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Numa altura em que, legitimamente, se erguem inúmeras preocupações
relativamente ao futuro do país, das suas instituições, dos seus técnicos
e das suas políticas na área das toxicodependências, vem-me à memória
um momento, ocorrido há sensivelmente seis anos, no dia em que o país
ficava a conhecer o novo presidente do IDT. Estariam perto de meio milhar
de técnicos presentes no tradicional Encontro das Taipas quando, num
momento de intervalo, João Goulão irrompia, sorridente, pela escadaria
da Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa, local que habitualmente
acolhe a realização daquele evento. De cima para baixo, como nos habituou, Goulão apresentava-se à sua equipa, que o acolhia, em unanimidade, com uma estridente salva de palmas e muitos sorrisos de alívio à mistura.
Finalmente, uma decisão consciente e tomada a partir da auscultação ao terreno, às capacidades evidenciadas
e que, por muito que outros possam contrariar, muito pouco de política teve. Afinal, o quadrante político de João
Goulão não era propriamente o do partido então dominante…
Ao fim de seis anos de trabalho, os resultados falam por si: menos consumos e iniciação mais tardia entre os mais
jovens, consumos em contextos escolar, prisional e problemáticos decresceram, mais indivíduos recorrem actualmente a estruturas de tratamento, menos infecções associadas às práticas de consumo e, como tal, a toxicodependência cada vez menos associada a infecções VIH/sida e Hepatite C, reforço da articulação interinstitucional
que resultou num aumento da eficácia das respostas, a política portuguesa adquire visibilidade internacional…
Se é verdade que substâncias como o álcool e a cannabis estão hoje bem presentes entre as populações mais
jovens, o facto de os consumos diminuírem só pode ser considerado positivo e mais um indicador a justificar o tal
reconhecimento internacional, raras vezes verificado dentro de portas num jogo político que em nada abona em
favor dos destinatários das… políticas.
Mas há muito mais de positivo neste exercício: o aumento de utentes que contactam os serviços de tratamento
da toxicodependência e as estruturas de redução de riscos e minimização de danos, o que apenas confirma as
premissas anteriores.
Mas nada disto fará sentido se novas coligações no poder ignorarem o compromisso, há seis anos assinado com
a eficácia. Novos desafios, para além do reforço das tendências actuais, imperam. Reduzir os problemas ligados
ao uso abusivo de álcool é tarefa complicada mas as principais linhas já foram igualmente lançadas, numa área
que é diferente porque se fala de uma substância lícita, porque faz parte da tradição, porque o consumo é tolerado, por isto e mais aquilo… Já se fez bem mais do que no passado: há uma estratégia aprovada, há a participação
de inúmeras entidades da sociedade civil, que se comprometeram a desenvolver projectos e a implementar intervenções, há metas claramente definidas e o comprometimento de vários ministérios. Não é fácil mas…
A implementação de uma política de descriminalização face ao uso de drogas, decretada em Portugal, em 2004,
augurava um campo aberto de batalha na agenda política nacional. De um lado, uma comunidade técnica, bem
representativa das várias profissões que intervêm em dependências, ansiava pela abolição de hipocrisias. A
assunção da toxicodependência com uma doença implicava uma intervenção mediada pela tutela da saúde. A
tal ponto que Glenn Greenwald aconselha a adopção das políticas portuguesas a muitos países, não só os tradicionalmente encarados como conservadores nesta área mas também àqueles um pouco mais pragmáticos e
humanistas, que deverão agora encarar o exemplo lusitano…
O que não quero nem posso aceitar é continuar a ouvir o anti-patriotismo, a negação que se quer fazer dentro de
“portas” daquilo que internacionalmente é reconhecido como “O Modelo Português” um bom exemplo de intervenção para o mundo global de que se devem orgulhar todos os profissionais do IDT, os portugueses e suas famílias.
Não quero validar a minha opinião sobre o trabalho do Instituto da Droga e da Toxicodependência, mas transcrever o que disseram o ex-Presidente brasileiro, Fernando Henrique Cardoso, o ex-secretário-geral das Nações
Unidas, Kofi Annan, o ex-responsável pela política externa da União Europeia, Javier Solana, o escritor Mario
Vargas Llosa, o cantor Sting, a atriz Judi Dench e o multimilionario, Richard Branson, referindo o exemplo de Portugal e pedindo a sua replicação noutros países da Europa e do mundo como forma de travar a marginalização e
a estigmatização dos consumidores de drogas. Este grupo de personalidades quer modelos legais que minem o
poder do crime organizado e defendam a saúde e a segurança dos cidadãos. Tal como eles não quero ver destruído o melhor que alguma vez se fez em Portugal.

.
Sérgio Oliveira
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CRI de Viseu

Encontro de
reflexão em torno
do programa
Eu e os Outros

O I Encontro do Eu e os Outros do CRI Viseu teve
como principais objectivos divulgar o trabalho, práticas e resultados da implementação do programa
nos diferentes contextos e territórios, debater novas
estratégias de implementação e dar a conhecer o
Programa Eu e os Outros às Entidades e Instituições.
Assim, no período da manhã foram desenvolvidos
workshops destinados aos Aplicadores do Programa.
E nada melhor do que, numa manhã de sábado, voluntariamente e sem qualquer benefício material ou
laboral, ter conseguido cativar a presença de mais
de 80 docentes, aplicadores do programa nas escolas
do âmbito geográfico do CRI de Viseu.
Na primeira parte, decorreram em simultâneo 3
workshops: o Workshop 1, subordinado à implementação do programa em novos contextos – onde
se reflectiu acerca da pertinência e especificidades
da implementação deste programa nomeadamente
em clubes, CEF, PCA, entre outros; o Workshop 2 –
O papel do Mestre de Jogo – onde se discutiram os
desafios inerentes ao papel do Mestre de Jogo / Professor, tendo sido apresentadas algumas estratégias;
E o Workshop 3 – Dinâmicas de Grupo – em que os
presentes participaram em algumas dinâmicas, divididos em 2 grupos devido ao número elevado de
aderentes.
Na segunda parte da manhã, foram desenvolvidos os
seguintes workshops:
Workshop 1 – Dinamização das temáticas principais
– História 1 a 4 – foram discutidas as temáticas essenciais e estratégias de dinamização; Workshop 2 –
Dinamização das temáticas principais – História 5 a
8 – foram discutidas as temáticas essenciais e estratégias de dinamização; Workshop 3 – Dinâmicas de
Grupo – os participantes participaram em algumas
dinâmicas, dividido em 2 grupos devido ao nº elevado de participantes. Estes workshops contaram com
a dinamização e contributo de alguns aplicadores.
No período da tarde, o encontro decorreu em auditório, tendo como objectivo principal a divulgação de
resultados e práticas de algumas escolas. O Delegado Regional do Centro do IDT, Carlos Ramalheira,
fez a abertura da sessão da tarde e esteve presente ao
longo dos trabalhos. A Directora do CRI fez o encerramento.
As escolas que apresentaram trabalhos foram o

Agrupamento de Escolas Grão Vasco – apresentou os
resultados da Escola e contou com a participação de
alunos que apresentaram um trabalho que realizaram no âmbito do Eu e os Outros; o Agrupamento de
Escolas de Mundão – apresentou os resultados e teve
a participação de uns alunos que apresentaram uma
dança; o Agrupamento de Escolas de Castro Daire apresentou os resultados; o Agrupamento de Escolas
de Santa Cruz da Trapa - apresentou os resultados e o
exemplo de alguns trabalhos; o Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal - apresentou os resultados e
o exemplo de alguns trabalhos.
Dependências marcou presença no encontro e entrevistou duas técnicas do CRI de Viseu responsáveis
pela implementação do programa, Catarina Durão e
Patrícia Monteiro e um dos aplicadores, o Professor
Pedro Isidoro, do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal.
Em que consistiu esta reunião de hoje?
Catarina Durão – Este encontro surge por solicitação dos próprios aplicadores que temos no território do CRI de Viseu. À medida em que fomos
formando os aplicadores, fomos sentindo a necessidade e eles pediram
mesmo que encontrássemos um espaço em que pudessem partilhar experiências e constrangimentos que tiveram na aplicação do programa. O
facto de ser num sábado resultou da solicitação dos próprios. O período
da manhã foi apenas destinado aos aplicadores, enquanto o da tarde foi
alargado a toda a comunidade, também para divulgarmos o programa,
sobretudo em escolas onde ainda não o temos implementado.

CRI de Viseu

O que representa o facto de terem aqui 84 aplicadores na parte da
manhã?
Patrícia Monteiro – Creio que foi uma boa adesão. Temos mais de 50
por cento dos que temos aplicados, apesar dos constrangimentos, de ser
num sábado, mas percebe-se efectivamente que eles estão entusiasmados e motivados e que dão muito de si ao projecto. Como foi abordado
por alguém, existe até alguma carolice e isso traduz-se no facto de agarrarem o projecto, perceberem que o mesmo faz sentido, que pode ser um
bom instrumento e ferramenta de trabalho e nós, IDT, também ficamos
satisfeitos por percebermos que temos um instrumento que faz sentido
ao contexto escolar, nomeadamente.
Que avaliação é possível fazer-se após dois anos lectivos de aplicação?
Patrícia Monteiro – Entendo que a avaliação é muito positiva. Começámos devagarinho, com poucas escolas, quase a título experimental também para nós, no sentido de percebermos o impacto. Mas a dimensão
foi crescendo porque as pessoas foram conhecendo, também muito por
solicitações que as escolas nos faziam, e porque apostámos num programa em que acreditávamos. A mensagem foi clara: propúnhamos algo
que trazia poucas contrapartidas de créditos e de poderem revertê-lo em
termos pessoais para os professores…
…O que parece estar a mudar…
Patrícia Monteiro – Sim, vai mudar porque, a partir de agora o programa
é acreditado. Agora, se conseguimos esta dimensão, com mais de 30
escolas que já aplicaram o programa, num universo de perto de três centenas de professores formados e cerca de 200 aplicadores, só podemos
estar satisfeitos.
Isto também poderá, em certa medida, contrariar aquela tendência
para abandonar os projectos de prevenção universal…
Catarina Durão – O Eu e os Outros não é única e exclusivamente um
projecto de prevenção universal. A partir do momento em que os próprios professores tomam a decisão de seleccionar determinado grupo na
escola para o aplicar, ele toma contornos de prevenção selectiva, sendo
que existem escolas – temos aqui uma em Viseu, a Escola Grão Vasco
– em que temos um grande número de aplicadores, o que nos garante
uma cobertura quase total. Mas não é prevenção universal no sentido
que há um trabalho e uma continuidade no mesmo, que não consiste
em fazer apenas uma ou duas actividades pontuais durante o ano. O
Eu e os Outros conseguiu criar aquela que era uma ambição de todos
os técnicos que trabalham na área de missão da prevenção, que é: aqui
há um depois. Ou seja, a possibilidade de criar um espaço onde o aluno
possa regressar e voltar a questionar. Não fica aquela pontualidade em
que passou lá o técnico e acabou.
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O contexto lúdico em que estas actividades se desenvolvem favorece a transmissão de mensagens?
Catarina Durão – Pelos ecos que vamos tendo, sem dúvida nenhuma! A
informalidade que o mestre do jogo, que é o aplicador, o professor, acaba
por assumir, com riscos como é óbvio, acaba por favorecer o relacionamento com os alunos, o que me parece bastante benéfico.
Sendo este um programa que tem a marca do IDT, vocês conseguiram também “vendê-lo” a outras instituições. Em que medida é
que essa conquista favorece também a penetração na comunidade
local?
Catarina Durão – Não tenho dúvida nenhuma de que esse é um dos
factores de sucesso. Finalmente, o IDT conseguiu criar um instrumento
que é fácil de vender, que tem uma boa adesão – podemos dizê-lo porque já temos esses ecos – e que está muito bem construído. E tem tudo:
o manual do aplicador, tem a papinha toda feita e é só mesmo, bastante
empenho do professor, porque alguns acabam por nem terem horas lectivas para isto, o que irá agora mudar porque eles acabam por ter ali tudo
esquematizado, passo a passo.
Para quem não conhece o projecto, é difícil imaginar o número de
horas por vocês despendidas, em múltiplos contactos, em acções
de formação dedicadas aos professores… Como é que tudo isto
funciona?
Patrícia Monteiro – Há o contacto inicial, depois a escola auto-organiza-se, faz o levantamento e selecciona os professores que pretende ver
envolvidos nisto, o que implica obrigatoriamente a formação de um grupo
com um máximo de 20 professores, que recebem uma formação inicial
de 24 horas; depois, temos a implementação que, efectivamente, exige
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um esforço por parte do CRI para se organizar no sentido de dar resposta a esses professores. Temos adoptado como estratégia eleger interlocutores em todas as instituições, que servem como elo de ligação entre
o CRI e os restantes professores, o que nos facilita de alguma forma os
contactos. Depois, existem escolas que exigem maior acompanhamento,
o que tem a ver com a experiência e especificidades da própria escola. É
efectivamente um projecto que exige investimento por parte do CRI mas
que também tem retorno. E esse é fácil de medir aqui hoje. Investimos,
despendemos esforço e tempo num projecto mas constatamos que temos um trabalho estruturado, com continuidade e que vai de encontro
aos objectivos que o CRI define. Além disso, temos contactos e parcerias
com outras instituições. O contexto escolar é aquele em que temos o
maior número mas temos outras instituições, nomeadamente em projectos do próprio PRI, temos lares de infância e juventude que também
estão a aplicar o projecto e que, de alguma forma, exigem a replicação
de todo o procedimento.
Ao fim de dois anos lectivos de aplicação, ainda existem desafios?
Patrícia Monteiro – Claro que sim! Os desafios existem sempre, nomeadamente neste contexto de contenção de recursos. Mas o desafio é precisamente agora. Quando há muitos recursos qualquer um faz, quando
há pouco e mesmo assim se revelam resultados, isso traduz eficiência.

