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Fundo Monetário internacional, que estimava uma escala de 2-5 de lavagem de dinheiro.
“O acompanhamento do fluxo de fundos ilícitos gerados pelo tráfico de drogas e o crime organizado
assustadora”, reconheceu Yury Fedotov, director executivo do UNODC.
Disse ainda que a Conferência serviu para recordar de que a corrupção poderia desempenhar um
papel importante na facilitação da entrada de fundos ilícitos dos fluxos financeiros globais, acrescentando que os investimentos de “dinheiro sujo” poderiam distorcer a economia e dificultar o investimento e o crescimento económico. O objectivo do estudo é lançar luz sobre os montantes totais
provavelmente lavado em todo o mundo e para o avanço da pesquisa sobre o tema. “Mas, como em
todos estes relatórios, nós iremos continuar a aperfeiçoar os números para fornecer estimativas mais
verdadeiras possíveis”
O relatório do UNODC estima que a quantidade total de produtos do crime gerados em 2009, excluindo os derivados de evasão fiscal, pode ter sido aproximadamente US $ 2,1 trilião, ou 3,6 por
cento do PIB naquele ano (2,3-5,5 por cento). Desse total, o produto do crime organizado transnacional - como tráfico de drogas, falsificação, tráfico de seres humanos e contrabando de armas de
pequeno porte - podem ter atingido 1,5 por cento do PIB global, e 70 por cento dos rendimentos são
susceptíveis de ter sido lavados através de do sistema financeiro.
O comércio de drogas ilícitas - responsável por metade de todos os rendimentos do crime organizado
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transnacional e um quinto de todos os rendimentos do crime - é o sector mais rentável. O estudo
deu uma atenção especial ao mercado para a cocaína, provavelmente a droga ilícita mais lucrativa
traficada através das fronteiras. Os lucros dos traficantes do comércio de cocaína bruta foram de
cerca de US $ 84 biliões em 2009. Enquanto os agricultores andinos de coca ganharam cerca de
US $ 1 bilião, a maior parte da renda gerada a partir da cocaína estava concentrada na América do
Norte (US $ 35 biliões), seguida pela Europa Ocidental e Central (US $ 26 biliões). Aproximadamente
dois terços desse total podem ter sido lavados em 2009. As descobertas sugerem que a maioria dos
lucros do comércio de cocaína são lavados na América do Norte e na Europa, enquanto os proveitos
ilícitos a partir de outras sub-regiões é provavelmente lavado no Caribe
Uma vez que o dinheiro ilegal entrou no mercado global e financeiro, torna-se muito mais difícil de
rastrear as suas origens, e a lavagem de ganhos ilícitos podem perpetuar um ciclo de criminalidade
e tráfico de drogas. “O desafio da UNODC é trabalhar dentro do sistema das Nações Unidas e com
os Estados-Membros para ajudar a construir a capacidade de controlar e prevenir a lavagem de dinheiro, reforçar o Estado de direito e impedir esses fundos de criar mais sofrimento”, disse Fedotov.
Sérgio Oliveira
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XXIV Encontro das Taipas: A nossa saúde em debate

Toxicodependência na
égide das ARS e com
dependência ainda
mais directa do Estado

Um dos momentos mais esperados do XXIV Encontro das Taipas residia na intervenção do Secretário de Estado da Saúde, Fernando Leal
da Costa. Do membro do actual Governo, com responsabilidades na tutela afecta à área das dependências, esperava-se muito mais do que
simplesmente confirmar a alteração da nomenclatura do actual IDT para
SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências mas… pouco mais foi desvendado. Ficou a saber-se que a
tutela do novo organismo passará a depender directamente do Estado,
através da mais que provável criação de uma direcção-geral, e que as
unidades de intervenção local passarão a estar sob a égide das ARS.
Paralelamente, descortina-se o surgimento de uma entidade meramente
normativa e com alargamento de competências ao nível da prevenção
(o SICAD) e a eventual passagem de muitos profissionais do ainda IDT
para a mobilidade, a par de muitas dúvidas que pairam sobre o destino
dos muito milhares de profissionais que actualmente desenvolvem a sua
actividade ao serviço de instituições da sociedade civil, até hoje dependentes do financiamento assegurado pelo IDT e que, muito provavelmente, deixarão de poder contar com o apoio estatal para o trabalho de
proximidade que desempenham. Resta esperar então pela publicação
do novo decreto regulamentar, que estará a ser elaborado pela tutela e
que definirá competências e outras matérias relativas aos anteriores institutos públicos e que definirá o futuro da intervenção em dependências
em Portugal. Pelo meio, o Secretário de Estado da Saúde desvendou
ainda que a saúde mental será um target a reaproximar (retrocesso a um
paradigma que pouca eficácia evidenciou?) e que as autarquias serão
novamente chamadas a intervir nesta área (ainda que limitadas pelo panorama de sobre endividamento). Novos desafios para as redes sociais?
Com que meios? Fica a questão…
De qualquer forma, não seria com certeza este o propósito do XXIV Encontro das Taipas… Como encontro de cariz científico prestes a celebrar
as bodas de prata, os objectivos foram claramente definidos: Caracterizar os problemas de saúde associados às dependências de substâncias,
identificar necessidades e promover a actuação adequada através do
debate com os intervenientes de várias áreas e lançar ainda um olhar
sobre a saúde dos intervenientes em toxicodependência foram os de-

sígnios eleitos pela organização do XXIV Encontro das Taipas. O evento
decorreu entre os dias 19 e 21 de Outubro no Colégio São João de Brito
e reuniu especialistas nacionais e internacionais em torno de diversos
temas relacionados com as toxicodependências, do ponto de vista do
utente e do prestador de cuidados e serviços.
No Encontro das Taipas deste ano foi visível a preocupação em identificar os problemas físicos e mentais dos utentes e comparar algumas das
abordagens já testadas no terreno. Pensar em como se poderá contribuir
para manter a sua saúde e tratar (ou, ao menos, minimizar os danos) das
suas doenças foi outro dos desígnios presentes.
Pelo meio, houve ainda a oportunidade para os técnicos presentes olharem para si próprios, para a saúde dos intervenientes em toxicodependência, e reflectirem um pouco acerca de algumas ameaças que sobre
ela pendem.
“Claro que não se pretende esgotar o tema” referia António Costa, director da UD/Centro das Taipas. “Tão só gostaríamos de pensar em
conjunto acerca destes aspectos do nosso dia-a-dia e tentar encontrar
as acções mais adequadas. Por fim iremos pedir a opinião dos de fora
do I.D.T. acerca de como nos vêem e de como poderíamos melhorar a
nossa colaboração”.
No que concerne ao programa do Encontro, foram diversos os temas
abordados: O toxicodependente nos serviços de Medicina; O toxicodependente nos serviços de Psiquiatria; Comorbilidade entre os utentes
do IDT; Procurando a actuação adequada face à comorbilidade; O Alcoolismo nas ET dos CRI; O tabaco e a saúde dos utentes e dos intervenientes em toxicodependência; Psicoterapia no doente crónico; Stress
profissional no IDT; Interferon e Psiquiatria; Tratamento de manutenção
com opióides de substituição e adesão ao tratamento da comorbilidade;
O papel do enfermeiro na educação para a saúde dos nossos utentes;
Comorbilidade e Fisioterapia – da prevenção à recuperação; Organizar o
tempo – organizar a mente; e A articulação dos nossos serviços com os
serviços de Medicina e de Psiquiatria (mesas de debate).
Durante o evento, Dependências entrevistou o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Leal da Costa.
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não estamos apenas a mudar o IDT. Estamos a mudar a orgânica do
Ministério da Saúde e, portanto, vamos recomeçar com um puzzle novo
que, obviamente, traduzirá uma evolução na continuidade.
O novo serviço, o SICAD, terá competências ao nível da direcção-geral?
FLC – Sim, este serviço funcionará como sendo uma direcção-geral,
ou seja, como um organismo que estará na administração directa do
Estado.
E permanecerá a prática de contratualização de serviços junto
da sociedade civil, nomeadamente no que concerne à garantia de

Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde desvenda… sem levantar o véu…

continuidade de projectos de proximidade assegurados por ONG

Que principais alterações se adivinham a partir desta extinção do

do e que nós próprios não sejamos capazes de prover com as estruturas

IDT e do surgimento do SICAD?
Fernando Leal da Costa (FLC) – Para já, o que fizemos foi transformar
o IDT num organismo com um nome diferente, com a intenção de lhe retirar a carga do exclusivo do tratamento da toxicodependência e alargar
o seu âmbito de actuação, explorando sinergias e multidisciplinaridade.
Tencionamos fazer uma maior integração, quer com as estruturas de
saúde local, quer nomeadamente com as estruturas de saúde mental
e entendemos que, do ponto de vista da orgânica interna, isso vai ter
que ser discutido em sede de decreto regulamentar, o qual deverá ser
elaborado até ao fim do ano. Mas a grande alteração tem que ver com
a concentração dos serviços administrativos com o alargamento de
competências, por um lado, e por outro lado um aproximar das áreas do
tratamento às estruturas já existentes no terreno, no âmbito do Serviço
Nacional de Saúde.
Deixarão de existir as delegações regionais?
FLC – É muito cedo para responder a isso. Vamos ter que fazer o decreto
regulamentar e, quando o tivermos, faremos a integração com todas as
outras estruturas.

e IPSS?
FLC – Acima de tudo, manteremos a lógica de contratar os serviços com
quem necessitarmos. Saberemos, no momento adequado, recorrer ao
sector privado nas áreas que sejam consideradas necessárias pelo Estaexistentes. Tem sido assim para outras áreas e não há razão para que
seja diferente nesta. Vamos, seguramente, ter que fazer uma avaliação
muito criteriosa e rigorosa em função da nossa capacidade de pagar.
Irão ser transferidas mais competências para as autarquias nesta
área?
FLC – Penso que as competências que as autarquias têm já são suficientes. Acima de tudo, o que precisamos é de estabelecer pontes para que a
colaboração entre as autarquias e o Ministério da Saúde possa continuar
a crescer. Temos boa cooperação com as autarquias, queremos é pôr a
colaboração nesta área ao mesmo nível que temos noutras. Queremos,
acima de tudo, que cada um cumpra as suas competências.
Pretende ver alguém da área das dependências a chefiar este novo
serviço?
FLC – É muito cedo para falar em chefias. Temos tido o cuidado de procurar sempre a pessoa certa para o lugar certo e sobre essa matéria
não nos vamos desviar do nosso caminho. Mas ainda não decidimos
ninguém e não é lugar para estar a fazer juízos desse tipo…
Está prevista alguma redução do número de técnicos do actual

No início do próximo ano, já estará tudo definido?

IDT?

FLC – Obrigatoriamente, até ao final do ano, teremos que aprovar os

FLC – É muito cedo para estar a falar sobre isso. Vamos aumentar a

decretos regulamentares e depois colocar a nova estrutura. Repare: nós

nossa eficiência e isso é o que lhe posso garantir.
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Em 2010, estiveram em tratamento
no IDT 46300 indivíduos, 38 mil toxicodependentes e 8300 alcoólicos.
Dos 10600 novos utentes ou utentes
readmitidos, 8400 foram atendidos
nos CRI e destes 25% eram pessoas
com Problemas Ligados ao Álcool e
25% em consulta de prevenção indicada.

Manuel Cardoso, IDT
Senhor Secretário de Estado, quero, em primeiro lugar e em nome do
CD, agradecer a sua presença neste 24º Encontro das Taipas, estamos todos com grande expectativa quanto ao que nos vai dizer, mas
estou seguro de que trará palavras de esperança e ânimo a todos os
profissionais do IDT;
Em segundo lugar justificar a ausência do Senhor Presidente do CD,
que, fruto do reconhecimento internacional, do sucesso da política portuguesa na área da droga e toxicodependência, se encontra em Londres, na Câmara dos Lordes, explicando as razões desse sucesso, em
reunião agendada muito antes da marcação deste Encontro.
Não lhe foi possível desmarcar o compromisso para poder receber V.
Exª como gostaria.
Senhor Secretário de Estado
Este é o 24º Encontro das Taipas.
“O Centro das Taipas foi criado em 1987, pela Dra. Leonor Beleza, então ministra da saúde. Foi a primeira unidade do ministério a responder
a esta problemática e, ainda no Governo do Dr. Cavaco Silva, em 1990,
foi criado o Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência.
Mais tarde, em Março de 2007, a Assembleia da República aprovou
a Lei 7, que “alarga a rede de serviços públicos para o tratamento e
reinserção de toxicodependentes”, e determina que essa rede deve ser
constituída, pelo menos, por uma unidade de atendimento a toxicodependentes em cada distrito, por uma unidade de desabituação própria
ou convencionada na base de uma cama por cada 100 mil habitantes
e comunidades terapêuticas próprias ou convencionadas de modo a
cobrir o equivalente a um lugar por cada 10 mil habitantes.
Por outro lado, a Constituição da República Portuguesa, no seu artigo
64º, no que toca à saúde, determina que todos têm direito à protecção
da saúde e o dever de a defender e promover. O ponto 3 determina
que, para assegurar o direito à protecção da saúde, incumbe priorita-

