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Não sei, e parece que não sabe ninguém como a Europa e o mundo chegaram a esta situação. Não
percebo a atenção e a importância que damos a um conjunto de energúmenos, mafiosos e assassinos económicos, que constituem um cartel financeiro que controla a soberania dos países… Vemos,
ouvimos e lemos o colapso das sociedades e assistimos à Europa, ao Japão e aos EUA cederem
ao terrorismo financeiro, sem que façam algo para travar esta guerra que está a colocar em causa
a soberania dos países.
Não sei, mas gostaria de saber quem, como e porque fazem estas leis, que legitimam autênticos
atentados á soberania das nações? Alguém poderá dizer e explicar quem controla o banco mundial
e o FMI? E quais os objectivos que os levam a executar uma politica financeira de terra queimada
endividando cada vez mais a soberania dos países?
Alguém poderá explicar o que estará por detrás, quais as razões e os motivos de tanta pressão exercida na Grécia, Irlanda, Portugal e Espanha cuja divida pública é apenas 9% no conjunto dos países
da zona euro, enquanto que a divida da Alemanha e França juntas é de 48%, e a da Itália 24%.
E os EUA, que tem uma divida enorme, maior do que qualquer país teve na história do mundo, ela
é tão grande que nunca a poderão pagar… e pagar a quem? Quem não se recorda da recusa do
antigo presidente dos EUA Richard Nixon em pagar a divida em ouro aos credores de então! E o que
aconteceria se algum desses países pedisse hoje o reembolso dessa divida, noutra moeda que não
seja o dólar? Em que situação ficaria os Estados Unidos?
É ou não evidente que a Europa e os EUA estão perante uma “guerra económica”? Determinada
por interesses mesquinhos e obscuros de uns quantos terroristas financeiros que decidem o tipo de
moeda para o preço do petróleo, as variações e as taxas de juro, os interesses no tráfico das drogas
e das armas, e de um “sistema mundial” que sirva melhor os seus interesses neste mundo global em
que só os números interessam…
Não se pode pactuar com o terrorismo tenha ele a forma que tiver, e não se pode pagar a quem está
a destruir a soberania e a independência e a causar a fome e a miséria em todo o mundo. Não pode
ser, e não será nunca a moeda seja ela qual for a determinar o preço da democracia e da liberdade.
O terrorismo financeiro pode derrubar governos, pode liquidar os seus líderes, pode até assassinar
a economia dos Países Soberanos, mas nunca acabará com os seus povos.
Creio que o sistema em que estamos a viver, está moribundo e falido… chegou ao fim!
Em todos os cantos do mundo cresce a indignação e a revolta, ninguém explica como de um momento para o outro chegamos a esta triste situação, a economia está paralisada, os jovens não
encontram perspectivas de futuro, as empresas não tem dinheiro para investimentos, o estado tampouco, as famílias estão á beira do caos, e os governantes pavoneiam-se como se nada tivessem
que fazer…
Façam mais dinheiro, reconstruam as cidades e os países, criem infra-estruturas invistam nas empresas e nas pessoas, sejam mais criativos e transformem este mundo miserável num mundo mais
equilibrado fraterno e feliz.
O mundo não tem donos, e tem riqueza suficiente que nos permita não ficar reféns do terrorismo
financeiro…Comecemos por mandar a troika para o raio que a parta. Temos um governo legitimado
pelo voto mas submetido aquilo que determina e decidem “os senhores do dinheiro”. Não podemos
permitir nem pactuar com toda esta pária de energúmenos que julga poder decidir sobre o destino
do nosso país.
Por mim apesar de LIXA (do) não compreendo a contabilidade desses parasitas que deixam de fora
todo o nosso património económico e cultural, construído por séculos de história.
Sérgio Oliveira

4

IDT apresenta Relatório Anual 2010 na Assembleia da República

Baralha,
parte e sai
o mesmo…

Para quê mudar, afinal? É a natural interrogação,
que decorre da mais recente reunião realizada pela
“Troika portuguesa” na área das drogas. Falamos
da reunião da Comissão Parlamentar de Saúde, dedicada à apresentação e discussão do Relatório Anual 2010 do IDT - A Situação do País em Matéria de
Drogas e Toxicodependências. Após a apresentação
dos dados mais relevantes por parte de João Goulão
e Wolfgang Gotz, director do OEDT, Dependências
registou as intervenções dos deputados designados
por cada grupo parlamentar para esta especialidade. Um denominador comum surge das intervenções
que aqui publicamos: o reconhecimento da eficácia
da estratégia desenhada e implementada pelo IDT,
com validação expressa nos mais recentes resultados apresentados, por parte de todos os partidos políticos com representação nesta Comissão da Saúde.
Elogios oriundos de bancadas como as do CDS e do
PSD, que garante que o fim do instituto público e a
passagem das suas atribuições para uma direcção
geral não significa o abandonar de uma estratégia:
O deputado do partido do Governo Nuno Reis aponta
mesmo o rumo da continuidade, prevendo a aceitação de parte muito significativa da contribuição da
actual direcção do IDT, que apresentou uma proposta de decreto regulamentar do SICAD, para o desenho da Lei Orgânica do novo serviço. Daí a questão
inicial…