Pedro Isidoro, Docente aplicador
do programa do Agrupamento de
Escolas de Carregal do Sal
Sendo este o seu segundo ano de aplicador do programa Eu e os
Outros, que avaliação faz do mesmo e dos benefícios que supostamente apresenta para o seu público-alvo, os alunos?
Pedro Isidoro - Antes de fazer aqui a minha apresentação, confesso
que, ontem de noite estive a pensar e sentia a necessidade de reafirmar
que este projecto está dotado de uma qualidade muito elevada. Mais
ainda, como produto nacional que é, revela-se uma excelente ferramenta
de trabalho, que permite abrir todos os domínios de que é preciso falar
sobre prevenção. E é precisamente isso que acontece todos os dias:
conseguimos usar o Eu e os Outros para passar mensagens e provocar
reflexões sobre os assuntos, não só os principais dos jogos e histórias
mas igualmente de outros.
Como tem sido o apoio técnico (e outros que considere necessários) por parte da equipa do IDT, nomeadamente do CRI local?
Pedro Isidoro - A Catarina e a Patrícia foram as duas pessoas que “desceram” do IDT para as escolas e revelaram a arte de fazerem tudo sempre muito bem feito. Têm dotes comunicacionais excepcionais, passam
muito bem a mensagem, conseguem cativar as pessoas e a prova está
aqui: mais de 80 pessoas aderiram ao repto lançado e estão aqui presentes.

Em que medida constituirá igualmente o Eu e os Outros uma ferramenta de aprendizagem para os próprios docentes?
Pedro Isidoro - É! Nós somos colocados numa posição que acaba por
ser totalmente diferente daquela em que estamos ao sermos professores. O ambiente que criámos no Carregal do Sal descola-nos um pouco
da profissão que exercemos e coloca-nos também a jogar. Paralelamente, também vamos refinando conhecimentos sobre as temáticas que tratamos.
Face à sua experiência enquanto aplicador do programa, é possível
confirmar que é mais fácil transmitir este tipo de mensagens e promover reflexão em torno das mesmas num ambiente mais lúdico e
recreativo?
Pedro Isidoro - Sem dúvida! Os materiais que o Eu e os Outros tem,
nomeadamente o Manual, é um documento que está muito bem estruturado. O jogo, pela sequência que pode tomar, o ir para a frente, voltar
atrás e optar por outro caminho, dá azo a que se desenvolvam muitas
actividades e o aspecto lúdico encaixa perfeitamente, enquanto que a
mensagem passa.
E como tem sido a receptividade por parte dos alunos?
Pedro Isidoro - Eles revelam-se muito satisfeitos. As temáticas também
são particularmente interessantes para eles. Interessa constatar que
existem basicamente sete temas centrais, em que as histórias permitem
fazer praticamente tudo. Há pouco referi que a formação cívica tem um
programa próprio, onde se costuma falar sobre direitos, igualdade, respeito… os valores da sociedade. Mas aqui também se faz isso e muito
mais. Porque este é um produto aberto, em que as pessoas agarram nos
PowerPoints e no manual e adaptam-no, sem restrições, e com a potenciação da criatividade, de lançar desafios aos miúdos…
Ao fim de dois anos, ainda existem desafios inerentes à implementação do programa?
Pedro Isidoro - Sim, existem… A título particular, eu conheço bem duas
histórias e estou neste momento a conhecer a terceira. Portanto, ainda
me falta fazer muito mas confesso que também não tenho muita pressa
para chegar ao fim porque pretendo continuar com isto.
O que tem representado o facto de estarem envolvidos no programa parceiros de outras áreas?
Pedro Isidoro - É algo muito positivo e que abre a possibilidade de realizarmos experiências enriquecedoras. Recordo que houve uma actividade do jogo em que devíamos fazer um telefonema para a linha de atendimento das drogas, o que acabou por ser um marco para eles, quando
deram conta que havia alguém do outro lado da linha com capacidade
ímpar para falar sobre coisas que tínhamos versado. Este tipo de interacções proporciona também momentos muito interessantes.

CTAI

A CTAI …
Na intervenção
Familiar
“A harmonia familiar é complexa porque cada
membro tem as suas próprias necessidades que
procuram satisfazer, e tão urgentemente quanto
os outros. È delicado encontrar o equilíbrio entre
as “nossas” necessidades e a dos “outros”.”
Equipe Técnica da CTAI

A família é considerada um pilar fundamental no processo de reabilitação da pessoa que desenvolve comportamentos aditivos ao longo da
sua vida, sendo a sua estrutura, consistência e funções fortemente desgastadas e comprometidas na sequência da ampliação desses mesmos
comportamentos, gerando crises profundas, pouco consequentes com
os propósitos de qualquer processo de tratamento.
Sentindo esta premissa como um forte contributo para o sucesso do tratamento dos doentes aos quais prestamos cuidados de saúde, e baseados nas teorizações do “engagement” e “emporwment” familiar, a Comunidade Terapêuticas Arco-íris, Unidade especializada da Delegação
Regional do Centro do IDT, IP, incrementa no âmbito do seu Programa
Terapêutico, actividades periódicas destinadas a evocar os elementos
do agregado familiar e outras pessoas significativas da rede de suporte
do doente em tratamento, de modo a potenciar a participação pró-activa
destes elementos no processo de reabilitação e a potenciar o relacionamento intra e inter-familiar.
Neste sentido, foi desenvolvido nas instalações da Quinta da Fonte
Quente, sita na Tocha (antigas instalações do Hospital Rovisco Pais)
nos dias 14 e 15 Maio de 2011, um Workshop de trabalho, destinado
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aos doentes em tratamento, seus familiares e/ou elementos do agregado
familiar, subordinado ao tema “Pensando a família como um auxiliar de
mudança…”, conforme objectivos e ordem de trabalhos expressos nas
figuras anexas.
O evento dinamizado pela Equipe Técnica da Comunidade contou com
a participação de 36 pessoas, com uma média de idade de 48,7 anos,
entre o mínimo de 15 e o máximo de 75 anos, provenientes de vários
distritos do país, conforme se observa no gráfico nº 1, entre residentes,
actualmente em tratamento, ex-residentes, com o seu processo de reabilitação conseguido e já em regime de acompanhamento pós-alta, e
familiares e outros elementos significativos da rede de suporte pessoal
que se disponibilizaram a colaborar na iniciativa.
No questionário de avaliação da satisfação e qualidade expressa pelos
participantes no evento, destacam-se assinaláveis valores referenciados
no que concerne à contribuição da actividade para o bem-estar pessoal e familiar, com 83,4% dos participantes a colocar tónica acentuada
no convívio inter-pessoal, 44,5% a referirem a partilha de experiências,
emoções e valores relacionais, o mesmo valor respeitante ao conhecimento da realidade do processo de tratamento, e 33,4% a salientarem
o sentimento de liberdade como importante contributo da actividade em
causa.
Para memória futura, salientam-se as mensagens deixadas pelos participantes:

“Soube-me bem partilhar os meus sentimentos, apesar de me ter emocionado
com as histórias familiares…”
“Uma iniciativa de grande qualidade para
aproximação de utentes e familiares, sendo importante para o esclarecimento das
diferentes situações vividas e sentidas por
todos.”
“… que os residentes encontrem forças
nos testemunhos que foram dados!”
“Passo a passo se constrói o mundo, o teu
e o meu. …”
“O encontro ajuda-nos a crescer através
da reflexão introspectiva e extrospectiva
da partilha de cada um!”
“Bem-haja e parabéns a todos os intervenientes. Foi sem dúvida um momento
marcante a todos os níveis. Obrigado.”
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Intervenção do IDT nas Noites da Queima do Porto

Num mundo de
sinestesias, sinergias
e diferentes catalisações
de energias

São 22h30 e a noite começa verdadeiramente a bombar. Apesar da chuva, por esta altura ainda miudinha, não há descanso para os polícias e seguranças
nem para os membros da organização que orientam
as entradas no Queimódromo do Porto. Nas imediações do Parque da Cidade, o aparato policial é significativo. A dissuasão não convida a grandes excessos
e parece mesmo promover alguma reflexão logo à
partida, para quem chega. O pior é depois, no regresso a casa… Há que marcar presença, prevenir e
reduzir riscos.
Depois de durante muitos anos as noites da Queima
das Fitas do Porto se terem realizado nos jardins do
Palácio de Cristal, em 1998, aquele que será muito
provavelmente o evento que congrega mais jovens à
procura de um contexto festivo mudou-se para o recinto da antiga feira popular, passando assim a dispor de um espaço ainda mais amplo para a realização do evento com maior impacto da Queima das Fitas do Porto. O que significa também, convenhamos,
mais atractividade, maior acessibilidade e mais dividendos…
Após uns bons 20 minutos de espera, lá chega a responsável da FAP, que amavelmente cederia à equipa da Dependências a entrada num mundo aparte…
Desdobrara-se em tarefas até àquela hora, uma espécie de prólogo para os que procuram ócio mas quase já um epílogo, na última noite da Queima 2011 do
Porto, para quem tomou parte activa na organização.
Com um sorriso nos lábios mas visivelmente stressada, lá nos abriu as portas a um mundo de sinestesias
para todos os (des)gostos…

Sempre a “bombar”
São vários os pontos de interesse desta actividade: para além da animação provocada pela afluência de grande número de pessoas, existem também as célebres barraquinhas das várias Faculdades, escolas e
institutos e dos seus vários cursos, restaurantes, bares, uma majestosa
discoteca e, obviamente, os concertos, que são o ponto alto de cada
noite. Nos concertos participaram já bandas de renome como os Xutos e Pontapés, GNR, Delfins, Táxi, Rui Veloso, Pedro Abrunhosa & os
Bandemónio, Gene Loves Jeze bel, Jesus and Mary Chain, Lloyd Cole,
Nenah Cherry, Smoke City, Guano Apes, Spirituali zed, Daniela Mercury,
Gabriel O Pensador, Luís Represas, HIM, Netinho, Lamb, Carlinhos Brown, Orishas, Milton Nascimento, Violent Femmes, James, Asian Dub
Foundation, K’s Choice, Tindersticks, Young Gods, Melanie C, Moonspell, Blasted Mechanism, Clã...
Todos os anos, a Federação Académica do Porto tenta criar novos espaços de lazer, diversificando a oferta cultural disponível, assim como optimizar os existentes. Nos últimos anos tem também apostado em incrementar a qualidade e oferta da área da restauração, conseguindo assim
prestar mais e melhores serviços às dezenas de milhares de estudantes,
e não só, que diariamente frequentam o Queimódromo. O que inclui,
entre muitas outras coisas, prevenção – IDT, FAP, Governo Civil do Porto
e PSP – mas também muito álcool e… tabaco (uma grande tenda, com
estilo futurista em toda a sua concepção e equipamento, assegurava a
venda deste tão procurado bem…)

Aos pares nos fazemos entender numa barraquinha… diferente
Primeira paragem e foco da reportagem: “barraquinha” do IDT e do Governo Civil do Porto… Ou essa inglória tarefa de rumar contra a maré ou
quase… No percurso, uma surpresa: cerca de uma dezena de jovens
esperam qualquer coisa que, supostamente, lhes seria servida num copo
plástico. Álcool não seria com certeza… Três técnicos do IDT, um polícia
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e vários voluntários, educadores de pares convidavam a uma visita a um
espaço que, entre outras valências, oferecia a realização de testes de
alcoolemia, muita informação e… cocktails de fruta. Estava desvendado
o mistério.
“A estratégia de abordagem passa pela organização de equipas de proximidade que, regularmente, passam por zonas identificadas como sendo
de maior risco. Durante as rondas são distribuídos materiais informativos
que facilitam e promovem uma sensibilização para os riscos associados
ao consumo de substâncias psicoactivas, aos comportamentos sexuais
desprotegidos e aos acidentes rodoviários, e são ainda sinalizadas situações de crise e/ou urgência para os serviços de apoio em situação de
emergência a operar no terreno”, referem em complementaridade e quase em uníssono as três grandes mentoras e aplicadoras deste projecto:
Ana Tavares, Carla Rocha e Cristina Martins são técnicas da Delegação
Regional do Norte do IDT e têm por missão, neste contexto, planear a
acção e estabelecer todas as parcerias necessárias para potenciar a
eficácia da sua implementação. E como é preciso estar no terreno para
avaliar, lá vão também exercendo um voluntariado que só dignifica e valoriza quem o pratica e o recebe. Por isso, foi com elas que falamos
quando quisemos sentir o pulsar de uma tenda diferente de todas as
outras: aqui, não há álcool.
Mesmo assim, tempo ainda para um momento hilariante: já meio torto,
um jovem aproxima-se e pede vodka com red bull… Ora nem mais: o
local e pretexto ideais… para passar ao espaço ao lado, mais do tipo
“relax” e conversa... O “dass” que pronunciou de forma eloquente foi uma
espécie de nega à proposta e lá foi o miúdo à vida dele, meio titubeante. Já chovia a rodos e nem isso demovia muitas centenas de “participarem”, com muita vibração, no concerto dos Blasted Mechanism: um
verdadeiro espectáculo, também ele à parte, mais um contributo para a
mega sinestesia…
No decurso do evento académico, o trabalho de suporte técnico do IDT
concretiza-se no planeamento e monitorização das intervenções no terreno, acompanhando diariamente os alunos interventores e fazendo a
articulação com as outras organizações e estruturas a actuar no recinto.
Neste contexto, a acção da equipa do IDT traduz-se, numa fase inicial de
planeamento, na realização de reuniões com todos os parceiros envolvidos e com o grupo de alunos interventores, e na recolha, criação e (re)
produção de todos os materiais necessários para a implementação da intervenção. É também realizada uma visita ao local do evento para tratar
de questões relacionadas com a logística da iniciativa. A intervenção é
planeada para cada uma das noites com duas equipas, uma constituída
por técnicos e outra por jovens. Na organização das equipas, os jovens
dividem-se pelas sete noites, sendo designado, em cada uma delas, um
par líder com base na experiência dos anos anteriores.
Este ano destacou-se nesta intervenção a existência de um ponto fixo,
em conjunto com o Governo Civil, onde os jovens interventores fizeram
cocktails sem álcool, espaço também privilegiado para atendimento aos
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jovens encaminhados pelos alunos interventores que evidenciaram necessidade de um esclarecimento técnico mais individualizado ou desejo
de realizar o teste de alcoolemia. Os testes de alcoolemia, da responsabilidade da PSP, foram realizados em horários pré-definidos, entre a
meia noite e as 2h30, ao mesmo tempo que eram preenchidos questionários de dados complementares ao teste de alcoolemia, com vista a
uma breve caracterização sócio demográfica da população que procurou
este espaço e nível de alcoolemia.
Como esclarecem as técnicas do IDT, “a existência dos cocktails sem
álcool assumiu-se como uma estratégia com duplo objectivo: no âmbito
preventivo, assumindo-se como uma alternativa ao consumo de bebidas
alcoólicas e potenciando uma maior consciencialização face aos riscos.
Como estratégia de redução de riscos, tendo como objectivo dar aos
jovens a possibilidade de alternar o consumo de álcool com uma bebida
não alcoólica, à base de frutas e açucarada”. E porque é unânime nesta
sociedade que devemos dar se queremos receber, “em ambas as situações, os cocktails sem álcool assumiram-se como um elemento mediador da comunicação entre os alunos interventores e os frequentadores
do evento”, acrescentam.

