ½ anos 
de idade, e embriagando-se pela primeira vez aos 14 anos. Mais 
de 1 em 8 (13%) dos jovens entre os 15 e os 16 anos embriagaram-
se mais de 20 vezes, e mais de 1 em 6 (18%) tiveram consumo 
tipo “binge drinking” (5 ou mais bebidas numa única ocasião três 
ou mais vezes no último mês). A maior parte dos países europeus 
apresentam uma subida no “binge-drinking” para os rapazes e tam-
bém para as raparigas.

Estratégias Europeias perante 
os Problemas Ligados ao Álcool
A Comissão Europeia adoptou uma Estratégia da UE para apoiar 
os Estados-Membros na minimização dos efeitos nocivos do ál-
cool. Esta Estratégia concentra-se na prevenção e na redução 
dos padrões imoderados e extremos de consumo e no consumo 
de álcool pelos jovens menores, bem como em algumas das suas 
consequências mais nefastas, tais como os acidentes de viação 
provocados pelo álcool e a síndrome alcoólica fetal. 
Na Estratégia apresentam-se as modalidades segundo as quais a 
Comissão pode continuar a apoiar e complementar as políticas de 
saúde pública nacionais e tendo em conta a heterogeneidade das 
culturas e dos padrões de consumo de bebidas alcoólicas na UE. 
Este compromisso da Comissão relativo à continuação e ao de-
senvolvimento de acções no âmbito das suas competências, em 
conjunto com a elaboração de uma lista de boas práticas aplicadas 
em vários Estados-Membros e a criação do Fórum Europeu so-
bre Álcool e Saúde, constituem a trave-mestra de uma estratégia 
abrangente com vista a minimizar os efeitos nocivos do álcool na 
Europa.

A Estratégia identifica 5 prioridades de intervenção: 
1. Proteger jovens, crianças e crianças por nascer;

2. Reduzir o número de feridos e mortos devidos a acidentes de 
viação provocados pelo álcool;

3. Prevenir os efeitos nocivos do álcool nos adultos e reduzir as 
repercussões negativas no local de trabalho;

4. Informar, educar e sensibilizar para as consequências dos pa-
drões de consumo de bebidas alcoólicas nocivos e perigosos, 
bem como para os padrões de consumo aceitáveis;

5. Desenvolver, apoiar e manter uma base de dados comum.

A evidência demonstra eficácia de políticas que regulam a acessi-
bilidade às bebidas alcoólicas nomeadamente junto da população 
jovem com medidas como sejam a definição da idade mínima legal 
de aquisição e o reforço do controlo e responsabilidade dos que 
as servem.
O impacto das políticas dirigidas para a educação e sensibilização 
pública também é importante mas deverão ser sempre integradas 
com outras medidas e nunca isoladas. As campanhas desempe-
nham um papel particular no reforço da consciencialização da co-
munidade dos problemas ligados ao uso do álcool e na preparação 
de terreno para intervenções específicas e podem modificar com-
portamentos se combinado com outras medidas importantes como 
o cumprimento da legislação e fiscalização adequadas.
A publicidade e o marketing têm um impacto significativo na pro-
moção do consumo do álcool junto dos jovens. Por esse facto po-
dem levar a consequências e danos associados ao aumento dos 
consumos de bebidas alcoólicas pelo que deverão estabelecer-se 
medidas de controlo e regulação. 
Estas estratégias são também mais eficazes quando apoiadas por 
programas de prevenção comunitários.
Há que destacar ainda o impacto de intervenções breves na redu-
ção de consumos excessivos de álcool, particularmente nos Cuida-
dos de Saúde Primários.
Após a detecção dos consumos, as intervenções breves corres-
pondem, em termos de evidência, ao tipo de abordagem mais efi-
caz no contexto de consumo de risco e nocivo a nível dos Cuidados 
de Saúde Primários.

Intervenção Nacional em matéria de Álcool:
Tendo como referência, quer a Estratégia Europeia, quer o Plano 
Nacional de Saúde, a Estratégia Nacional baseia-se em quatro pi-
lares fundamentais:
Coordenação – Publicação a 28 de Abril de 2010 em Diário da Re-
pública, o Decreto-Lei nº40/2010 que reorganiza as estruturas de 
Coordenação do combate à droga e à toxicodependência, alargan-
do as respectivas competências à definição e à execução de polí-
ticas relacionadas com o uso nocivo de álcool nomeadamente de 
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salientar a criação do Conselho Interministerial para os Problemas 
da Droga, Toxicodependências e também para o Uso Nocivo de 
Álcool, ao qual compete coordenar a definição e a eficaz execução 
de politicas relacionadas com a droga, as toxicodependências e o 
Uso Nocivo de Àlcool.
Diagnóstico/ponto de situação
Apresentação de um diagnóstico da situação tão completo quanto 
possível actual e que suporte as medidas a serem propostas nos 
Planos Nacional e de Acção para os próximos anos.

Plano Nacional para a Redução 
dos Problemas ligados ao Álcool 
Apresentação junto da tutela de uma proposta de Plano Nacional 
para o Álcool que tem em conta o diagnóstico de situação nacional 
e que vai ao encontro das prioridades definidas na Estratégia da 
UE para a minimização dos efeitos nocivo do álcool Este Plano 
Nacional para o Álcool, terá como Horizonte 2012.

Rede de Referenciação para 
os Problemas ligados ao Álcool
Apresentação de uma proposta de arquitectura de rede que per-
mita garantir a detecção, abordagem, tratamento, reabilitação e a 
reinserção adequados para os indivíduos com consumo de risco 
e nocivo de álcool e para os doentes alcoólicos, assim como para 
os PLA.

Fórum Álcool
Á semelhança do que está a acontecer na Comissão tem-se vindo 
a implementar um fórum de discussão onde se pretende que sejam 
debatidos, pelos vários interessados (Estado, através de todos os 
ministérios com intervenção nestas matérias; ONG’s, operadores 
económicos a titulo de exemplo) aspectos relacionados com o de-
senvolvimento de boas práticas de modo a evitar os Problemas 
Ligados ao Álcool assim como identificar e minimizar todas as si-
tuações que poderão condicionar danos ligados ao álcool junto da 
população.

Intervenção Nacional em 
matéria de Álcool e Jovens:
A evidência da imaturidade de determinados órgãos e sistemas en-
tre os quais o sistema nervoso central durante a adolescência leva 
a que o consumo de álcool nos jovens esteja associado a danos 
cerebrais e neurocognitivos com implicações na aprendizagem e 
no desenvolvimento intelectual sendo que este défice pode afectar 
o indivíduo até à idade adulta. Para além do compromisso de me-
mória, aprendizagem, raciocínio pode ocorrer agressividade, de-

pressão, ansiedade e até o suicídio. Se o início do consumo for re-
tardado em 5 anos, o risco de um jovem vir a sofrer problemas com 
o álcool é reduzido em 50%. Os jovens que fazem consumos tipo 
binge entre os 18-24 anos e que consomem tipo binge uma vez por 
semana têm mais problemas a nível escolar e futuramente de em-
pregabilidade e dificuldade em obter independência financeira. Os 
jovens são portanto mais susceptíveis de sofrer problemas físicos, 
emocionais e sociais relativamente ao seu consumo de álcool. 
O consumo de alto risco de bebidas alcoólicas está ainda fortemen-
te relacionado também com violência, comportamentos sexuais de 
risco, gravidez não desejada, acidentes de viação e outros. 
Os custos económicos, sociais e de saúde dos problemas ligados 
ao álcool entre os jovens constituem um significativo fardo para a 
sociedade.

O Plano Nacional para a Redução dos Problemas Ligados ao Álco-
ol pretende responder aos desafios que se colocam, nomeadamen-
te o aumento de determinados padrões de consumo de álcool nas 
camadas mais jovens da população, para além de uma intervenção 
mais abrangente em todos os sectores da população que viven-
ciam as consequências associadas ao consumo de álcool. Assim o 
objectivo primordial no que se refere aos jovens será o de reduzir 
os padrões nocivos de consumos de álcool juvenis e as suas con-
sequências apresentando várias áreas de intervenção prioritárias 
que vão de encontro ás definidas pela Estratégia Europeia, nome-
adamente no que se refere a proteger jovens, crianças e crianças 
por nascer. 
As linhas de acção integram medidas abrangentes como sejam o 
apoio ao desenvolvimento de programas educacionais de nível na-
cional e elaboração de materiais técnico-pedagógicos no âmbito 
da educação para a saúde, promoção de intervenções formativas 
dirigidas a profissionais e outros interventores assim como a pro-
posta de alteração da idade legal para a compra e o consumo de 
bebidas alcoólicas em locais públicos, de 16 para 18 anos e a pro-
moção da fiscalização nos locais de consumo e venda de bebidas 
alcoólicas. 
A Promoção da saúde e a educação para a saúde das populações 
com promoção de hábitos saudáveis de vida é essencial particular-
mente em determinados grupos como é o caso dos jovens devendo 
ainda ser destacado, o reforço da fiscalização para assegurar a 
rigorosa aplicação das leis actualmente em vigor salientando-se 
a título de exemplo, o controlo do cumprimento das normas legais 
relacionadas com a comercialização de bebidas alcoólicas e con-
dução de veículos e, sempre que considerado necessário em fun-
ção do diagnóstico de situação, a proposta de revisão da legislação 
actual.
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Os jovens de Lisboa com idades 
compreendidas entre os 16 e os 
30 anos, com uma média de 25,9 
euros, e os do Porto, com 14,55 
euros, são os que mais gastam na 
noite, durante os fins-de-semana, 
revela o estudo do Irefrea (Ins-
tituto Europeu para o Estudo de 
Factores de Risco em Crianças e 
Adolescente) apresentado em 28-
4-2010 em Aveiro por Fernando 
Mendes, presidente da rede em 
Portugal, numa iniciativa da Junta 
de Freguesia da Vera-Cruz.
O estudo foi realizado em dez ci-
dades portuguesas - Lisboa, Por-
to, Aveiro, Coimbra, Viana do Castelo, Viseu, Odivelas, Funchal, Ponta 
Delgada e Angra do Heroísmo - em 2007, abrangendo um universo de 
150 indivíduos em cada uma das cidades.
Coimbra é a terceira cidade onde os jovens gastam mais dinheiro du-
rante o fim-de-semana, na noite, com uma média de 14,32 euros, logo 
seguida de Aveiro (12,23), Viana do Castelo (10,98) e Viseu (9,23).
São, no entanto, os jovens do Porto e de Aveiro os que têm mais po-
der de compra, segundo o estudo: à pergunta quanto dinheiro tens por 
ano?, os do Porto responderam que possuem 21467 euros, logo segui-
dos dos de Aveiro, com 7896 euros. A grande distância situam-se os de 
Coimbra, com 4590 euros, seguidos dos de Viseu, com 3841, e Viana 
do Castelo, com 3529 em último lugar, estão os de Lisboa com apenas 
1331 euros.
Apesar desta realidade, o estudo considera que o impacto da vida 
nocturna na economia da cidade é pouco, com excepção para a área 
do Bairro Alto (Lisboa) e das semanas académicas, apontando como 

malefícios o aumento do tráfico 
de substâncias ilegais (droga), 
aumento do ruído ao fim da noi-
te, perturbação dos vizinhos e 
queixas por falta de policiamento, 
para além de brigas e escaramu-
ças nas cidades mais populosas, 

junto de áreas de tomada de táxis por efeitos da embriaguez. Os jovens 
de Lisboa e os de Coimbra são os que passam mais horas nos bares ou 
discotecas por noite (6,42 horas e 6,28 horas, respectivamente, longe 
das 5,94 horas dos frequentadores da noite de Viana do Castelo e das 
5,87 horas dos jovens do Porto. Em Aveiro gastam-se 5,11 horas na 
noite e em Viseu apenas 4,88 horas. Lisboa e Aveiro são as localidades 
onde os jovens passam por mais bares (ou discotecas) na noite durante 
o fim-de-semana. Na capital do país os jovens entre os 16 e os 20 anos 
inquiridos no estudo frequentam por noite, em media, 3,8 bares e em 
Aveiro 3.01 bares. Segue-se Coimbra   com 2,64 bares, e Viana do 
Castelo com 2;53bares. Só depois aparece o Porto (2,45) e Viseu (2,33 
bares). A maioria dos frequenta-
dores da noite nas dez cidades  
portuguesas abrangidas pelo es-
tudo são
estudantes, com uma idade me-
dia de 21 anos, e os de Viana do 
Castelo são os que saíram mais 
vezes à noite no espaço de uma 
mês, 7,88 vezes. No Porto saíram 
7,02 vezes e em Lisboa 3,15 ve-
zes.

 IREFREA lança um  
estudo sobre as 10  
cidades portuguesas

 IREFREA



A nova análise conjunta OEDT–Europol aborda as cada vez mais so-
fisticadas técnicas de ocultação e contrabando de cocaína destinada 
ao mercado europeu. O estudo intitulado Cocaína: uma perspectiva 
da União Europeia no contexto global , publicado, em 29-4-2010 dá 
uma visão de como a cocaína é produzida e introduzida na UE pela 
via do tráfico, os intervenientes, as rotas e a dimensão do problema 
na Europa. São também analisadas algumas das iniciativas de redu-
ção da oferta levadas a cabo a nível Europeu.
O relatório faz referência a uma técnica inovadora que consiste em 
incorporar a pasta base ou cloridrato (HCI) de cocaína noutros mate-
riais (ex.: cera, plástico, roupa), procedendo depois à sua extracção 
em laboratórios especiais instalados em território da UE. Segundo o 
relatório, cerca de 40 destes denominados laboratórios de “extrac-
ção secundária” de cocaína foram desmantelados na UE em 2008, 
uma matéria de crescente preocupação para as duas agências eu-
ropeias. Estes laboratórios diferem dos encontrados na América do 
Sul, que fabricam pasta base de cocaína ou HCI a partir das folhas 
ou pasta de coca.
A Europa tornou-se um destino importante para a cocaína produzida 
na América do Sul. Em 2007, cerca de 73 800 apreensões, levadas 
a cabo pelos Estados-Membros da UE, Croácia, Turquia e Noruega, 
resultaram na intercepção de quase 77 toneladas de cocaína. Estes 
números valeram à Europa um terceiro lugar no ranking de quantida-
de de cocaína confiscada em todo o mundo, logo a seguir à América 
do Norte e à América do Sul. 
Com uma proporção significativa da produção global de cocaína 
destinada agora à Europa, surgiram novas rotas de tráfico que cru-
zam o Atlântico. O relatório descreve as três principais rotas de trá-
fico de cocaína com a Europa como destino (rota do Norte, Central, 
Oeste Africana). Além disso, evidencia o facto de os dados de que 
as autoridades dispõem apontarem para uma mudança dos pontos 
de desembarque nas principais regiões, que funcionam como portas 
de entrada na Europa — a Península Ibérica e a região flamengo-
holandesa (Bélgica e a Holanda) — bem como para a extensão das 
redes de tráfico para leste. De acordo com o relatório, isto aumenta 
o risco de o consumo de cocaína se estender para os países da 
Europa Central e Oriental, que até à data, têm sido comparativa-
mente menos afectados (consultar o Relatório anual do OEDT 2009:  

a evolução do fenómeno da droga na Europa). 
Num comentário ao relatório, Wolfgang Götz, Director do OEDT de-
clarou: “O consumo de cocaína e os problemas associados a esta 
droga aumentaram de forma significativa na Europa desde os me-
ados da década de 1990, com registos de cerca de três milhões de 
adultos jovens que afirmam ter consumido cocaína no último ano. 
São especialmente preocupantes os resultados das nossas mais re-
centes análises que ilustram a sofisticação e inovação crescentes 
dos traficantes de cocaína para contornar a lei, e o risco de que a 
crescente oferta de cocaína leve à sua difusão nos países da Europa 
Central e de Leste.
Durante o ano de 2007, as apreensões mundiais de carregamentos 
ilícitos de permanganato de potássio — o precursor químico utiliza-
do na produção de cocaína — atingiram um total de 153 toneladas 
(101 toneladas em 2006). A Colômbia foi responsável por 94 % das 
apreensões de 2007 (144 toneladas). O Órgão Internacional de Con-
trolo de Estupefacientes (INCB) monitoriza o tráfico internacional (e 
o desvio) desta substância química, sendo a América do Sul sujeita 
a um escrutínio especial. Com a vigilância apertada em casa, os 
importadores de permanganato de potássio ilícito da América do Sul 
podem estar a usar a África como território de passagem, refere o 
relatório. Também é possível que os países do Oeste Africano es-
tejam a ser usados para levar a cabo os procedimentos finais da 
produção de cocaína.
O Director da Europol, Rob Wainwright afirmou: “A Europol trabalha 
em estreita colaboração com as autoridades dos Estados Membros 
da UE, facultando assistência local a investigadores, desmantelan-
do laboratórios de cocaína e dando apoio a análises operacionais. 
Através do nosso Projecto Cola, ajudamos os países a prevenir ou a 
combater a criminalidade mediante a recolha de informações sobre 
organizações criminosas suspeitas de envolvimento na produção, 
no processamento ou tráfico de cocaína. Desta forma, mantemos 
as agências das autoridades da UE a par dos novos métodos de 
tráfico de cocaína e alertamos para as tendências mundiais de con-
trabando”.
Actualmente, a maioria da cocaína que circula no mundo é produ-
zida a partir da coca cultivada na Colômbia, país em que a planta 
tem uma importância chave na economia local. Várias medidas têm 
sido desenvolvidas e apoiadas pela UE e os seus Estados-Membros 
várias medidas para impedir o cultivo de coca e oferecer aos agricul-
tores que a cultivam meios de subsistência alternativos. No entanto, 
a concentração da propriedade da terra e a persistência do conflito 
armado dificultam a eficácia da acção a longo prazo. Embora subli-
nhando a necessidade de intensificar os esforços de intercepção de 
cocaína, o relatório não deixa de apresentar argumentos a favor de 
iniciativas complementares que abordem as causas subjacentes ao 
favorecimento da produção e do tráfico de cocaína. 