Nuno Reis, deputado do PSD

“O fim do instituto público e a passagem das suas atribuições para
uma direcção geral não significa o abandonar de uma estratégia”
“Atravessamos um momento de dificuldade a nível europeu. De resto, na
apresentação do Dr. Wolfgang Gotz, ficou claro que, eventuais cortes de despesa que estejam a acontecer, não estão a ocorrer apenas em Portugal no
que respeita à prevenção e combate à toxicodependência. Se este ano, o
orçamento à disposição do IDT foi de 26,5 milhões de euros, para o próximo
ano, o orçamento à disposição do SICAD será de 25,5 milhões de euros.
Mas, mais do que nos números, importa falar nas pessoas. E, em nome
do Grupo Parlamentar do PSD, gostava de referir que não nos parece que
a transformação de um instituto público numa direcção-geral tenha que implicar, necessariamente, mudanças de estratégia. A mensagem que temos
vindo a receber e que gostaríamos de deixar é de uma lógica de continuidade
relativamente àquilo que será feito nos próximos anos, no que respeita à prevenção e combate à toxicodependência ou uso nocivo do álcool. A publicação, que deverá decorrer durante as próximas semanas, da Lei Orgânica do
SICAD irá, julgamos nós, sossegar muitas das dúvidas que eventualmente
existirão neste momento.
Não há aqui, em nossa opinião, impulsos revanchistas nem uma ruptura
com o passado. O que há é um Plano de Redução e Melhoria da Administração Central que, no caso da saúde, irá efectivamente transformar aquilo que
era um instituto público numa direcção geral. E que fique esta ideia: a política
ou estratégia seguida pelo IDT não tem necessariamente que ser alterada
com a transição para SICAD.
O Dr. João Goulão afirmou muito claramente – e ainda bem que o fez –
que já houve alterações no passado que também o surpreenderam e para
as quais não foi, na altura, consultado mas, na realidade, acabou depois por
dizer que teve a oportunidade de apresentar um documento à tutela, um decreto regulamentar deste SICAD que, eventualmente, iremos constatar se
o decreto que apresentou não será muito semelhante àquele que definirá a
futura Lei Orgânica do SICAD. E há que salientar que deu também parecer
relativamente à Lei Orgânica do ministério da saúde, portanto, de certa forma,
houve algum envolvimento da estrutura do IDT. Evidentemente, em altura de
mudanças, sobretudo em termos parlamentares, é sempre fácil lançarem-se
determinadas dúvidas ou agitarem-se determinados fantasmas.
Mas a mensagem que pretendo deixar, em nome do Grupo Parlamentar
do PSD, é de continuidade. O fim do instituto público e a passagem das suas
atribuições para uma direcção geral não significa o abandonar de uma estratégia”.

IDT apresenta Relatório Anual 2010 na Assembleia da República
Em resposta o Dr.João Goulão referiu “Fui surpreendido por alterações estruturais inesperadas, operadas em 2002 pelo governo da actual maioria (a
fusão do IPDT com o SPTT para dar o actual IDT). Relativamente à segunda
questão: Dei parecer discordando da passagem das responsabilidades pela
intervenção no terreno para as ARS; dar opinião e esta não ser tida em conta
é fraco consolo. Finalmente e relativamente ao orçamento, continua o erro. O
Senhor Deputado apenas se refere às verbas dos jogos sociais quando fala
do orçamento de 2011 (26,5 milhões); não sabemos qual será o orçamento
para 2012”.
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Elza Pais, deputada do PS

Serpa Oliva, deputado do CDS

“Pontes fortes: abrangência territorial dos dispositivos, profissionais altamente especializados, visibilidade internacional e introdução de uma plataforma informática, a nível nacional”
“Relativamente ao Dr. João Goulão, aproveito para o saudar pelo trabalho à frente desta difícil tarefa e dizer-lhe que considero pontes fortes resultantes do exercício a abrangência territorial dos dispositivos de
resposta, com a multiplicidade da prevenção, tratamento, reinserção e
redução de danos, profissionais altamente especializados, visibilidade
internacional e a introdução de uma plataforma informática, a nível nacional. O que me parece ser um dos pontos mais fracos é a centralização
de alguns processos decisores. Os recursos regionais levantam, muitas
vezes, questões…
Capitalizar os resultados obtidos, potenciar as excessivas redes institucionais, capitalizar a excelência do trabalho da rede assistencial constituem desafios.
Por outro lado, deixe-me congratular-me face à questão do álcool,
relativamente à qual o CDS manifestou uma grande preocupação, no
sentido de o mesmo não estar, à altura, na sua dependência… hoje,
está. Trata-se da maior causa de morte entre todas as drogas. Relativamente ao tabaco, não nos trouxe dados mas gostaríamos de saber
acerca disso…”