Uma realidade que justifica mexer
Quando questionamos os responsáveis da equipa da Delegação Regional do Norte do IDT no que concerne a objectivos em torno desta intervenção, a resposta sai clara, revelando evidências preocupantes: “Em
Portugal, o consumo de álcool do tipo binge drinking ocorre em todas as
idades e 48,3% dos jovens dos 15 aos 24 anos consumiram 4, 6 ou mais
bebidas, numa só ocasião, pelo menos uma vez, no último ano”.
Mas os dados não se ficam por aqui e exigem intervenções que incluam
desideratos relacionados com prevenção e redução de riscos. Até porque eleger simplesmente prevenir num espaço tão vocacionado e eleito
para outros “voos” não se afigura tarefa fácil. Assumir que haverá quem
queira exercer o seu direito de consumir até não poder mais e que é possível reduzir riscos a quem o faz é meio caminho andado para garantir
o acesso a um serviço que deveria ser básico e um meio para ensinar a gerir prazeres e riscos. Como afirmam as responsáveis do IDT, “o
consumo excessivo de álcool, associado ou não ao consumo de outras
substâncias, está fortemente associado à sinistralidade rodoviária, aos
comportamentos sexuais de risco e à violência, pelo que a intervenção
na semana académica, momento festivo por natureza, é essencial pelo
número de jovens que mobiliza”. Como tal, “a intervenção em contexto
académico tem objectivos diversificados, que vão desde uma perspectiva de sensibilização do Meio Universitário para as questões associadas
ao consumo abusivo de substâncias psicoactivas, até aspectos mais
operacionais de promoção da mudança através de uma consciencialização dos riscos associados a comportamentos de consumo no decurso
das Semanas Académicas”.
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Mais vale bem acompanhados do que sós
Voltando à questão, fulcral, do estabelecimento de parcerias e da promoção de uma intervenção integrada e mobilizadora de outros quadrantes,
é notória a preocupação com estes pressupostos ao nível do planeamento, fundamentalmente consagrados numa acção em conjunto que
envolve IDT, Governo Civil do Porto e FAP mas também os denominados
educadores de pares: “Na Queima das Fitas do Porto 2011, a Delegação Regional do Norte organizou a intervenção, em colaboração com a
Federação Académica do Porto (FAP) e com o Governo Civil, decorrente do protocolo assinado no dia 28 de Abril. No âmbito deste protocolo
pretende-se que todas as instituições envolvidas complementem a sua
acção no terreno, articulando procedimentos e estratégias, no sentido de
potenciar a capacidade interventiva de todas as partes e evitar a sobreposição de acções”.
Quanto à estratégia base, sendo uma intervenção por pares, “passa pela
mobilização e formação de estudantes universitários que, enquadrados
por técnicos do IDT, desenvolvem uma intervenção de proximidade junto
dos frequentadores dos eventos, sensibilizando e transmitindo informação sobre os efeitos e riscos associados ao consumo de substâncias
psicoactivas e suas repercussões em diferentes áreas, nomeadamente
na sexualidade e na condução”. Para tal, é necessária formação: “A formação em comportamentos de risco associados ao consumo de substâncias psicoactivas é um factor crítico de sucesso para qualquer tipo de
intervenção neste domínio. Contudo, é importante que esta se traduza

numa intervenção na qual os conhecimentos adquiridos sejam postos
em prática, com benefício directo para a comunidade a quem se dirige. Assim, importa treinar e desenvolver competências interpessoais de
ajuda, enquanto factor estratégico para uma intervenção de qualidade,
centrada nos pares e projectada para a comunidade”.
Considerando então a importância de envolver a sociedade civil na promoção de projectos estruturantes de intervenção, numa lógica de desenvolvimento de competências partilhadas e adequadas aos diferentes
contextos da realidade local e/ou nacional, e “na sequência dos contactos estabelecidos com as associações académicas foi ponderado o
desenvolvimento de acções visando a participação de grupos de interventores voluntários no contexto recreativo académico, nomeadamente
em eventos como a Recepção aos Caloiros, a “Queima das Fitas”, as
“Noites Académicas”, entre outros, numa lógica de intervenção de pares,
sendo que esta estratégia já foi ensaiada e levada a cabo noutros anos
pelo IDT, junto de várias associações académicas do país e da região”.

Por que e como rumar contra a maré
Estrategicamente, com a intervenção em contexto recreativo académico pretende-se sensibilizar e apoiar as associações de estudantes e
federações académicas na integração de uma resposta estruturada e
consistente no âmbito da prevenção e redução de riscos e minimização
de danos nos eventos académicos e prevenir e reduzir riscos junto de
estudantes universitários através de uma abordagem de proximidade,
difundindo informação objectiva e intervindo em situações consideradas
de risco nos eventos académicos.
Actualmente, a Delegação Regional do Norte está a realizar a avaliação da intervenção através de reuniões com todas as partes envolvidas,
sendo que a avaliação do impacto da intervenção junto dos destinatários
se está a realizar com um questionário on-line divulgado pela FAP para
todas as faculdades envolvidas, assegurando o anonimato e confidencialidade das respostas. Posteriormente, será realizado um relatório remetido às entidades parceiras competentes.
Para o futuro, garantem as técnicas, “será desejável que estas intervenções sejam alargadas a outros eventos académicos, sendo essencial o
papel das parcerias para a sua concretização, e que a intervenção junto
desta população se estenda a outros contextos com diferentes estratégias, na medida em que é reconhecido que as universidades assumem
um papel importante na prevenção e na redução dos riscos associados ao consumo de substâncias psicoactivas”. A nível internacional, os
problemas com o abuso de álcool e as suas consequências entre os
estudantes universitários são considerados assunto social prioritário.
“Conscientes da necessidade de investir mais esforço para aumentar o
conhecimento sobre o perfil do consumo em universitários e apoiar as
universidades na implementação de medidas eficazes, julgamos estar a
contribuir para construir evidências acerca da intervenção nestes contextos”, assumem.

Projeto (In)Forma-te

Projeto (In)Forma-te
cria raízes na
Ilha Terceira
O Projeto (In)Forma-te, animado por uma equipa de técnicos empenhados em fazer a diferença relativamente a um problema tão sério quanto
epidémico como o uso e abuso de substâncias, iniciou há seis meses,
em Outubro de 2010, a sua missão: possibilitar a quem procura relaxar
nos locais de diversão nocturna uma experiência livre de sobressaltos
desnecessários, causados por consumos excessivos e/ou desinformados de substâncias psicoactivas. Adicionalmente, procurar que a acção
do Projecto abrangesse espaços diurnos em que a sua acção fizesse
sentido, nomeadamente em escolas e nas suas imediações e em alguns
bairros socialmente mais problemáticos da Ilha Terceira.
Assim sendo, o Projecto tem desenvolvido, por exemplo, um trabalho
regular de realização de giros nocturnos e diurnos nos territórios identificados como prioritários (quer nas cidades da Ilha, quer nas freguesias
rurais), tem realizado contactos de sensibilização com todos os responsáveis de espaços nocturnos da Ilha, estabelecido propostas de colaboração com instituições escolares, divulgado o Projecto junto de entidades (Polícia de Segurança Pública, Câmaras Municipais, Comissão de
Festas, por exemplo) e sociedade em geral e tem participado em acções
de sensibilização que decorreram na Ilha Terceira (em escolas profissionais e do ensino regular).
Apesar da pequena dimensão da Ilha Terceira e do número de habitantes não ser muito elevado (55 mil habitantes), a tarefa não ia ser facilitada. A começar nas idiossincrasias que fazem da Ilha Terceira uma região
tão especial, como o facto de albergar duas cidades tão contemporâneas
quanto cosmopolitas, bem como regiões de características rurais tradicionais. O trabalho nos locais de diversão nocturna deveria, pois, ter
em conta as diferenças acentuadas entre os respectivos frequentadores.
Como escolher, nas abordagens nocturnas de rua, as informações adequadas, se as diferenças entre habitantes podem ser tantas? Combinar
um trabalho tão exigente com esta heterogeneidade concentrada, não
se afigurou fácil nas primeiras sortidas. A cada reunião de equipa, novas conclusões e renovadas estratégias foram aplicadas no terreno e o
Projecto foi sendo acolhido com cada vez mais curiosidade, ganhando
força para espalhar a intervenção. Bares, discotecas, cafés, restaurantes foram visitados por uma Equipa disposta a ouvir e a informar, sem
juízos de valor, utilizando as ferramentas ganhas ao longo do tempo
com as formações e reuniões de equipa. Nas Escolas, os alunos apresentavam também as características heterogéneas dos frequentadores
da noite sendo, por vezes, os mesmos. Começou-se aqui um trabalho
de vanguarda que visou, por exemplo, a desmistificação de informação
enganadora em relação ao álcool e drogas. Aprofundou-se o tema da
pressão do grupo de pares, tão negativamente influenciadora na Ilha
Terceira. Com a ajuda dos panfletos informativos, fitas de pulso e do alcoolímetro do Projecto, foi mais fácil iniciar conversas esclarecedoras ou
apenas desbloqueadoras de alguma timidez pela inusitada abordagem.
O blogue http://projectoinforma-te.blogspot.com revelou-se, com as 3 mil
visitas atingidas, uma plataforma valiosa para chegar àqueles públicos
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menos dispostos à abordagem directa na rua, onde a equipa do Projecto
apostou em reforçar informação veiculada durante o trabalho de rua.
Seis meses depois, a comunidade reconhece o Projecto (In)Forma-te
como essencial no apoio ao desenvolvimento saudável dos seus jovens, pedindo colaboração à Equipa em vários eventos, como na bem
conhecida festa das Sanjoaninas 2011. Seis meses depois, o Projecto
(In)Forma-te ganhou vitalidade por perceber a inevitável necessidade de
uma intervenção deste tipo, apostando cada vez mais na formação, no
aprofundamento do conhecimento, aperfeiçoando o trabalho realizado.
A base está lançada e consolidada. Mais desafios estão à espreita…

O Projeto (In)Forma-te é financiado
pela Direção Regional da Prevenção e Combate às Dependências,
baseando-se numa parceria entre
a Cáritas da Ilha Terceira, o Centro Comunitário da Terra Chã e a
Ajiter, contando, igualmente, com
a colaboração da Equipa de Jovens
em Risco do Instituto de Acção Social dos Açores. A supervisão do
Projecto é assegurada pelo IREFREA Portugal através do Dr. Fernando Mendes.
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Comunidade Vida e Paz
reflecte sobre a
“Crisis Socialis”

A Comunidade Vida e Paz organizou, no passado dia
6 de Maio, as IX Jornadas da Saúde e das Toxicodependências. A iniciativa distinguiu-se pelos momentos de reflexão, dissertações e pelas partilhas de
pensamentos muito abrangentes e pragmáticos em
torno de um tema – Crisis Socialis – que afecta incontornavelmente a actividade de uma IPSS com a
abrangência como a da Comunidade Vida e Paz. Mas
serviu igualmente para a partilha científica e técnica em torno de temas como o alcoolismo.
A sessão começou com a realização de um criativo e
cativante workshop de técnicas motivacionais, promovido por Maria Vieira, da Ideias e Desafios, ao
que se seguiria a sessão de abertura, que contou com
as presenças de Jorge Santos, Presidente da Direcção
da Comunidade Vida e Paz, Carlos Ramalheira, Delegado Regional do Centro do IDT, Lurdes Machado,
Vereadora da Acção Social e Saúde da Câmara Municipal de Leiria e de Ilísio Pinto, Director da Escola
Superior de Saúde de Leiria.
A Crise à Mesa e os efeitos da crise na escalada das
dependências foi o mote para a realização de uma reflexão em moldes muito pouco formais mas altamente interactivos. Três contextos, o histórico político,
o espiritual e o das emoções foram dissertados em
conjunto entre os prelectores e a plateia, convidando
a diversas intervenções e opiniões divergentes.
Nas sessões da tarde, o destaque estava reservado
para uma apresentação de Francisco Pascual, um
especialista com mais de 30 anos de experiência,
que partilhou os seus conhecimentos no domínio do
álcool, através da prelecção O Alcoolismo: plano de
combate e intervenções terapêuticas. A sessão foi
subordinada ao tema Intervenção em Dependências
e contou ainda com a realização de uma mesa relacionada com modelos de tratamento e comunidades
terapêuticas, onde se discutiram aspectos técnicos e
práticas levadas a cabo na Comunidade Vida e Paz,
como o counseling e o Modelo Minnesota e onde foi
possível conhecer mais alguns aspectos relacionados com a proposta da Comunidade Terapêutica de
Fátima. O técnico enquanto pessoa e a relação com
o utente foi o tema escolhido para encerrar as IX Jornadas.
O Auditório da Escola Superior de Saúde de Leiria
acolheu mais esta iniciativa de uma instituição sem

fins lucrativos, que se dedica ao tratamento, reabilitação e reinserção de indivíduos sem-abrigo toxicodependentes e alcoólicos.
Dependências marcou presença no evento e recolheu
o depoimento do Presidente da Direcção da Comunidade Vida e Paz, Jorge dos Santos.