riamente ao Estado estabelecer políticas de prevenção e tratamento da
toxicodependência.
Entretanto, em 1999, é publicada a Estratégia Nacional de Combate à
Droga e à Toxicodependência, sendo com ela consolidada a rede de
unidades de tratamento, definidas políticas inovadoras em matéria de
redução de danos e de saúde pública, baseadas na assunção de que
o toxicodependente é um doente. É continuado o programa nacional
de troca de seringas, é implementada uma rede de respostas integradas e complementares, nomeadamente com parcerias público privadas e é promovida a descriminalização dos consumos e da posse para
consumo. É por outro lado preconizada a abordagem integrada destes
problemas. Desde essa altura, foi criado o Programa Operacional de
Respostas Integradas, que promover a intervenção ou discussão dos
problemas com 896 entidades, para fazer um diagnóstico, o que levou
a que fossem desenvolvidos 98 programas de respostas integradas e
146 projectos foram co-financiados pelo IDT.
Em 2010, estiveram em tratamento no IDT 46300 indivíduos, 38 mil
toxicodependentes e 8300 alcoólicos. Dos 10600 novos utentes ou
utentes readmitidos, 8400 foram atendidos nos CRI e destes 25% eram
pessoas com Problemas Ligados ao Álcool e 25% em consulta de prevenção indicada.
No que toca à prevenção, e apenas para dar um pequeno indicador, um
dos programas de prevenção universal que vem sendo desenvolvido,
o Eu e os Outros, envolvia em 2010, 221 instituições, maioritariamente
escolas, 561 profissionais, maioritariamente professores e 14500 alunos.
Na área da redução de danos, em 2010, foram contactados 15250 consumidores. Cerca de 2 mil estavam em programa de baixo limiar de
exigência.
Dos 46 mil utentes em tratamento no IDT, foram diagnosticadas necessidades de reinserção em cerca de 14 mil. Entre estes, conseguimos
fazer programas individuais de inserção em 24 por cento; foram resolvidos 38 por cento dos problemas de habitação; 41 por cento daqueles
que tinham problemas relacionados com formação; e 38 por cento dos
que tinham problemas relacionados com o emprego.
Entretanto, as comissões de dissuasão abriram, em 2010, 7800 processos. Quanto às mortes relacionadas com drogas, os dados do INE
sempre apresentaram valores muito baixos o que levou a uma apresentação de dados baseados nos resultados positivos, dos exames toxicológicos post morten, depois de uma descida de 2000 para 2003 e de
uma subida até 2008, os valores estão de novo a decrescer, estando
também verificar-se a consolidação dos dados entre o INE e o INML.
Por outro lado, é sabido que a prevalência dos consumos na população
mais jovem diminuiu, de acordo com um inquérito à população geral, as
taxas de continuidade também desceram em todas os grupos etários;
na população escolar e no terceiro ciclo, entre 2001 e 2008, a descida
foi de 14 para 8,4 por cento e a prevalência de consumos no secundário
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de 27 para 19 por cento. A prática de consumo endovenoso reduziu de
25 para 7 por cento entre 2004 e 2010. A proporção de casos de infecção VIH/sida entre utilizadores de drogas reduziu, entre 2004 e 2010,
de 34 para 14 por cento. Mais do que as minhas palavras este gráfico
apresentado pelo Prof. Henrique de Barros, Coordenador Nacional do
VIH/Sida, mostra a evolução dos diagnósticos de VIH por categoria
de transmissão e demonstra a eficácia das politicas assumidas nesta
área.
Quer a criminalidade, quer a preocupação dos portugueses relacionada com esta problemática tem vindo a decrescer. Apetece-me dizer
que, pensando nos toxicodependentes que estão em tratamento e naquilo que seria o seu habitual gasto para consumos, se os mesmos
estivessem a consumir, o dinheiro despendido apenas para comprarem
droga rondaria anualmente os 500 milhões de euros. O orçamento do
IDT para 2011 foi de 74 milhões…
Esta evolução, depois da descriminalização do consumo e da posse
para consumo, tem sido reconhecida internacionalmente como um modelo de sucesso. Convites ao Coordenador Nacional para apresentar o
“modelo” Português Parlamento Suíço (Berna), em Junho;
- Câmara dos Deputados de Brasília, em Julho;
- Conferência Internacional da SIDA (Viena), em Julho;
- Congresso Internacional da Lei Criminal (Austrália), em Outubro;
- Independent Scientific Committee on Drugs (Londres), em Novembro;
Parlamento Inglês (Londres), em Dezembro.
Por esta altura o Coordenador Nacional estará a dizer, em Londres,
na Câmara dos Lordes, que o sucesso do modelo português não se
deverá apenas à descriminalização, mas sim à definição politica baseada em três eixos: uma estratégia nacional, uma coordenação nacional
e uma entidade capaz de pôr em marcha toda essa coordenação e
estratégia. Essa entidade tem sido o IDT que, em 2007, viu acrescidas
as suas competências na área do álcool. Também aqui, uma estratégia, uma coordenação nacional e a definição de mais três pilares:
metas claras e bem definidas, uma rede de referenciação e um Fórum
Nacional. O IDT tem vindo a dar suporte a esta problemática do consumo de drogas, tentando resolver também os problemas relacionados
com o álcool ou, pelo menos, iniciando esse processo. E tem-no feito,
cumprindo com aquilo que é exigido em termos do planeamento e da
relação com o Estado. No quadro de compromisso com o Governo conseguimos superar todos os objectivos em todas as áreas. Temos quatro
unidades certificadas de acordo com a norma ISO 9001:2008 e tem
outras tantas em processo de certificação.
Tudo isto, senhor Secretário de Estado, não foi suficiente para o IDT ter
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uma avaliação de mérito e não terá sido suficiente para evitar a extinção do actual organismo.
Caros colegas, esta é, seguramente, a última vez que me dirijo a vós
enquanto dirigente do organismo (Instituto ou Serviço) a que todos pertencem.
Permitam-me que recorde apenas alguns factos: iniciei funções no
Conselho de Administração do SPTT em 1998. Na altura, assumi como
princípios orientadores da minha conduta, em primeiro lugar, a defesa
do bem público, da saúde pública e dos doentes; em segundo, assumi
a solidariedade com o meu presidente, que me tinha convidado; em
terceiro, os interesses e bem-estar dos profissionais do serviço. Nessa
altura, o número de profissionais do SPTT rondava os 1500. Em 2010,
depois da fusão com o IPDT e após termos recebido as competências
do álcool, o número de profissionais é de 1697. O número de doentes
observados em 1998 foi 23600. Como disse, no ano passado foram
46300… O número de consultas passou de 238 mil para 467 mil e 500.
Quando iniciei funções, havia 2500 utentes em lista de espera para
serem atendidos nos então CAT. Hoje, não temos lista de espera. 85
por cento dos doentes consumiam heroína… Hoje, são 56 por cento.
45 por cento consumiam por via injectada… Hoje são 7 por cento. A
prevalência da infecção VIH na população que servimos era à volta de
18 por cento… Hoje é de 9. A representação dos toxicodependentes
nos diagnosticados com infecção VIH era de 58%... hoje é de 14. Não
temos registo quanto aos contactos de rua (redução de danos).. hoje
mais de 15000.
Esta evolução é resultado do vosso trabalho e devem orgulhar-se deste
sucesso. Quero agradecer-vos toda a colaboração e todo o apoio que
sempre me dispensaram.
Quero ainda expressar publicamente a quão gratificante foi ser membro de um Conselho de Administração ou Directivo presidido pelo Dr.
João Goulão, tendo ao lado a Drª Rosário Gil. Com ela sempre as contas bateram certas e sem derrapagem. Com a sua saída tenho que
destacar e agradecer todo o apoio da Drº Maria José Ribeiro, que nos
permitiu mantê-las em ordem.
Meus caros, deixo-vos com o o senhor Secretário de Estado na esperança que vos garanta que as unidades de intervenção local se
mantenham enquanto unidades especializadas, com capacidade para
fazerem a intervenção integrada que as caracteriza na prevenção, na
redução de riscos e minimização de danos, no tratamento e reinserção
e ainda que a Lei 7, de 1997 continue a ser cumprida”.
Aquele abraço

8

Project Access - Estudo sobre o Tratamento da Toxicodependência em Portugal

Médicos e toxicodependentes
avaliam qualidade, acesso
e benefícios do tratamento
em Portugal

O Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT, I.P.), que em breve
dará lugar ao futuro Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências, conduziu um estudo sobre o tratamento da toxicodependência, com o objectivo de conhecer as percepções relativamente
à qualidade, acesso e benefícios do tratamento da dependência de opiáceos em Portugal.
O estudo português decorreu no âmbito do Project Access, um estudo
europeu, que se encontra a decorrer durante o ano de 2011, simultaneamente em 11 países, incluindo Itália, Áustria, Reino Unido, Alemanha e
Suíça, com o objectivo de sustentar decisões informadas relativamente
às políticas e tratamento da toxicodependência na Europa.
De acordo com os resultados do estudo, é possível concluir que os toxicodependentes em programa de manutenção opiácea não estão a receber as dosagens adequadas e, muitas vezes, não têm acesso à terapêutica mais adequada, como é o caso de alternativas como o Subutex
ou o Suboxone, dados os preços elevados a pagar pelo utente e a baixa
comparticipação do Estado português.
Em Portugal, o estudo decorreu entre Abril e Junho de 2011 e envolveu
entrevistas a médicos, toxicodependentes em tratamento (com e sem
medicação) e consumidores de rua.
Segundo o estudo, 70% dos médicos considera que o número de pessoas em tratamento tem vindo a aumentar, e cerca de metade dos profissionais inquiridos estima que esta é uma tendência que vai manter-se
nos próximos dois anos.
Este aumento deve-se, ainda de acordo com a percepção dos médicos,
ao maior número de pessoas que procura ajuda para tratar a dependência (15%) e dos que procuram integrar programas de terapia de manutenção (12%).
O inquérito salienta que, para 61% das pessoas em tratamento, a decisão do próprio é fundamental para iniciar a terapia, e que as principais
motivações passam por “acabar com a dependência para sempre” e
“melhorar o estado de saúde”. Contudo, o estudo indica que 1/3 dos inquiridos, actualmente medicado para a dependência, considera que não
estava suficientemente informado sobre as opções de tratamento antes
de o iniciar. Para todos os inquiridos, as principais fontes de informação
são as equipas de tratamento, outros utilizadores e os amigos.
Segundo os dados, os toxicodependentes em tratamento já tinham, em
média, pelo menos dois tratamentos anteriores (entre os actuais consumidores essa média sobre para quase 3), sendo que a duração média de
cada tratamento com medicação é de 5,7 anos.
Ir a todas as consultas, tomar a medicação diária com supervisão, o que
acontece com cerca de 40% dos inquiridos, e deixar de consumir, são
as regras impostas mais difíceis de cumprir, para mais de metade das
pessoas em tratamento.
Quando se opta por uma terapia de manutenção opiácea, a metadona
é o medicamento mais prescrito pelos médicos e, segundo o estudo,
em 71% dos casos a principal motivação desta escolha está relacionada

com o custo do tratamento, considerando secundários critérios como eficácia e a qualidade de vida que proporciona.
Apesar de a grande maioria dos inquiridos afirmar estar satisfeita com o
seu tratamento, com ou sem medicação, 1/3 assume o uso paralelo de
drogas, referindo que a dose prescrita pelo médico não é suficiente para
parar o desejo de consumo.
O desvio e o mau uso dos medicamentos prescritos no tratamento da
toxicodependência, são dois problemas que representam uma grande
preocupação para os médicos.
Segundo os dados, 14% dos toxicodependentes em tratamento assume
que desvia a sua medicação e 16% dos consumidores de rua assume
que compra medicação não prescrita, sendo que as benzodiazepinas e
a metadona são tidas como os medicamentos mais fáceis de encontrar
à venda na rua.
Também segundo o estudo, 10% dos toxicodependentes em tratamento
assume que faz um mau uso da sua medicação com o objectivo de potenciar o efeito dos fármacos, injectando, por exemplo, a metadona ou
buprenorfina, que são preparadas para serem tomadas oralmente.
Relativamente ao contexto prisional, 48% dos toxicodependentes que se
encontravam em terapia de manutenção quando foram encarcerados,
afirmam que alteraram ou interromperam o tratamento. Os médicos inquiridos são unânimes em considerar que é muito importante a disponibilização de todas as opções terapêuticas na prisão.
Finalmente, o estudo indica que a maioria dos médicos (86%) considera
importante, ou muito importante, a existência de normas de orientação
clínica adaptadas à realidade nacional, ou seja, de documentos que garantam, com qualidade e segurança, auxílio à decisão clínica.
Em Portugal, foram entrevistados 60 médicos (Psiquiatras, Clínicos Gerais e Internistas) que tratam toxicodependentes, 210 toxicodependentes
em tratamento, 160 dos quais em tratamento com medicamentos, e 50
consumidores de rua.

Project Access - Estudo sobre o Tratamento da Toxicodependência em Portugal

João Goulão
Aquando da apresentação do estudo, João Goulão demonstrou preocupação face a um provável desinvestimento nesta área, referindo que
“o contexto socioeconómico é propício ao ressurgimento do fenómeno
da toxicodependência que, há bem pouco tempo, não figurava nas dez
primeiras preocupações dos portugueses mas que, quando iniciámos
funções, constituía um dos principais receios da sociedade”. Ainda de
acordo com o (ainda) coordenador de políticas na área das drogas, “haverá mais pessoas com dificuldades que, muito provavelmente, recorrerão ao pequeno tráfico como forma de subsistência”, alertando que a
“desarticulação das estruturas entretanto montadas no terreno poderá
ser perigosa”.
Aflorando um possível desinvestimento nesta área e a alteração política
que se avizinha, João Goulão prevê que “as questões ideológicas, no
actual contexto, não deverão pesar muito”, considerando antes que o
factor determinante será a questão financeira do país.
No que concerne às mudanças anunciadas na véspera pelo Secretário
de Estado da Saúde, João Goulão alertou para a perigosidade de “separar as políticas da sua execução”: “Existem mais de 70 locais de consumo
espalhados pelo país, num momento em que o trabalho de proximidade
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está a ser posto em questão As unidades de intervenção local passarão
para a dependência das ARS, quando o que tem conduzido ao êxito e
ao reconhecimento das nossas políticas é a existência de uma estrutura
nacional que revelou capacidade de aplicar as políticas no terreno”.
Confrontado com os ecos provenientes do terreno, que dão conta de um
recrudescimento dos consumos mais problemáticos, João Goulão referiu que “ainda não é possível ter dados muito objectivados”. Recordou
as “décadas de uso problemático de heroína que deram origem, mais
tarde, a um uso mais recreativo”, salientando, no entanto, que “parece
começar a sentir-se a aparição de do mesmo tipo de utilizadores problemáticos, a alteração de padrões de consumos e uma eventual tentação
para o pequeno tráfico”, o que, associado a “algum recuo do trabalho
de proximidade poderá resultar no recrudescimento do fenómeno, com
custos futuros muito significativos”. A título de exemplo, referiu o facto
de o Estado gastar muito mais em medicação anti-retroviral do que no
orçamento do IDT e, mesmo face à diminuição da incidência e prevalência de infecções entre os utilizadores de drogas verificada ao longo dos
últimos anos, o recrudescimento destes consumos poder vir a resultar no
aumento de infecções por esta via.
Quanto a uma hipotética disponibilidade para assumir a continuidade da
liderança dos desígnios políticos e estratégicos na área das dependências, João Goulão assegurou que “se tivermos as condições para garantirmos os “mínimos olímpicos”, não diremos que não “, acrescentando
que”no contexto actual, estamos também numa estratégia de redução de
danos”. “Se constatarmos que a nossa contribuição no SICAD se reveste
de importância para a continuação do modelo que constituímos ao longo
destes anos, sim, estaremos disponíveis para continuarmos”, concluiu.

Toxicodependentes sub medicados
e insuficientemente informados antes de iniciar o tratamento mas satisfeitos com as opções disponíveis
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Dia Mundial da Saúde Mental

Dia Mundial da Saúde
Mental assinalado
em Matosinhos

Partindo do tema proposto pela World Federation for Mental Health
(WFMH) para o Dia Mundial da Saúde Mental de 2011, “The great push
: investing in mental heath”, que tem como principais pressupostos de
acção a importância da Unidade, da Visibilidade, dos Direitos e da Recuperação das pessoas com doença mental, a Câmara Municipal de Matosinhos em parceria com a ENCONTRAR+SE – Associação de Apoio a
Pessoas com Perturbação Mental Grave, desenvolveu um programa de
Comemorações que decorre entre os dias 9 e 12 de Outubro.
A necessidade de investir na Saúde Mental é hoje uma certeza inquestionável dadas as repercussões que a saúde/doença mental tem a nível
pessoal, familiar, social, económico e politico. Torna-se imperativo abrir
espaço à discussão e construção de novos caminhos na compreensão
da saúde mental, promovendo o envolvimento de toda a comunidade, já
que a saúde/doença mental, directa e/ou indirectamente a todos afecta.
Como tal, o programa das comemorações englobou iniciativas que tratam aspectos ligados à saúde mental ao longo do ciclo da vida, dirigidas
a diferentes grupos e actores sociais (jovens, idosos, agentes educativos, utentes e cuidadores, comunicação social, dirigentes associativos,
técnicos de saúde mental, e à comunidade em geral), com o objectivo de
responder ao grande desafio proposto pela WFMH para as Comemorações deste ano – o de alertar para a necessidade de investir na saúde
mental.
No contexto da actual crise económica e social, sabemos ser nosso dever redobrar os esforços para ajudar os grupos mais vulneráveis, entre
os quais se destacam as pessoas que sofrem de doença mental, e investir na promoção da saúde mental, o que é indispensável para a sua
sustentabilidade.
Por fim, mas não menos importante, foi com sentido de continuidade que
a ENCONTRAR+SE, ao comemorar o seu 5º Aniversário, colaborou na
organização das comemorações fazendo, uma vez mais, justiça à sua
missão de contribuir para melhorar as respostas no domínio da saúde /
doença mental.
“A doença mental não é um bicho papão”. É a mensagem que ressalta do
Dia Mundial da Saúde Mental, data que se assinala há 18 anos.
Conhecidas as repercussões que a doença mental tem a nível pessoal, familiar, social, económico e político, torna-se fundamental o envol-

vimento de toda a comunidade, já que a doença mental, directa e/ou
indirectamente, a todos afecta.
As comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental decorreram este
ano em Matosinhos. Na sessão de abertura, no passado dia 10 de Outubro, o presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Guilherme Pinto, confessou ter ficado surpreendido com a dimensão dos números. As
doenças mentais afectam cerca de 12 por cento da população mundial,
estimando-se que 450 milhões de pessoas (1 em cada 4) sofram, no
futuro, uma doença do foro mental.
“Os dados são aterradores. As pessoas são estigmatizadas não pela
doença, mas pelos seus comportamentos derivados da doença. É uma
limitação individual terrível. Em Matosinhos, temos já em construção
centros de dia e lares na área da deficiência mental, mas há ainda um
longo caminho a percorrer”, admitiu Guilherme Pinto.
Para Filipa Palha, presidente da Encontrar + SE, Associação de Apoio
a Pessoas com Perturbação Mental Grave, “esta parceria reforça a convicção de que estamos a trabalhar no caminho certo”. “O trabalho nesta
área é uma luta contínua. É preciso trazer as doenças mentais para o
topo da agenda política”, acrescenta a presidente da Encontrar + Se.
Filipa Palha salientou ainda que, no contexto da actual crise económica e
social, é imperativo redobrar os esforços para ajudar os grupos mais vulneráveis, entre os quais se destacam as pessoas que sofrem de doença
mental, e investir na promoção da saúde mental.
Também Fernando Rosas, da Unidade Local de Saúde (ULS) de Matosinhos, reconheceu que “a saúde mental é uma das áreas que merece
um maior investimento”. “Há três anos a ULS de Matosinhos não tinha
psiquiatras no seu quadro. Depois da implementação do Plano de Saúde
Mental, a ULS tem agora três psiquiatras e uma pedopsiquiatra, e reforçou a equipa de psicólogos”, adiantou.
A Encontrar + Se atribuiu ainda, pelo terceiro ano consecutivo, o Prémio
Nacional de Jornalismo na área da Saúde Mental, em colaboração com a
Fundação AstraZeneca, que distingue os profissionais da Comunicação
Social e os seus trabalhos pelo “contributo na desmistificação da doença
mental e o combate ao estigma a ela associado”. O primeiro lugar foi
entregue à jornalista da RTP, Isabel Pereira Santos, pelo presidente da
Câmara Municipal, Guilherme Pinto. Houve ainda duas menções honro-