“O desinvestimento numa área tão específica e problemática
como esta poderá resultar num investimento em exclusão social”
“Gostaria de felicitar o Dr. João Goulão e o Dr. Wolfgang Gotz pelo
excelente trabalho que têm desenvolvido, de que, afinal, os relatórios
que acabaram de apresentar constituem exemplo. À frente de organismos de referência souberam implementar estratégias articuladas ao nível da prevenção, da redução de danos, do tratamento e da reinserção,
em que o Programa Vida Emprego continua a ser a ser um exemplo de
boas práticas e uma referência. E uma estratégia que equilibra a redução da oferta com a redução da procura.
A análise dos dados de 2010 retrata ganhos significativos em saúde
aos vários níveis, quer pela redução dos consumos em geral, quer ao
nível dos consumos mais problemáticos e ganhos, ao fim e ao cabo,
para a saúde pública, não só dos toxicodependentes mas de todos e
todas nós.
Também gostaria de sublinhar a preocupação ou até algum retrocesso, visível nalguns destes consumos dos jovens, e que não pode deixar
de estar associado ao fenómeno da crise económica e financeira que,
neste momento, atravessamos.
Esta é uma estratégia de sucesso mas, seguramente, inacabada,
dado que precisa de ser continuamente aprofundada, tanto mais que,
há bem pouco tempo, integrou também as questões da alcoologia. A
par, esta estratégia precisava de consolidação e não de desmantelamento, como parece estar a acontecer.
Há uma década a esta parte, tivemos a lucidez e coragem para mudarmos de paradigma e demos a todo o mundo um sinal de que os
toxicodependentes não são doentes e não criminosos; introduzimos um
paradigma humanista na prevenção, na redução de danos, no tratamento e na reinserção dos toxicodependentes respeitando, num quadro muito complexo, as orientações internacionais relativamente a esta
matéria; mantendo o ilícito mas através de uma censura administrativa,
retirando a dignidade penal e deixando o consumo de ser um tipo legal
de crime. Uma estratégia inovadora, que dá conta que não nos tornámos um paraíso das drogas, que dá conta que pusemos fim à ditadura
do medo, que tivemos coragem de desmantelar nichos problemáticos,
como o do Casal Ventoso, para introduzir práticas inovadoras, como o
Programa de Troca de Seringas…
O carácter da visibilidade internacional de Portugal no mundo é um
aspecto que devemos salientar. Conseguimos afirmar e elevar uma estratégia que põe fim ao estigma que afecta o consumo. Isto num país
pequeno e de tradição católica, ser uma referência, deve ser valorizado…
Gostaria apenas de saber se esta decisão de extinção do IDT, que
está em curso, foi baseada nalgum estudo, como foi a política que fomos desenvolvemos longo destes dez anos. E se os profissionais que
trabalham na área foram implicados neste processo de reestruturação…
Por outro lado, uma vez que os serviços de tratamento vão ser integrados nas ARS, também gostaria de saber o que acontecerá a todos
os outros serviços, nomeadamente a prevenção, a dissuasão, a redução de riscos, a reinserção, o Projecto Vida Emprego… Em suma, se a
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estratégia em curso define bem locais de intervenção e a forma como
estes serviços articularão…
Esta reestruturação que, em meu entender, não tem em conta o factor humano, poderá vir a falhar como falharam as estratégias que não
tiveram em conta o futuro humano e se desenvolveram por este mundo.
O desinvestimento numa área tão específica e problemática como esta
poderá resultar num investimento em exclusão social, Saliento a vossa
mas também a nossa preocupação em relação ao futuro da estratégia
e da política de droga no nosso país”.

Paula Santos, deputada do PCP

João Semedo, deputado do Bloco de Esquerda

“Espero que esta mudança não sirva para terminar com a
descriminalização e fazer um ajuste de contas com uma mudança positiva que foi iniciada há dez anos e que tão bons resultados tem demonstrado”
“O meu primeiro comentário é para um aspecto ao qual o IDT já
nos habituou ao longo destes últimos anos, que é a excelência dos
relatórios. Sugiro mesmo que o IDT deixe uma memória clara sobre
a forma como elabora os relatórios, para que sirva de referência
para os organismos da Administração Pública. Este relatório é bastante informativo e inclui também a avaliação que os próprios fazem
sobre a realidade dos consumos.
Sobre a realidade descrita, queria referir três aspectos: relativamente a um fenómeno que é difícil avaliar, permitindo quantificar e
conhecer, nos últimos anos, deu-se em Portugal um passo gigante
no que concerne ao conhecimento desse fenómeno. Não há melhor
maneira de combater aquilo que é negativo que não seja conhecendo bem. E Portugal conhece hoje bem o que se passa relativamente
ao consumo de drogas. Por outro lado, há progressos, nomeadamente no que toca à redução dos consumos, assim como no tratamento, dois indicadores muito importantes para sustentar a política
que tem sido desenvolvida e para desenhar as políticas futuras. O
terceiro e último comentário diz respeito àquilo que considero serem
ainda as áreas mais frágeis do nosso trabalho na área das toxicodependências, que são as áreas da prevenção e da reinserção, onde
entendo que se deveria investir mais.
Quanto à mudança orgânica ou desmantelamento do IDT, não tendo eu uma posição de princípio favorável ou desfavorável às estruturas verticais ou não verticais no SNS ou na área da saúde de forma
geral, hoje considero que essa mudança é uma verdadeira aventura.
E uma aventura iniciada num momento em que tudo desaconselhava
que se procedesse a qualquer mudança estrutural. Penso que é o
pior momento, por um lado face à crise social mas também pela recente admissão da área do álcool. O que me leva a interrogar sobre
o porquê desta tomada de decisão. Só vejo uma razão: muda-se a
estrutura para mudar a política, o que me parece um erro crasso.
Não se justifica que, tantos anos depois, para satisfazer alguns ilustres rebaxistas que nunca ficaram convencidos de que o caminho
da descriminalização era o melhor. Espero que esta mudança não
sirva para terminar com esta visão e fazer um ajuste de contas com
uma mudança positiva que foi iniciada há dez anos e que tão bons
resultados tem demonstrado”.