Jorge dos Santos, Presidente da Direcção da
Comunidade Vida e Paz

“Desde há 22 anos que a Comunidade Vida e Paz está ao serviço dos
pobres mais pobres de todo o país, mas sobretudo da cidade de Lisboa
– as pessoas sem abrigo.
Uma atitude de serviço, de ajuda na recuperação e reabilitação de pessoas que dramas pessoais e familiares e vicissitudes várias da vida lançaram para a exclusão social.
A Comunidade tornou-se conhecida das pessoas sem-abrigo que constantemente a procuram porque nela vêem a âncora da sua reabilitação.
É hoje uma Instituição reconhecida, experiente e com uma vasta multiplicidade de respostas sociais.
A Comunidade surgiu da coragem de alguns católicos fazerem algo pelas pessoas sem-abrigo na cidade de Lisboa, mas provenientes de todo
o país, procurando dar resposta a seres humanos que caíram, vagueiam
e pernoitam pelas ruas sem esperança nem projectos de vida. A Comunidade é uma forma de ser Igreja e de intervir na sociedade junto dos
mais pobres, sempre orientada pela opção preferencial pelos pobres.
É bem significativa a mensagem que acompanha o logótipo e o nome da
Comunidade – projecto de esperança para os Sem-Abrigo.
Nasceu em 17 de Abril de 1989 do nada, melhor, duma ideia força - servir
as pessoas sem Abrigo - e da vivência da mensagem evangélica - “recebestes de graça, dai de graça”.
Outra força da Comunidade Vida e Paz advém da natureza dos destinatários da sua missão – os Sem Abrigo - a quem procura restituir “a
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A Comunidade tornou-se conhecida
das pessoas sem-abrigo que constantemente a procuram porque nela
vêem a âncora da sua reabilitação.
É hoje uma Instituição reconhecida,
experiente e com uma vasta multiplicidade de respostas sociais.
dignidade humana, a esperança, o interesse pela vida e a criação das
condições e elos de ligação que possibilitem a reabilitação, a capacitação e a integração tão completa quanto possível dos sem abrigo”.
Outra grande força da Comunidade - os Voluntários. - uma força espantosa e imprescindível à sua própria existência e continuidade..
A CVP perderia a sua identidade e não seria hoje possível sem esta
bandeira de referência – os voluntários.
Para atender e ajudar a reabilitar e inserir as pessoas sem-abrigo contamos com outra força ainda - os nossos colaboradores - a que prefiro
chamar servidores porque se esforçam por prestar um serviço coerente
tecido de laços de amizade, afecto, muita paciência e muita esperança –
só assim se ganha a confiança para tornar eficaz a relação terapêutica
reabilitadora e a mudança de vida.
No Relatório de Actividades de 2010, acabado de aprovar, consta: “A Direcção regista, com agrado, o facto de ter sido possível em 2010 manter
e, em alguns casos, melhorar a dimensão dos serviços prestados em
2009”.
Relembro as valências/respostas da Comunidade Vida e Paz. São 16.
Nas Voltas da Noite: em 4 circuitos diferentes e passando por 96 pontos da cidade de Lisboa, cerca de 600 voluntários organizados em 56
equipas rotativamente, todas as noites, contactam uma média de 465
pessoas sem abrigo motivando-as para mudar de vida.
Voluntários: para além dos voluntários das voltas noite, voluntários da
equipa das sandes, voluntários que ajudam no Espaço Aberto ao Diálogo e voluntários que ajudam nos centros da Comunidade. Ao todo cerca
de 650 voluntários.
Famílias Carenciadas – uma equipa que ajuda a reestruturar e apoia
materialmente famílias carenciadas. Neste momento são 16 famílias e
nos últimos 3 anos deixamos de apoiar 19 famílias por já não carecerem
de ajuda.
Festa de Natal das Pessoas sem abrigo: durante 3 dias, apoiados por
cerca de 1.000 voluntários, por ali passaram 2783 pessoas sem abrigo
ou muito pobres em ambiente de festa e servidas por várias valências:

comida, roupas, calçado, loja do cidadão, gabinete jurídico, cabeleireiro, duches, espaço saúde, tratamento dentário, espaço leitura, espaço
aberto ao diálogo, espaço criança, prendas…
Projecto Escolas: interacção entre a Comunidade e as Escolas onde se
trata de cidadania, solidariedade, pobreza, prevenção de dependências.
No ano passado houve interacção com 72 escolas. 83 professores e
cerca de 4.500 alunos.
Espaço Aberto ao Diálogo: onde uma equipa técnica acolhe motiva e
encaminha as pessoas sem abrigo para os nossos centros ou para outras instituições. Neste mês de Maio de 2011 vai concretizar-se um velho
sonho – a abertura do novo Espaço Aberto ao Diálogo em Chelas.
Unidade de Desabituação (de toxicodependentes) para 5 utentes;
Duas Comunidades Terapêuticas para 127 utentes (em Fátima e Venda
do Pinheiro) para alcoólicos e toxicodependentes;
Duas Comunidade de Inserção para 88 utentes (Sapataria e Venda do
Pinheiro);
Dois Apartamentos de Inserção para 16 utentes (Leiria e Venda do Pinheiro);
Uma Unidade de Vida Autónoma para 7 utentes com problemas de saúde mental mas com alguma autonomia (S. Pedro da Cadeira);
Uma Empresa de Inserção Social – Covipaz – para 9 utentes (Venda do
Pinheiro);
Programa pós-alta para acompanhamento psicossocial e material dos
ex-utentes já autonomizados.
Neste momento, temos 245 utentes nos nossos centros em fase de recuperação terapêutica ou em fase de inserção. Ao longo da nossa história
de bem-fazer já inserimos na sociedade cerca de 1.700 pessoas sem
abrigo que passaram pelos nossos centros. Só no ano passado retiramos da rua 277 pessoas sem abrigo.
Algumas preocupações nos afligem: A crise económica nacional e internacional está a ter reflexos negativos nos donativos concedidos por
entidades públicas e privadas.
A crise também atinge a Comunidade. A crise envolve problemas e de-
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Nunca é de esquecer, porém, que lidamos com pessoas cujos modos de vida
escapam à normalidade dos cidadãos, a sua vontade e liberdade estão demasiado condicionadas pelas dependências fortíssimas donde não conseguem escapar sem a ajuda de uma mão libertadora que lhes seja estendida.
A reconstrução destas pessoas é bem mais difícil, frágil e morosa do que a
de outros cidadãos.

safios. Mas os desafios empolgam e entusiasmam e obrigam-nos a mais
e melhor.
Face às restrições e cortes no financiamento por parte do Estado, que
compreendemos e aceitamos, e a diminuição das contribuições dos benfeitores, particulares e empresas, a Direcção reuniu extraordinariamente
no dia 12 de Março e elaborou um verdadeiro PEC contendo 19 medidas
de austeridade em ordem à diminuição das despesas e que estão a ser
implementadas e já com alguns resultados visíveis.
Preservamos, no entanto, dois princípios: - salvaguardar a qualidade
dos serviços prestados e a dimensão das respostas actuais; - manter
os postos de trabalho de modo a não afectar a qualidade dos serviços
prestados.
Impõe-se um reforço na área do fundraising – captação de fundos em ordem à sustentabilidade económica da Comunidade. Um agradecimento
muito especial e o nosso muito apreço pela generosidade dos doadores/
benfeitores, muitos deles anónimos, que têm sustentado a Comunidade.
São muitos e seria moroso estar a enumerá-los. Pedimos encarecidamente para que continuem a ajudar.
“A crise à mesa”, tema destas Jornadas, adequa-se bem à situação presente da Comunidade.
Pretendemos alcançar a excelência no serviço prestado procurando dar
ao utente mais do que aquilo que ele pretende ou espera da Comunidade. Para isso, preocupa-nos prestar atenção às transformações sociais e
seus reflexos nos destinatários da nossa acção bem como conseguir ter
capacidade de adaptação a um mundo em permanente transformação.
Estamos já em fase de certificação de alguns centros (Sapataria, Uvau)
e em breve seguirão Fátima e Tomada.
Preocupando-nos a qualidade dos serviços prestados, preocupa-nos
consequentemente a qualidade técnica dos nossos colaboradores. Para
isso, ainda, para além de fomentarmos a autoformação ao longo da vida
de qualquer técnico, procuramos continuar a aumentar os tempos de
participação dos nossos colaboradores em actividades formativas internas e externas em ordem à sua actualização para maior eficiência do

serviço prestado. Ir além das 1.029 horas das acções de formação em
que participaram em 2008, das 1045 horas em 2009 e das 1049 horas
em 2011. Num universo de 111 colaboradores, a CVP dispõe de 59 licenciados, sete colaboradores a frequentar o ensino superior, cinco a tirar o
mestrado, dois a frequentar o estágio em instituições internacionais e
neste preciso mês de Maio um sem-abrigo por nós recuperado e nosso
técnico conclui o curso de adiction counseling na Universidade de Bath
em Londres a expensas da Comunidade.
Preocupa-nos finalmente proceder a uma constante avaliação crítica e
exigente do serviço prestado.
Nunca é de esquecer, porém, que lidamos com pessoas cujos modos de
vida escapam à normalidade dos cidadãos, a sua vontade e liberdade
estão demasiado condicionadas pelas dependências fortíssimas donde
não conseguem escapar sem a ajuda de uma mão libertadora que lhes
seja estendida. A reconstrução destas pessoas é bem mais difícil, frágil
e morosa do que a de outros cidadãos.
Mas trabalhar com pessoas sem abrigo exige de nós alma e paixão, coragem e espírito positivo, paciência e persistência, proximidade e afecto,
caminhar e sem desfalecer.
Olhos postos no futuro, a CVP continua a dispor do capital básico para a
sua intervenção. Concretamente:
- a solidariedade indesmentível de grande número de cidadãos e empresas,
- um exército de voluntários cuja disponibilidade não é posta em causa,
- e um corpo técnico experiente em cujo empenhamento a CVP continua
a contar.
Concluindo:
Este encontro de reflexão é um contributo para enfrentar a crise.
O nosso trabalho é ajudar a reconstruir pessoas destruídas.
As pessoas são o nosso desafio”.

IX Jornadas da Saúde e das Toxicodependências
Destaques da apresentação de Francisco Pascual
Pastor:

Aproximação ao tratamento do alcoolismo
Francisco Pascual Pastor define conduta aditiva como um comportamento de busca, obtenção e consumo de drogas ou a realização da
conduta problemática (jogo, sexo...), em que esta cobra mais protagonismo, que outras situações que anteriormente eram importantes para
o paciente. Ao ponto de fazer com que estas passem a um segundo
plano, ou que lhe pareçam desnecessárias, implicando una situação
de perda de controlo face à conduta problemática, em que se altera a
ordem de prioridades do sujeito.
O consumo de drogas activa o sistema de recompensa, originando um
acréscimo de libertação de dopamina no núcleo accumbens, tal como
o fazem outras condutas, umas exploratórias, como explorar ou jogar,
outras de sobrevivência, como comer e beber, ou a gestão do perigo,
como a fuga ou agressão e outras ainda de manutenção da espécie,
como copular ou cuidar dos filhos.
Francisco Pascual Pastor cita Eric Kandel para comungar um conceito
básico, que veicula que “todas as substâncias que consideramos “drogas” são aquelas que são capazes de produzir adição. Levam a cabo
os seus efeitos, modificando de alguma maneira a neurotransmissão
no Sistema Nervoso Central”.
Recorrendo à Fórmula de Bejerot, o psiquiatra espanhol perspectiva
o desenvolvimento da conduta aditiva a partir da definição da adição
como um somatório de susceptibilidade e exposição. Num triângulo
que envolve três actores: indivíduo, ambiente e substância, é originada
uma resposta a que não são alheios diversos factores de predisposição
ao consumo. Pascual enumera-os, padronizando-os em três grupos:
como factores que dependem da substância: capacidade de reforço,
produção de tolerância e dependência física e condicionamento por
reforço. Enquanto factores sócio ambientais, refere oferta e disponibilidade, publicidade inadequada, educação para a saúde incorrecta,
pressão do grupo e dos modelos sociais, deficiências do sistema sanitário, condições laborais e gestão do tempo livre, valores transmitidos,
inadaptação social e factores familiares e escolares. Finalmente, enquanto factores individuais, enumera a heredobiologia, personalidade
prévia e motivações, outra patologia psiquiátrica coexistente.
Um trecho da obra de Antoine de Saint-Exupéry, O Principezinho:
- Estou a beber.
- Porque bebes?
- Para esquecer.
- Para esquecer o quê?
- Para esquecer que tenho vergonha.
- Vergonha de quê?
- Vergonha de beber!
Tratamento: As fases do processo terapêutico, desintoxicação, desabituação e reinserção social sobrepõem-se no tempo, iniciando-se sem-
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pre e antes de tudo com a desintoxicação do doente, em que o trabalho
médico tem um protagonismo especial.
Esquema terapêutico do tratamento do alcoolismo:
- Primeiro contacto
- Desintoxicação: Será a primeira fase do tratamento e consistirá em
eliminar todo o álcool do corpo do doente. A desintoxicação pode ser
realizada em dois ambientes – ambulatório e hospital. A desintoxicação ambulatória empregar-se-á na maioria dos casos, utilizando alguns
medicamentos que vão permitir que o doente possa recuperar o seu
normal “funcionamento psicológico e físico e evitar a síndrome de abstinência. Para isso, utilizam-se ansiolíticos, medicamentos para diminuir a síndrome de abstinência, tranquilizantes e vitaminas (sobretudo
vitamina B). Quanto aos medicamentos utilizados na desintoxicação,
Pacual alerta para que se evite o Síndrome de Abstinência Alcoólica,
através da administração de tranquilizantes, vitaminas e sais minerais,
evitando, no entanto, a adição aos medicamentos.
- Desabituação: Extinção da conduta de beber; Aquisição de consciência da dependência; Manter a motivação durante todo processo; Reorganização das actividades do doente: alternativas
- Prevenção de recaídas
- Tratamento da psicopatologia associada: Compreende basicamente o
tratamento psicológico, e aplica-se em ocasiões técnicas farmacológicas (interditores do álcool - medicamentos anticraving – medicamentos
para a impulsividade). É a segunda fase do tratamento, e consiste em
manter a abstinência do sujeito e facilitar as mudanças oportunas para
que se possam alcançar os seguintes objectivos: Psicoterapia - A cura
da conversão, que traduz uma aplicação intencionada de uma técnica
psicológica por um clínico com uma finalidade de mudança.
Pascual classifica duas categorias de fármacos a utilizar no tratamento da dependência alcoólica: Interdictores (aversivos): Disulfiram
(250-500 mg/24h) (antabus) e Cianamida cálcica (Colme); e Fármacos
“anticraving”: Naltrexona, Acamprosato e Anticonvulsivantes (impulsividade).