Dia Mundial da Saúde Mental
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Temos 23 por cento de pessoas doentes pelo menos pelo período de um ano
que o estudo cobre, 43 por cento ao longo da vida terão um episódio de doença mental, doenças graves que não são tratadas durante muito tempo, cerca
de dois terços das depressões não são tratadas no primeiro ano e muitos outros indicadores demonstram-nos que as políticas seguidas não têm originado os efeitos pretendidos.

sas para as jornalistas Ana Leal (TVI) e Sónia Sousa (Rádio Antena do
Minho), que foram entregues pelo Vice-presidente da Autarquia, Nuno
Oliveira, e pelo representante da ULS de Matosinhos, Fernando Rosas,
respectivamente.
As comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental prolongaram-se até
12 de Outubro no Centro de Congressos e Desportos de Matosinhos.
O programa englobou acções que trataram aspectos ligados à saúde
mental ao longo do ciclo da vida, dirigidas a diferentes grupos e actores sociais (jovens, idosos, agentes educativos, utentes e cuidadores,
comunicação social, dirigentes associativos, técnicos de saúde mental,
e à comunidade em geral), com o objectivo de responder ao desafio proposto pela WFMH para as comemorações deste ano – o de alertar para
a necessidade de investir na saúde mental.
Dependências marcou presença no evento e entrevistou António Pacheco Palha, presidente da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde
Mental.

Que avaliação faz desta realização?
António Pacheco Palha (APP) – Esta realização da Encontrar + se, que
foi apoiada pela Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental,
pela tradição que acumula é provavelmente a que mais impacto tem gerado na comunidade do nosso país. Confesso que ontem, na caminhada
que houve em Leça, estava até preocupado com as questões de organização e como se iriam juntar tantos cidadãos, entre os quais doentes e
técnicos… e fiquei impressionado com uma participação tão massiva e
activa, com uma organização tão eficiente e com o impacto gerado. No
fundo, foi mais um óptimo contributo na luta contra a descriminação, um
trabalho muito importante que tem sido realizado. Depois, saúdo igualmente a audácia de terem juntado todos estes profissionais durante três
dias, com o apoio da Câmara Municipal de Matosinhos, o que é louvável,
com debates e intervenções muito interessantes e inovadoras. Destacaria, durante esta manhã, algumas novidades como o apoio que os cães
podem dar ao doente mental, as experiências da parte do pessoal da
enfermagem especializada na área da psiquiatria e da saúde mental,
que é fundamental e, por outro lado, a abertura das autarquias na área
da assistência, que poderão assumir uma importância acrescida num

momento de crise do sistema e dos orçamentos. Ao nível da prevenção nas escolas, por exemplo, em áreas como as toxicodependências,
poderão desempenhar um papel muito importante. Depois, destacaria
uma série de workshops realizados, quer nas instalações da Câmara
Municipal de Matosinhos, quer em algumas unidades hospitalares e departamentos, sobretudo dirigidos à psico-educação, à reabilitação e à
reinserção social, uma das áreas onde falhamos redondamente por não
termos pessoal suficiente.
Como vai a saúde mental dos portugueses?
APP – Pelo estudo epidemiológico apresentado no ano passado pelo
Prof. Caldas de Almeida, a situação não é brilhante… Temos 23 por cento de pessoas doentes pelo menos pelo período de um ano que o estudo
cobre, 43 por cento ao longo da vida terão um episódio de doença mental, doenças graves que não são tratadas durante muito tempo, cerca de
dois terços das depressões não são tratadas no primeiro ano e muitos
outros indicadores demonstram-nos que as políticas seguidas não têm
originado os efeitos pretendidos. Creio que estamos numa altura em que
urge reflectir profundamente entre as definições políticas que expressas
nas portarias e noutros documentos e os investimentos que se fizeram
ou o que a realidade nos mostra. Neste momento de crise, esta discrepância merecia bem essa reflexão profunda, até para constatarmos se
existirá igualmente uma crise na saúde mental dos portugueses.
Numa altura em que temos um novo elenco na saúde, quais deveriam ser, no seu entender, as principais medidas a adoptar num
futuro imediato?
APP – Penso que Portugal tem a sorte de, na área da psiquiatria e da
saúde mental, há mais de 100 anos beneficiar de uma rede de unidades
assistenciais, IPSS que são as Ordens de São João de Deus e as Irmãs
Hospitaleiras. E que, sobretudo nos últimos 20 anos, foram sempre colocadas politicamente como supletivas, não intervenientes directamente
nas políticas e sem poderem tomar responsabilidades nas áreas em que
estavam dispostas a fazê-lo. Propuseram muitas vezes implementar projectos nas áreas da prevenção secundária e terciária em determinados
territórios, algo que lhes foi sempre negado pelo poder político nesta
área da psiquiatria e saúde mental, que sempre entendeu que as ordens
deveriam estar num caminho diferente, eventualmente transformadas
em asilos de doentes mentais. Este é um grave erro político, mais ainda
num momento em que se procura que o privado colabore. Na saúde
mental, existe efectivamente uma visão totalitária, que define que não
pode haver mais nada para além do que é feito verticalmente de Lisboa
para a periferia, só nos serviços oficiais do Estado. E há que entender
que uma coisa é o privado lucrativo e outra o privado não lucrativo. Nesse sentido, penso que, em Portugal, temos possibilidades de reduzir os
custos, melhorando a eficácia da nossa acção assistencial, se pudermos
integrar as ordens de uma forma mais participativa, com responsabilidades reais sobre áreas de intervenção.
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2ª Edição do Prémio Angelini University Award

Estudantes universitários
apresentam projectos
inovadores para doentes de
Alzheimer, demências
e envelhecimento cerebral

Com o objectivo de promover o desenvolvimento de novos produtos que
auxiliem o diagnóstico precoce destas patologias e de serviços que se
adeqúem aos doentes de Alzheimer, demências e envelhecimento cerebral foi criado o Angelini University Award 2010/2011 (AUA!), um prémio
universitário que promove a investigação nesta área. O vencedor vai receber uma bolsa de investigação no valor de 6.000 mil euros.
O AUA! este ano aposta na sensibilização da comunidade e potencia
a criatividade, inovação e espírito de desafio na pesquisa das doenças
neurodegenerativas, tendo em atenção a óptica dos cuidadores, muitas
vezes desamparados e sem qualquer tipo de apoio ou orientação no que
respeita ao acompanhamento dos doentes.
Portal para Familiares e Cuidadores de Doentes de Alzheimer é o projecto vencedor da segunda edição do prémio Angelini University Award
2010/2011 (AUA!). Este projecto teve em especial atenção as dificuldades com que se deparam os cuidadores das pessoas afectadas com
Alzheimer, e pretende ser uma ajuda preciosa na facilitação dessa tarefa
diária tão exigente.
O projecto foi desenvolvido por um grupo de alunos da Secção Autónoma de Ciências da Saúde da Universidade de Aveiro, que receberam da
Angelini Farmacêutica uma bolsa no valor de 6.000,00 Euros.
Para os vencedores “este prémio significa o reconhecimento pelo nosso
esforço e trabalho ao longo deste ano”. O grupo, composto pelos alunos
Edgar Coelho, Filipa Martins, Joana Oliveira, Joana Rocha, e João Terrível, reforça ainda que “gostaríamos de implementar esta nossa ideia.
Como demonstrámos na nossa apresentação é um projecto importante no que diz respeito ao serviço para os doentes, mas especialmente
para os seus cuidadores e familiares, visto que será mais fácil para eles
aprender a lidar com a doença e a prestar os cuidados necessários a
estes doentes”.
O Portal para Familiares e Cuidadores de Doentes de Alzheimer surge
como resposta à falta de informação em Portugal direccionada para o
cuidador informal. Adicionalmente, muita da informação poderá também
ser útil a profissionais de saúde que contactam com estes pacientes.
Destaca-se o facto de se tratar de um portal online facilmente acedido
por um grande número de utilizadores, apresentando uma linguagem
simples e em português, passível de ser consultado por utilizadores de
diferentes estratos sociais, níveis de educação e faixas etárias.
A plataforma disponibiliza ainda 3 áreas para apresentação de Notícias,

Mais informações e Ligações úteis que têm como objectivo informar o
cuidador/familiar de avanços na Ciência, centros de apoio para doentes
e familiares, reuniões e acções de formação. Salienta-se como vantagem a possibilidade de contactar a equipa técnica para esclarecer qualquer dúvida adicional ou sugestão.
A segunda edição do AUA! registou uma adesão significativa a nível nacional, com 31 grupos de estudantes universitários inscritos, num total de
108 participantes representantes de Faculdades de Farmácia, Escolas
de Enfermagem, de Psicologia, de Ciências da Saúde, de Ciências Biomédicas e de Gestão. Um sucesso que levou a Angelini Farmacêutica
a anunciar uma terceira edição 2011/2012, sob o tema “Melhor nutrição
para melhor saúde”.
Além do trabalho vencedor a Angelini apurou ainda mais quatro finalistas, que, pela sua inovação mereceram um reconhecimento do júri. Os
projectos finalistas apostaram na sensibilização da comunidade foram
exemplos de criatividade, inovação e espírito de desafio na pesquisa das
doenças neurodegenerativas, tendo em conta a óptica dos cuidadores,
muitas vezes desamparados e sem qualquer tipo de apoio ou orientação
no que respeita o acompanhamento dos doentes.
Segundo João Paulo Guimarães, Director Médico da Angelini Farmacêutica e responsável pelo prémio, “os estudantes criaram projectos únicos
que no futuro vão certamente ajudar no cuidado aos doentes de Alzheimer e seus familiares.”
“Na Angelini sempre tivemos o desejo de criar algo que motivasse a investigação ao nível dos estudantes universitários, uma vez que é fundamental apostar no desenvolvimento de projectos que fomentem uma
relação de proximidade e de parceria entre as empresas, a sociedade e
a comunidade universitária. Esse é o objectivo do AUA! e até agora não
ficámos desapontados, pois a qualidade dos trabalhos tem sido, sem
dúvida, muito elevada”, diz Luigi Cianci, Director-geral da Angelini Farmacêutica.
Na Europa, 8,6 milhões de pessoas sofrem de doenças neurodegenerativas e, em Portugal, estima-se que 153.000 indivíduos sofram de Demência, dos quais cerca de 90.000 sofrem de Doença de Alzheimer.
Prevê-se que nos próximos anos haja um aumento significativo da prevalência destas doenças, devido ao prolongamento da esperança média
de vida.

2ª Edição do Prémio Angelini University Award

Luigi Cianci, Director-geral
da Angelini Farmacêutica
Qual a identidade corporativa da Angelini e o enquadramento do
AUA na mesma?
Luigi Cianci (LC) - O objectivo estratégico da Angelini Portugal é ser reconhecida como uma das Companhias líderes na área de saúde e bem-estar. Este propósito reflecte a ambição da Companhia em ter um papel
significativo na sociedade portuguesa através de: i) O desempenho no
mercado dos cuidados de saúde ii) A procura da excelência em termos
de ambiente de trabalho.
A Angelini deseja também ser reconhecida pelos nossos parceiros no
mundo dos cuidados de saúde (i.e. Ministério da Saúde, Profissionais de
Saúde e Pacientes) como uma Companhia Farmacêutica líder de mercado, devido à qualidade dos serviços que a Companhia lhes presta.
Qual a importância da aproximação da indústria farmacêutica, no
caso concreto da Angelini, ao meio académico e à sociedade civil?
LC - Neste contexto é de extrema importância a aproximação da Angelini, ao meio académico e à sociedade civil. Achamos que o AUA é uma
das iniciativas mais conseguidas, não só porque conseguiu envolver um
grande número de jovens universitários e de professores, mas principalmente, porque é uma forma de dar uma primeira ideia aos jovens
de como funciona a lógica empreendedora e de como é importante trabalhar em projectos concretos. Esta é uma prática comum nos países
Anglo-saxónicos, mais invulgar em Portugal.
O que nos pode dizer sobre a qualidade dos trabalhos apresentados?
LC - De uma forma geral a qualidade dos trabalhos foi excelente, tanto
em termos de ideias inovadoras, como do cuidado que foi posto na elaboração dos planos para explorar a exequibilidade comercial do projecto,
planear o financiamento e também no detalhe da implementação. Temos
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a perfeita noção que os grupos investiram imenso tempo e dedicação
na elaboração dos diferentes trabalhos. Acreditamos que mesmo para
os trabalhos que não foram seleccionados isso foi muito útil para os grupos, pois os alunos foram expostos ao desafio de gerar um documento
complexo em pouco tempo, a terem que comunicar entre si e com o
tutor de uma forma nova e potencialmente menos hierárquica e também
para muitos elementos o próprio desafio da apresentação do resumo
do trabalho perante uma plateia. A experiência de concorrer, por si só é
seguramente um momento de aprendizagem.
É claro que o desafio não é fácil e alguns projectos foram menos bons
em algumas destas vertentes, até porque quanto mais arrojada e inovadora é a ideia base, mais complicado se torna a definir os aspectos mais
práticos da execução. Para um serviço é talvez mais fácil de construir um
discurso credível que para um produto concreto, sobretudo se pensarmos no mercado farmacêutico. Por isso no próximo ano vamos segmentar o concurso em três vertentes (projectos sem fins lucrativos, produtos
e serviços serão avaliados segundo grelhas ligeiramente diferentes).
Qual a importância do mercado português para a Angelini?
LC - A Angelini Farmacêutica é uma subsidiária de uma multinacional
de origem Italiana. Somos uma companhia onde o maior peso ao nível
da facturação se deve aos nossos produtos de prescrição. De qualquer
forma, temos desenvolvido, desde alguns anos a esta parte, uma estratégia que nos permite alargar as nossas competências nas áreas de OTC
e Mass Market, onde já assumimos posições de liderança em alguns
mercados.
Esta diversificação permitiu à Angelini aumentar também o número de colaboradores que neste momento são 165 com uma facturação na ordem
dos 40 milhões de euros por ano. Neste momento, a Angelini Farmacêutica é uma das principais subsidiárias no mundo. Este facto, aliado aos
grandes pontos em comum, históricos e culturais, que sempre existiram
entre Itália e Portugal, tornam a nossa presença em Portugal muito importante e, se posso usar esta palavra, “acarinhada” pela nossa casa mãe.
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É óptimo ser inovador, sobretudo quando se causa maior ruptura em relação
ao que existe antes mas também apoiamos aquela “inovaçãozinha”, ou
seja, a realização incremental, com pequenas melhorias em relação a
coisas que já existem.