“Dada a situação do país a nível financeiro, o IDT não tem possibilidades de abrir novos concursos e que os projectos que terminarão em 2011 não serão renovados, o que é bem revelador da
redução das respostas…”
“Antes de mais, e no sentido de uma iniciativa que o Grupo Parlamentar do PCP apresentou na anterior legislatura, que acabou caducada
pela dissolução da Assembleia da República, a nossa opinião mantém-se: é uma questão simples e consensual e faz todo o sentido que a AR
também possa acompanhar as questões ligadas ao alcoolismo, como
acompanha em relação à toxicodependência. Os dados apresentados
revelam um sentido de evolução positiva, que já vinha sendo observada
nos últimos anos, o que é bem revelador do acerto de um conjunto de
opções políticas e de estratégias adoptadas no nosso país, embora possamos vir sempre a melhorar e a alargar essa intervenção.
Não só em relação à matéria da descriminalização e da introdução
das comissões de dissuasão da toxicodependência, ficou bem patente a
mais-valia dessa mesma intervenção e desses resultados, encaminhando logo um conjunto de pessoas para o tratamento ou acompanhamento, o que é sempre uma mais-valia. Mas sobretudo naquilo que tem a
ver com uma intervenção articulada das várias vertentes de intervenção
asseguradas pelo IDT em matérias de combate à toxicodependência,
desde a prevenção à redução de danos ou ao tratamento.
Face ao desinvestimento que se tem verificado, nos últimos anos, no
orçamento do IDT, questão para a qual temos alertado, tem vindo a ser
comprometida e tememos que possa ser colocada em causa a capacidade intervenção do IDT. Mais do que números, esta redução vai significar
uma diminuição das respostas às pessoas que necessitam de apoio. E
isso é o que está a acontecer: há um conjunto de comunidades terapêuticas que não têm condições para continuarem com os tratamentos
porque o Governo não transferiu a verba que já foi aprovada para o IDT,
para que este possa cumprir com esses mesmos pagamentos. Associando-se isto à intenção já assumida por parte do Governo, não só da
extinção do IDT mas também da desagregação das respostas que estão
hoje articuladas e que funcionam sob uma coordenação nacional e que
promove encaminhamentos de umas para as outras de acordo com as
necessidades de cada utente, parece-nos desajustado e vem confirmar
o desmantelamento da actual estratégia.
Contextualizando a actual situação económica e social do país, numa altura em que aumenta o desemprego, em que aumentam as desigualdades
sociais e as injustiças, em que os portugueses têm cada vez mais dificuldades, associado aos cortes nos rendimentos e com esta perspectiva de
desestruturação da actual estratégia, que tem sido amplamente reconhecida
internacionalmente, revelamos enormes preocupações. Parece-nos iminente
que possamos estar num processo, não de continuidade de evolução positiva
como tem vindo a suceder nos últimos anos - sobretudo no que concerne à
diminuição dos consumos, na diminuição de consumos problemáticos ou na
incidência do VIH/sida associado à toxicodependência - mas de recrudescimento desses mesmo fenómeno. E a forma como está prevista a integração,
passando o SICAD a ter competências mais de investigação e de prevenção,
transferindo-se o tratamento para as ARS, juntando um conjunto de utentes
do SNS com esta população, parece-nos que poderá criar alguma conflituali-
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dade, para além de toda a intervenção das ARS, ao longo de todos estes anos
nunca ter sido vocacionada para esta vertente. Aliás, os centros de saúde não
tinham intervenção nesta matéria… E a criação de estruturas próprias, como
foi aqui apresentado no âmbito dos planos de respostas integradas, nos locais
onde estão os problemas, parece-nos bastante acertada.
A questão não se trata de ser um instituto público ou uma direcção
geral… O que nos preocupa é a desestruturação das políticas, tendo o
Governo assumido que vai retirar o tratamento e a área operacional e
colocá-la nas ARS…
A dada altura, o relatório faz referência aos PORI, dizendo-se que,
dada a situação do país a nível financeiro, o IDT não tem possibilidades
de abrir novos concursos e que os projectos que terminarão em 2011 não
serão renovados. O que é bem revelador da redução das respostas…
Esta afigura-se a questão mais pertinente relativamente ao futuro da estratégia e do país em matéria de drogas”.

Manuel Pizarro, deputado do PS

“Esta mudança só deveria ser feita quando precedida de uma
análise técnica que nos tornasse a todos nós, portugueses, seguros de que, com isto, não vamos perder um conjunto de equipamentos que estão montados no terreno, que funcionam relativamente bem, que funcionam progressivamente melhor”
“Gostaria de começar por agradecer ao Dr. João Goulão e ao Dr.
Wolfgang Gotz pela forma como expuseram a situação, quer no plano
europeu, quer no plano nacional. Esta é uma área na qual as decisões
políticas podem ser baseadas em informação efectiva.
Relativamente à intenção do Governo de reestruturar a forma como
é feita a intervenção, o que importaria era saber se há uma base racional e um estudo previsto de resultados ou de eficácia. Os resultados
é que determinam a eficiência em matéria de mudança. O tratamento
e o acompanhamento das políticas das drogas pode ser feito de uma
forma integrada sem existir uma estrutura vertical, porque é disso que
se trata. Não é a transformação de um instituto numa direcção geral,
um aspecto de somenos… A decisão política central, neste contexto, é
a passagem das estruturas operacionais num quadro regional e local da
tutela deste organismo nacional para a tutela das ARS. Diria que esta
mudança só deveria ser feita quando precedida de uma análise técnica
que nos tornasse a todos nós, portugueses, seguros de que, com isto,
não vamos perder um conjunto de equipamentos que estão montados
no terreno, que funcionam relativamente bem, que funcionam progressivamente melhor, de acordo com análises anuais que têm atestado essa
realidade e análises de organismos internacionais que o confirmam. Se
vamos trocar isto por algo que é incerto, é de facto incompreensível. E
quem está a fazer a mudança é quem tem que trazer aqui os argumentos
que justificam essa mudança… Onde foi isso estudado? Que instituição
fez esse estudo? Que vantagens se pretendem conseguir? Como vai ser
isso montado no terreno?
Fazer isto numa circunstância de crise financeira, económica, social e
orçamental é verdadeiramente brincar com o fogo. A possibilidade de ao
desmantelamento do IDT se suceder a redução do plano local e regional
de respostas que são dadas a esta problemática é um risco imenso que
não está calculado”.
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Joao Goulão