“Cocaína em  
laboratório
na UE”

OEDT e Europol



OEDT e Europol

“As novas 
drogas no 
mercado”



Temos um português director executivo de um organismo como o 
MAOC. Pergunto-lhe o que poderá isso representar e de que for-
ma se cruzou com a actual actividade… Já tinha algum passado 
ligado à redução da oferta na área das drogas?
José Ferreira Leite (JFL) – Já… Sou funcionário da Polícia Judiciária 
há 30 anos e fui subdirector e director do Departamento de Combate à 
Droga, portanto, já havia esses antecedentes. Antes de vir para aqui, 
era precisamente director da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico 
de Estupefacientes. Digamos que, em termos de efeitos de trabalho, 
mudou essencialmente o sítio, mais do que outra coisa qualquer e, ob-
viamente, o tipo de trabalho, uma vez que o MAOC não faz investigação 
criminal. É antes uma base de colaboração para efeitos de operações.

Corresponde a uma espécie de observatório?
JFL – Não! Quase diria que se posiciona no extremo oposto. A finali-
dade última, e cito um documento que o resume: “as partes do acordo 
cooperarão, através do Centro, para a supressão do tráfico ilícito de 
estupefacientes, por mar e por ar através do Atlântico e com destino à 
Europa e Costa Marítima da África Ocidental, com a possibilidade de 
alargar as suas operações à bacia do Mediterrâneo Ocidental”. Através 
do Centro, o que as partes fazem é recolher e analisar informação para 
auxiliar na determinação dos melhores resultados operacionais, o que 
quer dizer que só necessitamos da informação que é precisa para a 
operação; dinamizar a produção de informações através da troca recí-
proca destas e de forma apropriada com a Europol. O que quer dizer 
que deveremos, face a qualquer informação que nos é transmitida, pro-
curar desenvolvê-la e dinamizá-la, ou seja, colocá-la em prática; e afe-
rir a disponibilidade dos seus meios, de modo a facilitar as operações 
de interdição. Em suma, receber informação para operações, dinamizar 
e enriquecer essa informação para operações e coordenar meios para 
as operações.

Isto resulta de um acordo de cooperação entre vários países…
JFL – Exactamente, de um acordo internacional. O MAOC é uma or-
ganização internacional entre sete países: Portugal, Espanha, Itália, 
Holanda, Reino Unido, Irlanda e França. Os trabalhos preparatórios 
tiveram início no ano 2005 e foi possível, em 2007, procedermos à as-
sinatura do acordo. O processo da entrada em vigor do acordo exigia 
um mínimo de três ratificações, que já foram obtidas, e desde o dia 
2 de Abril deste ano, O MAOC tem personalidade jurídica, o que não 
acontecia antes, funcionando até então de uma aplicação prévia deste 
acordo. À partida, para além dos países, temos consagrada uma liga-
ção à Europol, o que tem alguma lógica porque, sendo os subscritores 
do acordo países da UE, pertencem à Europol. O objectivo fundamental 
consiste então em tentar impedir, através das operações, o tráfico tran-
satlântico essencialmente de cocaína, seja ele destinado à Europa ou 
a África Ocidental ou passe por este território.

“O sucesso das 
operações marítimas 
de combate ao tráfico  
é total”

Entrevista a José Ferreira Leite, director executivo do (MAOC-N)

O Centro de Análise e Operações Marítimas – Narcó-
ticos foi criado por Acordo celebrado em Lisboa, em 
30 de Setembro de 2007, entre Portugal, Reino Unido, 
Holanda, Espanha, Irlanda, França e Itália, durante 
a Presidência Portuguesa da União Europeia. O Cen-
tro tem assumido um papel de extrema relevância 
na cooperação para a supressão do tráfico ilícito de 
estupefacientes por mar e por ar através do Atlântico 
com destino à Europa e costa marítima da África Oci-
dental, com a possibilidade de alargar as suas opera-
ções à bacia do Mediterrâneo Ocidental.
Trata-se de um centro operacional de partilha de in-
formação e gestão conjunta de meios aéreos e marí-
timos para o combate ao tráfico por via marítima na 
área do Atlântico Norte e Centro e Sul. O Acordo fala 
em todo o Atlântico e já tivemos um caso em que a 
intercepção foi junto às costas da África do Sul -. Oes-
te (África Ocidental) e constitui a principal resposta 
operacional articulada da Europa ao tráfico maríti-
mo de drogas da América do Sul, com passagem pela 
África Ocidental.
O MAOC é actualmente dirigido por um português, 
de nome José Ferreira Leite. Dependências esteve 
nas instalações desta organização, em Lisboa, onde 
entrevistou o director executivo de um organismo 
que opera ao nível da redução da oferta e se constitui 
essencialmente face ao alerta provocado pelo tráfico 
de cocaína oriundo daquelas paragens com destino 
à Europa.



Entrevista a José Ferreira Leite, director executivo do (MAOC-N)

A cooperação resume-se apenas às partes do acordo?
JFL – O aspecto da cooperação é algo também consagrado não só 
entre as partes do acordo mas igualmente com quaisquer outros países 
ou organizações internacionais que participem neste “combate”.

Onde se incluem outros continentes?
JFL – Sim, inclusivamente outros continentes. E daí também prevê a 
figura do observador, que é qualquer Estado ou organização interna-
cional que partilhe os mesmos objectivos e que pode ser convidado a 
tornar-se observador. A nível de organizações, temos a Europol, quase 
um observador por natureza, a Comissão Europeia e o Gabinete das 
Nações Unidas para a Droga e para o Crime. Em termos de países, 
temos europeus como é o caso da Grécia ou da Alemanha mas igual-
mente africanos, como Marrocos e Cabo Verde mas ainda os EUA atra-
vés da Joint Interagency Task Force / South. Como sabe os Estados 
Unidos, a este nível, não intervêm directamente enquanto Estado mas 
sim através de organizações. É só para evitar qualquer leitura errada e 
está já em fase adiantado o processo de candidatura do Brasil. No seio 
do tal objectivo do tráfico transatlântico interessa pois cooperar não só 
com países europeus mas também com africanos e americanos, o que 
temos feito.

Como descreve o funcionamento na prática deste organismo e 
das suas operações?
JFL – O funcionamento é assegurado essencialmente através dos ofi-
ciais de ligação, que assumem uma dupla função: representar o seu 
país, canalizando para aqui informação proveniente dos países e vice-
versa e participarem no Centro de Operações onde, sem porem em 
causa os interesses de cada país, existe um trabalho colectivo. Qual-
quer informação que chegue tem que ser passível de ser distribuída a 
todos. De outra forma, não desenvolvemos a operação…

A operação é pensada por todos…
JFL – Sim, é pensada por todos. Cabe a quem fornece a informação 
expurgá-la e retirar tudo o que não é necessário para nós. Nós não 
precisamos de saber quem é a fonte da informação ou o que têm numa 
investigação… Só precisamos de saber o estritamente necessário para 
a operação. Quando isso é comunicado ao Centro de Operações, uma 
das primeiras tarefas dos Oficiais de Ligação consiste em contactarem 
com os respectivos países e verem se existe alguma redundância, ou 
seja, se já algum estará a investigar alguma situação que se encaixe 
ali. Se já houver alguma indicação de possível localização da embarca-
ção, verem os meios navais disponíveis.

Esses meios podem ser tanto dos países do MAOC como do país 
que forneceu a informação?
JFL – Sim, ou até de qualquer outro país que se disponha a cooperar…

Mas haverá sempre uma coordenação do MAOC?
JFL – Sim, isso verifica-se sempre. Posso dizer-lhe que numa das úl-
timas operações foi a marinha do Gana que fez a intervenção. Desde 
que estejam dispostos a cooperar e tenham a possibilidade de desen-
cadear os respectivos procedimentos judiciais, é para nós uma maravi-
lha porque é isso que procuramos fazer. A partir deste momento, vai-se 
seguindo uma coordenação constante, acompanhando a evolução da 
situação, até que, quando as coisas correm bem, chega o momento em 
que se decide que a intervenção vai ser feita por determinado país, que 
tem certos meios disponíveis. E desenvolve-se uma série de procedi-
mentos “normais” que a legislação obriga, se for caso de usar o Artigo 
17 da Convenção das Nações Unidas, pedir as autorizações de aborda-
gem ao país do pavilhão e todas as fases judiciárias que se sigam.

É habitual enfrentarem barreiras diplomáticas no seio de inter-
venções que tenham a ver com países externos ao MAOC?
JFL – Até ao momento não. Tem sido fácil… A legislação não é pro-
priamente muito fácil… Temos possibilidade de ultrapassar algumas 
restrições diplomáticas que, pontualmente, possam existir entre um 
estado e outro, uma vez que temos esta participação toda. Se houver 
alguma restrição diplomática num determinado país e momento, pode-
mos tentar ir por outro país que não as tenha. Por outro lado, porque 
em todos os aspectos relacionados com o Artigo 17 das Nações Unidas 
existem pontos de contacto nacionais e que trabalham essencialmente 
numa base operacional, essa não tem sido uma questão que se tenha 
levantado especialmente.

É competência do MAOC proceder à vigilância das embarca-
ções?
JFL – Sim, a partir do momento em que a embarcação é detectada ou 
comunicada, uma das coisas que procuramos ter, seja por meios aére-
os ou navais, é o controlo de qualquer forma de embarcação. O valor 
acrescentado que o MAOC trouxe, na minha opinião, é a possibilidade 
de rapidamente se conseguirem conjugar os meios disponíveis, o que 
seria quase impossível se cada um estivesse no seu país.

Ao longo dos últimos anos, falou-se insistentemente na necessi-
dade de controlar o tráfico da cocaína e a sua entrada na Europa. 
Será esta a resposta ideal para o vazio até então existente?
JFL – Eu considero-a… Aliás, tem vindo a ser mencionada como uma 
das formas de aplicação das orientações da UE para a associação mul-
tilateral regional. Ou seja, estamos aqui face a um problema essencial-
mente regional dos países deste lado da Europa e que, dentro dessas 
orientações, se juntaram para fornecer essa resposta. Mais tarde, ora 
em curso esta discussão do Pacto Europeu para o combate ao tráfico 
internacional de droga, ora cocaína, ora heroína, onde o MAOC vem 
expressamente mencionado como algo a desenvolver e a estabelecer 



em termos de rede, talvez “contando com uma espécie de ‘guarda chu-
va’ por parte da Europol enquanto uma espécie de “guarda-chuva” da 
Europol.

Portugal continua a ser uma das principais portas de entrada des-
tas substâncias na Europa?
JFL – O problema, neste momento, é que ninguém sabe muito bem 
quais são as portas de entrada. Tem havido uma quebra de apreensões 
em todos os países. Eventualmente, ou o Inverno foi muito duro para o 
tráfico por via marítima e voltaremos a tê-lo agora, na Primavera e, pelo 
menos, o número de informações já tem subido de há um mês para 
cá. Mas pode também significar que outras rotas estão a ser utiliza-
das, mais do que a clássica rota para a Península Ibérica. Sendo certo 
que, neste momento, andam todas as pessoas deste e do outro lado do 
Atlântico, a tentar detectar quais são essas possíveis rotas.

E as proveniências?
JFL – As proveniências mantêm-se. Pode variar por sair de porto 
brasileiro, da Argentina, da Venezuela ou das Caraíbas mas as pro-
veniências estão delimitadas. E daí também termos cá o observador 
representado permanentemente, que é a Força Tarefa dos EUA em 
Key West, precisamente para termos essa ligação constante quanto 
à origem. No mesmo sentido, a ideia do Governo Brasileiro consiste 
em colocar também uma pessoa fisicamente cá, enquanto observador 
do MAOC, para fazer essa ligação. Digamos que existe essa noção de 
parte a parte de que é importante começar a tentar o controlo à partida 
porque o objectivo último é fazer a intercepção. Foi para isso que o 
MAOC foi criado. talvez “... porque o objectivo é fazer a intercepção, 
sempre que possível de forma a permitir a continuação das investiga-
ções, pois o objectivo último é desmantelar os grupos organizados. Foi 
para isso que o MAOC foi criado.

E os meios disponíveis… são os possíveis ou os desejados?
JFL – Os meios disponíveis são todos os que os países têm. São 
muitos. Temos tido toda a colaboração das marinhas ou, no caso de 
Espanha, através da Guarda Civil e das alfândegas, no caso de Itália 
através da Guarda Finanças. Temos tido todas as respostas possíveis 
e imaginárias, inclusive na África Ocidental. talvez “...África Ocidental o 
que, em última instância, corresponde também a um dos objectivos do 
MAOC que é o de colaborar para que esses países tenham capacidade 
para dar essa resposta. Contar-se-ão pelos dedos de uma mão os ca-
sos em que não conseguimos obter resposta devido aos meios estarem 
empenhados em outras actividades Contar-se-ão pelos dedos de uma 
mão os casos em que – e proveitosamente – recorremos a países da 
África Ocidental para avançar. Que, em última instância, também é um 
dos objectivos do MAOC: colaborar para que esses países tenham ca-
pacidade para dar essa resposta.

Qual é a taxa de sucesso das operações desenvolvidas?
JFL – Nos casos em que iniciamos o que designamos operação em 
desenvolvimento, anda perto dos 50 por cento. Nos casos em que efec-
tivamente houve meios a avançarem, o sucesso é de 100 por cento. 
Preferimos fazer uma triagem mais forte antes de avançar com a ope-
ração marítima porque solicitar a uma marinha que mobilize um meio 
naval é caro. E com as operações marítimas, da perspectiva do MAOC, 
o sucesso é total, até porque também estão de acordo com os nossos 
objectivos aqueles casos em que, comprovadamente, a carga de droga 
foi lançada ao mar. Para quem tem a investigação criminal é um pouco 
diferente mas para nós fica demonstrado que se conseguiu impedir a 
passagem.

O MAOC também tem competências ao nível do tráfico por via 
aérea…
JFL – Sim, também faz parte do acordo mas a via aérea é indiscu-
tivelmente mais difícil do que a marítima. Temos alguns projectos 
em desenvolvimento, ligações por exemplo ao Grupo Pompidou na 
vertente em que tratam da via aérea não comercial – nós não trata-
mos da parte comercial; na via marítima não lidamos, por exemplo, 
com contentores, ou seja, com navios sujeitos à normal fiscaliza-
ção por via alfandegária. Estamos em conversações com os EUA, 
através dessa Força Tarefa e com o Brasil, sendo certo que os 
destinos são África e, portanto, também estamos a encetar con-
versações com alguns desses países – Cabo Verde, por exemplo, 
é observador. Mas se na Europa é difícil, ali não o será menos. 
Repare que Portugal, um país pequeno, tem 315 talvez “tem mais 
de 300 aérodromos”. Julgo que é aquele número mas a memória 
às vezes falha aeródromos. É evidente que nem todos terão ca-
pacidade para aterrar um avião que atravesse o Atlântico mas, se 
mudarmos esse cenário para África, estamos perante um problema 
mais difícil e que exige um maior intercâmbio de informação, que 
também não é muita…

Falemos em quantidades apreendidas…
JFL – Ao nível das operações em que o MAOC interveio, desde 2007, 
andarão perto das 50 toneladas de cocaína e, embora o haxixe não 
constitua a finalidade última do MAOC, cerca de 30 toneladas.

Nada de drogas sintéticas…
JFL – Não temos conhecimento que sejam provenientes de lá… Even-
tualmente, se o MAOC estivesse nos EUA, era capaz de ter que tratar 
das drogas sintéticas… A origem das drogas sintéticas foi ali pela 
Polónia e a Alemanha de Leste. A verdade é que as previsões apon-
tavam para a reprodução do modelo, uma vez que qualquer um pode 
fazê-lo, e hoje em dia já não sei bem se é exportado para os EUA ou 
feito lá…

Entrevista a José Ferreira Leite, director executivo do (MAOC-N)



Que força têm realmente estas redes que se dedicam ao narcotrá-
fico, com que se deparam no seio das operações desenvolvidas 
pelo MAOC? São efectivamente bem estruturadas, têm força po-
lítica?
JFL – Há de tudo… Como em toda a parte: uns melhores, outros pio-
res, uns mais bem organizados. Indiscutivelmente, continua a ser um 
negócio ilícito que dá muito dinheiro. E o dinheiro dá influência. De uma 
forma mais directa, dependendo do ambiente e da força das institui-
ções políticas ou, de uma forma indirecta, através do seu reinvestimen-
to e das formas de branqueamento de capitais. Uma das preocupações 
mundiais do momento prende-se com a capacidade de alguns países 
africanos conseguirem resistir à pressão que esta força económica que 
as organizações criminosas acabam por ser conseguem exercer. Pelo 
menos a UE tem criado programas em várias áreas, não só para a 
questão do tráfico de droga mas também para o reforço das instituições 
dos países; os EUA, numa perspectiva mais técnica, também estão a 
colaborar e os países africanos, na generalidade, estão a fazer o que 
podem…

Mas apesar do arrombo económico que alguns dos cabecilhas 
dessas redes possam sofrer a partir destas operações, fica a ideia 
de que são normalmente os elos mais fracos das cadeias que aca-
bam por pagar, cumprindo penas de prisão…
JFL – A cadeia é uma boa resposta para os elos mais fracos… Para os 
elos mais fortes, não será através destas operações que se dá resposta 
mas através da apreensão de bens. Isso é indiscutível e, a nível da UE, 
tem havido essa preocupação e reforço de produzir legislações. Nesse 
campo, para os elos mais fortes, o MAOC dá apenas uma colaboração 
a partir de tudo o que possa surgir de uma intervenção. Mas não se 
está à espera que o “patrão” do grande cartel venha na embarcação…

Será legítimo concluir que da intervenção do MAOC resulte efec-
tivamente uma diminuição do consumo de drogas, que será sem-
pre, em última instância, o objectivo de qualquer acção que vise 
a redução da oferta?
JFL – Eu acho que pode ter resultado. Mas é tudo uma questão de 
tempo até se encontrarem outras rotas. O MAOC teve alguma eficácia 
nestas operações mas necessariamente haverá outras rotas. A dimi-
nuição da oferta pode acontecer, provocando essa redução da procura 
mas por períodos de tempo.