João Paulo Guimarães, Director Médico da Angelini
Farmacêutica e responsável pelo prémio
Em que contexto e com que objectivos se enquadra o Angelini University Award?
João Paulo Guimarães (JPG) - Este prémio já vai na segunda edição
e tudo indica que a continuidade esteja assegurada… A Angelini é uma
empresa que, em termos comerciais, tem um impacto em termos de vendas e de ranking na indústria que nem sempre corresponde à percepção
do cidadão comum. Só mesmo quem está dentro da área terá a noção
da verdadeira dimensão. O público em geral conhece os nossos produtos mais familiares mas não os associa ao nome da empresa. Como
tal, há um conjunto de actividades que pretendemos levar a cabo com o
objectivo de dar a conhecer a empresa. E uma componente que nos preocupa cada vez mais, que é a participação activa através da realização
de iniciativas em prol da sociedade. Isto é, na linha da responsabilidade
social das empresas, tentar integrar a Angelini num conjunto de iniciativas que possam ter benefício para a sociedade. Portanto, este prémio
surge neste contexto.
O que significa esta aproximação ao meio académico?
JPG – Optámos pelo meio académico porque, potencialmente, são pessoas que, durante a sua vida lectiva, já estão a fazer trabalhos, que vão
ser depois avaliados e que fazem parte do currículo. E a ideia foi também
utilizar essa necessidade que as pessoas têm, ou seja, integrar este tipo
de iniciativas em programas das faculdades e dar a algumas delas a
possibilidade de se exporem porque muitas dessas ideias poderão vir
a constituir no futuro projectos viáveis e com um impacto relevante nas
temáticas que nos dediquemos a apoiar em cada ano. Nestes dois anos,
foram as doenças degenerativas da área cerebral mas é provável que no
próximo ano mudemos a temática. Este ano, há que realçar a parceria da
Alzheimer Portugal, que foi fantástica em termos de organização, confirmando tratar-se de uma associação muito activa e visível ao serviço

de uma causa que merece todo o apoio. Por outro lado, entendemos
que Portugal tem uma cultura de empreendedorismo muito incipiente e
que poderá ainda melhorar muito. Muitos dos projectos que pretendemos
apoiar vêm também nessa linha. Em países como os EUA e noutras economias, existe em praticamente todas as faculdades um conjunto de trabalhos que começaram por ser escolares mas que em determinada fase
se percebeu que aquela ideia era útil e poderia ser transformada num
produto ou num serviço. Algo que nos dá algum gozo é a possibilidade
de surgir a partir de algum destes projectos uma ONG útil para a comunidade… Inicialmente, pensámos que a maior parte das candidaturas
viriam da área da farmácia e da medicina, uma vez que é uma empresa
farmacêutica que está por trás do prémio mas não excluíamos… E, tendo
acabado por acontecer isso, também houve uma componente significativa da área da gestão. E nada impede que, por exemplo, um grupo de
direito possa propor um decreto-lei ou uma alteração legislativa que seja
benéfica para o tema em questão…
Como avalia a qualidade dos trabalhos apresentados este ano?
JPG – Foi muito boa! Desta vez, houve menos variedade, ou seja, alguns grupos, na tentativa de aproveitar novos canais de comunicação,
incorporaram esta dimensão nos trabalhos mas, de qualquer modo, a
qualidade foi excelente.
Este ano privilegiavam a apresentação de projectos inovadores e
que revelassem criatividade…
JPG – Este ano e nos outros… Sim, a ideia é essa. Esse era um dos critérios para a atribuição dos prémios mas depois existem outros. É óptimo
ser inovador, sobretudo quando se causa maior ruptura em relação ao
que existe antes mas também apoiamos aquela “inovaçãozinha”, ou seja,
a realização incremental, com pequenas melhorias em relação a coisas
que já existem. Agora, outros critérios são, por exemplo, a exequibilidade
dos projectos, a originalidade da apresentação e a qualidade dos conteúdos, no sentido do esforço que a pessoa teve para organizar, detalhar,
fazer um plano.
Relativamente ao projecto vencedor, o portal, esta é uma ferramenta que se for implementada no futuro, constituirá um bom auxílio
para os prestadores de cuidados…
JPG – Sim, a ideia é qualquer coisa que seja implementável. De qualquer forma, quando concebemos o prémio, não nos comprometemos a
financiar o projecto. Há projectos que são exequíveis mas que exigem
um financiamento muito avultado, mas como temos uma empresa que
nos apoia, a Prémio Valor, que também faz consultadoria financeira, poderemos apoiar nomeadamente no registo de patentes e na procura de
linhas de crédito e outros suportes.
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Alguns dados relevantes
Idade
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-95

Demência
(%)
0,7
1,4
2,8
5,6
10,5
20,8
38,6

Doenças neurodegenerativas do sistema nervoso
Na Europa, 8,6 milhões de pessoas sofrem de doenças neurodegenerativas e, em Portugal, estima-se que nos próximos anos haja
um aumento significativo da prevalência destas doenças, devido ao
prolongamento da esperança média de vida. Existem vários factores
que podem causar a morte e degeneração celular. Esses factores
podem ser mutações genéticas, infecções virais, drogas psicotrópicas, intoxicação por metais, poluição, etc.

Demência
A demência caracteriza-se por uma deterioração intelectual progressiva suficientemente grave para interferir nas funções sociais ou ocupacionais do doente. As funções cognitivas da memória, orientação,
abstracção, aprendizagem percepção visuo-espacial, linguagem,
práxias e funções executivas, tais como o planeamento, organização
e sequenciação., encontram-se alteradas na demência. Em contraste com os doentes com delirium, os indivíduos com demência encontram-se lúcidos e atentos até uma etapa mais avançada da doença.
(Rowland et al., 1995)
As diferentes causas de demência podem estar relacionadas não
apenas com quadros neurológicos primários, mas também com patologia médica, como os efeitos persistentes do abuso de substâncias,
ou com a combinação destes factores. Deve-se ter em consideração
que o diagnóstico de demência não deve ser feito durante um episódio de delirium.

Doença de Alzheimer
Doença progressiva em que as células nervosas do cérebro degeneram e a massa cerebral sofre uma redução. Os doentes de Alzheimer
tornam-se incapazes de realizar as mais pequenas tarefas, deixam
de reconhecer os rostos familiares, ficam incontinentes e acabam,
quase sempre, acamados. É uma doença muito relacionada com a
idade, afectando as pessoas com mais de 50 anos. A estimativa de
vida para os pacientes situa-se entre os 2 e os 15 anos.

Doença de Parkinson
É uma doença degenerativa do sistema nervoso central, que provoca
rigidez dos músculos, tremores, redução da mobilidade e desequilíbrio. As células de uma parte do cérebro são destruídas, por isso os
movimentos dos pacientes são comprometidos.

Esclerose Múltipla
Doença progressiva do sistema nervoso central em que a mielina
do cérebro e da espinal medula é destruída. Esta destruição ocorre
geralmente sob a forma de placas. A gravidade desta doença varia
muito de pessoa para pessoa.

Angelini Farmacêutica
A Angelini Farmacêutica faz parte do Grupo Angelini. Com sede em Itália, o Grupo começou por
expandir a sua actividade em Portugal e Espanha,
encontrando-se presente, actualmente, também
na Europa de Leste e Grécia. Os seus produtos
estão disponíveis em cerca der 60 países em todo
o mundo.
Em Portugal a Angelini comercializa e promove Medicamentos, Suplementos Nutricionais e
Cosméticos. Contribuir para a qualidade da vida
humana, de forma contínua e sustentada, é a sua
missão.
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Um modelo
diferenciado
no tratamento

Os Serviços de Aconselhamento de Espinho materializam-se num centro de consultas com residência providenciada para o tratamento e recuperação da dependência química, alcoolismo e outras dependências.
Licenciado pelo Ministério da Saúde (IDT) e membro da EATA (European
Association for the Treatment of Addiction – UK), esta unidade assume
como missão ajudar todos aqueles que sofrem de dependência química
e alcoolismo, assim como as suas famílias.
Uma equipa multidisciplinar assume como desígnio a promoção da mudança na vida daqueles que procuram uma resposta adequada, num
ambiente seguro, no qual a pessoa pode começar a compreender a sua
doença (adição) e o seu potencial para construir uma vida livre de drogas
e álcool. O SAE ajuda as pessoas a reconstruírem as suas vidas, assim
como as suas famílias.
É precisamente com este propósito que o SAE promove um programa
de tratamento à toxicodependência e ao alcoolismo adaptado a cada
pessoa, de modo a que esta aprenda sobre si mesma e sobre a forma
de viver com a sua doença. O tratamento é baseado no reconhecimento
da adição como uma doença e da abstinência como a única forma de
a manter inactiva. No SAE são abordadas as diferentes áreas que esta
doença afecta: a física, a psicológica, a social e a espiritual, seguindo o
Modelo Minnesota, que se baseia nos 12 passos de alcoólicos e narcóticos anónimos. É um modelo psicoterapêutico de origem humanista , cujo
objectivo é a abstinência total do consumo de substâncias psico-activas.
O apoio e orientação na criação, implementação e desenvolvimento de
programas de prevenção do uso indevido de álcool, drogas e fármacos,
direccionado às empresas, escolas, instituições e comunidades é outra
das valências asseguradas pelo SAE, uma unidade que preconiza ainda
a intervenção e encaminhamento para serviços de apoio e tratamento
especializado, a sensibilização e treino de profissionais ligados às áreas
dos Recursos Humanos, Serviço Social, Saúde, Ocupacional e Segurança no Trabalho, possibilitando que estes identifiquem, encaminhem e
acompanhem os casos.
A intervenção e prevenção da recaída no âmbito do alcoolismo e toxicodependência é outra competência desenvolvida no SAE, onde se valoriza a especialização e treino em aconselhamento no campo da dependência química e outras adições.
O SAE iniciou actividade em 1998, com uma taxa de recuperação de
83 por cento dos que finalizaram o programa terapêutico. As instalações estão situadas no centro de Espinho, cidade escolhida devido à sua
agradável localização, situada à beira mar, tranquila e harmoniosa, com
todas as estruturas, incluindo fáceis acessos.
O SAE foi fundado com objectivo de dar resposta a um tratamento intensivo com o limite máximo de doze pacientes, de forma a proporcionar-lhes um acompanhamento terapêutico personalizado por parte de uma
equipa técnica alargada para um grupo restrito de interessados. Surgia
assim uma forma mais realista e com maior interacção, obtendo-se elevados padrões de qualidade e eficácia.

Devido às lacunas que um trabalho em comunidade terapêutica fechada
acarreta para os pacientes, desde o elevado número de utentes, saturação, altos níveis de ansiedade e stress, falta de contacto com o meio e
consequente distorção da realidade (excesso de confiança ou de medo),
nasceu assim um projecto diferenciado, que permite aos pacientes um
permanente contacto com o quotidiano. Deste modo, não existe uma tentativa de fuga à realidade e o paciente aprende desde o início da sua recuperação a lidar com o mundo que o rodeia, frequentando assiduamente os grupos de auto ajuda de Narcóticos Anónimos e Alcoólicos Anónimos. Em resultados práticos, atinge mais rapidamente os objectivos
propostos e a reinserção social na sua vida normal não é traumatizante.
No sentido de se obterem os resultados citados são postas à disposição dos utentes, num ambiente de total conforto, actividades diversas
destinadas a incutir nestes noções básicas de disciplina, higiene, entreajuda e honestidade. Os utentes estão em permanência, sob supervisão
médica, acompanhados pelos conselheiros, psicólogo e monitores, eles
mesmos alcoólicos/toxicodependentes em recuperação há vários anos
pelo método citado.
À saída, aqueles que se dispuserem a pôr em prática os novos conhecimentos adquiridos, dispõem das ferramentas necessárias e de um projecto de vida até à data inexistente, que lhes permitirá prosseguir no caminho de uma existência saudável, feliz e produtiva visando a sua plena
integração na sociedade.
Dependências foi a Espinho testemunhar in loco este modelo diferenciado na área do tratamento “semi-residencial” e conversou com a directora
Margarida Monteiro e Rui Moreira, director clínico.
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“O espaço onde nos
encontramos é um centro
de consultas, onde são
realizadas todas as actividades
terapêuticas”

pela cabeça vir a trabalhar nesta área, basicamente porque também sou
adicta em recuperação. E quando entrei em recuperação, um dos meus
objectivos era, precisamente, terminar o meu curso, que tinha deixado a
meio… Quando recomecei a estudar, esta foi uma área que coloquei logo
de lado, por entender que não me devia envolver mais em toda esta problemática, que me trazia associações negativas e que não pretendia reviver.
Entretanto, licenciei-me e acabei por aceitar o convite de vir trabalhar para
cá. Arrisquei… Neste modelo, acreditamos muito num poder superior, muito
citado nos 12 passos, e acredito que foi o meu poder superior que me encaminhou, porque isto é realmente o que gosto de fazer. Tem sido um projecto
muito bonito e, quando me foi apresentada a proposta de ficar com o Centro,
aceitei o risco.

Margarida Monteiro, Directora

O que são, concretamente, os Serviços de Aconselhamento de Espinho?
Margarida Monteiro (MM) – OS SAE são uma clínica que procura dar resposta a pessoas que tenham problemas de dependências, e não apenas
aquelas que dependem de substâncias psicoactivas. Temos tratado, ao longo dos anos, dependentes do jogo, pessoas com disfunções alimentares…
No próximo dia 27 de Novembro, celebraremos o 13º aniversário de um
projecto que nasceu a partir do empreendedorismo de um adicto em recuperação, Luís Gonzaga, que tinha feito em Inglaterra um tratamento muito
semelhante ao que promovemos aqui. Até à altura, tinha experimentado,
sem sucesso, todos os tipos de tratamento possíveis e imaginários e, como
este modelo resultou com ele, elegeu como objectivo replicá-lo quando chegou cá. Antes, fez formação e trabalhou noutros centros mas constatou que
a maior parte das unidades que trabalham com o modelo Minnesota, que
é o que adoptámos aqui, são fechadas. Ou seja, todo o tratamento é administrado com os utentes “enclausurados” numa casa, onde as pessoas são
internadas e ali permanecem durante cerca de quatro meses. Aqui é diferente… O espaço onde nos encontramos é um centro de consultas, onde
são realizadas todas as actividades terapêuticas, desde terapias de grupo
a uma série de outras dinâmicas que são feitas das 9h30 até às 18h30, de
segunda-feira a sábado de manhã. Também realizamos algumas actividades paralelas ao ar livre e, depois, as pessoas são encaminhadas para uma
residência, próxima do centro de consultas e providenciada por nós, onde
pernoitam. Como mais-valia, diria que o facto de as pessoas não ficarem
presas no mesmo espaço durante quatro meses se revela extremamente
benéfico. Andam na rua, embora nunca o façam sozinhos mas sim em grupo, um espírito que é aqui muito marcado. O grupo protege-se muito.

Como define a missão de ter que desempenhar este tipo de serviço
social numa altura marcada por uma crise financeira?
MM – É muito complicado! Quando vim exercer para este Centro, conseguia na fase final do tratamento dos utentes, trabalhar esta vertente da reinserção social e, graças ao programa Vida Emprego, havia empresas que
celebravam protocolos connosco e empregavam esses utentes. Acabava
por conseguir encaminhá-los com alguma facilidade… Actualmente, é muito
difícil fazê-lo.
Tem notado que essa seja uma condicionante do sucesso terapêutico?
MM – Sem dúvida! Um dos principais motivos para que se consigam manter
em recuperação é a área profissional. Quanto mais não seja, pela ocupação do tempo em si… Repare: a pessoa está aqui três ou quatro meses e,
quando sai e regressa a casa, se ficar todo o dia sem fazer nada, começa a
entrar em contacto com sentimentos negativos, como ansiedades, medos,
raivas… Chega a um ponto em que começa a perder motivação, a sentir-se só, que nada lhe corre bem… e aí o potencial de recaída é muito maior.
Como é feito o processo de referenciação dos utentes para esta unidade?
MM – Somos um Centro privado, que não tem qualquer tipo de protocolo. As
pessoas entram em contacto connosco através da internet ou, diria que em
70 por cento dos casos, através do boca a boca. Ex-residentes e familiares
são os nossos maiores “encaminhadores”.
Qual é a capacidade do Centro?
MM – Temos capacidade para 12 pessoas.