Depois desta sessão na Assembleia da República, aquilo que se afigura para o futuro em matéria de luta e combate à toxicodependência é
uma grande incerteza? Ninguém sabe ao certo como é que as coisas vão
funcionar ?
João Goulão (JG) - Aquilo que temos como certo é a extinção do IDT, do instituto público tal como tem existido e existe ainda hoje, e a criação de uma Direcção
Geral chamada Serviço de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (SICAD), e sabemos que a parte operacional das respostas oferecidas
à população nas diversas áreas de intervenção passará pelas ARS. Há depois
outros aspectos, como o licenciamento e fiscalização das unidades privadas, que
também são competências actuais do IDT e que serão distribuídas por outras
entidades, mas no essencial o que nos preocupa é o desenho destas respostas.
Como será feita a continuidade? Como é o interface? Todos os profissionais da
área, assim como os nossos parceiros, estão extremamente preocupados porque o delinear deste novo desenho e as novas políticas não são claras para ninguém. Trata-se sobretudo de uma grande incerteza sobre os timmings em que
tudo acontecerá, neste momento ainda não se sabe quando é que as leis orgânicas estarão aprovadas, nem quando é que estas mudanças se tornam efectivas.
Inclusive há aspectos práticos que causam grande perturbação.
Já há comunidades terapêuticas que não estão a conseguir dar resposta porque não têm financiamento
JG –Trata-se de uma outra questão ainda no quadro do actual IDT, ou
seja, o IDT tem um determinado orçamento, com duas componentes essenciais, uma é oriunda do orçamento do Estado normal, e uma outra componente bastante significativa que é oriunda dos jogos sociais. E essa última
componente, com a qual pagamos às comunidades terapêuticas, não tem
chegado a tempo e horas e nos montantes previamente combinados. É
evidente que estamos cientes das dificuldades que o Governo enfrenta e
posso afirmar que estão a ser feitos esforços para que sejam postas à disposição do IDT as verbas previstas e orçamentadas, mas como há atrasos
significativos, elas têm depois o “efeito dominó”, como não recebemos o
dinheiro, não conseguimos pagar aos nossos parceiros que já prestaram
os serviços e que acabam por ficar em enormes dificuldades, chegando
mesmo a estar na contingência de despedir profissionais e de pôr os toxicodependentes literalmente na rua.
Quando fala em timmings foram surpreendidos com esta decisão?
JG – De certa forma fomos surpreendidos com esta decisão de colocar as
respostas na dependência das ARS. Essa foi a grande surpresa, porque alargar o âmbito da intervenção do actual IDT para o SICAD, para outros comportamentos aditivos e dependências, era alguma coisa que estava nos nossos
planos para o futuro, por isso não foi uma grande surpresa. Neste momento, o
SICAD na minha percepção quanto ao que será o seu funcionamento é um organismo técnico-normativo que produzirá directivas, guidelines, etc.. Mas quem
é que executa? Quem é que nas ARS se ocupará de jogadores compulsivos ou
de pessoas dependentes das compras, da internet, ou seja do que for, para já
não falar dos actuais utilizadores de drogas ilícitas ou utilizadores abusivos de
álcool? Portanto, a nossa maior dificuldade é entender como é que na prática
se vai dar continuidade a um trabalho de muitos anos que tem tido uma evolução globalmente positiva.

8

IDT apresenta Relatório Anual 2010 na Assembleia da República

Mais do que as comunidades terapêuticas, o que é que pode acontecer aos utentes que estão em programas como a terapia combinada ou
programa Klotho, dois programas de excelência em Portugal?
JG – Não sei dizer o que pode acontecer, não sei se as ARS estarão em condições de pegar nesses programas e dar-lhes continuidade. Mas desde logo,
por serem programas geridos a nível central, a nível nacional, pulverizá-los nas
cinco ARS, que são institutos públicos autónomos uns dos outros vai ser complicado, se não houver uma qualquer coordenação central. Não sabemos ainda
se um papel de coordenação desse tipo será cometido ao SICAD. Portanto, a
nossa preocupação tem sobretudo a ver com o desconhecimento de como é
que este novo desenho está pensado.
Sendo também presidente do Observatório Europeu da Droga e da
Toxicodependência, como é que a Europa está a acompanhar esta decisão?
JG – O OEDT tem acompanhado esta situação. Aliás, na reunião do conselho de administração que presidi a 1 e 2 de Dezembro em Lisboa, houve
vários colegas dos 27 Estados Membros e doutras instituições parceiras
que participaram na reunião e que me vieram perguntar: então a partir de
agora vamos falar que o modelo português “era assim”? O modelo português vai desaparecer? É de facto uma sensação de tristeza relativamente a
essa possibilidade. Não quero ser fatalista relativamente a isto, mas é a sensação de que podemos estar a desbaratar, em nome de uma poupança, que
considero uma preocupação central, como todas as medidas que hoje estão
a ser tomadas em Portugal, e que tenho dúvidas que seja uma poupança
efectiva. Penso que a poupança nesta área, numa eventual economia de
escala, que se pretenderia com a inclusão das respostas das ARS, julgo que
é mínima. Logo, a haver uma economia, ela será mínima e, em contrapartida, nós podemos vir a pagar a médio prazo com juros muito elevados um
eventual desinvestimento que se faça nesta área. Só em antiretrovirais por
exemplo, pagaremos vários orçamentos do IDT. Claro que poderíamos viver
com um orçamento menor, obviamente sacrificando algumas respostas e
aprofundando muitos dos sacrifícios que já vimos fazendo, ma mantendo o
essencial da nossa actividade.
Pode significar um retrocesso nos ganhos alcançados durante estes
últimos tempos?
JG – Penso que sim, quer dizer, não é só esta alteração da política, a
situação social que vivemos actualmente é propícia a um novo recrudescimento do fenómeno. É como se voltássemos aos consumos de drogas
com as características que tínhamos há dez ou quinze anos atrás em
Portugal. Ou seja, desinvestimento nesta altura é um factor preocupante.
Está a falar do regresso da heroína? Já está a acontecer?
JG – Sim, por exemplo. Já está a verificar-se. Está a haver recaídas de
utilizadores de heroína que estiveram parados durante anos. Estamos a falar
duma doença crónica, ao alterarem-se as condições onde se estabilizaram,
perdem-se os empregos que apesar de tudo tinham arranjado, mas que eram
precários. Enfim, as mais variadas situações. Estão-nos a aparecer pessoas
que estavam paradas há anos, que recaíram e que aparecem a pedir ajuda
novamente. E todos nos lembramos dos “casais ventosos” que havia no nosso
país, felizmente é uma realidade que não existe actualmente, mas que temo
que volte a aparecer.
Acha que os Centros de Saúde não estão preparados para assegurar
estes tratamentos?
JG – Penso que não. Mais do que a preparação, não estão de todo vocacionados para isso. Esta rede de respostas até hoje a cargo do IDT não
aparece porque alguém se lembrou de fazer uma coisa à parte do Serviço
Nacional de Saúde, foi uma necessidade que foi crescendo, que se foi
consagrando. As respostas foram-se tornando eficazes e foram oferecidas à população da forma como foram. Alterar agora as regras do jogo vai
causar grande perturbação a toda a gente. Penso que fazer coexistir numa
sala de espera de um Centro de Saúde, por exemplo, os toxicodependentes com a velhinha que vai medir a tensão ou um bebé que vai às vacinas
é muito perturbador para todos. Penso que não é bom para ninguém e vai
fazer aumentar a rejeição destes doentes pela população em geral. Em
vez de estarmos a promover a sua integração como utentes “normais”