Há quem defenda a liberalização do consumo e do tráfico de dro-
gas. Que consequências adivinharia da implementação desse tipo 
de políticas?
JFL – Há questões que são levantadas pelos técnicos que discutem 
essas matérias, em que, por exemplo, quanto à liberalização do con-
sumo se levantam outras questões, nomeadamente se será possível 

regulamentar… Será que um jovem de 15 anos pode ter acesso? Há 
postos de venda? Levanta-se uma série de questões que levam, não à 
discussão última, liberalização ou não mas a uma discussão mais do 
tipo: é possível liberalizar? E como fazê-lo? Será o remédio pior do que 
a doença? O que, por sua vez, leva a que, se formos falar do tráfico, a 
levantar ainda mais problemas…

Há também quem defenda que a liberalização acabaria com pelo 
menos parte destas redes, na medida em que os preços, tal como 
os lucros baixariam e o negócio não seria tão chamativo…
JFL – Perfeitamente de acordo! Se fizermos a análise numa perspectiva 
económica, há uma experiência comprovada, que foi a Lei Seca, nos 
EUA… Por aí, estamos de acordo. Coloco apenas duas questões: se 
é possível calcular em quanto diminuem esses lucros; e provavelmente 
algumas dessas organizações já não se preocupam porque isso corres-
ponderia a uma amnistia ou a um indulto a tudo isto. E se estamos a falar 
de crime organizado, será importante lembrar que o principal objectivo é 
ganhar dinheiro e talvez estivéssemos a dar uma carta de alforria a orga-
nizações que se poderiam manifestar livremente para se dedicarem a ou-
tra forma de crime. Mais uma vez não me parece, tal como na questão do 
consumo, que se trate de liberalizar ou não mas antes do como fazê-lo… 
Podemos ter caído num ciclo vicioso do qual não conseguimos sair mas 
julgo que experiências como a que Portugal fez são as mais correctas 
enquanto abordagens. Vamos experimentar a descriminalização do con-
sumo e esperar para ver se isto causa ou não aumentos dos consumos. 
Aliás, muitos países europeus manifestaram-se muito preocupados… A 
verdade é que não houve nenhuma explosão dos consumos, não houve 
nenhuma explosão do turismo de droga em relação a Portugal e a ver-
dade é que no ano passado insuspeitos autores e técnicos americanos 
vieram manifestar que a experiência portuguesa estava a ser muito po-
sitiva. Talvez ponderando experiências como esta se possa num futuro 
próximo escolher outra experiência, outra forma. Recordo que na altura 
foi pedida a opinião da Polícia Judiciária. Para nós, não era o consumi-
dor enquanto criminoso que assumia importância relevante. Na altura 
concordámos desde que conseguissem manter presente na cabeça dos 
jovens especialmente que isto não era uma legalização nem a sociedade 
a dizer que consumam drogas. Mal ou bem, conseguiu passar-se isso. 
Criar a ideia de que este passaria a ser um comportamento socialmente 
aceitável é que seria perigoso. Não aconteceu e, se calhar, é possível 
que haja outras áreas onde gradualmente se possam fazer experiências 
como esta. Porque já se fez uma enorme evolução nestes últimos 15 ou 
20 anos. O facto de o consumidor deixar de ser um criminoso é bastante 
positivo mas corresponde a uma mudança que não é fácil de fazer nem 
se consegue de um dia para o outro. Mas a verdade é que aconteceu. 
Agora, há indivíduos dentro deste processo do tráfico e consumo de dro-
gas que são efectivos criminosos. Se calhar, hoje no tráfico de droga, 
amanhã noutra actividade ilícita qualquer…

Entrevista a José Ferreira Leite, director executivo do (MAOC-N)



Uma manhã repleta de jogos e actividades desportivas e uma tarde des-
tinada à reflexão e debate do desporto na via da promoção da saúde, do 
sucesso individual e colectivo e da inclusão. Foi assim que, no passado 
dia 20 de Abril, sob o lema “Desporto Adaptado – Saúde, Sucesso, Inclu-
são”, se viveu o 44º aniversário do Centro de Medicina de Reabilitação de 
Alcoitão, uma unidade de referência a nível mundial nesta área, pertença 
da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa.
O encontro contou com a participação de Rui Daniel, em representação da 
Secretária de Estado Adjunta e da Reabilitação Idália Moniz, do Provedor 
da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Rui Cunha e dos elementos do 
Conselho Directivo do Centro de Alcoitão, do Presidente do Comité Para-
límpico de Portugal, Humberto Santos e de Carlos Moutinho, da Sportis. 
O dia começou com a realização de diversas actividades relacionadas com o 
desporto adaptado por parte de utentes e profissionais, que se organizaram 
em equipas mistas. “Jogar com a Diversidade no CMRA” constituiu um mo-
mento simbólico mas que espalhou alegria entre os participantes. Da parte 
da tarde, após a sessão de abertura, teve lugar uma conferência subordinada 

ao tema Desporto Adaptado – Saúde, Sucesso, Inclusão, apresentada pelo 
fisioterapeuta do CMRA, Tiago Teixeira, que Dependências entrevistou. 
A conferência contou com intervenções de Cristina Sousa, médi-
ca fisiatra no CMRA, Bruno Lopes, atleta de basquetebol adaptado 
da Associação Portuguesa de Deficientes, Carlos Moutinho, direc-
tor comercial da Sportis, e Ana Falcão, enfermeira no CMRA. Coube a 
moderação a Ana Rita Henriques, terapeuta ocupacional no CMRA, 
e Humberto Santos, presidente do Comité Paralímpico de Portugal. 
Reflectir sobre a importância do desporto na reabilitação e partilhar 
experiências a nível nacional constituíram os principais objectivos de 
um evento, em que foram ainda avaliados os benefícios do desporto a 
nível clínico e as vantagens do desporto para a vida diária das pesso-
as portadoras de deficiência, através de testemunhos de atletas e de 
entidades organizadoras de eventos onde a inclusão é uma realidade. 
A festa terminou com um bolo de aniversário e a entrega de prémios à 
equipa vencedora.
Aqui ficam os testemunhos de Rui Cunha e de Tiago Teixeira.

Centro de Medicina de 
Reabilitação de Alcoitão 
celebra 44º aniversário

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa



Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Rui Cunha, Provedor da  
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
“Na passagem de mais um aniversário, o quadragésimo quarto na 
vida do Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão, as minhas 
primeiras palavras são de louvor para todos os profissionais que 
ao longo destes anos ajudaram crianças e adultos que, privados de 
algumas das suas capacidades, pelas mais diversas razões, procu-

raram e obtiveram neste Centro o apoio necessário e adequado à 
sua integração social.
Quero ainda realçar a confiança e reconhecimento nas competên-
cias deste Centro pelas pessoas que lutam na esperança da sua 
reintegração social plena.
Na procura da finalidade inclusiva da actividade clínica dos nossos 
profissionais e em paralelo aos tratamentos necessários à reabilita-
ção física e psíquica, o Centro de Alcoitão é hoje um espaço aber-
to ao debate, reflexão e de entre-ajuda das pessoas portadoras de 
deficiência na resolução de problemas que a vida diária por vezes 
ocasiona e que dificultam a plena integração.
São disso exemplos as inúmeras iniciativas levadas a cabo nestas 
instalações, promovidas quer por Instituições Públicas, quer por Or-
ganizações que desenvolvem actividades relacionadas com a pro-
blemática da deficiência.
Este Centro, que é um dos instrumentos da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Lisboa na realização do seu objectivo fundamental de 
promover a melhoria do bem-estar das pessoas, tem hoje um papel 
e uma acção preponderante na construção de uma sociedade ver-
dadeiramente inclusiva.
O reconhecimento, a nível nacional e internacional, da excelência 
em reabilitação enche-nos a todos de orgulho.
As dificuldades financeiras por que passa este Centro serão por cer-
to ultrapassadas com a cooperação da Administração Regional de 
Saúde, já que este Centro é necessário para a saúde da população 
portuguesa e, mesmo fundamental, para o Serviço Nacional de Saú-
de.
Entretanto, os dirigentes saberão por certo continuar a ser eficazes 
nos objectivos com a parcimónia de meios que sempre deve estar no 
horizonte das decisões mas, particularmente, neste momento.
Quis a comemoração do quadragésimo aniversário fazer justiça do 
objectivo de integração social das pessoas e nada melhor, para atin-
gir esse objectivo que iniciativas directamente destinadas aos nos-
sos utentes e profissionais.
O desporto é de facto um meio dinamizador das capacidades físicas 
mas, ao mesmo tempo, um catalisador para o convívio e a integra-
ção social.
Tivemos uma manhã repleta de jogos e actividades desportivas. 
Uma tarde destinada à reflexão e debate do desporto na via da pro-
moção da saúde, do sucesso individual e colectivo e, finalmente, 
da inclusão, o destino das nossas energias actividades em prole de 
uma sociedade mais justa e solidária.
Quero agradecer, por último, a todos aqueles que tornaram possível 
esta iniciativa e particularmente as pessoas que com a sua energia 
e optimismo enfrentam os obstáculos que a sociedade por vezes co-
loca à plena integração e, assim, contribuírem para uma sociedade 
de todos e para todos.



Tiago Teixeira, Fisioterapeuta do CMRA
O que representa o 44º aniversário desta unidade?
Tiago Teixeira (TT) – Para mim, começou a representar muito há cinco 
anos, a partir do momento em que entrei nesta casa. Passei por ela 
enquanto aluno estagiário, o estágio correu muito bem, recebi o convite 
para ficar e, a partir desse momento, começou a representar mais um 
acréscimo de conhecimento e de partilha com as pessoas que aqui tra-
tamos diariamente. Acima de tudo, representa o acompanhar e o poder 
ajudar e partilhar, a vários níveis, pessoas com deficiência e com inca-
pacidade.

O que faz deste Centro uma unidade de referência a nível mundial 
em diversas áreas?
TT – O facto de ter sido o primeiro em Portugal tem um peso relevante. 
Em simultâneo, o facto de haver evolução de carreiras profissionais, o 
investimento nas tecnologias e o acompanhamento de conhecimentos a 
nível científico são factores que contribuem que todas as tendências, não 
só neste Centro mas a nível mundial, se projectem num sentido evoluti-
vo. Como tal, este Centro de Alcoitão, no sentido de se manter também 
na “crista da onda” e no topo a nível da reabilitação, tem acompanhado 
essa evolução sem nunca esquecer que quem a faz são os profissionais. 
Nada se faria com recurso às novas tecnologias se não existisse a mas-
sa humana que constitui este Centro.

Existe aqui a possibilidade de os profissionais exercerem activida-
des de investigação?
TT – Existe essa vertente desde que direccionada. No nosso dia-a-dia, 
temos os nossos horários e funções a desempenhar e, dependendo de 
algumas áreas em que estamos a intervir, poderá haver a possibilidade 
de executarmos esse tipo de tarefas. Mas tal tem que ser estruturado e 
implica que, para desempenharmos a investigação em algumas situa-
ções, não possamos tratar doentes. E nem sempre é fácil gerir esse tipo 
de situações. Ou juntamos o útil ao agradável, tratando pessoas e, em 
simultâneo, desenvolvendo processos de investigação, o que nem sem-
pre é possível ou, do ponto de vista ético, realizável.

O que significa para vocês, profissionais do CMRA, a multidiscipli-
naridade e o trabalho em equipa?
TT – Quanto à multidisciplinaridade, não basta dizer que existe… Em al-
gumas situações, é efectivamente vivida e sentida mas, por vezes, temos 
a tendência para nos esquecermos um pouco no dia-a-dia dessa parti-
lha. Não é o profissional, seja fisioterapeuta, seja médico, seja auxiliar de 
acção médica, seja enfermeiro, seja terapeuta ocupacional, o que quer 
que seja, que é mais importante ou não. Tem que haver verdadeiramente 
essa partilha e esse conjunto.

Não existe, por vezes, uma certa tendência para que o trabalho seja 
desenvolvido de forma isolada?
TT – É precisamente aí que quero chegar! Por vezes, a pessoa está tão 
focada no objectivo do utente e de promover essa mais-valia que acaba 
por esquecer a mais-valia do profissional, que também pode desempe-
nhar uma ajuda privilegiada nessas funções. Mas isso parte de cada 
profissional. Não basta dizermos que existe multidisciplinaridade seja em 
que instituição for. Temos que a praticar. E ela pratica-se nos actos que 
temos com os nossos utentes e com a nossa equipa. É um trabalho do 
dia-a-dia.

Falou-se aqui hoje em inclusão… O que será verdadeiramente ne-
cessário incluir: os vossos utentes ou a sociedade?
TT – É a sociedade! E digo-o sem hesitar. Mas como nós fazemos parte 
da sociedade, todos temos que estar incluídos nela…

O problema é que a sociedade estigmatiza…
TT – Sem dúvida alguma! Estigmatiza e de que maneira! Com o exemplo 
da Diana, de que falei há pouco, em que ela tinha a necessidade de com-
prar uns ténis mas tinha vergonha de sair e vir a um centro comercial, 
onde existem lojas, onde as acessibilidades são mais fáceis de aceder 
e existe essa possibilidade de compra. E fomos… A primeira aborda-
gem que a Diana teve foi: “Mas as pessoas vão estar lá”. Isto porque as 
pessoas olham de forma discriminatória para quem anda de cadeira de 
rodas, para quem não anda, para a pessoa magra, para a pessoa menos 
magra, para a pessoa menos bonita… A sociedade em si é discrimina-
tória e, como tal, temos que nos consciencializar que as dificuldades 
de uns podem ser amanhã as dificuldades de outros e o importante é 
termos um papel activo. E isso significa fazermos o nosso papel, não 
prejudicando quem pretende fazer o seu.

Em que medida preparam os vossos utentes para o confronto com 
esse tipo de cenários?
TT – Falando da minha área específica, a Fisioterapia, existe sempre 
esse trabalho multidisciplinar. São reconhecidas as necessidades que 
a pessoa tem, em função do grau de incapacidade que a pessoa even-
tualmente tem e da forma como vai recuperar ou ser reabilitada e dos 
patamares que vai atingir de independência funcional ou não. Na área 
da Fisioterapia, temos vários grupos terapêuticos, em que fazemos ac-
tividades ao ar livre, levando a pessoa para o exterior, em que tem que 
subir e descer passeios e rampas, desempenhar uma série de activida-
des na cadeira de rodas que, certamente, aqui no Centro, não precisa de 
fazer porque está tudo adaptado. E existem ainda actividades desempe-
nhadas pelo Núcleo de Animação, em que os utentes vão a actividades 
culturais, desportivas, visitas, idas à praia… Tudo no sentido de incluir a 
pessoa e de fazer com que as barreiras que efectivamente existem pos-
sam não ser vistas com esse factor tão negativo. Também incentivamos 
os nossos utentes a irem a casa ao fim-de-semana para que possam, no 
seu habitat e em conjunto, constatar as suas reais dificuldades e o que 
será necessário modificar e melhorar.

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa



Estudos efectuados em populações que procuram os serviços de instituições prestadoras 
de cuidados de saúde dos problemas associados ao consumo de álcool, mostram que o 
problema actual de consumo daquela substância pode ser agravado por desordens afecti-
vas, estados de ansiedade fóbica ou desordens de personalidade. A ocorrência frequente 
das desordens de natureza psiquiátrica (co-morbilidade), associadas ao consumo de álcool, 
fez com que alguns investigadores sugerissem a natureza etiológica daquelas, no referido 
consumo problemático. Mais recentemente, no entanto, um corpo progressivamente mais 
saliente de evidências, sugere que as referidas desordens podem, em número expressivo 
de casos, ser secundárias ao consumo abusivo de álcool.
É sabido que a ingestão crónica de etanol (o qual é um depressor do sistema nervoso) pode 
conduzir a profundas alterações do afecto, que podem mimetizar um episódio depressivo; 
de forma similar, a revisão de numerosos estudos tem posto em evidência que a ingestão 
excessiva de bebidas alcoólicas está frequentemente associada ao aumento da ansiedade, 
provocando indução de tensão emocional, em vez de provocar redução daquela.
Alguns autores sugerem que a gravidade dos problemas associados ao consumo de álcool 
pode constituir um factor crucial no desenvolvimento de uma desordem de natureza psico-

“Estudo do Perfil-Tipo  
dos Doentes Internados  
na Unidade de Alcoologia  
do Porto” 

Investigação em Português

B.I.

Jorge Coutinho, José Gaspar de Almeida,  

Mónica Santos, Ofélia Onofre, Rui Silva,  

Carlos Marques, Cristina Paz

Unidade de Alcoologia do Norte

Contacto: Rua Alfredo Cunha, 367 

4450 – 024 Matosinhos

Telefone: 220045060

Email: ua.norte@idt.min-saude.pt



lógica, enquanto outros afirmam que as desordens de natureza psicoló-
gica constituem um importante correlato dos problemas associados ao 
álcool, independentemente da sua gravidade.
Atendendo às propriedades redutoras da tensão e da ansiedade do ál-
cool, os indivíduos com diagnóstico de fobia social constituem uma po-
pulação de risco para o desenvolvimento do abuso e dependência do 
álcool; com efeito, no estudo da Epidemiologic Catchment Area (ECA; 
Schneier et al., 1992), a percentagem de indivíduos com diagnóstico de 
fobia social equivalia aproximadamente a 31%, sendo que 19% destes in-
divíduos preenchiam os critérios (DSM-IV) para um diagnóstico adicional 
de dependência do álcool.
Em estudos efectuados com amostras clínicas de indivíduos com diag-
nóstico de fobia social, têm sido encontradas percentagens de depen-
dência do álcool que oscilam entre 16% e 36% (Amies, Gelder e Shaw, 
1983; Thyer et al., 1986). Outros estudos efectuados em populações com 
diagnósticos de diferentes distúrbios ansiosos, concluiram que o abuso 
de álcool é mais elevado nos indivíduos com fobia social do que nos 
demais distúrbios ansiosos (Amies, Gelder e Shaw, 1983; Thyer et al., 
1986; Kushner, Sher e Beitman, 1990).
Os diferentes estudos mostram, no seu conjunto, que a frequência do 
abuso ou dependência alcoólica nos fóbicos sociais é superior à preva-
lência da dependência alcoólica na população geral; uma segunda con-
clusão mostra que entre os indivíduos com distúrbios ansiosos, a fobia 
social era a categoria de diagnóstico que apresentava maior frequência 
de alcoólicos.