O especialista, com mais de 30 anos de experiência
no tratamento de pacientes alcoólicos, considera fundamental a compilação de uma base de dados que
descreva fielmente cada um dos recursos à disposição
na rede pública ou convencionada, acessível a todos
os profissionais que encaminhem utentes alcoólicos
para estruturas de tratamento. E porque o evento era
organizado por uma instituição cuja valência mais visível é uma comunidade terapêutica, Pascual insistiu
na necessidade de o(s) agente(s) encaminhador(es),
leia-se, geralmente mas não idealmente apenas o
médico psiquiatra, ter um conhecimento muito objectivo em todas as variáveis que possam distinguir
uma comunidade terapêutica de outra. Considera
ainda demonstradas e validadas as intervenções preconizadas pelos grupos de auto-ajuda e considerou
a integração do papel do Counseling no processo terapêutico como mais um passo na procura da maior
qualidade.
Conclusões sobre a auto-ajuda:
Quanto maior for o tempo associado a um grupo, maior é a duração da abstinência
É importante o apoio familiar
É importante a abstinência a terapias
É importante a informação por parte dos serviços sanitários
Cumprir o programa terapêutico permite alcançar a abstinência e
outras mudanças positivas no adicto ao álcool.
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Apresentação do livro “Viagens Brancas”

Uma viagem
pelo Sub-mundo

O CRI do Porto Ocidental foi o espaço escolhido para
a apresentação do livro “Viagens Brancas” da jornalista Ana Cristina Pereira que contou com a presença de um conjunto significativo de amigos, técnicos
e profissionais e de João Goulão Presidente do IDT,
Mais do que um simples livro de leitura, o que Ana
Cristina propõe aos seus leitores são as histórias de
vida de pessoas maltratadas e ignoradas por uma sociedade despida de valores e cheia de preconceitos
de homens, mulheres, mães, filhos, jovens usados e
manipulados pelos caminhos das drogas. Já conhecia o seu talento na escrita profunda de um jornalismo
cada vez mais desacreditado mas que ela teima em
contrariar quer pelo seu talento quer pela emoção e
sentimento que coloca em cada uma das suas reportagens. Mas não é dela que quero falar, mas sim da
sua obra, e das histórias de vida de cada uma das
suas personagens feita em territórios muito difíceis
num sub- mundo de gente ligada à produção, tráfico e
ou consumo de drogas, que se tornou marginal pelas
circunstâncias da vida mas que nem por isso perdeu
a sua condição de pessoa.
Para Ana Cristina Pereira não é fácil trabalhar estes
temas “o acesso às fontes é muito difícil, é preciso
ter uma ligação ao terreno, ganhar confiança com as
pessoas, empatia e compreender os seus problemas
e opções de vida que só o tempo permite adquirir”.
Este livro percorre o mundo da droga, um “fenómeno
que atravessa gerações e estractos sociais”, e não
vejam o livro como um manual, garante a jornalista.
Há 10 anos que a aquisição, consumo e posse de
droga foram despenalizados em Portugal. “A cocaína
é uma droga da actualidade, que está em expansão
em toda a Europa e, por isso, este livro faz todo o
sentido” explica.
Ana Cristina Pereira não faz juízos de valor, “nem em
relação às pessoas nem em relação à substância”.
Mas garante que há um encontro do leitor com as
“respostas que existem em relação ao problema por
parte de cada uma das pessoas ali representadas.
Acrescenta o resto deste texto que te envio como
imagem e que se trata de uma história

Consciência de autodestruição
Nunca usei “castanha”. A “castanha” dá-me vómitos. Cheira
a remédio. Só usava “branca”. Um gajo usa “branca” e fica todo
acelerado. Nem pensa em metade das merdas que faz – e faz
tanta merda. Depois das coisas acontecerem é que põe a mão na
consciência. Dei mais por isso quando fui para tratamento e fui
confrontado com a minha história de vida.
Usava bué. Como era traficante, usava bué. Desleixei-me. Um
gajo desleixa-se.
Tenho bué de processos –crime. Nem sei quantos tenho.
Tudo 21. Há o [artigo] 25 e o [artigo] 21 e o 21 é tráfico e outras
actividades ilícitas e o 25 é tráfico de menor gravidade.
Encaminharam-me para um serviço do Ministério da Saúde e
uma assistente social disse-me: “ Ou vai para tratamento ou vai
preso”. Eu disse-lhe: “Não quero ir fazer uma desintoxicação e já
está! Oito dias para que serve?! Quero ir para uma comunidade
terapêutica.”
Mandaram-me para Fafe, para a clínica Dr. Nuno Santiago.
Numa comunidade terapêutica, há (um jogo de) confrontação.
Disseram-me: “Eras um palhaço”!” Só quando me disseram
essa merda é que percebi que prejudiquei a minha família e que
me prejudiquei. A minha avó chegou a querer matar-se. Não
aguentava mais ver-me assim – a destruir-me.

ANASP

ANASP distingue
IDT com Medalha
de Mérito
Dependências já tinha noticiado a intenção da Associação Nacional dos Agentes de Segurança Privada de homenagear o IDT através da sua maior distinção anual, a
Medalha de Mérito. No passado dia 20, este membro do
Fórum Nacional Álcool e Saúde, foi até “casa” da instituição homenageada, às instalações do IDT, em Lisboa,
onde celebrou a cerimónia oficial de entrega da Medalha de Mérito da ANASP ao Instituto Público.
A comitiva da ANASP, dirigida pelo Presidente da Direcção, Ricardo Vieira, foi recebida com grande cordialidade pela direcção do IDT, recebendo elogios de
João Goulão, que realçou a importância desta distinção
vinda da “sociedade civil, dum sector de actividade fundamental no combate e prevenção ao flagelo das dependências e particularmente duma organização que tem
evidenciado uma dedicação insuperável”.
Por sua vez, Ricardo Vieira salientou que “esta humilde
distinção visa traduzir o sentimento de gratidão não só
da ANASP mas, certamente, do sector de Segurança Privada e da sociedade em geral pelo exemplar trabalho
desenvolvido pelo IDT, aliás digno de reconhecimento
ao nível da Europa e do Mundo”.
Firmado ficou ainda o compromisso de reforçar laços
de cooperação, sendo certa, para além de outros aspectos, a realização de formação especializada de elementos da ANASP pelo IDT, com vista a uma maior eficácia
em matérias relacionadas com a prevenção das dependências.
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ANASP- Associação Nacional de Agentes de
Segurança Privada, uma instituição que,
apenas com um ano de existência, congrega
já perto de 3 mil associados, num universo de
mais de 50 mil profissionais, cujo (bom) desempenho poderá ser vital para os desígnios
comuns duma intervenção de cidadania.
ANASP E PSP ministraram palestra final
sobre o tema:

Violência juvenil e comportamentos desviantes

A ANASP e a PSP ministraram, no passado mês de Maio, uma palestra no anfiteatro da Escola Secundaria de Ermesinde aos alunos e
professores subordinada ao tema “Violência Juvenil e Comportamentos Desviantes”.
Ricardo Vieira, Presidente da ANASP, frisou a necessidade de adopção de uma estratégia concertada, no seio da qual a Segurança Privada deve assumir um papel fulcral, salientando ainda “o trabalho louvável desenvolvido pelo IDT nesta matéria, que numa atitude pioneira,
conseguiu juntar as mais representativas entidades da sociedade e
com elas traçar um plano de acção no combate ao uso nocivo do
álcool, devendo ser um exemplo a seguir também no combate e prevenção ao bullying”.
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APPD e CHPC
perspectivam o futuro
da Patologia Dual

A Associação Portuguesa de Patologia Dual e o Serviço de Adições do Centro Hospitalar Psiquiátrico
de Coimbra organizaram, durante os dias 1, 2 e 3
de Junho, o primeiro Congresso de Patologia Dual e
Comportamentos Aditivos. O evento, que coincidiu
com as segundas Jornadas do Serviço de Adições do
CHPC, serviu essencialmente para perspectivar o
futuro no âmbito da patologia dual.
O programa do evento consagrou, logo de início, um
espaço formal de formação, com a realização de três
cursos, subordinados às perturbações de personalidade e patologia dual, às alterações cognitivas em
patologia dual, com incidência particular no diagnóstico e nas abordagens terapêuticas e às dependências sem substância: da neurobiologia às abordagens terapêuticas, este último ministrado por Luís
Patrício, Luísa Mendes e António Costa.
Temas como os mitos e as realidades que imperam
em Patologia Dual, as psicoses, adições e alterações
de comportamento, as dificuldades e constrangimentos inerentes à abordagem da adição e patologia
psiquiátrica, aspectos legais e éticos em Patologia
Dual, reabilitação e reinserção social, abordagens
e tratamento para os problemas da sexualidade no
doente com patologia dual, adição e perturbação de
stress pós-traumático, problemas médico legais no
doente com Patologia Dual, a liberdade de recusar
tratamento versus direito a ser tratado, hospital de
Dia, tratamento de continuidade e a articulação de
cuidados numa óptica de complementaridade e eficácia reuniram alguns dos mais conceituados especialistas portugueses e estrangeiros, não tendo,
infelizmente, captado a desejável audiência. Dependências esteve presente no Congresso e entrevistou a
médica psiquiatra Célia Franco, Médica Psiquiatra,
Coordenadora do Serviço de Adições do CHPC e Presidente da APPD.