do SNS, vamos potenciar a sua estigmatização. A única forma possível
que consideraria contra o impacto excessivo seria pegar nas unidades do
IDT tal como elas existem hoje e colocá-las na íntegra dentro das ARS,
mantendo a sua autonomia, dependendo organicamente das ARS mas
sem que fossem desmanteladas. Porque se pensarmos na pulverização
de uma equipa de um CRI e pensarmos em distribuí os profissionais por
centros de saúde, que depois nas horas vagas atendem toxicodependentes… Obviamente que existirá a tentação de mobilizar esta mão-de-obra
de profissionais de saúde, até porque o Serviço Nacional de Saúde está
carente desses profissionais. Ou seja, a tentação é muito grande, mas isto
corresponde a pulverizar respostas que estão a funcionar relativamente
bem, para não dizer que são perfeitas, ao passo que no final acabar-se-á
por nivelar tudo por baixo. E não vão existir respostas que sejam satisfatórias para a população.
Fez essa proposta ao Governo?
JG – Fiz essa proposta, assumindo que esta ideia de integração das respostas das ARS estava sujeita a discussão. E o que propus e defendi foi que já que
é assim, ao menos que as unidades fiquem intactas dentro das ARS.
Já sabe qual vai ser o seu papel no futuro desta estrutura?
JG – Não faço ideia.
E está disponível para continuar?
JG – Estou disponível se for possível manter o essencial da intervenção,
nomeadamente, se for possível ter algum papel no SICAD, assumindo que o
SICAD também pode ter alguma ligação às regiões e de alguma forma orientar o funcionamento das unidades no terreno, porque definir políticas para a
estratosfera não faz grande sentido. Tem que chegar ao terreno, em termos
de orientações e de acompanhamento e de monitorização. O que trouxemos
à Assembleia da República responde a um intensíssimo trabalho também de
monitorização, trabalho de execução, de tarefas no terreno, mas também da
sua monitorização, e compilação de dados. Portanto, isso são tarefas que, se
se mantiverem e se for possível dar-lhes continuidade, continuarão a contar
comigo.
Mas foi feita alguma solicitação nesse sentido?
JG – Não.
Para terminar, aponta um aumento do consumo dos jovens, o que está
a acontecer?
JG – Acho que isto traduz as perturbações que existem em toda a sociedade
portuguesa, quer dizer, isto não são ilhas. Há alguns fenómenos que já vinham
a acontecer antes da realidade social que hoje vivemos, uma delas era a perda
da importância relativa do uso de substâncias ilícitas e o aumento da importância do álcool. Isto é de alguma forma também uma moda transversal a outros
países europeus. Assiste-se agora ao aumento do regresso às substâncias ilícitas, com mais gente a traficar, com mais gente a exercer pressão para que essas substâncias sejam consumidas, e há mais gente a traficar como actividade
de sobrevivência. Portanto, é uma situação multifactorial, e nós, como costuma
dizer o Dr. Wolfgand Goetz, director do Observatório Europeu, “estamos a atirar
a um alvo em movimento”, isto é, as coisas mudam a todo a hora.
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Relatório Anual do IDT
revela significativos
ganhos em saúde
Foram vários os ganhos, nomeadamente em saúde, obtidos ao
longo da década nesta área, fruto da coordenação nacional e do
planeamento estratégico que permitiu uma maior articulação e um
reforço da capacidade de resposta tanto ao nível da redução da procura como da oferta.

Cannabis no top dos consumos

Os resultados dos estudos epidemiológicos nacionais destacam a
cannabis como a substância ilícita com as mais elevadas prevalências
de consumo em Portugal.
Entre 2001 e 2007, os estudos nacionais apontam para um aumento moderado do consumo (apenas em alguns indicadores) a nível da
população portuguesa (15-64 anos) e para uma diminuição a nível
das populações escolares e da população reclusa. Em 2007, Portugal
situava-se entre os países europeus com as menores prevalências de
consumo de drogas, com excepção da heroína.