Material e métodos:
Atendendo a estes considerandos, efectuou-se um estudo de natureza 
descritiva e exploratória, com o objectivo de definir o “perfil-tipo” dos 
utentes internados na valência do internamento, por forma a organiza-
rem-se e a programarem-se de forma mais eficaz as actividades daque-
la, pelo que se avaliaram todos os doentes internados no então Centro 
Regional de Alcoologia do Norte, (C.R.A.N.), em regime de internamento 
completo, no decurso da primeira semana de tratamento, relativamente 
à presença de psicopatologia, de prejuízo a nível cognitivo, à ansiedade-
estado e ansiedade social; o estudo iniciou-se em Outubro de 2005 e ter-
minou em Abril de 2006, tendo sido contabilizados 121 casos contendo 
toda a informação correctamente preenchida.
Foram excluídos vinte casos, por não ter sido possível completar toda a 
informação necessária nos diversos instrumentos utilizados.
Dado que a avaliação foi exaustiva durante 6 meses, há legitimidade na 
extrapolação dos dados para o período de 1 ano.
Constituíram critérios de inclusão no estudo, a existência de consumo 
problemático de bebidas alcoólicas, (traduzido na existência de sintomas 
de dependência, abuso, etc.), o tratamento dizer respeito ao primeiro in-
ternamento a ser efectuado no decurso do período de avaliação e ainda 
a existência de literacia possibilitando a leitura e correcto preenchimento 

das escalas de avaliação.
Constituíram critérios de exclusão no estudo, o facto de se tratar de um 
reinternamento, a ausência de escolaridade básica, ou a presença de 
prejuízo cognitivo que impedisse o correcto preenchimento dos instru-
mentos de avaliação.
Foram aplicados um questionário tendente à caracterização biopsicos-
social da amostra, a Escala de Ansiedade Social de Leary, a Escala 
da Auto-Avaliação da Ansiedade de Zung, o Teste de Retenção Visual 
de Benton, com o objectivo de avaliar a existência de eventual prejuizo 
a nivel cognitivo, e o BSI- Inventário de Sintomas Psicopatológicos, o 
qual possibilita a avaliação de nove dimensões de sintomas.
A caracterização biopsicossocial da amostra permitiu concluir que a 
idade média se situa nos 43 anos, com desvio padrão de 8,68 anos.
Relativamente ao género, existe um predomínio de homens, compa-
rativamente às mulheres, sendo de referir que foram entrevistados 91 
homens e 30 mulheres, o que corresponde a 75% e 25% da amostra, 
respectivamente. Importa ter em conta a existência de seis camas para 
internamento de mulheres e catorze para o internamento de homens. 
No tocante ao estado civil, 47% dos inquiridos são casados, 19% sol-
teiros e 24% divorciados, sendo que 47% da amostra concluiu o ensino 
primário e 36% concluiu o ensino preparatório.   
Aproximadamente 75% da amostra é composta por indivíduos cujas 
profissões se situam no sector primário, enquanto 2% pertencem ao 
sector secundário. Relativamente à escolaridade, 83% dos inquiridos 
situa-se ao nível da escolaridade básica, 10% concluíram o ensino se-
cundário e 7% terminaram os estudos a nível superior.
No respeitante à situação profissional, constatou-se que 47% se en-
contravam desempregados, 40% com baixa médica e apenas 2% ti-
nham emprego e eram activos.
Foi igualmente possível constatar que a maioria dos inquiridos – 39% 
- vive com o cônjuge e filhos o que se encontra, de resto, em concor-
dância com o facto de, maioritariamente, a amostra ser constituída por 
indivíduos casados. Cerca de 28% da amostra afirma ter um filho e 
cerca de 31% diz ter dois filhos; aproximadamente 12% dos inquiridos 
não têm filhos.
O rendimento médio dos agregados familiares é igual a 640є; 50% da 
amostra declarou que os rendimentos auferidos tinham a sua origem no 
salário, 12% declarou receber reforma, cerca de 14% referiu receber o 
Rendimento Social de Inserção e 6% auferia subsídio de desemprego.
No que concerne ao tipo de habitação utilizada, concluiu-se que 41% 
da amostra vivia em casas arrendadas, sendo a casa familiar utilizada 
em cerca de 29% dos casos; 25 dos inquiridos vivia em casa própria. 

A avaliação da amostra, no tocante aos critérios de diagnóstico de acor-
do com a Classificação Internacional de Doenças, 10ª Revisão, (CID-10), 
proposta pela Organização Mundial de Saúde (O.M.S.), forneceu os re-
sultados que se encontram descritos no quadro 1.
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Quadro 1 - Critérios de diagnóstico

Frequência Percentagem (%)

Intoxicação 1 0,8

Abuso 3 2,5

Dependência 85 70,2

Síndrome de abstinência 32 26,4

Total 121 100

Conclui-se que o critério de diagnóstico presente na maioria dos indivídu-
os internados é o de “dependência”, o que equivale a 70% da amostra.
Em estreita relação com os dados transcritos no quadro anterior, procu-
rou-se avaliar a duração da dependência do álcool, expressa em anos; 
os dados obtidos permitiram confirmar o que a prática clínica evidencia 
com frequência, nomeadamente a existência de um período de tempo, 
regra geral alargado, até se estabelecer e manter a dependência do ál-
cool; no caso da amostra avaliada, os períodos compreendidos entre os 
“6-10 anos” e “mais de 10 anos”, reuniram aproximadamente 45% das 
respostas, o que nos remete para a conclusão de lidarmos com uma po-
pulação de utentes internados com prováveis e diversificados problemas 
de saúde, (comorbilidade), correspondendo à intoxicação permanente 
do etanol no organismo, durante períodos de tempo longos. 
A avaliação dos padrões de consumo diários efectuou-se através da 
quantificação de número de copos de vinho, cerveja, bebidas destila-
das e outras bebidas consumidas pelos inquiridos, com subsequente 
transformação das quantidades declaradas, em gramas de álcool puro. 
Obtiveram-se os resultados que se encontram descritos no quadro 2.

Quadro 2 - Total de álcool consumido

N Mínimo Máximo Média Desvio-padrão

100 34 g 806 g 241,88 g 157,687 g

Verifica-se a existência de uma grande dispersão dos resultados em tor-
no da média, o que corresponde efectivamente a uma grande amplitude, 
a qual pode ser constatada através dos valores mínimo e máximo de 
gramas de álcool consumidos. Poder-se-ão explicar os resultados assim 
obtidos, através da pouca precisão das declarações dos inquiridos.
 Importa ainda considerar a média de consumo diário de álcool, a qual se 
revela, como seria de esperar, bastante elevada. 
As quantidades atrás transcritas são consumidas “a qualquer hora” do dia, 
(86% dos inquiridos) correspondendo, de resto, a um padrão de consumo há 
muito conhecido e caracterizado de longa data, na população portuguesa. 
No tocante aos locais onde tem lugar o consumo de álcool etílico, constata-
se ser em casa e em locais públicos associados ao ramo da restauração 
-“cafés”-, que aqueles têm lugar, (65% e 60% das respostas, respectiva-
mente).
Procurando-se avaliar em que medida o consumo de bebidas alcoólicas 
se fazia acompanhar do consumo de outras substâncias, apuraram-se 
os resultados que se encontram expressos no quadro 3, os quais evi-

denciam o predomínio do consumo de tabaco e café, respectivamente, 
sendo francamente reduzido o consumo de opiáceos e cannabis.

Quadro 3 - Consumos de outras substâncias

Frequência Percentagem (%)

Tabaco 85 70,2

Café 83 68,6

Heroína 5 4,1

Cocaína 5 4,1

Haxixe 8 6,6

Relativamente aos antecedentes pessoais, o quadro 4 evidencia os 
transtornos de personalidade como sendo os mais frequentes.
Com o intuito de ser avaliada a evolução dos transtornos associados ao 
consumo de bebidas alcoólicas, elaborou-se um conjunto de questões 
tendentes a avaliar a história clínica dos inquiridos a este respeito e cujos 
resultados se encontram transcritos no quadro 4.

Quadro 4 - Transtornos associados ao consumo de álcool

Frequência Percentagem (%)

Distúrbio ansioso 18 14,9

Distúrbio depressivo 22 18,2

Distúrbio psicótico 10 8,3

Distúrbio de personalidade 47 38,8

Síndrome deficitário 14 11,6

Total 111 91,7

Não resposta 10 8,3

Total 121 100

                                                                                                                 
Os resultados encontrados permitiram concluir que 70% dos inquiridos 
haviam efectuado anteriormente algum tipo de tratamento; este último e, 
regra geral (47% da amostra), foi preferencialmente efectuado no então 
Centro Regional de Alcoologia do Norte (C.R.A.N.), sendo que apenas 
uma percentagem reduzida efectuou tratamentos anteriores noutras insti-
tuições públicas (18%) e uma percentagem ainda mais reduzida efectuou 
anteriormente tratamento em instituições privadas (7% dos inquiridos).   
Relativamente aos regimes de tratamento adoptados anteriormente, 
constatou-se que aproximadamente 20% da amostra havia efectuado 
tratamento em regime ambulatório, 51% haviam estado internados e ape-
nas 3% haviam sido encaminhados para uma comunidade terapêutica.
Procurou-se ainda determinar algumas das consequências da inges-
tão prolongada de bebidas alcoólicas (“Problemas Ligados ao Álcool 
– P.L.A.”), através da quantificação de algumas variáveis relacionadas 
com o referido consumo, nomeadamente a existência de sinistralidade 
rodoviária sob o efeito do álcool, número de acidentes, consequências 
laborais da ingestão de álcool nos últimos doze meses, problemas judi-
ciais e familiares, particularmente a existência de maus tratos físicos ou 
outros.
Relativamente à sinistralidade rodoviária, constatou-se que cerca de 26% 
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dos inquiridos haviam tido pelo menos um acidente, enquanto a nível laboral 
cerca de 10% haviam tido acidentes profissionais e 40% se encontravam au-
sentes do local de trabalho, sendo de salientar que aproximadamente 33% do 
absentismo constatado se justificava através da existência de “baixa médica” 
indiciando, deste modo, a existência de problemas de saúde suficientemente 
importantes para prejudicarem a interacção dos indivíduos com o meio de 
trabalho.
Verificou-se ainda que 54% da amostra tinha problemas pendentes de foro 
judicial, atribuíveis ao consumo de bebidas alcoólicas. 
A existência de violência familiar, expressa através de maus tratos físicos, foi 
respondida afirmativamente em cerca de 19% da amostra, enquanto aproxi-
madamente 45% dos inquiridos admitiu a existência de outros maus tratos.
A avaliação da eventual existência de patologias orgânicas enquanto cons-
titutivas da história actual dos inquiridos, permitiu concluir que as mais fre-
quentes e por ordem de grandeza, eram as patologias digestivas (presentes 
em 29% dos inquiridos), neuropsiquiátricas (presentes em 12% da amostra) e 
osteo-articulares (encontradas em 9% dos inquiridos), respectivamente.  
A pesquisa de hipotético prejuízo a nível cognitivo ditou a aplicação do Teste 
de Retenção Visual de Benton, cujos resultados se encontram plasmados no 
quadro 5.
Conclui-se que uma percentagem significativa dos inquiridos evidencia um 
desempenho pobre neste teste, pelo menos no decurso da primeira semana 
de internamento, o que não pode deixar de ser tido na devida linha de conta, 
no que diz respeito à programação das actividades nesta fase do tratamen-
to.

Quadro 5 - Resultados do Teste de Retenção Visual de Benton

Frequência Percentagem (%)

Com prejuízo cognitivo 85 70,2

Sem prejuizo cognitivo 36 29,8

Total 121 100

 
O Inventário B.S.I. possibilita a avaliação da psicopatologia, permitindo me-
dir nove dimensões de sintomas, nomeadamente, somatização, obsessão-
compulsão, sensibilidade interpessoal, depressão, ansiedade, hostilidade, 
ansiedade fóbica, ideação paranóide e psicoticismo.
Adicionalmente, foi calculado o “índice de perturbação dos sintomas positi-
vos”, o qual é obtido dividindo-se o somatório dos valores obtidos pelo núme-
ro de itens positivos, o qual pode ser interpretado como indiciador da existên-
cia de maior ou menor sofrimento psicológico, considerando-se o valor de 1,7 
como o ponto de corte para a existência ou não do referido sofrimento.
Os resultados encontram-se descritos no quadro 6.
Conclui-se que as dimensões “depressão” e “ideação paranóide” são as que 
apresentam, por ordem de grandeza, os valores mais elevados notando-se, 
seguidamente, valores elevados das dimensões “obsessão-compulsão” e 
“ansiedade”, respectivamente. No tocante ao índice de desconforto, as cons-
tatações atrás referidas a propósito das dimensões com valores médios mais 

elevados, representam efectivamente aspectos do funcionamento psicológi-
co que são acompanhados de sofrimento, uma vez que os valores do índice 
referido se situam acima do ponto de corte.

Quadro 6 - Resultados do B.S.I.

N Média Desvio-padrão

Somatização 121 1,4989 0,88077

Obsessão-compulsão 121 1,7696 0,83387

Sensibilidade 
interpessoal  

121 1,6921 0,92182

Depressão 121 2,1153 3,01015

Ansiedade 121 1,7669 0,85021

Hostilidade 121 1,5802 0,95268

Ansiedade fóbica 121 1,1289 0,90989

Ideação paranóide 121 1,9079 0,86853

Psicoticismo 121 1,6992 0,86106

Nível de desconforto 
dos sintomas positivos

121 2,1912 0,59597

 
Relativamente à Escala de Ansiedade Social de A. Leary, a qual 
avalia a ansiedade de interacção perante um auditório, os resul-
tados expostos no quadro 7 permitem concluir que a amostra se 
compõe de indivíduos que sentem tensão ansiosa na relação dual, 
posto que 76 % apresentam, nesta situação, níveis de ansiedade 
que se situam acima da média; considerações de natureza similar 
são pertinentes para a ansiedade perante auditório; globalmente, 
trata-se de uma amostra composta maioritariamente por indivíduos 
evidenciando níveis elevados de ansiedade nas situações sociais, 
como pode ser observado pelos cerca de 72% com níveis acima da 
média de ansiedade social total.

Quadro 7 - Resultados da Escala de Ansiedade Social de Leary

Frequência Percentagem (%)

Ansiedade de interacção
(acima da média)

92 76,0

Ansiedade perante auditório
(acima da média)

80 66,1

Ansiedade social total
(acima da média)

87 71,9

Considerações similares foram efectuadas para efectuar o arrumo das 
pontuações obtidas na Escala de Ansiedade de Auto-Avaliação de 
Zung. Os resultados encontram-se expostos no quadro 8.
É possível concluir tratar-se de uma população emocionalmente per-
turbada, sendo que os valores de todas as dimensões consideradas se 
encontram maioritariamente acima da média, o mesmo acontecendo, 
consequentemente, para os valores da ansiedade total.
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Quadro 8 - Resultados da Escala de Ansiedade de Zung

Frequência Percentagem (%)

Ansiedade cognitiva
(acima da média)

93 76,9

Ansiedade motora
(acima da média)

94 77,7

Ansiedade vegetativa
(acima da média)

92 76

Ansiedade S.N.C.
(acima da média)

100 82,6

Ansiedade Total
(acima da média)

101 83,5

 
Conclusões:
Importa destacar que os resultados obtidos se encontram de acordo com 
a literatura consultada, nomeadamente no que respeita à relação entre 
o consumo abusivo de bebidas alcoólicas (quadro 2) e a existência de 
desordens de natureza psicológica, (quadro 4), o diagnóstico de fobia 
social (quadro 7) e o aumento da ansiedade (quadro 8).
Adicionalmente, o estudo permitiu obter efectivamente um conjunto va-
riado de informações sobre a “população-tipo”do internamento da Uni-
dade de Alcoologia, possibilitando assim a constituição do “perfil” do do-
ente internado, o que permitirá organizar melhor as actividades daquela 
valência, tornando-as melhor adaptadas à população utente. 
Deste modo, se se pretendesse descrever o “utente-tipo”, seria possível 
afirmar as seguintes características:
Trata-se de um indivíduo do género masculino, casado, possuidor de 
escolaridade básica.
A nível laboral encontra-se desempregado ou desempenha uma pro-
fissão pouco diferenciada, (“primária”), vive do seu salário, havendo no 
entanto fortes possibilidades de ser activo mas encontrar-se com baixa 
médica.
Trata-se de um indivíduo que não vive em casa própria, sendo o agrega-
do familiar composto pelo próprio, pelo cônjuge e por dois filhos, notan-
do-se eventualmente a existência de dificuldades de natureza relacional, 
pontuadas pela existência de maus tratos físicos e/ou de outra natureza. 
Salienta-se ainda a existência de problemas de foro judicial, relaciona-
dos com o consumo de álcool.
Do ponto de vista clínico, caracteriza-se como sendo um indivíduo que 
padece de Síndrome de Dependência do Álcool, com um consumo mé-
dio diário de aproximadamente 240 gramas de álcool puro, sendo que os 
consumos se efectuam a qualquer hora do dia, preferencialmente em es-
tabelecimentos de restauração ou em casa, destacando-se a existência 
de co-morbilidade, caracterizada pela existência de perturbações ansio-
sas, depressivas ou de personalidade. 
Destaca-se ainda a existência de história clínica da qual constam trata-
mentos anteriores efectuados maioritariamente na Unidade de Alcoolo-
gia, por transtornos associados ao consumo de álcool.

Não há, regra geral, consumo de substâncias ditas “ilícitas”, embora se 
destaque o consumo generalizado de substâncias geradoras de depen-
dência (embora “lícitas”), salientando-se o consumo de tabaco.
Importa referir a existência de diversas patologias, sobretudo do apa-
relho digestivo e do foro neuropsiquiátrico, representando 29% e 12%, 
respectivamente, da amostra.
Assume particular importância a existência de prejuízo a nível cognitivo.