Que objectivos mediaram a realização deste I Congresso de Patologia Dual e Comportamentos Aditivos?
Célia Franco (CF) - Em Portugal, os Serviços de Saúde Mental (que
integram os Hospitais Psiquiátricos e os Serviços de Psiquiatria dos Hospitais Gerais) e os serviços para tratamento de dependências (Instituto
da Droga e da Toxicodependência – IDT, que integram os Centros de
Respostas Integradas -CRI’s e as Unidades de Alcoologia - UA’s ), são
serviços separados e dependentes de estruturas diferentes. Os primeiros dependem da Coordenação Nacional da Saúde Mental, integrados
no Serviço Nacional de Saúde. O segundo “é um instituto público, integrado na administração indirecta do Estado, dotado de autonomia administrativa e património próprio, sob superintendência e tutela do ministro
da saúde” (in Guia de Recursos, Saúde e Dependências, 2011).
Em 1994, no então Hospital Sobral Cid, hospital psiquiátrico do centro
de Portugal, tendo-se verificado que, apesar de no mesmo espaço existir
uma unidade para tratamento de doentes alcoólicos (Centro Regional de
Alcoologia do Centro – CRAC), cerca de 30 % de camas de homens e
mulheres, eram ocupadas por doentes com alcoolismo grave, com doenças psiquiátricas associadas, decidiu-se criar um serviço para desenvolver programas de tratamento específicos e adequados a estes doentes.
O serviço evoluiu e em 2008 integrou o tratamento de doentes com todos
os tipos de dependências associadas a doença mental, tendo passado a
chamar-se de Serviço de Adições, tendo ficado alojado no Pavilhão 3 do
actual Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra.
Este serviço tem internamento e consulta de ambulatório, recebendo os
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doentes através do serviço de urgências (cerca de 70% dos doentes internados), da consulta externa e por transferência de outros serviços.
Tem 26 camas de internamento (20 para homens e 6 para mulheres),
realiza anualmente cerca de 600 internamentos e 1500 consultas de ambulatório. Consta com uma equipa multidisciplinar, constituída por 3 médicos psiquiatras (uma acumula a coordenação de serviço com o trabalho clínico), 2 psicólogos clínicos, 2 assistentes sociais, 12 enfermeiros,
1 terapeuta ocupacional a tempo parcial e 13 assistentes operacionais.
Desenvolveram um modelo de tratamento de Patologia Dual integrado
em serviço de psiquiatria.
A existência no mesmo doente de doença mental e de dependência é
uma situação muito frequente, mas que até há alguns anos era entendida
como comorbilidade, como se as duas entidades existissem casualmente sem terem nada a ver uma como a outra. Estes doentes eram tratados nos serviços de saúde mental (hospitais psiquiátricos ou serviços de
psiquiatria dos hospitais gerais) da doença mental (psicose, depressão,
perturbação de personalidade) e nos serviços de adições da sua dependência, sendo acompanhados por dois psiquiatras, duas assistentes sociais, dois psicólogos, com opiniões por vezes contraditórias e actuando
em sentidos por vezes contrários. Por outro lado alguns doentes destes
com patologias graves não são seguidos nos serviços de saúde mental
porque consumiam drogas e não são seguidos nos serviços de dependências (Centros Regionais de Alcoologia – CRA’s e ET’s) porque têm
perturbações graves, acabando por cair em Terra de Ninguém.
Nos anos mais recentes têm surgido por todo o mundo evidências científicas de que a existência no mesmo doente de doença mental e de
dependências não é ocasional, bem pelo contrário, deve-se ao facto de
haver estruturas e alterações neuroquimicas comuns e relacionadas entre si, podendo a primeira originar a segunda e vice-versa, implicando
sempre uma evolução muito mais grave da doença e um pior prognóstico. Nas diversas comunidades científicas foram-se dando nomes diferentes a esta nova entidade clínica, desde comorbilidade psiquiátrica,
diagnóstico duplo, até Patologia Dual.
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Esta última designação, adoptada em Espanha, tem sido também a
adoptada no nosso país. No entanto, enquanto a Itália já desenvolve programas para estes doentes há 30 anos, a Espanha há cerca de 10, e por
toda a Europa, América do Norte e do Sul, vão surgindo inúmeros estudos científicos e de investigação relativamente a estes quadros clínicos
e se vão procurando respostas adequadas e adaptadas e eles, em Portugal tem-se continuado teimosamente a querer ignorá-los, a “deitar o pó
para baixo do tapete”, tentando desmobilizar todos os que têm tentado
desenvolver acções neste âmbito.
Preocupados com essa realidade, os especialistas e técnicos do Serviço
de Adições do CHPC, levaram a efeito em 1 de Junho de 2010 as I Jornadas de Patologia Dual com o tema Patologia Dual, da Neurobiologia à
Pessoa Doente. Em Novembro de 2010 criaram a Associação Portuguesa de Patologia Dual – APPD, com vista à divulgação desta problemática
e ao desenvolvimento da investigação nesta área. E de 1 a 3 de Junho
de 2011 realizaram então o Iº Congresso de Patologia Dual e Comportamentos Aditivos, com o tema: Patologia Dual: O Futuro em Perspectiva.
Este evento contou com a presença do Dr. Nestor Szerman, Presidente
da Sociedade Espanhola de Patologia Dual (SEPD), com quem a APPD
celebrará um protocolo de colaboração em Outubro de 2011, integrado
no IIº Congresso de Patologia Dual de Espanha em Barcelona. Tivemos
ainda o prazer de contar com distintos oradores espanhóis, italianos e
portugueses, cujas brilhantes comunicações serão editadas brevemente
no site da APPD (www.patologiadual.pt).
Que avaliação faz da realização e dos conteúdos apresentados e
debatidos?
CF - O congresso teve um nível científico muito elevado. Incluiu 3 cursos:
Perturbações de Personalidade Patologia Dual, ministrado pelo Dr. Nestor Szerman, da Sociedad Española de Patología Dual, Madrid, Espanha;
Alterações Cognitivas e Patologia Dual: Diagnóstico e Abordagens Terapêuticas, pelo Prof. Doutor João Marques Teixeira, do Centro Hospitalar
Conde de Ferreira e Universidade do Porto, Porto; Dependências sem
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substância: da Neurobiologia às abordagens terapêuticas, pelo Dr. Luís
Patrício e sua equipa IDT/DRLVT/UD, Centro das Taipas, Lisboa. Paralelamente, incluiu 3 conferências: Patologia Dual: Mitos e Realidades, Dr.
Nestor Szerman, Presidente da Sociedade Espanhola de Patologia Dual,
comentada pelo Dr. António Pires Preto; Psicoses, adições e Alterações
de Comportamento, pelo Dr. Guillhermo Ponce, Unidad de Alcoholismo
y Patología Dual, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, Espanha,
comentada pelo Dr. António Reis Marques, Hospitais da Universidade
de Coimbra. Saúde Mental e Tratamento do Doente Dual em Itália, pela
Doutora Francesca Pileggi, Responsável do Centro de Saúde Mental
Bolonha Oeste, Departamento de Saúde Mental e Dependência Patológica, AUSL, Bolonha, comentada pelo Dr. Álvaro de Carvalho, Coordenador Nacional de Saúde Mental. Incluiu também 4 mesas redondas:
Clínica, Aspectos legais, Aspectos éticos e reabilitação dos doentes com
Patologia Dual. E incluiu ainda um painel de discussão sobre a articulação e complementaridade entre as estruturas que tratam estes doentes.
Que momentos e conteúdos destacaria?
CF - Gostaria de destacar as conferências do Dr. Nestor Szerman (Patologia Dual: Mitos e Realidades) e da Doutora Francesca Pileggi (Saúde
Mental e Tratamento do Doente Dual em Itália), as mesas redondas onde
se discutiram os Aspectos Legais e Éticos que nos levantam estes doentes em como do painel moderado pela Jornalista Mafalda Caneira, que
contou com a presença do Coordenador Nacional de Saúde Mental, Dr.
Álvaro de Carvalho.
De relevo também a presença do Sr. Presidente da Câmara de Coimbra
na assinatura do Protocolo de Colaboração com o PISACC.
Que principais orientações e rumos saíram deste encontro ou,
como indica o tema do Congresso, que futuro se perspectiva?
CF - Como deve saber, o futuro dos serviços em Portugal não depende
em grande parte deles mas muito do poder político. Hoje vota-se para um
novo governo e os muitos serviços aguardam para ver qual o seu futuro.
É o caso dos serviços hospitalares do concelho de Coimbra, atenden-

do à recente criação do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra,
que irá integrar os Hospitais da Universidade de Coimbra, o Centro Hospitalar de Coimbra e o Centro hospitalar Psiquiátrico de Coimbra. Não
havendo ainda direcção nomeada para esta nova estrutura, aguarda-se
que o novo governo e a futura direcção venham a definir o que será o
futuro da assistência médica na região e da saúde mental por inerência.
No entanto, se nos perguntar como entendemos que deverá evoluir a
intervenção, podemos dizer que, o problema dos doentes com Patologia Dual deve ser enfrentado com muita seriedade e frontalidade. Independentemente das decisões políticas de que serviços devem existir ou
não, entendemos que os vários níveis de intervenção nesta problemática
devem articular de forma efectiva e eficaz, assumindo de forma clara a
existência de doentes graves e viabilizando as respostas eficazes para
estes.
Por exemplo: até ao momento, os doentes tratados no nosso serviço, por
terem patologia mental grave e por estarem a ser acompanhados por um
serviço integrado na saúde mental não podem ser orientados para as
Comunidades Terapêuticas. Para poderem usufruir desses equipamentos, têm de, depois de terem sido tratados pelo seu psiquiatra, psicólogo
e assistente social durante o tempo necessário para estabilizar o doente
(cerca de um mês), ir a uma consulta com outro psiquiatra, outro psicólogo e outro assistente social dos IDT, para decidirem se o doente pode ou
não ir para as Comunidades Terapêuticas. Ou seja, estas são pagas com
o dinheiro de todos os contribuintes, mas só os doentes tratados pelo IDT
têm direito a elas. Os tratados pela saúde mental, apesar de também terem uma dependência, não têm o direito ao acesso a esta. São cidadãos
de classe inferior aos primeiros. O mesmo se passa na maior parte do
país com os doentes com dependência e doença mental, não são aceites
nos equipamentos da reabilitação porque têm uma dependência.
Portanto entendemos que os serviços devem ter uma tutela única, ser
integrados e articulados, e servir, em igualdade todos os cidadãos com
doença, mesmo aqueles que são rotulados de casos sociais. È uma
questão de cidadania.
Pela parte da APPD pretendemos investir fortemente na investigação, na
formação dos profissionais e na divulgação para o público, para que se
possam tomar decisões mais informadas e adequadas.

O protocolo assinado no âmbito do PISACC
Célia Franco - O Projecto de Intervenção aos Sem-abrigo do Concelho de Coimbra (PISACC) integra nove instituições de solidariedade
social que têm equipas de rua e dão apoio à população sem-abrigo.
Esta população tem uma prevalência de Doença Mental, Dependências e Patologia Dual elevada. Contudo, sendo casos sociais (estereotipo), frequentemente não conseguem entrada nos serviços do
IDT e nos serviços de saúde mental, acabando por ser muito difícil
o seu tratamento e acompanhamento. Assim sendo, tem sido muito
frequentes estas instituições pedirem ao Serviço de Adições apoio
para o tratamento destes doentes, pedindo a marcação de consultas
urgentes, bem como apoio técnico.
Perante esta situação optámos por assinar um protocolo de colaboração: O SA compromete-se a marcar consultas de triagem em tempo oportuno para os doentes referenciados pelo PISACC, definindo
um projecto de acompanhamento e tratamento, a dar apoio técnico
às equipas de rua, a dar formação e aconselhamento especializado
aos técnicos das instituições. Por seu lado o PISACC compromete-se
a acompanhar estes doentes em ambulatório. Ambas as partes se
comprometem a reunir regularmente para discussão dos casos, articulação dos técnicos e do projecto terapêutico. No fundo, iremos dar
continuidade aquilo que já se faz, embora agora possamos organizar
melhor a prestação de cuidados a esta população.

Opinião

Suboxone: uma mais-valia para um tratamento de qualidade
Felizmente continuam a acontecer
avanços científicos para encontrar melhores respostas para o tratamento dos
doentes dependentes de opiáceos.
Estes avanços facultam ao doente
maior adesão ao tratamento e maior
responsabilidade na gestão da sua doença e das decisões. A qualidade e o
leque de respostas possíveis é actualmente muito diferente, para melhor,
do que era há 20 anos. Os doentes podem actualmente fazer um tratamento
de manutenção opióide, sem recurso a
um opióide agonista total como a metadona. Podem
fazê-lo em regime ambulatório, em clínica privada
ou pública e com mais segurança, melhor qualidade de vida e maior comodidade do que com a metadona. O medicamento Suboxone, combinação de
buprenorfina+naloxona, veio contribuir para a importante mudança no contexto do tratamento de manutenção opióide em regime ambulatório. Alargou
a possibilidade de tratamento a muito doentes, permitindo uma estabilização mais precoce do que com
metadona e a consequente reintegração social e profissional também mais precoce.
“Recentemente a ONU revela, em relatório, que a
dependência e o abuso de fármacos legais, como é
o caso dos analgésicos opiáceos, atinge proporções
históricas”. Quem trabalha na prática clínica de
adictologia, sabe bem que há doentes a quem são entregues as suas receitas mas que fornecem os medicamentos a terceiros, pratica que também é comum
em outras situações, comuns e domésticas, fora da
adictologia. As substâncias psicoactivas, não são
más em si, ou seja, são o que são. A atitude das pessoas perante aquilo que existe e está disponível, perante o seu uso pessoal ou colectivo, é que pode ser
ou adequada ou pode ser danosa para a saúde.
Há medicamentos que são mais desejados para estas
práticas, nomeadamente os que têm efeito imediato,
os que têm mais valor no mercado negro ou os que
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tem maior potencial de abuso, como
acontece com a buprenorfina. Para
contrariar estes desvios foi criado o
Suboxone, combinação de Buprenorfina + Naloxona. Naloxona é um opióide
antagonista total dos receptores opiáceos. Quando o doente toma Suboxone por via sublingual, a buprenorfina
é bastante absorvida, mas a naloxona
praticamente não é absorvida.
Se o doente injectar um comprimido de
Suboxone, estando dependente de heroína, poderá sentir degradáveis sintomas de privação aguda conhecidos por ressaca, ou
poderá não sentir o efeito da heroína, caso os receptores opiáceos estejam bloqueados pelo Suboxone.
Procura-se reduzir a má utilização da buprenorfina.
E, assim, se pode pelo menos controlar em grande
parte o problema do mau uso. Claro que o Suboxone
por si só não resolve todas as dificuldades inerentes
à dependência. Mas sabemos que se o doente estiver
estabilizado com a dose medicamente adequada de
Suboxone, melhora a sua qualidade de vida e pode
organizar bem o seu presente e programar a sua projecção no futuro. Existe aqui uma possibilidade real
deste tipo de medicamento cumprir o objectivo para
o qual foi desenvolvido e este aspecto tem uma importância que não pode ser desprezada nem subvalorizada. O Suboxone foi criado para melhorar a qualidade do tratamento da dependência opiácea e para
prevenir e reduzir o impacto negativo do mau uso de
buprenorfina. O Suboxone tem de ser prescrito por
um médico, para garantir a qualidade na sua utilização. Para um excelente medicamento exige-se um
excelente acompanhamento clínico para o tratamento e boa evolução do doente.
Luís Duarte Patrício,
Médico Psiquiatra Chefe de Serviço
Co fundador e correspondente português da Associação
T3E Toxicomanies Europe Echange Etudes
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Conhecer as dependências

Uma Escola
para a cidadania

Realizou-se na Escola Secundária Garcia da Horta
um “ Seminário sobre Toxicodependências” que
teve a presença de Teresa Souto, Miguel Reis e um
representante das Famílias Anónimas. Do retrato da
situação do “cuidador familiar” feito pela António,
ficou a sensação que o problema é muito difícil… a
história que apresentou comoveu os participantes,
entre os consumos e as recaídas, a manutenção,
a agressividade e o desejo de encontrar uma saída
para quem tem este problema não é fácil. Apesar de
reconhecer que existem hoje mais respostas para a
intervenção e ajuda, a verdade é que as famílias ainda não sabem, nem estão preparadas para enfrentar
uma situação tão difícil.
Dependências esteve presente e falou com Artur Rocha director da escola.

Falar de problemas de saúde e de comportamentos desviantes não
será uma obrigação da escola?
AR - Mas a escola faz isso, quer através das áreas disciplinares não
curriculares quer através da formação cívica onde se foca este e outros
problemas como a educação para a cidadania a sexualidade e a toxicodependência, assim como noutras disciplinas ao nível do secundário
como a biologia, a história e a filosofia, a escola não se restringe apenas
ao curricular, a abordagens destas problemáticas tem também muito a
ver com a sensibilidade, preparação e a disponibilidade dos docentes.
Existem hoje dependências sem substâncias. Qual é a noção dos
jovens perante este fenómeno?
AR – Eu creio que os jovens tem a noção da sua dependência sobretudo
à internet, mas já não tenho a mesma certeza se terão a consciência dos
riscos da sua má utilização. Na minha opinião isto é também um problema
social e de valores, a que os pais não podem ficar alheios, e as vezes a
falta de tempo e disponibilidade não explica tudo, temos que fazer algo
mais para tentar inverter esta situação. Nós aqui na escola e seguindo um
pouco o velho conceito republicano também temos o papel de educar não
é só ensinar, é um pouco mais e tentamos informar para as consequências
e para os riscos que o mau uso que fazemos da internet apesar de diferente das substancias acaba por alterar o comportamento das pessoas.
A escola de hoje ainda tem resquícios do passado?
AR – Não, eu julgo que a escola cada vez mais está a acompanhar a
dinâmica social, só que esta dinâmica vai numa velocidade imparável
e nós quase não conseguimos acompanhar o seu ritmo, mas estamos
capazes de não nos deixarmos ficar para trás e enfrentar todos os novos
desafios que a sociedade coloca à escola.