Supõe-se que em ambiente de comunidade terapêutica, a base do modelo adoptado seja cognitivo comportamental…
MM – Sim, o que se pretende, fundamentalmente, é promover uma mudança ao nível dos comportamentos, atitudes e estilos de vida, através de um
processo de (re)aprendizagem…

Quais são as dependências com maior incidência e patologias mais
frequentemente diagnosticadas?
MM – Temos pessoas com problemas de álcool, heroína e cocaína, fundamentalmente policonsumos. Temos constatado que estão a diminuir os dependentes de heroína e a aumentar os dependentes de álcool, de cocaína
e de fármacos.

Está no projecto desde o início?
MM – Não, estou cá há cinco anos… A minha formação é na área das ciências sociais, sou assistente social mas confesso que nunca me passou

Utilizam fármacos nas terapêuticas administradas?
MM – Essa vertente é abordada de uma forma subtil, tal como sucede quando uma pessoa vai ao seu centro de saúde e fala com o seu médico de
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família. A diferença é que temos aqui uma pessoa com muita experiência, o
Dr. Rui Moreira, que prescreve tudo aquilo que entende necessário. Desde
o primeiro dia em que aqui entram, fazem uma vida normal, sem terem qualquer tipo de sintoma de abstinência…
No tratamento das dependências sem uso de substâncias psicoactivas, o programa administrado é igual?
MM – Sim, recorremos igualmente ao modelo Minnesota, a base das actividades e acções que promovemos são as mesmas, apenas são direccionadas para a dependência em si, que é necessariamente diferente. É óbvio
que existem ferramentas e trabalhos específicos para se tratarem determinadas dependências mas, no seu todo, os 12 passos são aplicáveis em
todos os tipos de dependências.

Rui Moreira, Director Clínico

Em que medida poderá a separação física entre dois espaços, um em
que são realizadas actividades terapêuticas e outro meramente residencial promover a reinserção logo a partir do início do tratamento?
Rui Moreira (RM) – Exactamente! É uma dimensão deste Serviço de Aconselhamento que os outros não têm, uma vez que a pessoa permanece no
mesmo ambiente, havendo uma continuidade e uma convivência que não é
descontextualizada. Aqui, no Centro de Consultas, há de facto um contexto
especificamente terapêutico, com objectivos claros de mudança, de auto-conhecimento, etc. e outra coisa é o indivíduo sair daqui e ir para a sua
residência, onde permanece à noite, com um envolvimento do tipo familiar.
Do meu ponto de vista, isso traduz claramente uma mais-valia neste tipo de
tratamento.
É comum terem aqui utentes com duplo diagnóstico?
RM – É. Aliás, nos dias de hoje, esta questão do duplo diagnóstico é sensível
e conexa porque, em boa verdade, a maioria dos doentes que têm problemas de dependência têm concomitantemente uma ou outra psicopatologia.
Se há uns anos atrás, aparentemente não se via porque o fenómeno tinha
uma abrangência mais alargada e, portanto, tínhamos predominantemente
pessoas que tinham como primeiro diagnóstico apenas a dependência e
secundariamente uma outra coisa que depois o doente acabaria por tratar,
agora essa situação é muito mais evidente.
Será possível tratar uma dependência sem se refinar o diagnóstico e
tratar simultaneamente essa outra patologia?
RM – Poderia dizer que não é propriamente um bom trabalho… Daí que,
ainda bem que entra esta vertente clínica no tratamento, porque o modelo
Minnesota quase exclui o médico… Não é possível tratar bem se o sujeito
não tiver consciência dos seus problemas. Se não me conhecer suficientemente bem, naturalmente, lido pior comigo.
Como avalia esta mudança de paradigma constatável nalgumas unidades que aplicam o modelo Minnesota, que já incluem o médico e
profissionais das áreas das ciências sociais, enveredando por uma
abordagem multidisciplinar ao utente?
RM – Do meu ponto de vista é um ganho. Eu trabalho com o modelo Minnesota desde 1982 e tenho notado essa mudança e aceitação. De facto,
há patamares de intervenção psicológica, social, médica, psico-patológica
que representam efectivamente ganhos para o modelo. Antes, havia muito a colagem à perspectiva americana do modelo, se quisermos, em que

os técnicos eram praticamente excluídos e em que se defendia que quem
sabia tratar era quem tinha sentido na pele o problema. Os saberes ajudam-nos a perceber melhor as coisas, a apoiar melhor o doente e a ajudá-lo a
perceber melhor a sua doença, isto sem perder de rumo que, de facto, a
pessoa que passou pelo mesmo problema e o conseguiu superar constitui
um importantíssimo referencial. Agora, as outras mais-valias são variáveis
que concorrem para que a pessoa atingir o tal estado que gostamos de referenciar como dependente em recuperação. Não encaramos esta patologia
como algo agudo mas antes crónico e o que fazemos é ajudar a pessoa a
aprender a lidar com os seus defeitos de carácter, partindo de um processo
de auto-conhecimento.
No SAE, o utente poderá beneficiar da “prescrição” do processo completo de reabilitação, desde a desabituação?
RM – Normalmente, o utente já nos chega motivado para fazer o tratamento… Porém, embora de forma mais suave, temos muitas vezes utentes
que evidenciam necessidades nesse âmbito mas não temos propriamente
sindromas de abstinência complicados, que exijam recursos técnicos nomeadamente de enfermagem. Não estamos vocacionados para isso nem
poderíamos responder a esse tipo de situações.
Há uns anos atrás também se falava no modelo Minnesota como livre de drogas, entendendo-se inclusive estas como medicamentos…
Isso também parece ter mudado…
RM – Sem dúvida! Claro que o modelo acabou por adoptar este espírito
médico e por aceitar que as pessoas possam tomar medicamentos sem que
isso cause mudança de comportamentos ou dependência. Muitas vezes, os
próprios empresários que adoptaram este tipo de esquemas terapêuticos,
escolhiam também os caminhos médicos com essa sensibilidade para que
pudessem ter a precaução de usar sempre que possível fármacos que não
alterassem o comportamento, dado que os doentes dependentes perdem
rapidamente o controlo. Ou seja, se usarmos benzodiazepinas, teremos que
o fazer com um critério muito rigoroso, dado que o lema de um dependente
é sempre muito… E rapidamente se poderia cair no risco de promover o
consumo de substâncias de forma abusiva e inapropriada e de cairmos no
mesmo erro que cairíamos com uma substância ilícita ou lícita, no caso do
álcool.
Admitiria, por exemplo, se após a realização do diagnóstico tal se verificasse o mais indicado a administração de um programa de manutenção opiácea?
RM – O modelo Minnesota não o contempla e exclui à partida esse tipo de
pacientes. Agora, se me perguntar se esse tipo de tratamento evidencia
eficácia… claro que sim! Há um conjunto de pessoas cuja alternativa passa
por isso, que pode ser reavaliado e dada a possibilidade desse consumo
de opiáceos, de uma maneira farmacológica, controlada, numa política de
redução de danos, que até poderá ser reavaliada e até finalizada… E há um
grupo de pessoas em que isso, de todo, não é possível alterar e que temos
que o admitir, um pouco à imagem de muitas outras coisas no tecido social… É necessário que a sociedade beneficie de um conjunto de respostas
pragmáticas para certos tipos de problemas que, não sendo propriamente
soluções, minimizam os riscos e os danos.

Actividades
Centro de dia; Residência providenciada; Acompanhamento médico,
psiquiátrico, psicológico e em aconselhamento; Programa dos 12 passos; Terapias individuais; Terapias de grupo; Terapia Racional Emotiva
e Terapia Cognitivo-comportamental; Palestras pedagógicas; Leituras
formativas e informativas; Elaboração de trabalhos escritos; Visionamento de vídeos didácticos; Programa para recaída; Participação em
grupos de auto-ajuda AA/NA; Participação em grupos de pós-tratamento – After-Care; Apoio pós-tratamento e prevenção à recaída;
Estabelecimento de suportes sociais / reinserção sócio profissional e
programa vida emprego; Manutenção do convívio social
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A inteligência emocional
e a sua relação com
o alcoolismo
* Álvaro García del Castillo
Universidad Miguel Hernández
alvaro.garciac@umh.es
Álvaro García del Castillo es
Doctor en Psicología y profesor del departamento de Psicología de la Salud de la Universidad Miguel Hernández.
Imparte asignaturas pertenecientes al área de psicología
social. Se ha formado en el
ámbito de la psicología social
a través del Máster en Recursos Humanos en las Organizaciones de la Universidad de
Cádiz y Máster en Recursos
Humanos y Salud Ocupacional de la Universidad Miguel
Hernández. Durante varios
años ha trabajado como consultor de recursos humanos
de una multinacional del sector servicios, desempeñando
funciones de selección de personal, gestión y desarrollo de
clientes así como seguimiento y asesoramiento comercial. También ha colaborado en varios proyectos de investigación, libros, artículos y ha participado en varios congresos.
Pregunta. ¿Cómo surge la idea de elaborar una tesis doctoral sobre la inteligencia emocional y su relación con el alcoholismo?
Respuesta. Desde hace mucho tiempo tenía interés en la inteligencia
emocional, ya que siempre he considerado que las emociones son fundamentales en nuestra vida y por lo tanto el manejo adecuado de las
mismas puede resultar beneficioso en muchos aspectos. Indagando un
poco en los estudios previos sobre este tema en contextos de consumo
de alcohol, vimos que cuando se quieren buscar los factores de riesgo
y/o protección asociados a un consumo determinado de una sustancia,
generalmente se analizan de manera individual cada uno de estos factores. Nosotros quisimos ir un paso más allá elaborando un modelo unitario de ecuaciones estructurales que tuviese en cuenta las variables
que han demostrado estar relacionadas con el consumo de alcohol en
población joven y adolescente incluyendo la inteligencia emocional en
este sistema.
P. ¿Qué conclusiones extraes?
R. El alcohol sigue siendo una sustancia consumida por un gran número
de adolescentes y jóvenes, con las consecuencias que esto puede tener.
Hemos encontrado que la inteligencia emocional rasgo es una variable

significativa en contextos de consumo
de alcohol, que afecta directamente a
la percepción de apoyo social y a la resistencia a la presión de grupo. En este
sentido sería interesante tener en cuenta
las variables de contenido emocional en
el diseño de programas de prevención
dirigidos a población joven y adolescente.
P. ¿Qué parece que afecta más al
consumo de sustancias, los factores
sociales o aquellos que tiene que ver
con la inteligencia emocional?
R. En nuestro estudio hemos encontrado que todas las variables incluidas en
el modelo están relacionadas de manera
significativa entre sí, llegando en última
instancia a explicar el consumo de alcohol en población joven y adolescente. Tradicionalmente se han estudiado
diferentes variables de manera aislada
para observar su influencia en el consumo de sustancias. Como ya te he
comentado anteriormente, nosotros hemos dado un paso más allá diseñando un modelo unitario que contemplase el efecto conjunto de todas
estas variables.
P. A partir del estudio, ¿qué aplicaciones futuras se podrían realizar
para prevenir el abuso de sustancias como las drogas?
R. A la vista de los resultados que hemos obtenido cabría analizar el funcionamiento del modelo en otras poblaciones, adaptar el modelo a otro
tipo de sustancias y/o incluir nuevas variables. Paralelamente se podrían
diseñar planes de prevención basados en los resultados de nuestro estudio de manera que se trabajasen aquellas áreas directamente implicadas
o con un mayor peso en relación con el consumo de sustancias como el
alcohol.
P. ¿Qué importancia puede tener la inteligencia emocional en la rehabilitación?
R. Esta es una cuestión muy interesante que nos planteamos para futuras investigaciones. En función de nuestros resultados albergamos
esperanzas de encontrar una relación importante entre la inteligencia
emocional y los procesos de rehabilitación en población consumidora o
ex consumidora de diferentes sustancias, pero para ello tendremos que
diseñar un nuevo estudio y analizar los resultados.
Mireia Pascual
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Valores e felicidade no
Século XXI - “Um retrato
sociológico dos portugueses
em comparação europeia”
* Rui Brites Correia da Silva
E-mail: rui.brites52@gmail.com

A “felicidade” e a “infelicidade” dos portugueses são um tema recorrente da
comunicação social. Dois artigos publicados em 2009 pelo Público e pela
Visão retratam o tipo de abordagem que é feito. O primeiro, com o título Portugueses são pobres, estão desmobilizados mas consideram-se felizes”7 refere
que os portugueses são “pobres, desmobilizados, mas, apesar disso, felizes
… os investigadores viram-se perante um país socialmente muito frágil, pouco
capaz de se mobilizar individual e socialmente. Mas, apesar disso, com altos
níveis de satisfação e felicidade”. No segundo, intitulado Afinal somos felizes8,
mostra-se que “os bens materiais não são tudo e que os portugueses sentem tanta felicidade como os nórdicos ou os sul-americanos”, concluindo que
73,5% dos portugueses se consideram felizes. Será mesmo assim? Os portugueses evidenciam mesmo “altos níveis de satisfação” e “sentem tanta felicidade como os nórdicos ou os sul-americanos”? Quando se comparam os
níveis de felicidade dos nórdicos com os sul-americanos compara-se o quê?
Avaliar e “quantificar” o bem-estar subjectivo e relacioná-lo com um conjunto
de valores, traçando um retrato sociológico dos portugueses numa comparação europeia, que se impõe por ser o espaço geográfico, cultural e económico
que partilhamos é o nosso objectivo neste trabalho. O capítulo I procede a
uma revisão de literatura dos valores na teoria social, concluindo pela importância que lhes é atribuída pelos fundadores da Sociologia, bem como nas
propriedades axiológicas que se lhes reconhece. No capítulo II chamamos a
atenção para a importância acrescida dos mass media na difusão e mudança
de valores num mundo globalizado. No Capítulo III analisamos um conjunto
de valores transituacionais e situacionais que se considera terem impacto no
bem-estar subjectivo. No capítulo IV, ao mesmo tempo que procedemos a
uma reflexão sobre o bem-estar subjectivo e suas determinantes, operacionalizamos a sua “medida” com base na informação recolhida pelo European
Social Survey em 2008, tendo como referência as dimensões sugeridas pela
designada “Comissão Stiglitz”, incumbida por Sarkosy de, por analogia com
a medida do Produto Interno Bruto, sugerir uma forma que permita medir a
Felicidade Interna Bruta. Concluímos com uma análise que relaciona valores
com o bem-estar subjectivo, avaliando o seu impacto neste.
Estudo completo disponível para consulta e download em:
http://repositorio-iul.iscte.pt/handle/10071/2948
Afinal, os portugueses são felizes ou infelizes?
Uma pergunta tão simples, só pode ter uma resposta simples:
Claro que são felizes!
Se dúvidas houvesse, bastava ver o que os portugueses, e os europeus,
respondem à seguinte questão:
- Considerando todos os aspectos da sua vida, qual o grau de felicidade
que sente?
Os resultados são claros: os portugueses são felizes!
Só 10,8% dizem que são infelizes (0 a 4 na escala de 11 pontos). Cerca de ¼
(25,6%) está numa situação ambígua (5), não se considerando felizes nem
infelizes. Estarão conformados? Os restantes 63,6% dizem-se felizes. Note-

-se, no entanto, que todos os países analisados são felizes.
Parafraseando Orwel, diríamos que todos os europeus são felizes, mas uns
são mais que outros. Também no ranking mundial da felicidade, elaborado
por Veenhoven e a sua equipa, que coligiu informação sobre a felicidade em
149 países no período 2000 a 2009, se vê que os portugueses são felizes.
Portugal ocupa a 83ª posição (média de
5,7 numa escala de 0 a 10).
Principais conclusões que sintetizam o perfil sociológico dos portugueses face aos valores preditores da felicidade
Os portugueses apresentam um padrão de identificação mais próximo dos
cidadãos dos países Pós-comunistas - o que se verifica relativamente a
outros valores que aqui analisamos - do que dos cidadãos dos restantes
países europeus. Em comparação com os escandinavos e os cidadãos da
Europa do norte e do centro, revelam-se menos igualitários, menos solidários, menos criativos e menos adeptos de uma vida excitante.
Ao invés, revelam-se mais ambiciosos, mais adeptos da autoridade e da
ordem social, mais obedientes, mais humildes, mais devotos e mais conservadores. Os portugueses, juntamente com os cidadãos dos países Pós-comunistas, revelam menores níveis de confiança social e nas instituições nacionais do que os cidadãos dos restantes países europeus. Nas instituições
internacionais revelam-se mais confiantes, com valores médios próximos da
média europeia. Só confiam, ainda que moderadamente, na “Honestidade
dos outros”, na “Polícia” e nas “Nações Unidas”. Relativamente aos políticos,
são claramente desconfiados.
Política
Entre os europeus, os portugueses são os cidadãos que mais admitem que:
• Não se interessam pela política;
• Acham que a política é uma coisa complicada;
• Têm dificuldades em tomar posições políticas
Mas são dos que mais dizem que têm simpatia por um partido embora estejam entre os que menos dizem que votaram nas últimas eleições nacionais.
Cidadania
Os Portugueses situam-se entre os europeus que:
• Mais acham que se deve respeitar a lei;
• Mais concordam que os cidadãos devem ocupar algum do seu tempo livre
a ajudar os outros;
• Menos concordam que a sociedade estaria melhor se cada um se preocupasse apenas consigo;
Mas, simultaneamente, são dos europeus com níveis de participação cívica
mais baixos e que menos colaboram com organizações de voluntariado e
de caridade.
Trabalho
Os portugueses hierarquizam os valores sobre o trabalho da seguinte forma:
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Os portugueses apresentam um padrão de identificação mais próximo dos
cidadãos dos países Pós-comunistas - o que se verifica relativamente a outros valores que aqui analisamos - do que dos cidadãos dos restantes países
europeus. Em comparação com os escandinavos e os cidadãos da Europa do
norte e do centro, revelam-se menos igualitários, menos solidários, menos
criativos e menos adeptos de uma vida excitante.