Considerações finais:
O estudo efectuado, para além de ter permitido traçar o “perfil-ti-
po” do utente na unidade de internamento, permitiu adicionalmente 
atingir um segundo objectivo, o qual consistiu na obtenção de infor-
mação relevante que permitisse programar melhor as actividades 
diárias na valência do internamento; consequentemente, passaria a 
existir uma “base racional” que permitisse justificar as referidas acti-
vidades, além de possibilitar o estabelecimento de uma “linha base”, 
a partir da qual pudessem ser efectuadas posteriores comparações 
e avaliações bem como eventuais acções correctivas futuras. 
Os objectivos acima enunciados foram integralmente atingidos, pas-
sando a existir, com a presente súmula de informação, uma base de 
trabalho objectiva para um melhor planeamento de actividades na 
unidade de internamento.
Importa assim destacar:
a) O baixo nível de escolaridade da população utente e a existência 
de prejuízo a nível cognitivo, aspectos que deverão merecer parti-
cular reflexão no planeamento das actividades a serem efectuadas, 
pelo menos no decurso da primeira semana de internamento, as 
quais deverão ser mais estruturadas e orientadas para a concreti-
zação da tarefa.
b) A existência de perturbações de ansiedade, tornando pertinente 
a perspectiva de organização de grupos de relaxamento, ou outras 
actividades tendentes a diminuir os níveis de ansiedade.
c) O funcionamento deficitário das aptidões sociais sugere a perti-
nência da organização de actividades tendentes a melhorar o reper-
tório comportamental dos utentes nesta área.
d) Tendo em conta os valores do consumo de bebidas alcoólicas 
sem risco, propostos pela Organização Mundial de Saúde, os quais 
se situam nos 16 e 12 gramas de álcool puro por dia, para o género 
masculino e feminino, respectivamente, constata-se um consumo 
médio na amostra inquirida que se situa aproximadamente 15 vezes 
acima dos valores de referência mencionados; deste modo, e na 
perspectiva de prevenção da recaída, assim como da adopção de 
estilos de vida mais saudáveis, favorecendo ou facilitando as op-
ções/decisões de saúde, importa implementar espaços informativos 
e de debate, relativos ao consumo de nicotina e prejuízos daí decor-
rentes, consequências do consumo abusivo de álcool e planeamento 
do lazer.
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Sob o lema Prevenção em Dependências realizou-se 
no dia 16 de Abril, no Auditório do IPJ, IP, em Faro, o 
segundo Encontro da Delegação Regional do Algarve 
(DRAL) do Instituto da Droga e da Toxicodependência, 
IP (IDT), com o objectivo de criar um espaço de diá-
logo e partilha de experiências entre os profissionais 
das várias áreas de missão deste Instituto e ainda ir ao 
encontro das outras entidades parceiras em interven-
ção na região. 
Procurou-se então que os diversos painéis de debate 
deste seminário estivessem organizados por áreas te-
máticas dando resposta ao objectivo proposto, sendo 
realizadas diferentes mesas as quais foram dinami-
zadas por técnicos dos diferentes serviços do IDT e 
comentados por representantes de organismos exter-
nos ao IDT (áreas da Saúde, do Emprego e Formação 
Profissional, Segurança Social, Educação, Justiça e 
Segurança Publica), com intervenção directa ou in-
directa na prevenção das dependências ou dos consu-
mos de substâncias ilegais ou legais, como o álcool 
e questões associadas, seja a nível da prevenção pro-
priamente dita, como no tratamento, dissuasão, redu-
ção de danos ou reinserção.
Assim, iniciou-se este II Seminário da DRAL, com 
uma sessão de abertura que foi presidida pelo Dr. José 
Pádua, Director do Departamento de Tratamento e 
Reinserção, em representação do Presidente do IDT, 
IP, tendo ainda estado presentes na mesma, a Dra. 
Sara Brito, Directora Regional do Algarve do IPJ, IP, o 
Dr. Rui Lourenço, Presidente da ARS do Algarve, IP, e 
o Sr. Tenente-Coronel Silva Gomes, Chefe de Gabine-
te do Governo Civil do Distrito de Faro, em represen-
tação da Sra. Governadora Civil.

Seguidamente, o primeiro painel teve como tema “As estratégias de dis-

suasão das drogas como uma forma de prevenção do consumo”, contan-

do como palestrantes o Comissário Mário Nuno de Oliveira, do Comando 

Distrital de Faro da PSP, o Major Luís Sequeira, do Comando Territorial do 

Algarve da GNR, o Dr. André Botelheiro, Presidente da Comissão de Dis-

suasão da Toxicodependência de Faro (CDT) do IDT, e a Dra. Ana Ilhéu, 

Directora do Núcleo de Apoio Técnico da Direcção Regional do Algarve e 

Alentejo da Direcção Geral de Reinserção Social, sendo moderador desta 

mesa, a Dra. Paula Vitória, Responsável pelo Gabinete de Apoio à Dissu-

asão dos Serviços Centrais do IDT, IP, contando ainda com o comentário 

feito pelo Dr. António Ventinhas, Procurador-Adjunto do Ministério Público, 

em Faro.

A partir das diversas experiências e sensibilidades dos participantes nesta 

mesa, foi efectuado um enquadramento desta temática, sendo realçado 

quer os aspectos positivos resultantes das estratégias de dissuasão ao 

nível da prevenção dos consumos de substâncias lícitas, designadamente 

o álcool, ou ilícitas, como ainda alguns constrangimentos resultantes da 

aplicação da legislação em vigor, sendo mencionada ainda necessidade 

do aperfeiçoamento da mesma.

No segundo painel, cujo tema foi a “Prevenção em Meio Familiar”, os ora-

dores convidados foram respectivamente pelo IDT, IP, o Dr. António Pina, 

Responsável do Núcleo de Apoio Técnico da DRAL e a Dra. Margarida 

Pinto, Coordenadora da Equipa de Prevenção do Centro de Resposta In-

tegradas da DRAL, pela Administração Regional de Saúde do Algarve, 

IP (ARS), a Dra. Ana Barradas, do Agrupamento de Centros de Saúde 

(ACES) do Barlavento, a Dra Ilza Martins e Dra. Elizabete Fortunato do 

ACES Central, e a Enf.ª Maria da Assunção do ACES do Sotavento. Esta 

mesa foi moderada pela Dra. Paula Marques, Directora do Departamento 

de Intervenção na Comunidade (DIC) do IDT, e teve como comentador o 

Dr. Fernando Mendes, da Delegação Regional do Centro deste Instituto.

Neste painel os participantes deram a conhecer as práticas mais relevantes 

que são efectuadas nesta área, nos diferentes serviços onde pertenciam, 

como o projecto “Janela Aberta à Família”, efectuando-se uma reflexão 

onde foram comparados os pontos de convergência das mesmas, quer a 

nível do IDT como da ARS, sendo também assinalado aqueles aspectos 

em que as intervenções possam ser complementares a nível da Região 

do Algarve, também numa lógica de optimização dos recursos existentes 

na Região.

O terceiro painel, teve como tema a “Prevenção em Meio Escolar”, e teve 

como participantes, pelo IDT, a Dra. Mónica Mexia e o Enf.º Pedro Mendes, 

da Equipa de Prevenção da DRAL, e o Dr. Nuno Marreiros, vogal da CDT, 

e o Dr. Luis Janeiro, docente do Departamento de Psicologia da Faculdade 

de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve (UAlg.), ten-

do esta mesa sido moderada pela Dra. Patricia Pissarra, Responsável do 

Núcleo de Atendimento e Informação do DIC do IDT, e comentada pelo Dr. 

Raul Melo, Assessor dos Serviços Centrais do IDT.

Algarve debate  
seminário de 
prevenção em 
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Para além da apresentação dos diversos projectos em curso na região dirigidos ao Meio Esco-

lar, designadamente os projectos “E agora Ruca?”, “Eu e os Outros”, “Atlante” e a Intervenção 

no Ensino Superior, foi ainda mencionado o trabalho que está a ser desenvolvido a nível da 

avaliação externa dos mesmos por parte da UAlg., bem como os seus resultados.

Com o tema da “Prevenção no contexto do Tratamento e Redução de Danos: programas de 

substituição opiáceos, ADR (Aconselhamento, Diagnóstico e Referenciação), e vigilância da 

gravidez em toxicodependentes”, decorreu o quarto painel, que teve como intervenientes pelo 

CRI da DRAL do IDT, o Enf.º António Malta, Coordenador da Equipa de Redução de Danos, 

e o Dr. Norberto de Sousa, Coordenador da Equipa de Tratamento (ET) do Sotavento, assim 

como a Dra. Amália Pacheco e a Dra. Vera Ribeiro do Serviço de Obstetrícia do Hospital de 

Faro, EPE, sendo moderado pelo Dr. José Pádua, Director do Departamento de Tratamento 

e Reinserção do IDT, e comentado pela Dra. Elza Cunha, Coordenadora da ET do Barlavento 

do CRI da DRAL.

Neste painel, para além de uma reflexão sobre as boas práticas ao nível do Tratamento e 

da Redução de Danos que são desenvolvidas no âmbito das Equipas do CRI na Região do 

Algarve, foi também abordada a ligação ao Hospital, designadamente as que são relativas ao 

atendimento às grávidas toxicodependentes, o que é feito no contexto de uma intervenção 

estruturada que decorre já alguns anos, sendo ainda propostas alternativas de continuidade 

sustentada para estes projectos.

Finalmente, o quinto painel teve como tema a “Prevenção da Desinserção e da Recaída”, 

sendo oradores pelo CRI da DRAL, a Dra. Ana Paula Neto, Coordenadora da Equipa de 

Reinserção, e a Dra. Teresa Dias da ET do Sotavento, contando ainda com a Dra. Conceição 

Cabrita, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, sendo moderado pela 

Dra. Alcina Ló, Responsável do Núcleo de Reinserção do IDT, e comentado pela Dra. Paula 

Marujo, Responsável pelo Programa “Vida Emprego”, da Delegação Regional do Algarve do 

Instituto do Emprego e da Formação Profissional, IP. 

Os intervenientes neste painel, fizeram uma reflexão sobre as intervenções estruturadas mais 

relevantes ao nível da Prevenção da Desinserção e da Prevenção da Recaída ao nível desta 

DRAL, quer no âmbito da Reinserção como do Tratamento, dando enfoque não somente às 

práticas que visam os utentes que são dependentes de substâncias ilícitas, como aqueles 

que têm problemas ligados ao consumo de álcool e que cada vez mais nos vão procurando, 

criando novos desafios ao IDT nesta região, não só técnicos como também organizacionais, 

tendo em conta a especificidade dos contextos sociolaborais do Algarve.

De referir a elevada participação de técnicos do IDT, seja desta DRAL como de outras Regi-

ões, assim como de profissionais de outros organismos parceiros deste Instituto no Algarve, 

tendo-se contabilizado a presença de 150 participantes. 

A riqueza dos debates, assim como o interesse da assistência levou a que este Seminário ti-

vesse terminado muito para além da hora prevista, sendo de assinalar que se manteve sempre 

o auditório quase completo até ao fim, manifestando todos o desejo de repetição deste evento, 

até porque muito ficou por falar e principalmente por apresentar.

IDT Algarve



O Centro de Respostas Integra-
das de Viana do Castelo, da Dele-
gação Regional Norte do Instituto 
da Droga e Toxicodependência, 
está a levar a cabo, o 2º Curso 
de Formação de Pares Interven-
tores, em contexto festivo do en-
sino superior, desde do dia 24 de 
Abril até 11 de Maio de 2010, no 
concelho sede do distrito de Via-
na do Castelo.
À semelhança do que foi dinami-
zado no ano de 2009, a área de 
missão de Redução de Riscos e 
Minimização de Danos, por co-
ordenação do GIES (Grupo de 
Intervenção no Ensino Superior), 
organizou um plano de formação 
referente a conceitos, estratégias 
e pressupostos de intervenção 
específicos desta área, destinada 
à preparação de jovens integra-
dos no ensino superior, para uma 
intervenção voluntária na próxima 
semana académica.
 A formação decorre nos serviços 
de acção social do Instituto Poli-
técnico de Viana do Castelo, um 
dos parceiros deste projecto, em 
horário pós-laboral (terças-feiras 
à noite e sábados de manhã) e 
encontram-se inscritos 28 volun-
tários, o que revela uma maior 
adesão e participação, compara-
tivamente ao período homólogo 
de 2009.
Rentabilizando o saber e a efi-
cácia dos parceiros efectivos da 
resposta integrada em matéria de 
dependências no distrito, este 2º 
curso volta a contar com a par-
ticipação do Gabinete Social de 
Atendimento à Família, através 
das equipas de rua co-financiadas 
pelo IDT, IP, o Centro de Aconse-
lhamento e Detecção Precoce do 
VIH/Sida do Serviço de Saúde 

Pública da ULS do Alto Minho e 

do Gabinete Saúde do Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo, 

através da dinamização de módu-

los formativos. Simultaneamente, 

procedeu-se à integração de no-

vos parceiros, designadamente 

Município de Viana do Castelo 

e a Comissão de Dissuasão da 

Toxicodependência, contribuindo 

este alargamento para a optimi-

zação e consolidação da respos-

ta.

A real concretização de resulta-

dos na intervenção desta nature-

za valida a continuidade de uma 

resposta de proximidade, em que 

a centralidade emana da relação 

de ajuda e da reciprocidade de 

interacção com os pares.

O mote para esta intervenção 

foi o lançamento prévio de um 

concurso destinado a todos os 

alunos que frequentam o ensino 

superior no distrito, para a reali-

zação de um pequeno vídeo que 

integre slogans concordantes 

com a intervenção no âmbito da 

redução de riscos, cujo vídeo 

vencedor será projectado no es-

paço da queima.

Esta iniciativa, para além de pro-

mover o envolvimento dos des-

tinatários da acção, do qual de-

correm inequívocos benefícios, 

introduz critérios de inovação e 

criatividade fundamentais para 

contribuir para a adesão de todos 

os envolvidos no processo.

Em suma, diversificar iniciativas, 

qualificar recursos, rentabilizar 

parcerias, ampliar respostas, 

para Reduzir Riscos em tempo 

de queima!

Contexto festivo do ensino 
superior volta a ser alvo 
de intervenção do CRI de 
Viana do Castelo 

 Centro de Respostas Integradas de Viana do Castelo



À Margem do encontro Ivan D. Montoya, director clínico , Farmacoterapias e 

Consequências médicas do abuso de drogas – NIDA, Bethesda dos USA, 

falou sobre  as respostas para as novas adições e a Vacina para a nicotina e 

Cocaína, e da preocupação do presidente Obama para com os problemas do 

abuso da droga nos Estados Unidos da América, de tal modo que retomou e 

financiou os projectos de investigação na busca de uma solução mais eficaz 

designadamente das vacinas para a nicotina e cocaína.

Actualmente estão a investigar a inocuidade e a eficácia dos vários compos-

tos, inclusivamente uma vacina que poderia sequestrar a cocaína que circula 

no sangue e prevenir que atinja o cérebro. A imunização com uma vacina anti-

cocaína experimental resultou numa redução substancial do consumo de co-

caína em cerca de 40 por cento dos pacientes vacinados num ensaio clínico 

apoiado pelo Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas (NIDA. “Os resultados 

deste estudo representam um passo promissor para um tratamento médico 

eficaz para a dependência de cocaína”, disse  Ivan D. Montoya “Desde que 

maiores estudos de follow-up venham a confirmar sua segurança e eficácia, 

a vacina ofereceria uma abordagem valiosa para tratar o vício da cocaína, 

dado que nenhuma outra medicação está disponível actualmente”. Como as 

outras vacinas contra as doenças infecciosas como o sarampo e a gripe, a 

vacina anti-cocaína estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos.  Ao 

contrário dos anticorpos contra doenças infecciosas, que destrói ou desacti-

va os agentes causadores da doença, os anticorpos anti-cocaína unem-se 

às moléculas da cocaína no sangue, impedindo-os de passar pela barreira 

sangue-cérebro.  Ao impedir a entrada da droga no cérebro, a vacina inibe ou 

bloqueia a euforia induzida por cocaína. 

Este estudo incluiu 115 pacientes de um programa de manutenção com me-

tadona, que foram aleatoriamente designados para receber a vacina anti-co-

caína ou um placebo (inativo) da vacina.  Os participantes foram recrutados 

a partir de um programa de manutenção com metadona, porque suas taxas 

de retenção são substancialmente melhores do que os programas focados 

principalmente em tratamento para abuso de cocaína.  Os participantes em 

ambos os grupos receberam cinco vacinações durante um período de 12 se-

manas e foram seguidos por um período adicional de 12 semanas.  Todos os 

participantes também participaram de sessões semanais de terapia de pre-

venção de recaídas com um conselheiro treinado em abuso de substâncias, 

tiveram seu sangue testado para anticorpos contra a cocaína, e teve sua urina 

testada três vezes por semana para a presença de opiáceos e cocaína. 

 Os participantes diferem nos níveis de anticorpos gerados em resposta à va-

cinação.  Trinta e oito por cento os níveis sanguíneos atingidos de anticorpos 

anti-cocaína pensado para ser suficiente para bloquear os efeitos eufóricos 

da cocaína.  Durante a semana 9-16 (quando os níveis de anticorpos pico), 

esses participantes tinham significativamente mais urinas cocaína sem que 

aqueles que receberam o placebo ou com vacina activa, mas os baixos níveis 

de anticorpos anti-cocaína.  Os participantes com os níveis mais elevados de 

anticorpos tiveram as maiores reduções no consumo de cocaína.  Nenhum 

efeito adverso sério foi associada ao tratamento com vacinas. 

 “Cinqüenta e três por cento dos participantes no grupo de anticorpos de 

alta estavam abstinentes de cocaína, tempo mais da metade dos durante as 

semanas 8-20, em comparação com apenas 23 por cento dos participantes 

com menores níveis de anticorpos”, segundo  Thomas Kosten, MD, do Baylor 

College of Medicine em Houston, investigador principal do estudo. 

Finalmente 
“A Vacina para 
a cocaína”?

Investigação



Sin Etiqueta
Ni Taparrabos
* Mireia Pascual, correspondente em Espanha

Opinião



Um encontro científico 
com cerca de um 
milhar de profissionais 
e mais de 180 posters

XXXVII Jornadas Nacionais de Socidrogalcohol

A Socidrogalcohol realizou em Oviedo nos passados dias 22,23, e 24 de Abril 

as XXXVII Jornadas Nacionais, declaradas de interesse sanitário e acredita-

das por Seaformec, foram umas jornadas caracterizadas por um alto padrão 

científico quer quanto á actualidade dos temas, quer quanto ao conteúdo das 

diversas apresentações. Podemos dizer que o denominador comum das apre-

sentações em plenário ou actividades pré-congresso, ressaltam a inovação a 

actualidade e a evidência. O encontro todavia teve alguns momentos altos que 

gostaria de realçar. A apresentação pela Delegada do Governo para o Plano 

Nacional sobre Drogas, da planificação estratégica para o quinquénio 2009-

2014, ou dos Desayunos com a história em que Francisco Pascual Pastor nos 

fez viver a evolução histórica das regulações do consumo do álcool. e ainda 

um estudo  apresentado por Maite Cortés Tomás sobre o Botellon e o consumo 

intensivo de álcool entre os jovens. César Pereiro apresentou também um novo 

manual de adições para médicos especialistas em formação, ou a conferência 

de Ivan Montoya sobre a nova atitude da nova administração dos Estados Uni-

dos em apoiar financeiramente a investigação sobre as vacinas para o tabaco 

e para a cocaína. Foram ainda temas de grande participação a inclusão do Su-

boxone no sistema nacional de saúde, que segundo estes profissionais “ este é 

um medicamento de grande importância para o tratamento de uma população 

e para uma doença com muitas limitações e possibilidades terapêuticas. Mi-

reia Pascual esteve presente nestas XXXVII Jornadas e entrevistou alguns dos 

seus intervenientes, apresentando aqui alguns dos muitos temas discutidos. 