Fonte: Estudo sobre o Consumo de ç lcool, Tabaco e Drogas.
Grupos et‡ rios dos 13 ao 18 anos. Portugal /2011.
Fernanda Feij‹ o, Elsa Lavado e Vasco Calado . IDT/NEI
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ECATD/ESPAD-2011
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ano consecutivo, provavelmente devido a uma maior e melhor articulação com as respostas no terreno, nomeadamente da redução
de danos, mas também em consequência da prestação de serviços
no domínio da problemática do álcool por parte das estruturas tradicionais de tratamento da toxicodependência. A heroína continua
a ser a substância mais referida como droga principal dos utentes
em tratamento, constatando-se nos últimos anos, uma maior visibilidade de outras substâncias, nomeadamente o álcool, a cocaína
e a cannabis. Também se mantém a tendência de diminuição das
práticas de consumo endovenoso e da partilha de material de consumo entre os utentes que recorreram ao tratamento da toxicodependência, práticas estas intimamente associadas à transmissão
de doenças infecciosas.
Fonte: Estudo sobre o Consumo de ç lcool, Tabaco e Drogas.
Grupos et‡ rios dos 13 ao 18 anos. Portugal /2011.
Fernanda Feij‹ o, Elsa Lavado e Vasco Calado . IDT/NEI
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Incidência de doenças infecciosas
decresce entre UD’s
Diminuem consumos e práticas de risco

A nível do consumo problemático de drogas em Portugal, as estimativas efectuadas em 2000 e 2005 também apontavam para uma
diminuição da prevalência desse consumo, sendo essa diminuição
mais acentuada a nível do consumo por via endovenosa. Tal é reforçado também com a importante redução da prática de consumo
endovenoso verificada entre 2001 e 2007 no contexto da população reclusa.
Em 2010, os resultados de um estudo nacional apontam para um
aumento do consumo de drogas nas populações escolares entre
2006 e 2010, alertando desde já para a necessidade do reforço das
medidas preventivas. Em 2010, no âmbito da rede de tratamento
da toxicodependência, de um modo geral, registou-se em relação
a 2009 uma estabilidade do número de utentes que recorreram às
estruturas da rede pública e convencionada, com excepção do número de novos utentes em ambulatório que aumentou pelo quarto

Entre as populações em tratamento da toxicodependência em 2010, os
valores de positividade para as doenças infecciosas reforçam a tendência de decréscimo verificada nos últimos anos, nomeadamente a nível
do VIH e Hepatite C. No âmbito das notificações da infecção VIH/SIDA,
e em relação ao total de notificações no País, mantém-se a tendência
decrescente da proporção de casos associados à toxicodependência
nos vários estádios da infecção. Assiste-se igualmente a uma diminuição
contínua ao longo dos últimos anos do número de novos casos diagnosticados com VIH associados à toxicodependência. Considerando as melhorias implementadas nos últimos anos na cobertura do rastreio do VIH
nestas populações, parece estarmos perante uma efectiva diminuição
de infecções recentes na população toxicodependente, reflectindo a diminuição das práticas de consumo endovenoso e da partilha de material
de consumo atrás referida e, em última análise, as políticas de redução
de riscos e minimização de danos.
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15 253

1 933

1 022

Utentes
contactados
num ano

Utentes
encaminhados
MŽ dia/m• s

7 032
Utentes
contactados
Media/m• s

2 258

Programa de
troca de seringas
MŽ dia/m• s

Benefici‡ rios
do PSO-BLE
MŽ dia/m• s

49 Projetos Ð 61 Respostas
37 Equipas de Rua
4 Gabinetes de Apoio
9 Programas de Substitui• ‹ o Opi‡ cea

2 Centros de Acolhimento,
9 Pontos de Contacto e Informa• ‹ o
Em todos os Programa de Troca de Seringas

N¼ Processos Entrados
em 2010
Com registo
prŽ vio

7 870

7 315

1 253

ocorr• ncias em 2010

6 617

2 800
N‹ o Toxicodependente

3 009
Em dilig• ncias processuais

808
Toxicodependente

702
Encaminhamento
para tratamento

Sistema de Informa• ‹ o R‡ pida na Rede Nacional
818

Alargamento do Modelo ADR

Sem necessidade
de interven• ‹ o

Aconselhamento, Diagn— stico e Referencia• ‹ o (infeciologia)

Número de overdoses estabiliza

No que respeita às mortes relacionadas com o consumo de drogas no
contexto das estatísticas nacionais de mortalidade do INE, I.P., os dados
de 2010 não estavam disponíveis à data da publicação deste Relatório.
Apesar de os números se manterem baixos em 2009, verifica-se desde
2006 um aumento do número destas mortes, contrariamente à tendência
de decréscimo constatada nos anos anteriores, o que poderá também
ser reflexo das melhorias metodológicas ocorridas nos últimos anos a
nível dos registos gerais de mortalidade. Relativamente à informação
dos registos específicos de mortalidade relacionada com o consumo de
drogas proveniente do INML, I.P., regista-se uma estabilidade no número
de overdoses entre 2009 e 2010, e uma diminuição relativamente a 2008,
actual proporção de overdoses no conjunto de óbitos com informação
sobre a causa de morte em 2008 e em2009. Na maioria destes casos
de overdose foram detectadas mais do que uma substância, considerando as associações com substâncias ilícitas e/ou lícitas. Uma vez mais a
presença de opiáceos foi predominante, seguindo-se-lhes a cocaína. Em
combinação com as substâncias ilícitas, é de destacar os casos de overdose com a presença de álcool bem como com a de benzodiazepinas.
Ambulat— rio Ð Rede Pœ blica
1»