1º Trabalho seguro (1º na Europa)
2º Conciliação família-trabalho (2º na Europa)
3º Remuneração elevada (4º na Europa)
4º Boas oportunidades de promoção (5º na Europa)
5º Um trabalho em que possa ter iniciativa (3º na Europa)
Entre os europeus os portugueses são dos que:
• Mais consideram que os trabalhadores precisam de sindicatos fortes que
os defendam;
• Menos estão filiados num sindicato ou associação profissional, o que é
especialmente notório entre os mais jovens, homens e mulheres (síndroma
do “free riding”).
São também dos que:
• Mais admitem que não trocariam a organização onde trabalham por outra,
mesmo com remuneração superior;
• Mais acham que a remuneração que recebem não está adequada ao esforço e resultados do trabalho que desenvolvem;
• Estão menos satisfeitos com o trabalho que desenvolvem.
Mostram-se, por conseguinte, adeptos da ideia do emprego para toda a
vida, sem desafios, mas também sem sobressaltos.

Família e responsabilidades familiares
Em todos os países europeus, sem excepção, entre sete aspectos da vida
social – Família, Amigos, Trabalho, Tempos Livres, Política, Religião e Voluntariado – a família é o mais valorizado (85,7% dos inquiridos).
Em Portugal, são cerca de 82%,
Os portugueses, tal como acontece em todos os países europeus, consideram que o tempo passado com a família próxima é agradável e pouco stressante, embora seja ligeiramente mais agradável e também mais stressante
para as mulheres, em todos os escalões etários, tanto na Europa como em
Portugal. Em todos os países da UE as mulheres ocupam, por semana,
cerca do dobro do tempo que os homens em tarefas domésticas e cuidados
familiares. Portugal não é excepção.
Portugal é um dos países europeus onde a diferença de satisfação com a
repartição de tarefas domésticas entre homens e mulheres é mais expressiva: 63,8% de mulheres e 91,3% de homens, situando-se a percentagem
média europeia em 79,9%.
Ou seja, elas muito menos e eles muito mais do que a percentagem média
europeia.

Regulação da Esfera Económica
Portugal salienta-se por ser o país europeu onde mais se concorda que o
Governo deve intervir para regular a distribuição de rendimentos.
As mulheres, mais do que os homens, como acontece, aliás, em todos os
países europeus analisados.
Ao mesmo tempo, está entre os países que menos consideram que
“quanto menos o Governo intervier na economia, melhor será para o
país”.
Ou seja, são maioritariamente contra o liberalismo na economia, sobretudo as mulheres.

Felicidade e Bem-estar subjectivo
Portugal ocupa a 83ª posição (média de 5,7 numa escala de 0 a 10) entre
149 países incluídos no ranking mundial da felicidade no período 2000 a
2009, elaborado por Veenhoven e a sua equipa.
O índice de bem-estar subjectivo que elaborámos com base nos dados disponibilizados pelo round 4 do European Social Survey (2008), que recobre,
embora com algumas limitações, as dimensões sugeridas pela “Comissão
Stiglitz”, mostra-se consistente com estes dados.
Constituindo a média deste índice em cada país a medida da Felicidade
Interna Bruta (FIB) – stock de BES – verifica-se forte correspondência entre
a FIB e o ranking mundial da felicidade elaborado por Veenhoven, uma vez
que os 5 primeiros lugares daquele são ocupados por países que estão
entre os 10 primeiros neste.

Religião
A Europa está a tornar-se secular pois, embora mais de metade dos
europeus (59,6%) digam que sentem pertencer a uma religião (Portugal=86,8%):
• O grau de religiosidade declarada é moderado (numa escala de 0 a 10,
Europa=4,67 e Portugal=5,66);
• A frequência de serviços religiosos não extraordinários é baixa, apenas
20% dizem que os frequentam pelo menos uma vez por semana (Portugal=30,4%);
• A “obrigação” da oração diária prescrita pelas religiões cristãs, que prevalecem largamente na Europa nas confissões católica e protestante, é cumprida por apenas
27,9 (Portugal=48,4%);
• 36% dos Europeus diz que nunca reza (Portugal=17,9%).

Conclusão geral
Assim, importa transmitir aos decisores políticos que, se não podem prometer a felicidade podem, sem dúvida, contribuir para criar condições que
melhorem o padrão de vida das populações, atendendo a estas dimensões
e, por conseguinte, estimular a “busca” individual da felicidade. Tal “busca”
é, por sua vez, reflexo e deverá produzir reflexo, nos valores, enquanto “visões do mundo”, especialmente na confiança, que influenciam a percepção
subjectiva do bem-estar. É o que se pode concluir da distribuição geograficamente desigual do bem-estar subjectivo na Europa.
Neste trabalho foi possível estabelecer comparações internacionais e nacionais e perceber que a felicidade – ou dizendo melhor, o bem-estar subjectivo – é desigualmente distribuído e é afectado pelo bem-estar económico,
estado de saúde, escolaridade, satisfação com a governação, preocupação
com a segurança física e económica, relações sociais, etc.
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II Congresso Internacional de Patologia Dual

Como podemos continuar
a tratar com produtos
que sintetizaram há
mais de 50 anos?

Durante o II Congresso Internacional da Patologia do Álcool, que juntou
largas centenas de participantes, discutindo os avanços das neurociências, e os variadíssimos estudos epidemiológicos pondo em evidência
uma íntima e significativa relação entre os transtornos mentais e as condutas aditivas. Foi a investigação e a evidência científica o que mais se
fez ouvir nas mais diversas salas sem quaisquer intervalos, o que não
impediu uma significativa participação internacional num espaço comum
de profissionais que trabalham nas áreas da toxicodependência, psiquiatria e saúde mental e doentes com a patologia dual, preocupados por
uma doença que apesar de tudo ainda continua a ser discriminada. De
destacar neste II Congresso as vantagens do tratamento com Buprenorfina/Naloxona, não só como tratamento de manutenção em pacientes
duais com dependência de opiáceos mas também pelas suas propriedades psicotrópicas de reduzir a disforia. Porque é um medicamento seguro e eficaz que melhora a condição pessoal do paciente dependente

de opiáceos, incluindo os que apresentam uma componente extra de
co-morbilidade psiquiátrica.
Entre os temas em discussão elegemos as respostas para o tratamento
de doentes dependentes de opiáceos.
Tal como referiu Rafael Forcada “as patologias duais que melhor respondem a este tipo de tratamento são os transtornos afectivos. A evolução é
muito positiva: em casos de depressão a combinação de Buprenorfina/
Naloxona facilita o tratamento favorecendo uma significativa melhoria da
situação geral do paciente. Graças à aplicação deste produto reduz-se
o estigma social e a pessoa passa a ser um paciente normal em tratamento.” A prática clínica confirma os resultados prévios que apontam a
que os pacientes se encontrem mais animados e mais receptivos aos
tratamentos psiquiátricos; percebem que estão a tomar um medicamento e não, um estupefaciente, como a metadona; a sensação de tomar
substâncias que lhe “colocam” e que portanto, reduzem a sua capacida-
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de cognitiva, é menor; sentem-se alienados da condição psicológica de
drogado com a consequente eliminação do estigma social
Por seu turno, Francisco González-Sáiz declarou “ao manusear o fármaco, os médicos têm uma maior facilidade em identificar o tratamento
correcto ao aplicar as pautas a seguir. A Buprenorfina/Naloxona é um
fármaco previsível quanto a resultados, é seguro e é eficaz. Ao ter poucas interacções com outros medicamentos, é ideal na situação da co-morbilidade e conforme se vai usando, amplia o espectro de eficácia.
Por fim, podemos afirmar que o Buprenorfina/Naloxona é o tratamento
com melhor perfil farmacocinético e farmacodinâmico em caso de doentes com co-morbilidade psiquiátrica.” No modelo que baptizou como
“Porta de entrada” cada paciente que começa um tratamento, sempre
e quando as condições o permitam, começa desde o princípio com Buprenorfina/Naloxona, já que desta forma é mais fácil induzir e estabilizar
rapidamente o doente.
Carlos Roncero sobre a gestão terapêutica e as co-morbilidades em pacientes dependentes de opiáceos, submetidos a uma terapia de substituição afirma: “todavia no nosso país [Espanha] há um uso excessivo de
metadona, incluindo quando o paciente podia ser tratado com Buprenorfina/Naloxona com maior garantia de resultados. Paulatinamente, a situação está a mudar. Se analisarmos a situação em CAS de Val d’Hebron,
há actualmente cerca de 150 pacientes dependentes de opiáceos, dos
quais uns 20 estão tratados com Buprenorfina/Naloxona. Se limitarmos
a análise aos novos casos que entraram recentemente, a proporção é de
50 % metadona, e 50 % Buprenorfina/Naloxona. É desejável que esta
tendência se mantenha constante no tempo, favorecendo uma maior difusão deste último tratamento.
Finalmente a parte mais polémica couve ao catedrático Miguel Casas ao
referir que é cada vez mais importante ter em conta e utilizar um conjunto
completo de terapias disponíveis para os profissionais médicos. “Actualmente há em Espanha cerca de 90 mil casos de pacientes com dependência a opiáceos” “destes, uns 70 por cento apresentam co-morbilidade
psiquiátrica. A maioria continua a ser tratada com metadona. Como po-
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demos continuar a tratar exclusivamente com produtos que sintetizaram
há mais de 50 anos? Seria o mesmo que tratar infecções somente com
a penicilina de Fleming. Há que oferecer aos doentes alternativas com
tratamentos modernos, eficazes e seguros.”
Finalmente Luís Patrício falou de opióides, álcool e co-morbilidades psiquiátricas “ a actual realidade clínica evidencia que pacientes em tratamento de manutenção com opiáceos continuam a consumir bebidas
alcoólicas apesar dos riscos inerentes à associação destas substâncias.
Além disso, devido à longa duração dos programas de manutenção
constata-se um grande incremento no consumo de cocaína e heroína
entre estes consumidores. A co-morbilidade que padecem estes doentes é um factor chave desencadeante deste comportamento de risco e
por isso, ao diagnosticar e tratar a co-morbilidade associada a consumidores dependentes aditivos, ajudará a prevenir as recaídas podendo
praticar a terapia adequada ao paciente. Por isso, é importante escolher
o fármaco mais apropriado para o tratamento, hoje em dia existem tratamentos eficazes e de menor risco que permitem tratar mais pacientes. O
tratamento com Buprenorfina/Naloxona introduz a eficácia e segurança
necessárias para o tratamento.
Em síntese, as vantagens para os pacientes e para os profissionais médicos são claras, tangíveis e repartidas. O fármaco pelas suas características melhora sensivelmente a condição pessoal do paciente dependente de opiáceos, incluindo os que apresentam uma componente extra
de co-morbilidade psiquiátrica. “o uso correcto dos avanços terapêuticos
são um direito do paciente e uma obrigação do médico: há que actuar
para que o paciente tenha saúde e bem-estar.”
Dependência marcou presença no congresso e entrevistou Ricardo Ortega Garcia, Juan Francisco Ramirez, Carlos Roncero e Miguel Casas.
As suas entrevistas aparecem em Castellano para manter fiel o conteúdo
e o sentido das mesmas.
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Buprenorfina/naloxona un fármaco
en el tratamiento de pacientes dependientes a opiáceos con patología
dual

Ricardo Ortega
Fue un debate entre expertos en la materia, ¿Y el ritual de los
toxicómanos?
Ricardo Ortega García (ROG). Les rompe la rutina, no es lo mismo
a lo que estaban acostumbrados hasta ahora. De todas maneras, los
rituales de los heroinómanos van cambiando con los tiempos, desde
el tiempo de la jeringuilla hasta el tiempo de fumar la plata, como se
dice aquí. Los tratamientos cambian también, los rituales de la metadona, su consumo, se intenta romper el ritual sin que el paciente se
encuentre mal, que es lo que yo considero muy positivo de este tipo
de tratamientos, sobre todo de la buprenorfina nalaxona.
El subutex, la metadona y el suboxone, ¿Qué diferencía estas
tres sustancias?
ROG - Tanto el subutex como el suboxone las experiencias del paciente son las mismas, solo que con el suboxone pues no te permite
la inyección intravenosa. Pero en ambos casos mejora en mucho el
tema de la metadona. Porque el paciente con la metadona lo que busca es ir muy somnoliento y muy puesto, “estar muy colocado”, como
se dice coloquialmente. Sin embargo, estos dos lo cambian, creo que
mejora el programa de la metadona. En su momento fue lo más rápido
para frenar la delincuencia en la calle pero no era lo mejor. Fue muy
bueno en su momento pero hay que mejorar.
¿Se puede dar metadona sin desintoxicación?
ROG -Si. Claro tu puedes coger a un adicto a la heroína y pasarlo a
la metadona para que no siga consumiendo, no hay que desintoxicar,
te puedes plantear una desintoxicación con metadona pero es muy
costosa, la abstinencia a ella es muy dura, es mucho menos dura la
de los dos nuevos productos.

Buprenorfina/Naloxona, El fármaco es efectivo, seguro y eficaz y
mejora sensiblemente la condición
personal del paciente

¿El médico de cabecera conoce los síntomas del toxicómano
para poder administrar alguno de estos productos?
ROG - En teoría lo debe de conocer, pero más que el conocimiento,
es el rechazo que la medicina en general presenta hacia el toxicómano, son todos pacientes conflictivos, son todos pacientes que piensas
que todo lo que hagas con ellos, no va a servir para nada y tienen un
abandono evidente con respecto a la atención primaria y sobretodo
psiquiátrica. Es en los centros de drogodependencias donde se les
presta la atención que necesitan. Hay de todo porque hay médicos
de cabecera que sí les pueden prestar más atención, pero suelen
ser paciente conflictivo que quitan mucho tiempo y como los médicos
generalistas no suelen tener mucho, suelen obtener rechazo.
Si considera que un drogodependiente es un enfermo,
¿Por qué hay tantos problemas para subvencionar su tratamiento?
ROG - Porque es un grupo de población poco influyente y hace poca
presión y desde el punto de vista político no interesa porque son pacientes excluidos. Es el mínimo gasto para que estén callados.
Un drogodependiente puede empezar por el suboxone sin pasar
por la metadona, ¿es eso verdad? ¿Y puede existir algún abuso
de del mismo?
ROG - Sí, es verdad que se puede empezar por el suboxone o empezar primero con otra sustancia y luego pasarse a esa. Y no, no tiene
sentido el abuso de suboxone porque hay un momento en que toca
techo, en que por más que tomes no va a tener más efecto.
Destaques: “ Los pacientes con Buprenorfina afirman que están más
satisfechos con el tratamiento que los pacientes en mantenimiento
con metadona”
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Los pacientes con Buprenorfina afirman que están más satisfechos con
el tratamiento que los pacientes en
mantenimiento con metadona

a lo largo de su vida en las pautas de consumo.
Pero el ritual del consumidor de heroína y cocaína es muy distinto.
JFR - Sí. Lo que ocurre es que el consumo de heroína suele estar siempre
acompañado de cocaína también. Por ejemplo, el rebujo tiene forma de
polvo, se calienta y se inhala, es muy raro encontrar heroína sola.
Es decir que no se puede extrapolar un caso clínico.
JFR - No. Yo lo he planteado por lo complejo y lo singular del caso. Yo
creo que a nivel científico hay una carencia en el estudio de la transición
en el consumo de sustancias. Hay pacientes que cambian por un determinado tipo de factores como sociales, familiares, nivel o grado de malestar.