As entrevistas foram feitas e escritas em “Castellano” por se tratar de uma reu-

nião cientifica, assim não alteramos o sentido e o significado técnico, e apesar 

dos portugueses entenderem bem a linguagem do país vizinho, Dependências 

colocou o resumo de cada intervenção na língua de Camões.



Carmen Moya Garcia

“Avaluar y trabajar 
con mayor rigor”

La Evaluación final de la Estrategia, cuyo contenido les voy a explicar, 
se presenta, por lo tanto, no sólo como una aplicación sistemática de los 
métodos de investigación a la valoración de las intervenciones de la Ad-
ministración Pública, sino como el elemento que el Plan Nacional sobre 
Drogas considera decisivo y necesario, que asume para fundamentar la 
definición de las políticas futuras, legitimándolas en base a la evidencia 
de su eficacia.
…La utilidad de la evaluación es producir información de calidad, para 
orientar nuevos procesos de decisión, aprendiendo de los éxitos y de los 
fracasos. Desde este punto de vista, la evaluación se convierte en un 
recurso fundamental para detectar problemas de eficacia, de eficiencia, 
y de gestión del problema. La justificación última de la evaluación es, 
pues, el ejercicio de la responsabilidad política y la búsqueda de lo que 
se ha denominado la eficacia democrática.
Existen precedentes relevantes de evaluaciones en otras materias y ya 
están bastante extendidas las de programas concretos. No ocurre lo 
mismo, cuando hablamos de políticas –que no de programas– y mucho 
menos, cuando lo hacemos de políticas de drogas. 
De hecho, durante la presidencia portuguesa de la Unión Europea, se 
celebró una Conferencia en Lisboa con este exclusivo tema, la evalua-
ción de las políticas de drogas, en la que se puso de manifiesto la esca-
sez de ejemplos dentro de la propia Unión. Y al año siguiente, cuando 
planteamos la cuestión en el Encuentro sobre Drogodependencias de la 
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo en Santander, tampoco 
existían muchos más ejemplos.
La experiencia de los últimos años ha demostrado que hablar de ca-
lidad y de eficiencia no es fácil y que una parte importante del mundo 
profesional ha supeditado, con una voluntad de servicio a la ciudadanía, 
la exigencia de calidad y de control de resultados a las exigencias de 
una urgente intervención. Hoy resulta imposible, sin embargo, no exigir a 
todo proyecto, ya sea éste público o privado, una evaluación que definida 
en el proyecto, sirva de seguimiento y de control de su realización.
Cuando comenzamos a  trabajar en la evaluación de la Estrategia Nacio-
nal sobre Drogas 2000-2008, planteamos un interesante ejercicio meto-

dológico, en el que, además de  intentar trabajar coordinadamente con 
los expertos, pretendíamos hacer comprensible el resultado final de la 
investigación para el conjunto de la sociedad. 
Al fin y al cabo, no podemos olvidar que la sociedad no es una mera be-
neficiaria de las intervenciones públicas, sino que ella misma la que deci-
de sobre tales intervenciones y es a ella a la que deben rendirse cuentas 
de los recursos empleados y los resultados obtenidos. La evaluación se 
presenta así como una exigencia ética del servicio público.
Asumimos el cometido por dos razones, en primer lugar, como ya he di-
cho, porque la propia END establecía que debía ser evaluada. En segun-
do lugar, porque estábamos convencidos de que evaluar es la manera 
de trabajar con el mayor rigor y transparencia posible, aunque también 
sabíamos que es un campo de trabajo muy nuevo y en el que había muy 
pocas experiencias que pudieran orientarnos. Sin embargo teníamos 
claro qué queríamos hacer y cómo debíamos llevarlo a cabo.
Nuestro objetivo era el de responder a dos preguntas clave: 
¿Hemos conseguido los objetivos que nos habíamos propuesto?
¿Cuales han sido las razones de mayor o menor  progreso de los mis-
mos? 
Queríamos que la evaluación fuera participativa, rigurosa, e innovadora 
metodológicamente. Para ello, se formó un grupo de trabajo en el que 
participaron técnicos designados por los Planes Autonómicos, que ha 
seguido todo el proceso, debatiendo las cuestiones, realizando aporta-
ciones y avalando las conclusiones obtenidas. 
Solicitamos la colaboración de los centros directivos del Departamento y 
de otros organismos de la Administración General del Estado así como 
de otras entidades, como pueden ser los Colegios profesionales, las so-
ciedades científicas e incluso la Federación Española de Municipios y 
Provincias, cuyas actuaciones tenían que ver directamente con algunos 
de los objetivos de la Estrategia. Y por supuesto, trabajamos, como es 
habitual en la Delegación, en estrecho contacto con el Ministerio del In-
terior aunque el ámbito de la evaluación se centraba en la reducción de 
la demanda.
También contamos con el movimiento asociativo, ya que entendíamos 
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que como agentes implicados en la puesta en marcha de muchas inter-
venciones, su opinión era también relevante. 
…Hay que recordar que la Estrategia se basa en la intervención sobre un 
mercado global de oferta-demanda de drogas cuya naturaleza y deter-
minantes son conocidos y comprendidos de forma incompleta. Además, 
su efectividad depende también en parte de la de otras estrategias, la de 
Naciones Unidas, la de la Unión Europea y las intervenciones de terce-
ros países, que no están bajo control de España.
Un ejemplo ilustra lo que quiero decir: los precios de la droga han des-
cendido en Europa en los últimos años; esta variable, que tiene gran 
influencia sobre la mejora de los indicadores a largo plazo, depende en 
buena medida de la efectividad del control de la oferta en el mercado 
mundial.
Disponer de forma secuencial de los tres indicadores puede ayudar a 
entender las contribuciones de la Estrategia a los indicadores de resul-
tado. Por ejemplo, es teóricamente posible que aumente el porcentaje 
de estudiantes que cree que el consumo de cierta cantidad de alcohol 
es nocivo y, sin embargo, que el porcentaje de profesores que abordan 
el consumo de drogas en clase de forma sistemática se haya mantenido 
estable o muy bajo. De ser así, esta parte de la estrategia no se ha im-
plementado correctamente y la sensibilización de los estudiantes se ha 
producido por otros medios.
…Para facilitar que los resultados de la evaluación tuvieran utilidad prác-
tica, orientando las intervenciones incluidas en el Plan de Acción 2009-
2012, la evaluación, en cada una de las áreas de la estrategia, se ha 
organizado en ámbitos de intervención.  En el área de prevención, el es-
colar, el comunitario, el poblacional y otros. En asistencia y reinserción, 
el comunitario, jurídico-penal y de sociolaboral. También en el caso de 
la reducción de daños, el comunitario y de prevención de enfermedades 
asociadas al consumo. Y, por último, se ha creado un ámbito transversal 
de calidad de las intervenciones, que valora específicamente los logros 

en objetivos de proceso y en algunos casos de producto.
Como ya teníamos las fuentes de información identificadas para calcular 
los indicadores, resultó sencillo saber a quién dirigirse para obtener los 
datos que permitieran calcularles. 
…Una aportación metodológica, novedosa en el ámbito internacional, ha 
sido valorar el impacto de la Estrategia, es decir valorar la percepción de 
los agentes sociales sobre su grado de conocimiento de la estrategia y 
sobre la influencia que ha tenido en su trabajo.
Las principales innovaciones metodológicas introducidas en el docu-
mento final consisten en lo siguiente: 
1.- Realiza una propuesta de evaluación en ámbitos (incluido uno de cali-
dad), que permite concentrar las intervenciones futuras según la natura-
leza de la intervención y a quien va dirigida.
2.- Realiza una propuesta de indicadores permanentes de evaluación 
para la Estrategia Nacional sobre Drogas  END 2009-2016.
3.- Clasifica la información sobre la calidad de la misma (Indicadores 
objetivamente verificables (IOV) / indicadores no IOV), y describe en el 
Anexo de la Estrategia las fuentes de información de manera explícita 
y clara. Estableciendo para cada uno de ellos la fuente de información 
(Indicador de proceso e Indicador de producto, las Comunidades Autó-
nomas; Indicador de resultado, las Encuestas y los indicadores de pro-
blemas asociados).
3.- Inicia el camino de un análisis funcional que permite interpretar las 
razones por las que se logran los objetivos. 
4.- Permite ver los resultados finales y analizar la evolución de los  obje-
tivos desde el año 2000. 
5.- Es un documento muy visual y comprensible para cualquiera que esté 
interesado.
6.- Incluye un pequeño componente de evaluación de impacto.
En cuanto a los principales resultados de esta evaluación hay que des-
tacar los siguientes: 
La mayoría de los objetivos de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2000-
2008 se han conseguido o presentan una evolución favorable.
El área de mayor grado de logro es la de Reducción de daños, con un 72 
% de los objetivos alcanzados. 
Un alto porcentaje de los objetivos logrados son de alta relevancia, espe-
cialmente en el caso también del Área de Reducción de daños, en la que 
se han alcanzado todos los objetivos de esta calificación. 
Hay un alto porcentaje de objetivos de proceso y producto logrados, 
mientras que en relación a los objetivos de resultado, los datos son algo 
peores. 
Este último extremo es importante porque nos indica aquellos objetivos 
en los que se puede intervenir de manera inmediata ya que dependen 
directamente de nuestras acciones, mientras que los objetivos de resul-
tados están en muchas ocasiones influidos por circunstancias o factores 
sobre los que bien se puede intervenir, bien están sujetos a factores que 
se nos escapan. 
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Entrando ya en las conclusiones de cada área de actuación hay que 
destacar lo siguiente: 
En el Área de prevención, los principales logros radican en los objetivos 
de resultado sobre el consumo de drogas, excepción hecha del abuso de 
alcohol. También en la información sobre drogas y la percepción del ries-
go y en el trabajo con sectores como el laboral y los medios de comuni-
cación. Hemos comprobado que hay modelos de programas evaluados, 
pero no se conoce su aplicación en la práctica.
En esta área de prevención, la evaluación señala los siguientes aspectos 
a mejorar: En primer lugar, reducir el consumo de alcohol en menores de 
edad. Después aumentar la participación de la atención primaria de sa-
lud. También aumentar la formación de los profesionales de los medios 
de comunicación, y la contribución de estos a la sensibilización social 
sobre el tema de las drogas.
Son también aspectos mejorables, enfatizar las medidas ambientales de 
prevención y la calidad de los procesos y productos. Este es el ámbito 
donde ha habido mayor porcentaje de objetivos no conseguidos.
En cuanto al área de Asistencia e Inserción social, antes que nada hay 
que puntualizar que el logro de objetivos de asistencia e inserción social 
que se ha registrado es inferior al desarrollo real del área, probablemente 
porque los objetivos que planteaba la estrategia eran de mejora de lo ya 
logrado anteriormente, no como lo hacía para la  prevención o la reduc-
ción de daños, en las que el punto de partida era mucho más bajo. 
En esta área los principales logros se encuentran en el desarrollo de la 
red asistencial, que ofrece una amplia variedad de recursos y servicios y 
se ha adaptado satisfactoriamente a los cambios.

Esta área ha experimentado una buena evolución en el período 2000-
2008, no obstante lo cual también hay aspectos a mejorar, fundamen-
talmente la detección e intervención precoz, la actuación  coordinada 
y sinérgica con el sistema jurídico penal y el control de la  calidad de la 

red asistencial: establecer criterios; desarrollar procedimientos e instru-
mentos para la evaluación del proceso y resultados de las intervencio-
nes asistenciales y de reinserción. Por último, también precisa mejora la 
inserción social de las personas drogodependientes especialmente los 
casos más problemáticos (población con problemas jurídico penales).
Los objetivos de reducción de daños de la Estrategia Nacional sobre 
Drogas 2000-2008 estaban centrados en los heroinómanos, pero muy 
poco en los riesgos y daños de los actuales patrones de consumo. Por 
ello, los buenos resultados que se han alcanzado en esta área, que ha 
experimentado una buena evolución en el periodo, no permiten concluir 
que esté suficientemente desarrollada.
Los principales logros consisten en el excelente desarrollo de los pro-
gramas de Reducción de Daños en  la red asistencial. Es aspecto a 
mejorar la implicación de sectores externos a la red de drogas en pro-
gramas de reducción de daños,  especialmente los  sectores de far-
macia y jurídico-penal. Y, por otra parte, es necesario revisar tanto la 
población destinataria de los programas de reducción de daños como 
sus objetivos.
Por último, en cuanto a la evaluación del impacto de la Estrategia, hay 
que señalar que ha reflejado un alto grado de conocimiento de la misma 
y de influencia tanto en el sector de las drogas como en otros con com-
petencias indirectas en la materia. Aunque también hay que señalar 
que la valoración de la calidad de la misma no es tan positiva y que se 
observan déficit en la formulación de los objetivos e indicadores  y en 
su coherencia interna. Por último hay que destacar que se reclama una 
mayor difusión de estas políticas sobre todo fuera del sector.
Finalmente, y si Ustedes me lo permiten, querría terminar mi intervención 
manifestando que si solo hubiera que destacar una cosa habría que decir 
que esta evaluación sobre todo nos ha sido útil ya que nos ha permitido 
identificar lagunas y establecer los objetivos de nuestras actuaciones 
futuras.  
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¿Qué puede destacar de todos los debates que han tenido lu-
gar? 
Julio Bobes (JB) - Pues destacaría lo que nosotros tenemos como 
hoja de ruta que es poner a la sociedad a desarrollar a los profesiona-
les en su correspondiente desarrollo profesional con título, es decir en 
conseguir la revalidación de los especialistas en adicciones. Y para 
ello es necesario tener un programa de formación y desarrollo conti-
nuo e idóneo para compensar las partes más hipotróficas, menos to-
cadas en el pasado, más necesarias, más novedosas. Y eso obliga a 
que el programa del congreso sea un programa comprensivo, que no 
deje temas sin tocar, sobre todo que los temas que no tengan que ver 
con lo farmacológico estén también bien compensados y bien desar-
rollados, proporcionados para las exigencia de la asistencia actual y 
este es el norte que nosotros tenemos. Hacer que la sociedad cumpla 
una de las funciones fundamentales que es revalidar a sus profesio-
nales en términos de desarrollo profesional continuo.

¿Esos objetivo se consiguen?
JB -  Esos objetivos no se consiguen nunca, afortunadamente, porque 
sino tendríamos que cerrar la sociedad. Existen nuevos retos, cada 
año hay nuevas aportaciones, formas de intervención, de prevención, 
nuevas leyes, nuevos soportes, no sólo legal, sino que los costes de 
las cosas cambian y por lo tanto el calcular costes indirectos, impac-
tos, etc. Son cosas que todavía estamos empezando a hacer y que 
vamos poco a poco incorporando materias para discutir y actualizar 
el congreso, lo cual hace que no se trate de un congreso monótono, 
muy centrado en la terapéutica, sino más bien está más centrado en 
la prevención, en la política sanitaria, en la legislación, en la econo-
mía de la salud, etc. Así que se ha ido enriqueciendo con parámetros 
y parcelas nuevas que son muy útiles para el clínico.

Casi 200 posters, ¿Cómo va a atribuir los premios a tantos?
JB - . El que haya casi 200 posters no es culpa del congreso. Es 
un placer para el congreso recibir la aportación científica de los psi-

quiatras y adictólogos españoles. Esto quiere decir que España sigue 
madurando y tiene un gran desarrollo en su profesionalidad y en la 
investigación que se hace desde la clínica. En el pasado nunca llegá-
bamos a cien posters, ahora llegamos casi a los 200 y eliminamos 60, 
ósea que el nivel de rechazo es 1/3 de lo que se propone. En el pa-
sado no rechazábamos nada, era todo bienvenido, todo servía, todo 
tenía algún tipo de utilidad, y desde que aplicamos cada vez criterios 
de mayor rigor, pues hay una parte que consideramos que no apor-
tan o que no está hechos metodológicamente suficientemente bien, 
e invitamos a que lo formulen de nuevo para el próximo congreso, 
mejorados y con más rigor.

Hay veces que los políticos y los técnicos están en posiciones 
opuestas. Los políticos os han invitado a participar en la nueva 
estrategia.
JB -  Así es, se nos ha invitado a participar, lo cual no quiere decir que 
nosotros estemos involucrados en la estrategia. Los político siempre 
son muy políticos y procuran vender las cosas lo mejor posible, pero 
no necesariamente eso significa que las sociedades de profesionales 
asumamos plenamente la situación ni el método. Pero el político trata 
de decir que también ha contado con las opiniones de los profesiona-
les, lo que ocurre es que contar significa que ha contado parcialmen-
te, es decir que no estamos totalmente satisfechos. Ni estamos en 
el mismo tren ni estamos en el mismo sentido. Nosotros somos una 
asociación con capacidad de independencia y cuando tenemos que 
solicitar las cosas, las decimos ante quien sea.

Los estudios, la investigación de los profesionales  a quien se 
dirige.
JB -  En la actualidad se dirige a varios frentes. Por una parte a  la 
valoración de los resultados de nuestra intervenciones clínicas, cada 
vez hay más estudios de medio plazo, de cuanto resolvemos, de la 
evolución de nuestros pacientes, de la eficiencia de nuestra interven-
ciones. Pero también hay otra investigación dirigida a cuánto preve-
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nimos y de todo lo que hacemos para la prevención cuánto realmente 
funciona, que eso en el pasado no lo sabíamos; pensábamos que 
como venía hecho por gente de buena voluntad y con un nivel de for-
mación suficiente debería ser bueno, pero nunca el grado de demos-
tración se había puesto y en la actualidad nuestra labor es decir “esto 
no funciona”, “esto no demuestra ser eficiente”, “esto no puede ser”. 
Y por tanto, ojo con enviar recursos a aquello que no tiene un nivel de 
demostración de eficiencia.

Lo que usted está diciendo es que al final la prevención tiene 
datos.
JB -  La prevención tiene datos favorables y muchos datos que no de-
muestran valor, y por tanto obligan a que la administración no financie 
nada que no haya demostrado ser eficiente.