Um seminário sobre toxicodependência numa escola à noite e sem
estudante não lhe parece estranho?
Artur Rocha (AR) – Efectivamente não temos neste seminário alunos
da escola, explicado pelo facto de estarem em preparação de exames, e
porque se realiza à noite o que só por si explica essa ausência. Todavia
é verdade que quando publicitamos o seminário junto da comunidade
estudantil, estávamos a contar mais com a presença dos pais e da comunidade em geral, não quero dizer com isto que os alunos não estejam
sensibilizados para o problema das drogas, mas fazê-lo em tempo lectivo é um pouco problemático, porque teria de ser feito em tempo de aulas
e os programas pedagógicos não estão preparados para fazer algumas
pausas, não digo que se aplique a todos os programas de ensino como
é óbvio.

E o papel dos pais, é de divórcio dos problemas dos filhos?
AR – A uma pergunta difícil gostaria de lhe dar uma resposta fácil, mas
tenho que ser sincero, existe aqui um problema sério na verdade penso
que estão a criar um divorcio mas ele é exógeno aos próprios pais porque tem a ver com a vida profissional e as exigências que ela comporta
na responsabilidade da família. Tenho falado muito destes problemas
com os meus colegas, e penso que a sociedade no seu todo tem de parar para pensar e buscar um caminho que vá de encontro a todas estas
necessidades e que nos reencontremos nos princípios e nos valores que
a escola só por si não é capaz de resolver.
Dependência ou Independência, onde nos situamos?
AR – Sem ser demasiado vago eu julgo que nos situamos entre a de e a
in, e é precisamente esta falta de saber o caminho que queremos e que
vá de encontro ás necessidades da sociedade e dos nossos filhos, e por
isso estou sempre disponível para abrir a escola seja de dia ou de noite
à sociedade civil.

Opinião
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World Bike Tour – Lisboa

Municipios
pedalam contra
a droga

Quando no ano de 2006 se realizou a 1ª edição do Lisboa Bike Tour sabia-se
à partida que se tratava de uma iniciativa de grande interesse e características
únicas mas, na verdade, ela tornou-se num importante evento para a cidade de
Lisboa sendo já partilhado por outras cidades, especialmente por São Paulo e
Madrid, que também abraçaram este interessante projecto, contribuindo para
os primeiros passos da internacionalização do World Bike Tour.
Assinalo por isso a satisfação com que Lisboa tem vindo a acolher, desde a
primeira edição, milhares de participantes que, em cima de uma bicicleta, fazem
a travessia da ponte Vasco da Gama num ambiente de festa, desfrutando da
bela paisagem do Estuário do Tejo.
Lisboa tem vindo a valorizar a utilização da bicicleta que conquista todos os
dias mais utilizadores, assumindo-se já como uma alternativa ao transporte em
automóvel particular, bem como, um complemento ao transporte público em
percursos de curta distância, para além da usual utilização lúdica e recreativa
da bicicleta, consubstanciando-se em qualquer das vertentes como um
instrumento de promoção de estilos de vida activos, com efeitos positivos no
plano da saúde pública.
Lisboa possui já cerca de 40Km de pistas cicláveis espalhadas pela cidade
ligando bairros, escolas, jardins, equipamentos, comércio e serviços, estando
também disponíveis 30 parques e 400 lugares de estacionamento só para
bicicletas em vários locais da cidade.
Aproveitando a realização do Bike Tour e o entusiasmo originado pela
espectacularidade das imagens proporcionadas pelos milhares de aderentes
a esta iniciativa, convido todos os seus participantes e espectadores a
continuarem a sua actividade nas pistas cicláveis de Lisboa.
Dedico uma palavra de incentivo à organização do World Bike Tour -Lisboa
2011, desejando uma excelente experiência a todos aqueles que participam
neste grande evento.
António Costa
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa

A Saúde, a preservação do Ambiente, a utilização positiva da
Energia pura que está em cada um de nós e o incentivo às Boas
Práticas, em geral, dão o mote a mais uma edição do World Bike
Tour, pela mão do Instituto da Droga e da Toxicodependência e
da Sportis.
Encontrar, dentro de nós, a força que nos impulsionará para uma
vida melhor, mais saudável é, além de um exercício individual,
uma prática cujos resultados positivos se multiplicam, se levada
a cabo em conjunto.
Crente de que a união faz a força, a Câmara Municipal de Loures
associa-se, mais uma vez a esta iniciativa, porque pedalar rumo à
melhoria da qualidade de vida e do bem-estar individual e coletivo
é um exercício que não se esgota em momentos mediatizados e
organizados cuja visibilidade nos dá o conforto de saber que há
entidades e pessoas empenhadas no sucesso dos mesmos.
Com a nossa participação, queremos deixar uma mensagem
clara de esperança, baseada na prática diária de atividades
que promovam a coesão familiar e social, que nos defendam de
dependências fatais, que incentivem o contato com a natureza e
façam crescer o respeito que lhe devemos porque dela fazemos
parte integrante.
Que esta ação possa reforçar o trabalho que tem vindo a ser
desenvolvido, ampliando os resultados positivos e dando a todos
a certeza de que, de mãos dadas, pedalamos melhor na estrada
da vida.
Carlos Teixeira
Presidente da Câmara Municipal de Loures

Opinião

Ocio con
verdadera
diversión
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* Mireia Pascual, correspondente em Espanha

propias de sus necesidades biológicas

Un joven suele repetir aquella frase

(alimentación, higiene, sueño).

de “yo bebo porque así me divierto y
ligo más”. Lo bueno sería que un ado-

El ocio es la forma de llenar el tiempo

lescente pudiese tener una concepción

libre, puede ser de forma organizada,

de la diversión alejada de esa realidad.

mediante la realización de actividades

Aunque hay quienes salen con los ami-

o puede estar carente de ellas, dejando

gos, van al cine y prefieren sentarse en

simplemente pasar el tiempo. Ambas

un banco a comer pipas y hablar de sus

son compatibles y pueden darse con-

preocupaciones, son una minoría los

juntamente en una misma persona. El

que atribuyen tiempo libre a este tipo

ocio saludable seria la organización

de actividades. Y eso es preocupante.

constructiva del tiempo libre mediante actividades que proporcionen bie-

En un foro titulado ‘La sociedad ante las drogas’,

nestar y permitan desarrollar los potenciales perso-

el Plan Nacional sobre Drogas trabajó puntos esen-

nales y sociales y adquirir valores, siendo elegidas

ciales sobre el mantenimiento de una vida saludable

voluntariamente por la persona porque le gustan y

en entornos de ocio y tiempo libre. La Federación

le entretienen. De ahí se llega a la conclusión de que

de alcohólicos rehabilitados de España (FARE) con

se pueden trabajar distintos aspectos con respecto al

otras entidades, casi todas ellas ONG’s, reconoce la

ocio: diversión, autocontrol, autoestima, desarrollo

importancia que el tiempo libre ejerce sobre los jó-

de capacidades personales, relaciones sociales, ha-

venes y cómo deciden emplear ese tiempo libre con

bilidades de comunicación, cooperación y solidari-

el abusos de todo tipo de sustancias, que ellos bási-

dad.

camente relacionan con la diversión.
El tema que se trabajó durante el año 2010 y cuyo

Bien empleado, podemos hacer del tiempo libre

resultado fue presentado a principio del presente

un recurso para la prevención de todo tipo de drogas

2011, fue el de analizar los distintos tipos de ocio,

incluido el alcohol, al igual que un mal empleo del

tanto desde el punto de vista de factor de riesgo como

mismo puede ser causa de un inicio o mantenimiento

de elemento preventivo e incluso terapéutico. Para

en el consumo. Por ese motivo, hay que trabajar los

ello se constituyeron tres grupos que van desde el

aspectos, familiares, comunitarios, de grupo y edu-

ocio nocturno, pasando por el ocio y las nuevas tec-

cativos ligados al ocio para convertirlo en un arma

nologías y llegando como punto y final al ocio salu-

preventiva o incluso terapéutica que consiga que el

dable. Para estos tres aspectos se tuvieron en cuenta

joven deje de relacionar drogas con ocio y diversión,

la definición de ocio y tiempo libre. El tiempo libre

que aprenda a hacer un uso responsable del alcohol

es aquel del que la persona dispone cuando no está

y que consiga llenar su tiempo libre en otras activi-

sometida a obligaciones ya sean adquiridas en fun-

dades alejadas del uso o abuso de sustancias psico-

ción del contexto social en el que está inmerso (for-

activas que perjudican gravemente la salud, y un or-

mación, trabajo, cuidado de vivienda, etc..), ya sea

ganismo que casi siempre, está en pleno desarrollo.
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Socidrogalcohol

Socidrogalcohol
enfrenta os novos
desafios traçados pelas
substâncias recreativas

Durante dois dias, a cidade espanhola de Valência
acolheu várias dezenas de especialistas, que se debruçaram sobre as emergentes realidades e desafios
impostos pelo surgimento de uma cultura recreativa
em que o consumo de substâncias psicoactivas, muitas delas novas, outras nem por isso, se vai generalizando… A sociedade científica espanhola Socidrogalcohol foi a entidade organizadora do Seminário
Substâncias Recreativas: novos desafios em toxicodependências, que decorreu entre os dias 19 e 20 de
Maio, em que Dependências marcou presença.
O fenómeno de consumo de substâncias psicoactivas em contexto recreativo não é obviamente novo
mas o surgimento de novas drogas e de uma oferta
e procura mais generalizadas exige uma atenção redobrada por parte da comunidade técnico-científica.
Fenómeno este potenciado em grande medida pelo
surgimento das Smart Shops. Se em Portugal o conceito vai dando os primeiros passos, em Espanha são
já centenas as lojas que vão contornando a lei, oferecendo produtos cujos riscos são ainda desconhecidos. E que muita gente vai consumindo, contribuindo assim para uma espécie de normalização quando
o propósito é a diversão.
Foi um seminário potenciado por intervenções de
técnicos especializados algumas com debates acesos e polémicos que acabaram por enriquecer o conhecimento científico das muitas dezenas presentes,

uma das controvérsias não solucionadas foi a denominação das substâncias utilizadas em contextos
recreativo. Os termos drogas de desenho, drogas de
síntese, smart-drugs, substancias recreativas, drogas emergentes, legal highs, herbal highs, designer
drugs, research chemicals, foram assim apresentados porque são os termos mais utilizados pelos consumidores em contexto recreativo e que vão desde
as substancias químicas de síntese até plantas, fungos, fármacos e cópias de medicamentos, não foram
esquecidos os múltiplos perfis dos consumidores, e
muito menos o papel omnipresente do álcool usado
com este tipo de drogas de abuso.
A primeira mesa centrou-se na epidemiologia do consumo a nível europeu. Ana Gallegos do OEDT alertou para o uso das novas substâncias
para a avaliação dos riscos, recordou que entre as 41 novas substâncias detectadas destacam-se as catinonas e os cannabinoides sintéticos. A detecção destas novas substâncias são o reflexo da eficácia
dos sistemas de alerta e informação europeia. Um outro destaque foi
a questão apresentada sobre as novas tendências de compostos derivados de substancias conhecidas como cocaína sintética, derivados da
fenciclinidina da ketamina, do tramadol, ou da metaqualona, e a venda
deste tipo de substancias através da internet. Entre 2006 e 2011 foram
identificadas mais de 700 lojas que vendiam este tipo de produtos. Através de alguns estudos realizados foi detectado heroína em amostras de
cocaína, alprazolam em amostras de heroína e a presença de levamisol
em amostras de cocaína.