Juan Francisco Ramírez
Todos los toxicómanos son poli consumidores, pero en el caso del
heroinómano pasar a la cocaína no es una tontería?
Juan Francisco Ramírez (JFR) El caso que yo he presentado empieza con
heroína y cocaína y luego pasa al alcohol, es decir hay un transición. Este paciente empieza primero con el tabaco, luego con el alcohol, prueba el cannabis
y no le gusta porque tienen una patología a nivel de su personalidad y cuando
empieza a consumir alcohol tiene descontroles muy importantes, pero prueba
la heroína y le provoca una ansiolisis muy importante, entonces él se siente
muy bien y tiene esa tendencia a consumir heroína y se mantiene consumiendo
opiáceos de manera ilegal y con los tratamientos durante 10 o 12 años. Como
el consumo de los opiáceos está mal visto, recibe críticas de la familia y recibe
tratamiento en las unidades terapéuticas, abandona los opiáceos y vuelve al
consumo de alcohol, pero se descontrola enormemente y tiene trastornos de
ansiedad y depresivos. Y la sintomatología ansiosa se reactiva con el consumo
de esta sustancia. El problema es que en pacientes complicados como este, se
va produciendo un recorte en los apoyos sociales, familiares y se va quedando
solo. No es ninguna tontería el cambio, hay muchos que van haciendo cambios

Estamos en un congreso de patología dual, pero usted hablaba de
comorbilidad, ¿Cuál es la diferencia?
JFR - Cuando en psicología hablamos de comorbilidad nos referimos a
la conjunción de dos trastornos mentales, da igual que sea un trastorno
de ansiedad y otro de alimentación y en patología dual cuando hablamos
de comorbilidad entre un trastorno adictivo y otro tipo de trastorno mental,
depresivo, ansioso, de personalidad, etc.
Podemos hablar de trastorno mental y cerebral o es un error?
JFR - El cerebro hace alusión a la parte más orgánica y lamente al funcionamiento de ese cerebro, pero es como separar mente y cuerpo. Es un
error de descarte, separar ambas cosas.
¿La drogodependencia sigue siendo una enfermedad?
JFR - Para mí, a nivel clínico y científico, no hay duda ninguna, el trastorno
adictivo es un trastorno mental.
Y entonces, ¿por qué los políticos siguen siendo tan restrictivos con
respecto al este tema?
JFR - Ahí se mezclan cuestiones economicistas, se han acomodado a
una situación de hace tiempo y no están usando los avances científicos.
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A este congreso han venido médicos de cabecera que son muy importantes para diagnosticar el problema.
MC - En este congreso hemos reunido por primera vez de forma masiva, los psiquiatras que creen en adicciones, los médicos generalistas,
que tratan adicciones (los adictólogos), los psicólogos, enfermeras, trabajadores sociales. Todos aceptan que hay una patología adictiva, asociada a la psiquiatría.
Se han expuesto tres puntos: evaluación, diagnóstico y dar a conocer a la sociedad civil este problema. ¿Qué opinión le merece?

Miguel Casas
Después de tantos años d lucha contra esta enfermedad, ¿Dónde
llegamos?
Miguel Casas (MC). Llegamos a que una gran parte de los neuroclínicos empiezan a escuchar las neurociencias y ya hace años que
dicen que es una patología dual. Segundo, estoy empezando a estar
preocupado porque la sociedad sin el miedo al SIDA, sin el miedo a la
criminalidad, igual ahora aumenta y creen que se cura y curar, los toxicómanos, igual que los diabéticos, no se curan, igual dentro de 20 años
se curará pero no ahora. En estos momentos solo tenemos la posibilidad
de compensar. La sociedad vuelve a pedir curar y los clínicos y psiquiatras, tengo la sensación que vuelven a separarse. Por tanto eso es una
situación de peligro que tenemos en esos congresos, en que unimos las
dos cosas, intentar controlar. Hay que ir con cuidado, porque después de
20 años, sería una pena que por disputas clínicas tontas, lo volvamos a
separarnos.

MC - Estamos encantados con la cantidad de españoles que ha venido.
Todos los que se dedican a la toxicomanía y no tenían guardia en su centro están aquí, eso es muy bueno. Hemos superándola diferencia entre
psiquiatras trabajando con adicciones y psiquiatría y médicos no psiquiatras trabajando en centros de psiquiatría. Ha habido también mucha gente del extranjero. Ha sido un punto de inflexión para tirar hacia adelante.
¿Los ensayos clínicos de Granada, se justifican hoy o se justificaron ayer?
MC - Tienen una justificación en el tiempo que se hicieron junto con
Suiza, lo que pasa es que lo que hay que conseguir es que eso se traduzca después, no en unas mejorías, que se atribuyen a la farmacología
pero no se pueden deslindar de la ayuda política. No se pueden hacer
ensayos controlados con heroína inyectada, entonces hay que hacerlo
con heroína oral. Pero la idea Suiza de hacer ensayos clínicos con heroína inyectable, no lleva a ningún lado porque nunca la sociedad lo va
aceptar. Lo que hay que hacer es traducirlo a ensayo clínico controlado y
para eso la vía inyectable no funciona.

Pero a pesar de las evidencias científicas es una enfermedad que
esta discriminada
MC - Naturalmente, está discriminada. Lo vemos por ejemplo en que no
autorizan los fármacos que necesitamos. Cualquier enfermedad cerebral, si comporta un déficit funcional, se acepta, pero si comporta trastornos de conducta, no se juzga como enfermedad cerebral sino como
trastorno del comportamiento, que es la expresión de la enfermedad cerebral también, pero de un área más sofisticada como es el pensamiento.
Pero generalmente no se acepta, es mucho más rentable, pensar que es
un problema de crisis social, de los padres, de la familia y un problema
de falta de valores y no, las drogodependencias no son eso y las de hoy
en día menos. Se necesita a los profesores, a la familia, a la televisión,
etc. pero no son ellos los que producen la enfermedad.
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Efectividad de
Buprenorfina en pacientes
con patologia dual
* Pablo Vega Astudillo

Comentario al artículo: Effectiveness of buprenorphine in double diagnosed patients. Buprenorphine as psychothropic drug. Icro Maremmani,
Matteo Pacini and Pier Paolo Pani. Heroin Add & Rel Clin Probl 2006;
8(1): 31-48.
Los opiáceos se utilizaron por primera vez para el tratamiento de la disfória, la depresión y la psicosis hace muchos años. Aun así, el uso de
estos tratamientos en patología dual cuenta con muy pocas evidencias
científicas principalmente basadas en las restricciones y prejuicios en la
utilización de este tipo de fármacos. La buprenorfina, con un perfil farmacológico único, ha demostrado que posee propiedades antidepresivas,
anti-disfóricas y antipsicóticas en pequeños grupos de pacientes psiquiátricos. Por otra parte, puede ser el tratamiento opiáceo de elección en
individuos adictos a opiáceos con un grado de dependencia medio o bajo
y que a demás presenten otras psicopatologías como distimia, trastornos
de ansiedad y trastornos de la personalidad. Las dosis óptimas serán las
que garantizan una combinación de k-antagonismo con altos niveles de
estimulación.

Introducción: opiáceos y trastornos mentales
Las alteraciones del estado de ánimo son un trastorno frecuentemente
asociado a la dependencia de opiáceos, tanto en pacientes consumidores de opiáceos ilegales como en aquellos en tratamiento de mantenimiento. De la misma forma, los trastornos por ansiedad y las psicosis se
asocian con gran frecuencia en estos pacientes.
La buprenorfina, un agonista parcial ampliamente utilizado como tratamiento de mantenimiento en dependientes de opioides, posee además actividad
antagonista k, lo que le confiere interesantes propiedades antidepresivas.
En España, la buprenorfina se comercializa como Suboxone®, que es
una combinación de buprenorfina/naloxona en una proporción 4:1 que
añade a la eficacia, seguridad y flexibilidad de buprenorfina, la protección frente a la desviación y el mal uso que confiere naloxona.
El pasado mes de Marzo de 2010 se comunicó que los derechos de
comercialización en Europa y España de los tratamientos basados en
buprenorfina (Suboxone® y Buprex®) volvían a su compañía originaria
Reckitt Benckiser Pharmaceuticals (RBP) quien descubrió la molécula
en 1966. Suboxone® desde enero de 2010 tiene la condición de medicamento psicotropo financiado con aportación normal del beneficiario.
Es por esto que puede ser un buen momento rescatar este artículo de la
revista oficial de EUROPAD, la Asociación Europea Para El Tratamiento
De La Adicción A Opioides, en el que se repasa de forma exhaustiva la
efectividad de buprenorfina en pacientes dependientes de opioides con
diagnóstico dual.
En la introducción en este artículo los autores recuerdan la existencia de
un sistema opioide endógeno del SNC, así como el impacto que pueden
tener los opiáceos exógenos sobre su funcionamiento, más en relación
con su cinética (acción corta o larga) que con su estructura.
El potencial terapéutico del opio en la literatura científica para el trata-

miento de la disforia y depresión viene de antiguo (Kraepelin, años 50);
sin embargo, la evaluación de medicamentos opiáceos en los trastornos afectivos y psicosis se ha visto limitada a su papel como agentes
anticraving para el tratamiento de la dependencia, en parte por los miedos a los riesgos asociados y el posible potencial de abuso. Por ello, las
evidencias disponibles para apoyar el uso de opiáceos en trastornos
mentales son pocas y suelen derivar de poblaciones de pacientes dependientes. No obstante, existen estudios sobre el beneficio que produce el tratamiento de mantenimiento con metadona a dosis adecuada en las alteraciones psicopatológicas asociadas a la patología dual.
Sin embargo, la restricción la utilización de opiáceos en la dependencia y al dolor, ha limitado su desarrollo como psicotropos para otras
alternativas terapéuticas, siendo la buprenorfina uno de los ejemplos. Esta situación es llamativa si consideramos que otros fármacos utilizados en estas patologías también tienen potencial adictivo
(benzodiacepinas, etc) y que el papel beneficioso del tratamiento con
buprenorfina en otros trastornos mentales supera el planteamiento
simplista para el mero tratamiento de la dependencia gracias a su
perfil farmacológico y sus propiedades psicotrópicas. La buprenorfina, respecto a otros opiáceos, es más segura, especialmente de los
pacientes con patología dual. Su retirada en los casos de ineficacia,
es bastante fácil, por su vida media más larga y más lenta eliminación.
Su potencial de abuso puede ser limitado por el uso de combinación
buprenorfina-naloxona,. Por último, la sobredosis accidental es autolimitada, por el efecto techo.

Buprenorfina y psicopatología
Los efectos terapéuticos de la buprenorfina en los trastornos mentales,
son producto de su capacidad de modular el sistema opioide endógeno,
por su perfil receptorial característico, pues combina su función agonista
μ, estrechamente relacionada con las propiedades anticraving que comparte con metadona, con su actividad k-antagonista. Esto hace más fácil
evaluar los efectos psicotrópicos de k-antagonismo, ya que las tasas de
retención son mayores que las de los antagonistas puros, como la naltrexona, ya que son mal tolerados por los adictos a la heroína, en general,
y los enfermos mentales, en particular.
A continuación, los autores describen los resultados de diversas experiencias francesas e italianas que evaluaron el impacto de metadona y buprenorfina sobre la patología mental y la calidad de vida en
pacientes dependientes, concluyendo que la actividad agonista m es
el factor clave en la consecución de mejoras en lo psicopatológico,
por lo que un agonista completo como la metadona puede ser óptimo
para los casos graves, mientras que la buprenorfina puede ser preferible en el caso de los cuadros psicopatológicos mas claros, que se
traduce de una calidad insatisfactoria de la vida. Además, parece no
existir relación entre abuso de buprenorfina y gravedad de la psicopatología asociada.
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“Datos que apoyan la incorporación
de buprenorfina/naloxona a la práctica clínica habitual del paciente
adicto o con doble diagnóstico, no
solo diversificando la oferta terapéutica sino aportando atractivas
cualidades como fármaco psicotrópico”
Buprenorfina como un antídoto para la disforia
Las evidencias científicas en las propiedades psicotrópicas de buprenorfina
se ha comprobado tanto en población adicta como en pacientes psiquiátricos.
Diversas experiencias han demostrado una mejora del estado de ánimo en pacientes en tratamiento de mantenimiento con buprenorfina. Por
ejemplo el estudio de Poirier M.F. con 115 pacientes a una dosis promedio
de de 8,5 ± 2,6 mg / día, encontraron una mejoría en relación con un alto
nivel de disconfort psicopatológico vinculado con los síntomas adictivos.
Rothman y col realizaron una observación de tres meses en un grupo
de 15 sujetos que estaban recibiendo una combinación de buprenorfina-naltrexona (4 mg / día de buprenorfina y 50 mg / día de naltrexona) concluyendo una mejor tasa de retención y abstinencia a opiáceos y cocaína
respecto a pacientes en tratamiento con naltrexona y posteriormente con
fluoxetina para disminuir la sintomatología disfórica, con resultados similares en este punto. Estas experiencias fueron replicadas por Guerra y
col. con resultados similares.
Otros autores como Morgan y Callaway investigaron los efectos beneficiosos de la buprenorfina en grupos heterogéneos de pacientes psiquiátricos con disforia y otras comorbilidades apuntando a la existencia de
efectos beneficiosos en los pacientes con trastornos afectivos.
Los autores de este artículo también hacen una revisión sobre la inadaptación de los algunos adictos a la heroína a los estados de la abstinencia estable, como un precursor de la recaída. Los adictos ante situaciones que pueden generar ansiedad responden de forma anómala
con baja tolerancia al stress y más bajo umbral al dolor, pudiendo ser
un factor de recaída. La utilización en estos casos de agonistas, permitirá la estabilización del paciente en la fase de mantenimiento permitiendo contrarrestar la carga de angustia que puede precipitar recaída.