¿La prevención debe ser hecha por los profesionales, especiali-
zados, preparados para poder intervenir en la sociedad?
JB -  Sin duda y con métodos que hayan sido claramente avalados y 
hayan demostrado conseguir el tamaño del efecto que sea pero que 
hayan demostrado ser eficientes.

¿En sus investigaciones científicas tiene en cuenta la preocupa-
ción de la sociedad civil?
JB -  Pues cada vez tenemos más en cuenta ese parámetro, pero 
todavía somos un poco paternalistas en el funcionamiento. Un poco 
al amparo de que los pacientes no están bien organizados, no hay 
organizaciones de pacientes sólidas potentes con claridad de misión 
y con estrategia a medio plazo. Por tanto los pacientes están bastante 
silentes a nuestro juicio, pero nosotros sabemos que tenemos que 
trabajar junto con ellos.

¿Usted alguna vez ha pensado en que los pacientes puedan for-
mar parte de  la estrategia de intervención política?
JB -  Claro, por supuesto. Pero para ello hace falta que haya organi-
zación de pacientes bien estructuradas.

¿Qué cambios se han verificado desde la sociedad Socidrogal-
cohol?
JB -  Yo a Sociedrogalcohol los primeros años la conozco desde fuera 
completamente, como miembro simplemente y como socio, pero no 
tenía ni idea de lo que se cocinaba, de cómo se generaba la estrate-
gia, de si había estrategia y cuál era y cómo la conformaban. Por lo 
tanto estuve muchos años disciplinadamente como socio simplemen-
te. Acudía a los congresos cuando era ya residente y siempre obtenía 
beneficio de esta sociedad porque entre otras cosas no había más.
Pero en los años en lo que ya empecé a tener más liderazgo, primero 
me incorporé a la junta con el doctor Antonio Gual, que es el presi-

dente pasado. Estuve durante dos períodos de su presidencia colabo-
rando con él en la junta y ahí me di cuenta que la organización podía 
ir mucho más adelante. Y en este caso hemos podido ser más ambi-
ciosos, no sólo de creerlo sino de poderlo porque fuimos capaces de 
conseguir los recursos por una parte del sistema público, del Ministe-
rio de Sanidad, a través de los fondos del Plan Nacional, pero sobre 
todo también fondos privados. Por ejemplo aquí hay 20 industrias far-
macéuticas representadas. El hecho de que la industria farmacéutica 
considerase que esto tiene interés para su retorno supuso un trabajo, 
un proceso de varios años. Y en la actualidad tenemos independen-
cia, fondos, patrimonio y por tanto libertad de acción mayor a la que 
teníamos tradicionalmente, que estábamos un poco hipotecados a los 
fondos del Plan Nacional de Drogas. Si el Plan daba dinero, teníamos 
recursos y sino pues no.

En estas reuniones más que hablar de los temas es más impor-
tante identificar los logros. ¿Está de acuerdo con esto?
JB -  Lo que pasa es que los logros siempre permiten quedar satisfe-
cho porque siempre hay logros de alguna u otra manera. La historia 
está en qué defines tú qué es logro para este año y entonces no está 
tan claro. Por ejemplo el considerar que en un año de crisis tengamos 
más recursos que en el pasado, pues claro que es un logro porque 
no era esperable que para años de ajuste,  para años de austeridad, 
que son estos que estamos pasando, pues que de repente tengamos 
más rentabilidad del congreso, era completamente inesperado. Pero 
la cosa no es solamente tener más recursos sino invertirlos mejor. Y 
en eso vamos mejorando.

¿Hay una estrategia de evaluación dentro de esta sociedad?
JB -  Sí, pero no siempre conseguimos buena evaluación porque a pesar 
de que invitamos a los socios a que cumplimenten los protocolos, cuestio-
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narios, etc en cada una de las actividades, luego el nivel de adherencia a 
estos mensajes que mandamos a los socios es bajo. Siempre obtenemos 
en torno a un 20% de opiniones respecto a lo que hacemos. El otro 80% 
no sabemos si está muy satisfecho y no quiere ni rellenar las hojas que 
damos para evaluar o que realmente piensan que esto es insalvable y no 
tenemos remedio; pero sin embargo siguen viniendo al congreso. El que 
haya 1000 personas aquí significa que un cierto respaldo lo tenemos.

Todavía no ha terminado este congreso y ustedes ya están reuni-
dos preparando el próximo.
JB -  Sí, el próximo y el de Barcelona. Dentro de nuestro plan estratégico 
estaba el decidir cuáles iban a ser nuestra próximas 4 sedes para com-
pensar el liderazgo del pasado, y cada sede sabe ya la fecha del con-
greso, donde va a ser, cuáles van a ser las líneas estratégicas para cada 
año. Los catalanes de 2012, ya saben desde hace dos años que ellos 
tienen ese congreso, que será internacional, que está comprometido con 
la Asociación Mundial de Psiquiatría para esa fecha, que contaremos 
con la junta directiva de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Ósea que 
las grandes líneas sí las tenemos comprometidas. Por lo tanto, es impor-
tante que la organización tenga proyección a medio plazo cerrada. Otra 
cosa son los pequeños ajustes según se vaya acercando la fecha, pero 
lo sustancial debe estar bien definido.

Es decir, que hablamos de una sociedad que no funciona a corto 
plazo, sino que ya habla del futuro. ¿Cuál es el futuro?
JB -  Ahora mismo estamos en una operación de confluencia europea. 
En septiembre firmamos en París un acuerdo para crear una confedera-
ción de sociedades de adicciones europeas. Y tenemos ya prevista una 
junta, un presidente, etc. Y por lo tanto, ahora nuestro compromiso es 
formar parte de una asociación de carácter europeo que tiene objetivos 
para el marco europeo donde también hay fondos hasta los que ahora no 

llegamos ninguno, ninguna sociedad de adicciones europea. No llegába-
mos porque no teníamos las organizaciones orientadas hacia lo europeo. 
Pensar que Socidrogalcohol es una sociedad que cumple, pues cumple 
parcialmente porque las adicciones han de verse totalmente desde la 
perspectiva europea para investigar, para la política europea, para los 
retos, para los fondos, para coordinarse con otros, etc.

¿Cómo se siente usted como presidente de socidrogalcohol?
JB -  Yo me encuentro muy cómodo porque es una sociedad pequeñi-
ta comparativamente con otras asociaciones  en las que estoy. Por 
ejemplo yo estoy en la Junta directiva de la Sociedad Europea de 
Psiquiatría y allí los números son de otro tipo, los propósitos son de 
un magnitud mucho mayor, la proyección de mucho más calado. Y en 
otros foros europeos y nacionales, por ejemplo soy presidente de la 
Sociedad Española de Psiquiatria biológica. Entonces esto para mí 
es, no un juguete exactamente, porque no estaría diciendo la verdad, 
pero es una cosa cómoda. Hay un buen nivel de salud mental entre 
los miembros que lideran la sociedad, están incorporadas las diferen-
tes sensibilidades que hay en el país, estratégicamente se han incor-
porado todas las regiones, las reuniones y congresos anuales se van 
repartiendo en base a las cuotas de participación que hay en el país, 
digamos que hay bastante equidad.

¿Ha pensado alguna vez en incluir a Portugal y hacer una sociedad 
Ibérica?
JB -  Yo creo que no. Pienso que el pasado podía ser una tentación o un 
pensamiento que se tuvo porque siempre hemos tenido buena relación 
con las sociedades portuguesas, pero ahora sería un error. Ahora hay 
que ir, tanto Portugal como España a la sociedad europea. Ya no es 
válido el modelo de dos países vecinos. Hay que ir a una estructura que 
acoja o capte la situación desde un punto de vista europeo. Lo cual no 
quiere decir que tengamos mala relación con los portugueses, al contra-
rio, cada vez es mejor. En este congreso hay 50 personas portuguesas. 
Pienso que no debemos distraer energías de construir una sociedad con 
otros países, deberíamos ir a la apuesta por una federación europea.

¿Siguen la utopía?
JB -  Hay que trabajar con utopías. La incertidumbre a mi no me da 
miedo y sé que trabajar con eso es muy gratificante porque al paso del 
tiempo si aguantas, eres capaz de transformar una parte de las variables 
que tienes delante.

¿No buscaremos una vacuna final?
JB -  Al final moriremos en la busca de esa vacuna pero en ello nos 
va a encontrar.

Mireia Pascual, correspondente em Espanha
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¿Por qué tu presentación “Desayuno sin alcohol”?
Paco Pascual  (PP) - Bueno, en realidad son desayunos con la historia, 
y últimamente estamos haciendo una revisión de distintos temas pero 
creemos que el tema del alcohol es un tema pendiente que durante mu-
chos años en España no ha tenido la atención que debería tener. Desde 
1985, cuando se generó el Plan Nacional de Drogas, preocupaba más el 
tema de las adicciones a drogas ilegales, fundamentalmente a la heroína 
por la connotación de las consecuencias físicas de los adictos a drogas 
por vía parenteral, especialmente hepatitis C y el VIH. Y desde entonces 
ya el problema del alcohol, incluso antes, ha quedado relegado, a pesar 
de que el alcohol es la droga principal en nuestro país. Y por eso este 
año hemos querido hacer un análisis de esa evolución histórica de las 
legislaciones para ver en que sentido se han apoyado, desde medidas 
preventivas, medidas asistenciales o incluso medidas legislativas cara a 
la prevención de los problemas.

Quiere decir que tienen un problema cultural de la gente. Es decir, 
el problema es que en la familia se aprende a beber. No sólo tienen 
un problema con el consumo del alcohol sino que tienen un proble-
ma con la cultura del consumo de alcohol.
PP - Es un problema cultural pero sobre todo social. Nuestra droga a 
través de la historia ha sido el alcohol y ha formado parte de la alimen-
tación y de la vida cotidiana de las personas. Se ha ido incrementando 
el consumo y disminuyendo la dosis en el inicio en los consumos y esto 
ha conllevado a ver una serie de problemas, sobre todo en la conducta, 
y también problemas físicos. Pero esto no ha ido acorde a unas medidas 
unidas a la problemática. Se ha minimizado el problema.

¿Por qué se dice alcohol y no se dice droga?
PP - Pues porque yo creo que culturalmente, el hecho de considerar 
el alcohol como una droga sería ir contra los propios intereses, sobre 
todo económicos. Es decir, que si no pronunciamos la palabra “droga” 
cuando hablamos de bebidas alcohólicas, estamos otorgándole una per-
misividad que no debería tener. En el momento en que le ponemos esa 
etiqueta, eso podría ir en contra de los intereses comerciales porque esa 
palabra entraña una connotación negativa. Y para resaltar el hecho de 
que el alcohol es una droga, al final siempre tenemos que decir “alcohol y 
otras drogas”, porque también el alcohol, lógicamente, es una droga.

Estamos negando la evidencia científica.
PP - Se niega la evidencia por intereses económicos.

Habría que ver si los jóvenes tienen conciencia de los daños 
que le hace el consumo de bebidas alcohólicas.
PP -  Los jóvenes cuando revisamos las encuestas nacionales y 
ves la conducta que están haciendo, probablemente la conciencia 
más baja con respecto al resto de drogas que con el  alcohol. El 
alcohol empieza a ocasionar o empieza a considerarse como fac-
tor de riesgo a partir de la embriaguez, pero no de los consumos 
que a veces son habituales. Con lo cual a  la hora del consumo, 
la gente joven sabe que la cocaína, las drogas estimulantes, mal 
llamadas drogas de diseño, y otras sustancias ilegales;  si que 
en cierta forma les frena y consideran que tienen cierto riesgo. 
El consumo de bebidas alcohólicas, sobre todo en momentos de 
fiesta, en momentos de fin de semana, lo relacionan más como 
una forma de diversión que como un riesgo en sí mismo.

¿El botellón es un ritual?
PP -  Sí, porque principalmente se buscar el efecto droga. Se 
busca el efecto desinhibidor. Es un ritual porque te permite per-
tenecer a un grupo, te permite estar con la gente de tu edad, te 
permite salir a la calle y hacer lo que hacen los demás.

¿Un mismo grupo puede ser el mismo antes del botellón y 
después? ¿Puede cambiar y convertirse en un grupo violen-
to?
PP - Puede ser violento, incluso el mismo grupo que te acepta an-
tes del botellón, puede apartarte si tiene consecuencias. Además 
el alcohol, como produce desinhibición, puede provocar situacio-
nes que incrementan la violencia.
Si tú y yo discutimos por algo sin haber consumido alcohol, ten-
dremos un diálogo más o menos fuerte, intercambiaremos ideas. 
Pero si vamos con algo de alcohol en nuestro cuerpo, este diá-
logo se va a convertir por lo menos en algo agresivo en principio 
verbalmente, que puede llegar a las manos también. Algo que no 
nos molesta de forma habitual, nos suele molestar más cuando 
llevamos una cantidad de alcohol en el cuerpo.
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Se coloca aquí otro problema que es la agresión o daños hacia otras 
personas, por ejemplo los jóvenes lanzan botellas contra las casas.
PP - Eso es la problemática que ha movido a la sociedad para que busque 
soluciones. Malas soluciones a veces, porque generan botellódromos para 
apartar a la gente. Pero pienso que la sociedad no le debería preocupar esto 
solamente. A los sanitarios lo que nos debe preocupar es que ese consumo 
de alcohol en gente joven, que está en una etapa de desarrollo, le va a oca-
sionar unos problemas sobre todo en su desarrollo neurológico. Y eso nos 
debe preocupar por delante del tema de la suciedad o del ruido que pueda 
ocasionar a los vecinos. Los vecinos no se suelen preocupar de ese tema tan 
importante, a no ser que alguien de los que ocasionan esas molestias sea 
un hijo de ellos, y entonces cambian un poco la percepción de lo que está 
pasando.

El alcohol  es legal, pero el consumo de éste en menores de 16 años...
PP - Bueno, menor a 18 años debería ser. En el grupo masa cuando alguien 
compra la bebida fuera, cuando la consumen sin tener ningún tipo de control, 
nadie sabe si el que está ahí tiene 15, 14, 13, etc. Con lo cual, es mucho más 
fácil porque tú no tienes el control cuando entras a un establecimiento y te 
pueden pedir un carnet de identidad. En la calle, a no ser que haya un control 
policial, nadie te va a pedir el carnet y si tienes 14 años puedes estar consu-
miendo alcohol en ese ambiente sin que nadie te diga nada, con lo cual las 
consecuencias son mucho más graves.

Hay alguna relación entre la violencia de género y el abuso de las bebi-
das alcohólicas.
PP -  Hay estudios que te relacionan la violencia de género pero yo iría más 
lejos. El alcohol lo que hace es restarte esa inhibición a la hora de cumplir 
normas sociales. Si el alcohol te desinhibe, una de las facetas es la propia 
agresividad, que todos tenemos. Pero la agresividad no sólo se demuestra 

en las relaciones de pareja o en la violencia de género, también se ve en los 
grupos de iguales, en los grupos de amigos que salen y que al final pueden 
terminar peleándose, en la violencia dentro del hogar para con los hijos o de 
algunos hijos para con los padres o en la violencia que puede sufrir una perso-
na de la tercera edad. Yo creo que tenemos que fijarnos en la violencia como 
un simple hecho de agresividad física, hay una violencia verbal y psicológica 
que a veces es tan importante como la física. Y no tiene porque ser solamente 
en relaciones de pareja o de género.

¿Qué debe hacerse?
PP -  Primero una buena educación, una correcta información, que a veces 
no la tenemos o la obtenemos demasiado tarde y lógicamente legislar de un 
modo correcto. Creo que si las leyes están hechas y se van prodigando a 
niveles de comunidades autónomas y están intentando no ofrecer consumo a 
menores de 18 años, en que no se consuma en determinados sitios; es decir, 
ese control, debería existir siempre. Con lo cual, lo único que deberíamos 
hacer es una correcta educación y hacer que se cumplan las leyes.

Usted está diciendo que debe existir un matrimonio entre la educación 
y la salud.
PP - Siempre es necesario. ¿Cómo cambiamos hábitos? Sabiendo primero 
qué cosas son las buenas o las malas, es decir, informar. Y a partir de informar 
podemos prevenir con lo que ya generamos hábitos. Y la gente sabrá que de-
terminados productos se pueden consumir sin abusar porque sino te pueden 
ocasionar enfermedades. Ese matrimonio de educación, prevención y salud 
debe existir en cualquier faceta humana.

Los Ministerios de Salud y de Educación normalmente están separa-
dos. Lo que ofrece uno no ofrece el otro.
PP - Sí, por eso yo creo que es importante tener un Plan Nacional de Drogas 
que en ese sentido debe unir los esfuerzos de distintos ministerios: sanidad, 
interior, educación y otros que pueden estar implicados en un tema tan com-
plejo. El consumo de alcohol y otras drogas no puede ser solamente de un 
ministerio y por eso debe haber una figura que una todos los tipos de políticas 
para que todas vayan en el mismos sentido. Es decir, no podríamos estar 
hablando de salud y el ministerio de agricultura, por poner un ejemplo, estar 
promocionando el consumo de ciertas sustancias, y esto todavía ocurre. Lo 
que tenemos que hacer es un engranaje para que un ministerio no diga lo 
contrario a otro.

¿El consumo del alcohol es ocio, placer o marginalidad?
PP -  En nuestra cultura es todo. Es ocio porque se usa para ocupar tiempo 
libre. Es placer porque se relaciona con diversión. Pero los abusos llevan a 
la marginalidad. Por tanto cumplen las tres facetas, desgraciadamente, en 
algunos aspectos.

Mireia Pascual, correspondente em Espanha
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Su estudio es sobre el consumo del alcohol en los adolescentes, 
¿Por qué a los adolescentes?
Maite Cortés (MC) - En adolescentes y mayores. En adolescentes por-
que empiezan con 13 años y por tanto los tenemos que incluir. Hemos 
hecho el estudio de 13 a 25 años. Cogiendo estudiantes de la ESO, los 
de tercero y cuarto de secundaria, primero y segundo de bachiller, los 
ciclos formativos y universitarios.

Es decir que los jóvenes no saben beber.
MC - Pues no. Igual que los mayores no saben beber.

Pero siempre el consumo del alcohol empieza en la familia. Ade-
más en su presentación se exponía un gran problema que era el 
comportamiento de los padres sobre los hijos.
MC -  Evidentemente con edades tan bajas lo aprenden de la familia, no 
es que empiecen en la familia. Se empieza antes con los amigos, pero 
lo aprenden en casa. A esas edades es fundamental el papel de la fa-
milia. Son los que están transmitiendo los valores, las conductas, lo que 
es normal y no es tan normal, el riesgo, todo eso lo trasmite la familia.