Socidrogalcohol

“700 lojas
vendem drogas
ilegais”
Falou-se sobre o fenómeno do consumo de substâncias com a finalidade recreativa apresentam muitas facetas e está em constante evolução.
As principais características seriam: A não regulação de muitas destas
substâncias, desenhadas para enganar o controlo das instituições, imitam os efeitos de substâncias já conhecidas, vendidas pela internet ou
em estabelecimentos especializados, marketing dirigido a grupos específicos de população e consumidores com técnicas sofisticadas e agressivas.
“Temos a consciência das implicações no futuro: fenómeno dinâmico de
que só parcialmente somos conscientes, dificuldades legais para a sua
regulação, aumento da convergência deste mercado com o clássico das
drogas ilegais, da escassa informação sobre os riscos para a saúde ainda que existam evidências de toxidade severa em algumas substâncias”
O conhecimento deste fenómeno implica a triangulação de informação
entre as fontes da internet, meios de comunicação social e debates com
os utilizadores, com os investigadores nesta área de intervenção, profissionais de saúde, técnicos do direito, legisladores e forças de segurança.
É muito importante para o futuro encontrar respostas e melhorar a capacidade de intervenção e dialogo entre o direito a saúde e a toxicologia destas substâncias a nível europeu. Porque nos últimos anos, as
smart-drogas ou drogas legais ganharam alguma popularidade, facilmente acessível através das lojas online. Isso ocorre principalmente nos
segmentos mais jovens da população, associado ao seu uso recreativo,
principalmente durante os fins de semana.
Em geral são derivados sintéticos de produtos naturais, de que há poucos estudos e pesquisa clínica e dificelmente detectáveis em laboratórios hospitalares.
Três destes produtos, a BZP, a mefedrona e o Spice são provavelmente
os mais utilizados na Europa. Os dois primeiros são consumidos como
alternativa ao ecstasy e cocaína, e, normalmente, produz um quadro clínico de, consequências graves, convulsões e até morte. A Spice que é
uma mistura de ervas como canabinóides sintéticos causadora de dependência e esquizofrenia.
Vivemos hoje perante um quadro em que as drogas estão em constante evolução, tanto nos consumidores dessas substâncias como nos
produtores / distribuidores. A busca de novas sensações, experiências
diferentes, e até certo ponto, com a crença de que se reduzem os riscos
para a saúde com o consumo destas novas substâncias está a criar um
mito muito preocupante junto desta população, quer pela forma como
os distribuidores e produtores estão a tornear a lei, quer pelas novas
tecnologias de comunicação e marketing .
Já ninguém tem dúvidas sobre a importância da internet na nossa vida
diária, sejam as redes sociais e os fóruns de debate, o acesso imediato
e universal à informação e a sensação de estar ligado ao mundo globalizado. As (inas)hero(ína) e coca(ína) as drogas que no passado recente
eram a epidemia social estão a dar origem a outras drogas emergentes
com os mesmos ou mais graves problemas chamadas silenci(osas) com
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“Foi detectado heroína
em amostras de cocaína,
alprazolam em amostras
de heroína e a presença de
levamisol em amostras de
cocaína.”
um contexto social e familiar diferente dos consumidores dos anos 80.
Neste seminário falou-se destas drogas em três dimensões diferentes.
Por um lado as substancias psicoactivas “legais” denominadas smart
drugs, legal highs o club drugs). Por outro lado para o consumo de
drogas”pharming” e por último para o uso recreativo de plantas e fungos
conhecidos como grow shops
As informações disponíveis nestas lojas online são de muito má qualidade, sabe-se pouco dos efeitos tóxicos e colaterais, e as contra-indicações das “pastilhas de festa” e mais não visam do que tornear a lei
quanto ao uso ou consumo humano,
Como designar esta situação? Se na verdade os profissionais de saúde
se vêem confrontados com dificuldades de detectar através de testes as
“substâncias desconhecidas” usadas por jovens que desconhecem o seu
conteúdo? Estamos obviamente a falar de novos produtos fabricados e
distribuídos, com conhecimento muito limitado dos seus componentes
químicos e farmacológicos e que impedem uma intervenção rápida e
eficaz junto do doente. A facilidade com que se compra “legalmente” uma
substância ilegal através da Internet, é um problema da sociedade actual
que urge reflectir para evitar uma epidemia tóxica no futuro.

Dependências entrevistou Benjamin Clement, membro da Socidrogalcohol, que defende a formação da
sociedade em geral, com um enfoque especial nos
profissionais de saúde, nos professores e pais como
estratégia que visa a desnormalização deste tipo de
culto cada vez mais instituído, que junta o consumo
destas substâncias ditas recreativas ao ócio.

No final da sessão, considera cumpridos os objectivos a que se
propuseram através da realização deste Seminário?
Benjamin Clement (BC) – Creio que sim… Estamos satisfeitos. Percebemos que havia grandes expectativas em torno da realização deste Seminário e que se reforçou a garra para que, no futuro se venham a tratar
mais temas que, por falta de tempo, não conseguimos abordar. Depois,
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“BZP, mefedrona e
Spice são as drogas mais
utilizados na Europa e
produzem um quadro
clínico de, consequências
graves, convulsões e até
morte”

“Spice que é uma
mistura de ervas como
canabinóides sintéticos
causadora de dependência
e esquizofrenia.”

trata-se de mais um percurso que percorremos, desde a produção de
dados epidemiológicos por parte do Observatório Europeu e o espanhol,
passando pelo papel da internet, pelo estudo das substâncias químicas
de síntese e a demonstração aqui de uma clara vontade de começarmos
a analisar o estado actual dos principais grupos de substâncias recreativas utilizadas nesses tipos de contextos. Amanhã continuaremos com
a segunda parte de substâncias e abordaremos os danos orgânicos e
psicológicos relacionados com o abuso dessas substâncias, para depois
passarmos aos aspectos preventivos e terapêuticos relacionados com
este tema.
Numa das apresentações foi colocada em causa a designação
substâncias recreativas por a mesma considerar a existência de
uma droga de diversão…
BC – É verdade… A designação não está, aliás, aceite unanimemente.
Temos o exemplo da antiga denominação drogas de desenho, uma nomenclatura que caiu em desuso, depois as drogas de síntese, porque
nem todas o são… Actualmente, estamos um pouco em torno do tema
substâncias recreativas porque algumas são drogas de abuso e outras
são fármacos, que até podem não causar adição e que são utilizados
com fins diferentes da indicação e da ficha técnica, com intenções meramente recreativas.
Algumas intervenções são polémicas: referiu-se aqui que é fácil
adquirir substâncias psicoactivas recreativas através da internet, a
preços mais baixos e que não causam dependência…
BC – Nunca temos segurança ou certezas de que aquilo que se vende
através da internet é o que se anuncia… Normalmente, não se sabe o
que se compra nem o que se consome. E os preços também variam,

como é óbvio. Mas também não me parece que haja pessoas adictas à
compra destas substâncias pela internet. Mas temos que entender que,
entre estas substâncias, algumas são fármacos sem qualquer potencial
aditivo, que em sobredose podem provocar efeitos secundários ou tóxicos, outras são drogas clássicas, ilegais, e outras que desconhecemos.
Umas poderão gerar adição e dependência, outras não… É muito complicado este tema… é um mundo novo em que muitas substâncias não
se comportam como uma droga de abuso típica.
Poderá dizer-se que, através da internet, se estarão a comprar legalmente drogas ilegais?
BC – Eu introduziria aqui um termo novo: alegalidade… Muitas dessas
substâncias ainda não estão regulamentadas nem proibidas e existem
muitas armadilhas para contornar a regulação.

Socidrogalcohol

“As (inas)hero(ína) e coca(ína)
as drogas que no passado
recente eram a epidemia social
estão a dar origem a drogas
emergentes com os mesmos
ou mais graves problemas
chamadas silenci(osas)”
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“Comprar legalmente uma
substância ilegal através da
Internet, é um problema da
sociedade actual que urge
reflectir para evitar uma
epidemia tóxica no futuro.”

Proibir poderá atrair o surgimento de novas substâncias?
BC – Proibir faz com que este mundo do narcotráfico e do narco comércio busque caminhos para contornar a proibição. Vemos isso presente
na capacidade de sintetizar moléculas e substâncias novas, algo que é
muito difícil de contrariar.
As Smart Shops traduzem uma nova forma de promover a legalização de algumas substâncias?
BC – Sabemos que existem movimentos presentes em quase todo o
mundo, que vão no sentido da legalização. É o que se passa, por exemplo, com a cannabis e outras que possuem conotações naturais e culturais, face ao uso desde a Antiguidade. E muitas pessoas acreditam
que essas substâncias não produzem danos devido a esses supostos
atributos, o que, como estamos a ver, é falso.
Quer isso dizer que não sabemos muito bem o que são estas drogas…
BC – Sabemos que esse é um mundo que se encontra completamente
em alteração. Desconhecem-se muitas composições e, como tal, também não sabemos ainda quais são os efeitos produzidos e o que poderá
acontecer a quem consome. Há muito pouco conhecimento científico
e evidências. Sabemos que existem intoxicações agudas e os quadros
clínicos são um pouco genéricos, com diferenças mínimas entre umas
substâncias e outras. O que nós, médicos, fazemos perante uma intoxicação é sempre um pouco genérico porque é impossível conhecer a
substância. Depois, em toxicologia, quando o tema tem a ver com drogas
e as substâncias recreativas é evidentemente impossível fazer-se experimentação humana.

Em que medida poderá este Seminário traduzir um princípio para
mudar o estado actual?
BC – Creio que falta muita formação. É necessário que os profissionais de saúde se formem neste campo porque, se é verdade que existe
aqui muita gente interessada neste tema, muitos outros profissionais vão
deparar-se com muitas complicações nestes pacientes e que desconhecem em absoluto todo este mundo relacionado com as substâncias recreativas.
O que poderão fazer os meios de comunicação social?
BC – Têm um papel fundamental. A sua função educativa é decisiva
neste tema das drogas emergentes. As tarefas divulgativas e educativas
devem ser exercidas sem qualquer sensacionalismo, com um tratamento
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“Região da Madeira encerra
Smart Shops”
racional, observando o que está a suceder, tentando desnormalizar uma
série de questões neste mundo ocidental, em que o ócio se vai associando ao consumo de substâncias. É preciso que as pessoas entendam que
é possível divertirem-se sem se intoxicarem.
Esta experiência traduz algum tipo de falhanço ao nível da prevenção?
BC – Evidentemente, não estamos a conseguir alcançar. Claro que a
prevenção é uma tarefa de todo o mundo, desde os profissionais de saúde, os educadores e a sociedade em geral. Mas reconheço que, num
certo sentido, sentimos aqui um fracasso mas estamos muito longe de
desistirmos, de analisarmos a realidade e concluirmos por que caminhos
deveremos seguir, tentando fazer prevenção, que ainda é a melhor maneira de conseguirmos que tudo isto se vá reduzindo e minimizando em
termos de efeitos nocivos.
Que estratégias deverão ser adoptadas no futuro?
BC – Neste momento, o mais importante de tudo será promover formação junto dos profissionais de saúde, tratem ou não pacientes toxicodependentes. E creio que devemos estender essa tarefa à sociedade,
aos educadores e pais, no sentido de podermos agir e influenciar de
uma forma que nos permita desnormalizar o consumo de substâncias.
Não se trata de assustar, até porque nem sempre poderemos dizer que
algo específico vai acontecer em termos de danos. Trata-se, isso sim,
de desnormalizar o consumo, fazer entender as pessoas que há perigos
associados e que se podem divertir sem consumirem substâncias, começando desde logo pelo álcool, a primeira substância, omnipresente e
a grande produtora de dano orgânico que diagnosticamos em qualquer
consulta médica.

Relatório anual OEDT-Europol
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Relatório anual OEDT-Europol alerta para o surgimento
de novas drogas a “um ritmo
sem precedentes”

A partir de uma investigação publicada no relatório anual OEDT-Europol
2010, é possível constatar que novas substâncias psicoactivas estão a
tornar-se globalmente disponíveis a um “ritmo sem precedentes”. Esta é
a principal conclusão de um relatório sobre as novas drogas no mercado
europeu, publicado em Lisboa no início do mês de Maio, onde se pode
ler que um número recorde de novas drogas foi oficialmente notificado
em 2010 ao OEDT e à Europol através do sistema de alerta rápido da UE
(EWS) sobre novas substâncias psicoactivas.
41 novas substâncias psicoactivas foram oficialmente notificadas às
duas agências pela primeira vez em 2010, um indicador que representa
o maior número de substâncias jamais notificado num único ano, com um
aumento considerável relativamente a 2009 (24 substâncias) e a 2008
(13 substâncias). A lista completa das substâncias notificadas, anexada
ao relatório, revela um conjunto de substâncias “bastante diverso”, e que
inclui canabinóides sintéticos, catinonas sintéticas e derivados sintéticos de drogas bem conhecidas, bem como uma substância à base de
plantas.
No âmbito do chamado fenómeno “Spice”, 11 novos canabinóides sintéticos foram notificados em 2010, elevando para 27 o número total destas substâncias colocadas sob vigilância do sistema de alerta rápido
(EWS). Em resposta às preocupações em matéria de saúde, pelo menos
16 países europeus recorreram a meios legais para proibir ou controlar
os produtos “Spice” e seus compostos derivados. Recorde-se que, em
Portugal, nomeadamente nas cidades de Lisboa e Porto, este tipo de
substâncias têm sido comercializadas nas designadas Smart Shops e
que são inúmeros os “clientes” que, em busca de uma falaciosa legalidade, consomem às escuras, sem saberem muito bem o que contêm as
substâncias que adquirem.
O relatório documenta a avaliação de riscos efectuada em 2010 relativa
ao derivado da catinona sintética, a mefedrona, que conduziu à decisão
de colocar esta droga sob controlo à escala europeia em Dezembro de
2010. No decorrer do ano foram notificados mais 15 derivados da catinona sintética. O relatório apresenta igualmente o aparecimento, pela

primeira vez, de derivados das drogas já conhecidas: a cetamina (ou
ketamina) e a PCP (fenciclidina).
Com o aparecimento de um grande número de novos compostos sintéticos não regulamentados, comercializados na Internet como “euforizantes legais”, o relatório descreve o trabalho do OEDT no tocante à
vigilância das lojas em linha onde estas substâncias são vendidas.
Comentando os resultados deste ano, o Director do OEDT, Wolfgang
Götz, alerta para a necessidade de “antecipar os desafios futuros face
à rapidez da evolução nesta área”. “Embora o nosso sistema de alerta rápido tenha reforçado recentemente a sua capacidade operacional
a fim de reagir rapidamente ao aparecimento de novas substâncias e
produtos, não está ainda totalmente preparado para prever as ameaças
emergentes”, sustenta. Para tal, seria necessário adquirir, sintetizar e
estudar novos compostos e melhorar as nossas capacidades de análise
e investigação forenses a nível europeu”, adverte Wolfgang Götz.
A Comissão Europeia está actualmente a avaliar a implementação do
mecanismo através do qual a Europa monitoriza e reage ao aparecimento de novas substâncias. Este processo destina-se a garantir que as respostas da Europa nesta área sejam actualizadas e adequadas.
O Director da Europol, Rob Wainwright, acrescenta que “o aparecimento
dos ‘euforizantes legais’ é uma característica significativa do problema
actual da droga na Europa. Este tópico foi recentemente destacado pelo
Relatório de avaliação de ameaça do crime organizado 2011. Também
verificámos que os grupos de criminalidade organizada se estão a tornar
cada vez mais activos na produção e distribuição de drogas que podem
ser associadas com o ecstasy. A Europol está determinada a combater
este fenómeno em conjunto com os nossos parceiros das forças de segurança na Europa.”
O relatório OEDT–Europol foi apresentado por ocasião da 11.ª reunião
anual do sistema de alerta rápido OEDT–rede Reitox e do Primeiro fórum
internacional sobre novas drogas, que decorreu entre os dias 11 e 12 de
Maio, em Lisboa.