Buprenorfina y enfermedades mentales
Depresión
Algunos estudios han sugerido relación entre estados depresivos y disfunción en el sistema opioide endógeno, mientras que no dan resultados
concluyentes. Tanto los agonistas opiáceos con una acción predominantemente μ (morfina, metadona) como los k-agonistas (ciclazocina, pentazocina) han puesto de manifiesto propiedades antidepresivas, incluso hay
quien sugiere más bien la existencia de efectos maníacos que de antidepresivos. La buprenorfina combina las propiedades de agonista μ parcial,
con antagonismo k, lo que reduce el riesgo de efectos psicotomiméticos.
Sobre la base de los efectos positivos registrados en adictos, y las pruebas sobre las propiedades psicotrópicas primarias de otros opiáceos,
buprenorfina ha sido administrada a pequeños grupos de pacientes con
depresión sin historia de uso indebido de drogas. Emrich y sus colegas
realizaron un estudio doble ciego controlado por un pequeño grupo de los
pacientes con depresión, en la mayoría de los casos resistentes a las terapias estándar, reportando efectos beneficiosos rápidos e importantes.
Bodkin y cols. examinaron 10 pacientes con síndrome depresivo refrac-

tario al tratamiento. Seis de los siete pacientes que completaron el estudio mostraron una mejoría significativa de seis semanas a una dosis media de 1,3 mg / día (lo que corresponde a una respuesta del 60% con una
corrección ITT). La depresión fue atípica en 9 / 10 casos, y el sujeto con
depresión típica fue uno de los respondedores. Resnick y Falk informaron una reducción en los síntomas psicopatológicos en 9 de 15 pacientes, y Morgan y Callaway informaron una respuesta del 73% en un pequeño grupo de 11 pacientes psiquiátricos no adictos, con una variedad
de condiciones, 8 de los cuales aparecen en el eje I trastorno depresivo.
En un estudio multicéntrico italiano, la depresión, la ansiedad y la agresividad fueron las dimensiones psicopatológicas que, con mayoría se
benefició de la buprenorfina. Parece ser que su acción antidepresiva
se expresa preferentemente en adictos a la heroína, que estaban deprimidos en la entrada al tratamiento. Este efecto se consigue en dosis que van de 2 a 8 mg / día, a finales del primer mes de tratamiento.
En un estudio comparativo aleatorio controlado buprenorfina- metadona, Dean y col. Inos muestran una mejoría equivalente en ambos
grupos en la escala del BDI (Beck Depression Inventory). Sin embargo, Gerra y cols. estudiaron 154 adictos a la heroína asignados a dos
grupos de tratamientos de igual tamaño; metadona a dosis media de
81,5 ± 36,4 mg / día frente a buprenorfina a 9,2 ± 3,4 mg / día, encuentran mejores resultados en el grupo buprenorfina tanto en la retención del paciente como en la mejoría de la sintomatología depresiva.
Los trastornos de ansiedad
Parecen ser sensibles a los opiáceos, incluso a dosis bajas. Los enfermos ansiosos requieren dosis más bajas de metadona para la estabilización, lo que sugiere que puede haber una interacción favorable entre los
agonistas opiáceos, la ansiedad y la retención en el tratamiento. Seifert
comparó dos regímenes de tratamiento para la abstinencia de opiáceo:
carbamazepina con metadona o buprenorfina durante dos semanas. Los
resultados indicaron superioridad del régimen de carbamazepina + metadona, aunque pudo influir la capacidad inductora de carbamazepina
sobre la metabolización de metadona.
Todos estos autores concluyen que la distimia, los trastornos de ansiedad con depresión secundaria y la disforia crónica en ciertos trastornos
de la personalidad mejoran con el tratamiento con buprenorfina, mientras que los pacientes con la depresión mayor melancólica no se beneficiarían de este tratamiento
Por otra parte, la buprenorfina puede ser capaz de mejorar el resultado
de paciente en tratamiento con naltrexona en que aparecen síntomas
depresivos en esta fase del tratamiento
Psicosis
Durante la fase de inducción de mantenimiento con opiáceos, se pueden
inducir variaciones hormonales parecidas a las provocadas por agentes
neurolépticos clásicos por supresión de la secreción de cortisol e hiperpro-
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“La buprenorfina, respecto a otros
opiáceos, es más segura, especialmente de los pacientes con patología dual”

lactinemia. Del mismo modo, síntomas de sedación y depresión pueden
desarrollarse como resultado del antagonismo dopaminérgico central.
En la manía, 10 mg de metadona, agonista total m y k, ha demostrado eficacia contra los síntomas de excitación. Además, la abrupta retirada de
la metadona en personas dependientes puede ser seguida por síntomas
psicóticos. Los opiáceos agonistas k poseen propiedades psicotomiméticas, especialmente cuando, como en el caso pentazocina, no están
vinculados a ninguna actividad agonista m. Los niveles de dinorfinas
endógenas agonistas k están relacionados con la psicopatología de los
pacientes esquizofrénicos.
Es razonable concluir que la buprenorfina posee probablemente propiedades antipsicóticas derivadas de su actividad k-antagonista. Shmauss
y col. informaron de algunas pruebas de este tipo en un pequeño estudio
abierto en 10 pacientes con trastornos del espectro de esquizofrenia que
no estaban recibiendo ningún tratamiento antipsicótico. La frecuencia de
la remisión de los síntomas psicóticos era tan alta como del 70% después de una sola dosis de buprenorfina y duró un promedio de alrededor
de 4 horas.
Dosis y efectos psicotrópicos
El perfil psicotrópico de buprenorfina varía con la dosis. A bajas dosis
(<16 mg / día), su carácter μ-agonista es dosis-dependiente, mostrando
una progresión lineal, el k-antagonismo también, y el bloqueo m es incompleto. En más de 16 mg / día, el perfil m-agonista alcanza su meseta
proporcionando el mismo nivel de estimulación que 65 mg de metadona,
siendo el bloqueo m se completo.
En los sujetos que no dependientes a los opioides, los efectos antidepresivos se registraron en dosis muy baja (0,4 mg). En adictos a la
heroína, tienden a ser necesaria dosis más alta, ya que el umbral de
tolerancia de referencia está por encima de cero, y las dosis por lo tanto
debe plantearse para lograr la remisión de la conducta adictiva, independientemente de la depresión. Sin embargo, la dosis media efectiva
es de 8,5 mg / día en un amplio rango 3-16 mg / día, que no son dosis superiores a las que se usan en el tratamiento de mantenimiento.
Datos examinados por Schottenfeld sugieren que los efectos de buprenorfina sobre la depresión pueden ser bifásicos, pero los estudios parecen indicar que es el tipo de depresión el factor influyente; la distimia,
que a menudo se asocia con trastornos de ansiedad, es muy sensible a
la buprenorfina. El curso del uso de sustancias durante una depresión
puede señalar hacia buprenorfina como la mejor opción de tratamiento
según lo sugerido por los datos de Gerra y cols.

Emparejando paciente y tratamiento
Para los autores de esta revisión de buprenorfina en patología dual, la asignación de pacientes a la buprenorfina debería tener en cuenta dos factores
diferentes: la gravedad de la adicción y la gravedad de la psicopatología.
Patologías menos graves graves pueden considerarse los trastornos de

ansiedad no-bipolar, distimia, trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos de la personalidad en ausencia de los trastornos afectivos mayores.
En cuanto a la adicción, la gravedad puede entenderse que comprende
craving intenso, con riesgo alto de recaída a corto plazo, y politoxicomanía.
En este campo, deberían establecerse tratamientos de elección que garanticen en cada paciente su estabilidad y la retención en el tratamiento.
Profundizando en el caso de naltrexona, pacientes que no responden a
este fármaco o presentan disforia, podrían beneficiarse del tratamiento
con buprenorfina, dado que permite que el adicto a la heroína mejorar la
retención y el equilibrio psicopatológico.
Respecto al papel que se asignaría a metadona/buprenorfina, es útil clasificar a los adictos en:
• Graves: Se espera respondan a dosis altas de metadona y sean refractarios a la naltrexona y además se ven afectados por trastornos mentales
de gravedad media.
• Moderados: Se espera respondan a dosis más bajas de metadona,
con respuesta imprevisible a naltrexona y también se ven afectados por
trastornos mentales de gravedad baja.
• Leves: Se espera responder a dosis más bajas de metadona, con respuesta imprevisible a naltrexona y además se ven afectados por trastornos mentales de gravedad alta.
La primera categoría debe ser tratada con metadona, con una perspectiva de respuesta completa o parcial. Los que son realmente no respondan
a la dosis más alta a largo plazo, pueden ser etiquetados como pacientes
resistentes al tratamiento.En el segundo grupo cabrían ambas posibilidades: Si comienza con buprenorfina, buscaremos la perspectiva de
mejorar su calidad de vida, menos y más leves efectos secundarios, y
una mejor función endocrina. Si el paciente los trasferimos de metadona
en pacientes estabilizados en su adicción, el objetivo debe ser buscar el
equilibrio psicopatológico.
El tercer grupo puede ser asignado preferentemente a la buprenorfina,
como una opción de primera línea. En otras palabras, la buprenorfina
puede ser preferible para ellos, no sólo equivalente, en términos de coste
/ beneficio.
En otras palabras, buprenorfina se espera que funcione mejor en las
formas de adicción que son leves o moderadas y de corta duración. Hay
que añadir que la buprenorfina también puede ser más eficaz en el tratamiento de la psicopatología severa, siempre y cuando la adicción comórbida se aborde muy temprano y no se acompañe de craving intenso.
En todo caso, esta revisión ofrece interesantes datos que apoyan la incorporación de buprenorfina/naloxona a la práctica clínica habitual del
paciente adicto o con doble diagnóstico, no solo diversificando la oferta
terapéutica sino aportando atractivas cualidades como fármaco psicotrópico.
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Comentario al artículo: “The
interpersonal dimensión of Borderline
personality disorder: toward a
neuropeptide model”.
* Nestor Szerman

Este artículo de revisión ha sido publicado este año de 2010 y sus firmantes son dos conocidos investigadores en el campo de las bases
neurobiológicas de los trastornos de personalidad.
En él se propone una vinculación de la clínica del Trastorno Límite de Personalidad (TLP) con los hallazgos originados en la investigación empírica, sobre disfunciones neurobiológicas de los
Neuropéptidos,en especial de los opioides endógenos.
Esto explicaría la adicción a opiáceos exógenos en estos pacientes
como un intento de autoregulación y automedicación.
Podemos imaginar lo revolucionario de la propuesta sobre patología
dual, si pensamos que hasta hace muy poco tiempo se desconocían
y lo que es peor, se negaban, el carácter de enfermedades cerebrales a ambos trastornos, el TLP y las conductas adictivas.
La presencia de comorbilidad o mejor patología dual de un trastorno
de personalidad límite y adicción a opiáceos se vincula a factores
y sustratos cerebrales comunes, como los que en este artículo se
proponen.
Recordemos que el conocimiento de los correlatos neurobiológicos
de la personalidad es aún muy incipiente y existe y ha existido hasta
ahora la tentación de valorar estos trastornos desde explicaciones
psicologicistas y desconectados de sus bases neurobiológicas.

Epidemiología
Los datos conocidos de presencia de Trastornos por Uso de Sustancias
en pacientes con TLP, en estudios epidemiológicos de estos pacientes
es muy elevada, destacando el estudio de Zanarini en una muestra de
más de 500 pacientes encuentra que un 64% con abuso de sustancias.
Es evidente que, como señalan todos los estudios, el abuso múltiple
de drogas por parte de los TLP es debido a muchos factores. Sin
embargo, por drogas, cuando se ajusta a población que demanda
tratamiento (adicción) “los adictos a cocaína muestran bajos porcentajes de características de personalidad límite y antisocial (TASP),
además de mostrar menos disforia subjetiva que los adictos a opi-

“Estos nuevos conocimientos podrán abrir nuevas vías para el diagnóstico y sobre todo el tratamiento
psicofarmacológico y psicoterapéutico de los pacientes con patología
dual.”

áceos”, por lo que pareciera que dentro de los adictos a opiáceos
pueden encontrarse mayor cantidad de pacientes con TLP, como
demuestra el Australian Treatment Outcome Study (ATOS) donde
de 615 consumidores actuales de heroína, 46 % cumplían criterios
diagnósticos para TLP .

Neurobiología de la Patología Dual: TLP-Adicción
a opiáceos
El TLP se caracteriza por inestabilidad afectiva, impulsividad, difusión de la identidad y graves dificultades interpersonales.
Cuando estos sujetos perciben rechazo o amenaza de abandono,
se ponen en marcha conductas impulsivas, ataques de rabia, conductas autolesivas y de suicidio, lo que sugiere que el sistema de
vínculos sociales y afiliativos están implicados.
La vulnerabilidad compartida con la adicción a opiáceos podría estar
relacionada a una subyacente desregulación de los neuropeptidos,
incluyendo los opioides, la oxitocina y la vasopresina que desempeñan un rol crítico en la regulación de conductas afiliativas y el sentido de bienestar. Insel, citado por los autores, especula sobre si los
vínculos sociales constituyen un trastorno adictivo y la dependencia
a drogas constituye un intento de reemplazar los opioides provistos
por estos vínculos sociales.
Un creciente cuerpo de evidencias desde las ciencias básicas y estudios de traslación implican a circuitos, mecanismos y alteraciones
neurobiológicas comunes en ambas manifestaciones psicopatológicas.

Hiperactividad de la Amígdala e hipoactividad
del cortex prefrontal y su relación con la clínica
En el caso del TLP, existen contribuciones biológicas y medioambientales complejas donde la clínica esencial como la hipersensibilidad a los estímulos negativos y la excesiva activación de los afectos
negativos se comienzan a relacionar con la actividad cerebral au-
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“Ahora los clínicos conocen que
algunos síntomas y rasgos de personalidad pueden predisponer a conductas adictivas a sustancias con
las que se autoregulan deficiencias
biológicas previas.”
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“Desde el punto de vista terapéutico
estos conocimientos podrían plantear la utilidad de fármacos que modulen el sistema opoide como por
ejemplo la buprenorfina, con acción
agonista parcial sobre receptores
opioides mu y antagonista kappa.”

mentada de la amígdala y las estructuras límbicas relacionadas y al
mismo tiempo con una hipoactividad del cortex prefrontal y orbital
junto al cíngulo anterior.
La amígdala está centralmente implicada en la evaluación y regulación de la información y respuestas emocionales, y tanto los núcleos
central y basolateral presentan una alta concentración de receptores
opioides-mu lo que es importante para comprender el papel de este
sistema en los estados afectivos

El sistema opioide y el TLP:
El sistema opioide modula las respuestas al estrés tanto agudo
como crónico y al dolor no solo físico/ sensorial, sino también al
dolor emocional y social.
La hipótesis que aporta una explicación para la relación entre opiáceos y emociones, establece que la exclusión social, la separación,
y el abandono, particularmente en el contexto de percepción de rechazo, como ocurre con los sujetos con TLP, se relaciona con este
sistema opioide, el mismo que media el dolor físico, como se ha demostrado en estudios animales. En animales criados en aislamiento,
la administración de dosis bajas de morfina, revierte la necesidad de
vínculos estrechos con sus congéneres y esta conducta es revertida
con un antagonista opioide como naloxona.
Los opioides endógenos identificados incluyen endorfinas, encefalina, dinorfina y agonistas FQ nociceptina/orfanina. Estos opioides
endógenos actúan sobre subtipos de receptores como los receptores opioides mu ya citados.
Estudios animales evidencian que un estrés sostenido reduce la
densidad de receptores opioides, que además se relacionan con el
eje hipotálamo-hipofiso-adrenal implicado también en los sistemas
de estrés neurobiológico.
En sujetos con TLP existirían niveles basales reducidos de opioides,
con un aumento de la densidad de receptores opioides mu como
compensación. Estos niveles basales reducidos de opioides endógenos se reflejan en los síntomas de “vacio interior”, malestar y disforia crónica, todos característicos de los individuos con TLP.
También se expresaría en las conductas autolesivas y de disociación
típicas de la mayoría de los sujetos con TLP, lo que se podría corroborar en el éxito parcial que se consigue al utilizar antagonistas
opiáceos como naltrexona, para reducir estas conductas.
Conocimientos desde la neurobiología nos permiten comprender
que cuando un sujeto con TLP se autolesiona, esta conducta puede
ser comprendida como un intento de re-direccionar el intolerable e
inmanejable dolor psíquico en dolor físico, al mismo tiempo que se
liberan neurohormonas (como los opioides, oxitocina, vasopresina)
y se consigue focalizar la atención.
Existen evidencias empíricas de una menor sensibilidad al dolor durante las autolesiones, lo que la autora principal, Barbara Stanley ha

relacionado en otro trabajo con bajos niveles basales de opiáceos
endógenos. Las autolesiones podrían inducir la liberación de opiáceos, que actuarían sobre esta alta densidad de receptores opiáceos
mu, lo que explicaría la subsiguiente sensación de alivio y bienestar.
Alivio que también procura la administración de opiáceos exógenos
como la heroína u opiáceos legales.
Desde el punto de vista terapéutico estos conocimientos podrían
plantear la utilidad de fármacos que modulen el sistema opoide
como por ejemplo la buprenorfina, con acción agonista parcial sobre
receptores opioides mu y antagonista kappa.
El origen de esta disregulación del sistema opioide basal podría tener causas genéticas y medioambientales, ya que estados afectivos
negativos, estrés crónico, abuso infantil fisico/sexual podrían alterar
este sistema.

Conclusiones
Ahora los clínicos conocen que algunos síntomas y rasgos de personalidad pueden predisponer a conductas adictivas a sustancias con
las que se autoregulan deficiencias biológicas previas.
Estos nuevos conocimientos podrán abrir nuevas vías para el diagnóstico y sobre todo el tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico de los pacientes con patología dual.