Estamos bebiendo menos alcohol pero más destilado, eso es 
así?
MC -  No. Para mí destilados y fermentados es todo alcohol, me da 
igual. Es verdad, que consumen más cantidades de destilados, pero 
tenemos el 50% de gente que está consumiendo fermentados. Los jó-
venes en este momento no consumen o una cosa o la otra, consumen 
ambas. Y por tanto, si que es verdad que están consumiendo fermenta-
dos un 50 % y me da igual si son menores de edad o mayores de edad 
y en un 70-80% están consumiendo destilados. Pero es que hay una 
combinación de ambos tipos de alcohol.

¿Qué consumo es este? Porque el abuso solo se hace en fiestas.
MC - Sí, es un consumo que sólo se hace el fin de semana, pero que 
para los universitarios empieza un jueves, ya no es tan fin de semana. 
Para los adolescentes sí que se centra en viernes y sábado.
¿Se puede decir que este es un comportamiento alcohólico?

MC -  No, todavía no. El que esté ligado solamente a fiesta no es verdad, es 
que es su patrón normal de pasarlo bien. No es que haya una fiesta especial 
y ellos lo hagan sino que los fines de semana están asociados a organizar 
botellón y consumir allí dentro.

¿Esos estudios han llegado a la conclusión de qué es el botellón?
MC - El botellón a día de hoy para los jóvenes es consumir alcohol y en se-
gundo lugar con amigos, pero primero el consumo de alcohol. NO es como 
pensamos los mayores desde fuera que es que están allí porque quieren 
una relación social. Cuando a ellos les preguntas qué es para ellos hacer bo-
tellón, directamente e independientemente de la edad todos te dicen: “con-
sumir alcohol” y en un porcentaje muy inferior: “estar con mis amigos”.

¿La preocupación de los técnicos es distinta de la de los políticos?
MC - Claro que sí. En España en botellón tenemos dos problemas. Uno es 
el malestar ciudadano y el otro que es el problema de salud. El político le 
da más importancia al problema social porque es el que más se oye a nivel 
de medios de comunicación. Y al técnico le interesa el problema de salud 
porque lo ve. Deberían ir de la mano unos con otros y no tomar decisiones 
uno sin considerar al otro y a la inversa.

¿Cuál es la conciencia social de los españoles sobre este problema?
MC - Mínima porque lo que simplemente quieren es que le quiten el ruido de 
delante de la casa, peor no van más allá.

¿Estamos negando el problema del abuso del alcohol?
MC -  Ya hace años. Lo estamos normalizando demasiado.

¿Esta gente se va a convertir con el tiempo en dependientes del al-
cohol?
MC - Tenemos una serie de indicadores que nos están que con mucha probabi-
lidad de que para mucho s de ellos va a ser así. Y eso es a nivel de investigaci-
ón. Sabemos que si se inician antes es más probable que desarrollen un abuso. 
Y por otra parte sabemos que la manera más perjudicial de iniciarse para que-
darse dentro del proceso adictivo es que lo hagan de manera intensiva.
¿Los jóvenes tienen conciencia de ello?
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MC -  No. Pero no tienen conciencia ellos, ni sus padres, ni la sociedad. Por 
tanto no es solamente un problema de joven, es más amplio.

¿Hay violencia cuando hay botellón?
MC - El mismo nivel de violencia que cuando una persona consume grandes 
cantidades de alcohol. Hay una relación directa.

¿Van al botellón por seguir el esquema socioculturalmente acepta-
do?
MC - Ellos van al botellón porque simplemente están copiando lo que ven 
hacer. Es una cuestión de modelaje. ¿Dónde aprenden los jóvenes a beber 
alcohol? Con la familia y en cuestiones sociales de diversión. Les estamos 
transmitiendo que el alcohol forma parte de la diversión.

Algunos dicen que esto es reflejo de la democracia, ¿es verdad?
MC -  Yo no iría tan allá. Antes no había democracia y también había un con-
sumo excesivo de alcohol. No creo que esté vinculado. Pienso que sí hay de 
base una relajación a la hora de la transmisión de la disciplina familiar. Y eso 
sí puede ser producto de haber pasado por un período de recesión, lo cual 
hace que luego te puedas volver más lapso.

¿Por qué se hace en la calle y no en casa?
MC - Hay de todos tipos. Se hace en la calle porque en el caso de España, 
la calle es fiesta también y porque tiene sobre todo un atractivo la noche. 
Entonces se está juntando todo.

¿Se puede decir que hay que crear formas de reducción de daños para 
la población?
MC - Sí, es una de las posibles medidas pero no la única. Hay que revisar 
mucho el tema de la prevención selectiva.

¿Esto es un ritual?
MC - Yo no lo veo como un ritual. Un ritual cuando es compartido por tantas 
personas, deja de serlo. Es una forma de vida, es un hábito. Lo que hay que 
cambiar ese ese hábito que están adquiriendo.

¿Es suficiente la represión?
MC - Es una de las medidas. Tenemos dos tipos de medidas de disuasión, 
una es que no pasen al consumo con lo que reduciríamos el número de los 
que llegan a  consumir alcohol y tenemos otras que es la presión policial y la 
disolución de las zonas botellón o de las concentraciones en la calle porque 
es la ley de seguridad ciudadana, que lo que tratan es que los jóvenes no 
lleguen a realizar esa práctica en la calle. Ni una ni la otra va a ser suficiente 
porque es gente que ya está consumiendo. Necesita más cosas, solamente 
con represión no se va a conseguir. Con la represión solo intentamos reducir 
la parte social, no la parte de salud que ya está instaurada.
¿Lo hacen por negocio, placer o marginalidad?

MC -  Marginalidad no hay en estos jóvenes. Son gente totalmente integra-

da, además son estudiantes incluso universitarios. 

¿Podemos decir que estos son lugares de encuentro para consumir?

MC - Sí. De hecho hay muchos casos ya extremos que te dicen que inde-

pendientemente de ir solos o acompañados, ellos acuden para consumir 

exclusivamente.

¿Qué medidas hay que tomar?

MC - Qué conjunto de medidas hay que tomar. Tenemos un problema que 

admite tantas variables que nos tenemos que sentar e intentar coordinar 

todas las medidas. Porque necesitamos medidas políticas, otras de carácter 

más social, necesitamos excluir los famosos botellódromos, que nos incre-

mentan la problemática de salud, necesitamos mejorar el ocio, pero sobre 

todo hay que empezar a pensar en programas de intervención por un lado 

de prevención selectiva y por otro de prevención indicada y tener en cuenta 

los padres y los medios de comunicación, que también están haciendo un 

flaco favor porque dan importancia a un lado del problema y obviando el 

otro, el de salud. Le dan mucha importancia a quejas vecinales, que es una 

parte, importante, pero una sola parte. Esto está adquiriendo dimensiones 

que es importante que tratemos al mismo tiempo, la parte social y la de sa-

lud. Por tanto las medidas deben implementar todo el fenómeno en sí.

Usted cree que un plan europeo sería posible?

MC - Sí porque en Europa tenemos el Bingee Drinking, en España le suma-

mos el botellón, la parte social. Pero a nivel europeo el patrón de consumo 

de los jóvenes es el mismo desde hace años y hay una homogeneidad. Y no 

sólo Europa, Argentina también lo tiene. Por tanto, por supuesto que hace 

falta un plan europeo. Porque tendríamos un consenso y una importancia 

social en un tema en el que todos estamos interesados y en el que todos 

tenemos que intervenir.

Mireia Pascual, correspondente em Espanha
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¿Por qué un manual de adicciones para los médicos?
Cesar Pereiro (CP) -  Es un manual no para médicos sino para médicos 
especialistas que están formándose. Porque pensamos que es un hueco o 
una deficiencia que había que cubrir. Porque aunque es cierto que en los 
últimos años las adicciones se hayan incorporado al programa de formación 
obligatorio de los psiquiatras, todavía las habilidades, los conocimientos de 
muchos residentes de psiquiatría están faltos de contenidos en esta área. Y 
en los casos de los médicos de primaria, la deficiencia es mucho más clara y 
mucho más fácil de detectar. Entre otras cosas porque durante el tiempo de 
formación de un especialista, que son cuatro años, las rotaciones que se ha-
cen en las que se tienen que tocar muchas áreas, no permiten que se puedan 
abordar algunas con mayor profundidad que otras. En el caso de las adiccio-
nes pensamos que podía ser algo útil y por eso lo editamos.

¿Cómo está la situación en España en adicciones?
CP - Pues como en la mayoría de los países de la Unión Europea. Asistimos a 
un cambio de perfil en el consumidor, que era fundamentalmente heroinóma-
no y ahora lo que tenemos son politoxicómanos con una importancia crecien-
te del alcohol y con una relevancia ya conocida para la cocaína.

Hay alguna relación genética que se relacione con este tipo de actitu-
des de este comportamiento adictivo?
CP - Esta claro que intervienen factores genéticos, pero muy complejos. Ha-
bría que ir adicción por adicción y verlo. De todas formas lo que ahora esta-
mos viendo y más nos llama la atención, por lo menos en España, lo que se 
llama la eclosión del fenómeno botellón y también el creciente abuso de al-
gunas drogas como el cannabis, la cocaína o las drogas de síntesis, incluyen 
otros factores que no son necesariamente genéticos, sino que son sociales 
y educativos. Y en ese sentido pues creo que el modelo educativo desde las 
familias ha cambiado mucho.

¿Somos todos potencialmente adictos?
CP - Si consumimos droga depende de los consumos que realicemos, pero 
en principio para unas personas está más claro que con otras que tienen 
mayor capacidad para engancharse y llegar a ser enfermos.

¿Qué respuestas debe haber en los sistemas de salud para el trata-
miento de los drogodependientes?
CP -  Depende de qué países hablemos. En el caso de España yo creo que 
ha habido un buena respuesta porque la mayoría de las comunidades del Es-
tado tienen una estructura potente para tratar drogodependientes, yo diría que 
incluso más potentes que otras estructuras para atender otros pacientes que 
tienen otro tipo de trastornos psiquiátricos, pero lo que falta por conseguir es 
lo que los organismos internacionales nos llevan diciendo, que es integrar la 
asistencia de nuestro sistema de salud. En ese sentido todavía hay carencias 
porque se basan no sólo en el sistema público de atención sanitaria, sino que 
sigue teniendo un muy importante papel las asociaciones no gubernamenta-
les o de otro tipo de entidades como los ayuntamientos o las comunidades 
autónomas en algunos casos. Entonces ese paso, yo creo que falta por darlo 
y en al menos en algunas comunidades del estado español, nos estamos 
retrasando mucho.

¿Son suficientes las herramientas que tenéis los profesionales o os 
falta mucho?
CP -  Yo creo que los que trabajamos en este mundo somos conscientes 
que estamos blando de una enfermedad que tiende a hacerse crónica, por 
tanto el término “curación2 es algo que vamos apartando y pensamos más 
en estabilización o compensación, al igual que se hace para otras enferme-
dades o patologías crónicas: la diabetes, la hipertensión, etc. En cuanto a las 
herramientas  farmacológicas, pienso que tenemos algunas muy interesantes 
para lagunas adicciones por ejemplo para los opiáceos, para el alcoholismo y 
en menor medida para la cocaína. Tenemos a algunos fármacos que nos per-
miten hacer un abordaje sintomático, pero por ahora tiene mucho más peso el 
tratamiento psicoterapéutico.

La evaluación es importante
CP - Pero no sólo en drogadicciones, siempre que se hace algo es importante 
evaluar para saber si lo que estas haciendo sirve o no sirve. Yo creo que una 
de las asignaturas pendientes que cada vez se está abordando más es el de 
la prevención. Porque se ha hecho mucha prevención  y mucha de esa, una 
vez se ha evaluado, el resultado ha sido negativo porque ha sido una pérdida 
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de tiempo y de dinero y probablemente de una ocasión para haber hecho 

algo distinto.

¿Cómo valora usted este congreso de Socidrogalcohol?
CP -   Hay que destacar que son muy importantes básicamente porque se 

han convertido en un punto de encuentro imprescindible en nuestro país y 

al que acuden un gran número de profesionales. En los últimos congresos 

superamos incluso las 1000 personas y esto para un congreso temático es 

algo muy relevante. Y en el de este año, creo que el nivel científico ha sido 

bueno como es habitual, la participación ha sido algo menor a la de años ante-

riores probablemente condicionado por la crisis económica porque no hay los 

mismos apoyos para que la gente pueda desplazarse. Y lo que no ha habido, 

pienso yo, son novedades terapéuticas relevantes porque no ha habido una 

aportación en los últimos años hasta lo que fue el desarrollo de este congreso. 

A ver que nos dicen las investigaciones en los próximos años.

¿No cree que hay muchos posters? Qué difícil decidir cuál es mejor 
que el otro.
CP -   Si, bueno yo creo que esas es una de las cuestiones  que da una idea de 

la percepción o consideración que los profesionales que trabajan en el ámbito 

de las adicciones tienen de esta reunión. Y es que cada vez las aportaciones 

científicas son mayores. Los profesionales quieren tener presencia, ahora ha 

sido comunicando posters, creo que este año son alrededor de los 180. Claro 

que es difícil decidir los tres primeros, pero hay que elegirlos y para eso está 

el jurado, que yo creo que es competente y con experiencia, y probablemente 

acierte. De todas formas que alguien presente un póster o una comunicación 

como esta, ya produce una satisfacción porque da a conocer a través de la 

publicación, porque todos los que lo envían por escrito se publica, da a cono-

cer lo que van descubriendo en su trabajo cotidiano y eso satisface.

Mireia Pascual, correspondente em Espanha
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¿Qué novedades trae la nueva estrategia para el tratamiento del alco-
hol?
Miguel Ángel Torres (MAT) - Nosotros lo que estamos viendo es que hay 
cada vez más abordajes psicofarmacológicos, procuramos subir lo máximo 
de las benzodiacepina, pero al mismo tiempo estamos usando más me-
dicamentos que provocan menos adicciones, menos problemas y menos 
complicaciones para el hígado, para el cerebro, para los problemas de co-
nocimiento, perdidas de memoria, etc. Y estamos buscando soluciones para 
la ansiedad y al mismo tiempo reducir la apetencia el deseo de alcohol. 
Para conseguirlo estamos usando medidas clásicas como el disulfiram o la 
naltrexona, para reducir el deseo y la apetencia. Pero últimamente estamos 
trabajando en reducir el impulso, el deseo, la apetencia a través de nuevos 
antiepilépticos o antocomiciales, que nos producen sedación, relajación, 
disminución de ansiedad, de deseo, de impulsividad; con menos complica-
ciones que nos producían otros medicamentos de antes. Y al mismo tiempo 
estamos utilizando las vías que mejoran la receptividad de las serotonina, 
dopamina y que producen unas sensaciones más agradables en el alcohó-
lico. Ese sería el abordaje psicofarmacológico.
Con respecto a las medidas psicoterapéuticas seguimos utilizando las te-
rapias cognitivo-conductuales, como una cuestión tanto conductual como 
familiar como grupal, pero también se están añadiendo nuevos abordajes 
psicoterapéuticos cada vez más innovadores. Por ejemplo terapias motiva-
cionales, terapias buscando que el paciente se encuentre en unas condicio-
nes y asuma muchas más responsabilidades, utilizando técnicas de preven-
ción de recaídas. Yo creo que ese es el abordaje más apropiado dentro de 
lo que sería la asistencia ambulatoria. Otra cosa es cuando el paciente viene 
con una complicación, en ese caso lo que se hace es un ingreso hospitalario 
pero para iniciar un proceso similar.

¿Cómo puede un médico tratar la concienciación social y la cultura 
del consumo del alcohol?
MAT -  Obviamente el médico se debe implicar en su medio y hacerle en-
tender al alcohólico que por muy corriente o frecuente que sea el beber en 
un país, él no tiene porqué formar parte de esa cultura. O por lo menos, que 
sepa que no es un ser extraño dentro de esa la misma y que dejar de beber 
es una cuestión de salud, de mejora de su vida, de sus relaciones y de sus 
condiciones personales.

A partir de su experiencia, ¿Podemos decir que es utópico pensar en 
el consumo cero del alcohol?

MAT - No. Eso es totalmente utópico. Estoy totalmente convencido de que 
no lo vamos a conseguir nunca, simplemente porque somos un país donde 
no solamente esto forma parte de la propia cultura, sino que además esta-
mos influenciados por toda la presión europea e internacional sobre el con-
sumo de alcohol. Y porque el consumo de alcohol es una parte de nuestras 
vidas, o más bien, nos lo han hecho ver así.

¿E la fuerza económica?
MAT -  La fuerza económica es ni más ni menos que importantísima y a 
través de sus mensajes: la publicidad, la filosofía, la ideología social, es que 
todo el mundo está a favor del alcohol menos determinados profesionales.

¿No debería haber una ética de la publicidad que se hace sobre el 
consumo?
MAT -  Sí. La ética la decide quien tiene un poder sobre todo económico y 
quien tiene que vender se esfuerza en eso, y lo hace aunque sea a costa 
de la salud. Se puede hablar de esa ética hipotéticamente pero a la hora de 
poner en marcha un proyecto que controle, que regule, que la gente aprenda 
a controlar y todo eso, yo creo que ahí no se pone tanto esfuerzo.

¿Qué es más importante los intereses económicos de la industria al-
coholera o los gastos económicos provocados pro el uso desmesura-
do de las bebidas alcohólicos?
MAT -  Para vender alcohol, sin ninguna duda. Se invierte más fondos en 
vender alcohol que en curar, prevenir, etc. Si comparas la inversión que se 
hace en propaganda o  consumo con la inversión que se hace en prevención 
o asistencia, no hay ni punto de comparación.

¿Tenéis la sensación de estar en una lucha sin armas?
MAT -  Más bien con pocas armas. El arma te la da la razón y la razón es 
que cuando una persona se rehabilita o está en un grupo de autoayuda, son 
muy capaces de denunciar las deficiencias que tiene el sistema sanitario y 
social para abordar el tema alcohol.

¿Usted dice que los fabricantes están juntos?
MAT - Claro, los fabricantes de bebidas alcohólicas están asociados a nivel 
europeo para tener su propia fuerza. Se mueven por sus intereses como nos 
movemos todos. Es una cuestión de ganar dinero.

Mireia Pascual, correspondente em Espanha
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