s

2 446
Unidade de
Desabitua• ‹ o

513

Encaminhamento para
estruturas de apoio

Redução da oferta: apreensões continuam a subir

A nível da Redução da Oferta, vários indicadores evidenciam uma
vez mais em 2010, um reforço da capacidade de detecção e combate
ao tráfico em níveis mais elevados das estruturas do tráfico nacional e
internacional, com o desmantelamento de importantes organizações criminosas.
De um modo geral, nos últimos dois anos registaram-se os números
de apreensões mais elevados da década, confirmando-se a tendência
de acréscimo do número de apreensões de quase todas as drogas nos
últimos seis anos. As apreensões envolvendo quantidades significativas
segundo os critérios da ONU, representaram a grande maioria das quantidades de quase todas drogas apreendidas no país em 2010, mantendo-se a tendência de Portugal funcionar como ponto de trânsito em matéria
de tráfico internacional, particularmente no caso da cocaína. Foi uma vez
mais confirmada a tendência manifestada ao longo da década do predomínio da cannabis e da maior visibilidade da cocaína nestes contextos.
Por outro lado, após o decréscimo contínuo da visibilidade da heroína
verificado na primeira metade da década, constata-se uma tendência
de estabilidade na segunda metade, sendo de referir já uma maior visibilidade da heroína nos dois últimos anos a nível de alguns indicadores.
PJ; GNR; AM; DGAIEC; SEF (em articula• ‹ o com MAOC-N);

458 987
Consultas de
seguimento

37 983
Utentes

4 499
Comunidade
Terap• utica

1 469

Apenas dilig• ncias
de motiva• ‹ o

Vigil‰ ncia / Controlo / Fiscaliza• ‹ o - Externa da UE

8 444
Consultas

Internamento Ð Rede Pœ blica e Licenciada

27 987
Programas
Farmacol— gicos

+ Monitoriza• ‹ o de embarca• › es suspeitas de utiliza• ‹ o
para tr‡ fico transcontinental:

Projetos Operacionais Conjuntos 1.085 projetos - AM

1489 Ð Rede Pœ blica
935 Ð Lic. c/ conven• ‹ o
22 Ð Lic. s/ conven• ‹ o

AM
65.700 A• › es
GNR
8.145 A• › es

+ Contentores controlados por RX - 2.130 - DGAIEC
Preven• ‹ o de consumo, pequeno tr‡ fico e criminalidade associada ˆ droga:
Programa Escola Segura:
Seguran• a em estabelecimentos de ensino;

354
Centro de Dia

Preven• ‹ o e combate ao consumo;
Mercados
Tend• ncia nos dois œ ltimos anos:

124 Ð Rede Pœ blica
3 502 Ð Lic. c/ conven• ‹ o
873 Ð Lic. s/ conven• ‹ o

Sem registo
prŽ vio

78 Ð Rede Pœ blica
189 Ð Lic. c/ conven• ‹ o
87 Ð Lic. s/ conven• ‹ o

Contra-ordenações por consumo baixam

No contexto das contra-ordenações por consumo de drogas, o número
de processos abertos relativos às ocorrências de 2010 representou um
ligeiro decréscimo em relação a 2009, ano em que se registou o valor
mais elevado de sempre. Também se verificou uma diminuição da capacidade decisória em relação aos dois anos anteriores, provavelmente relacionada com a falta de quórum e a necessidade de reforço das equipas
técnicas de algumas CDT. Entre as decisões proferidas, uma vez mais
predominaram as suspensões provisórias dos processos de consumidores não toxicodependentes, e daí a maioria dos processos estar relacionada com a posse de cannabis, o que é consistente com os resultados
dos estudos epidemiológicos sobre o consumo de drogas em Portugal.

PSP
Opera• ‹ o
Ò Recreio Seguro IIÓ
GNR
1.320 a• › es

+ Apreens› es de hero’ na, coca’ na e cannabis;
+ Presum’ veis infratores identificados
Em 2009 e 2010 registaram-se os valores mais
elevados da dŽ cada a n’ vel de v‡ rios indicadores

Condenações: pena de prisão suspensa predomina

A nível das condenações ao abrigo da Lei da Droga, na sua maioria
por tráfico, tal como ocorrido desde 2004 e contrariamente aos anos
anteriores, uma vez mais predominou a aplicação da pena de prisão
suspensa em vez de prisão efectiva. Foi reforçada a tendência manifestada ao longo da década de decréscimo do número de indivíduos
condenados ao abrigo da Lei da Droga em situação de reclusão. Na
área das drogas e das toxicodependências, o ano de 2010 ficou marcado pela reorganização das estruturas de coordenação do combate à droga e à toxicodependência, alargando as suas competências
à definição e execução de políticas relacionadas com o uso nocivo
do álcool, iniciando a Comissão Técnica do Conselho Interministerial
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para os Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool, o trabalho preparatório para a avaliação do ciclo estratégico que termina em 2012, numa dupla perspectiva de avaliação
interna e externa.
Meio Prisional

210 Utentes
Unidades Livres
de Droga
Programas Farmacol— gicos

565 Utentes*
responsabilidade
do Estabelecimento
Prisional

do Uso Nocivo do Álcool e, os seus representantes, passaram a integrar
a respectiva Comissão Técnica. Por sua vez, o Conselho Nacional para
os Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do
Álcool foi alargado aos representantes da indústria e comércio contendo
álcool.
A nova composição da Estrutura de Coordenação implicou, também,
a reformulação das Subcomissões da Comissão Técnica, integradas por
representantes das instituições públicas com competências nas áreas
das drogas, toxicodependências e uso nocivo do álcool com o mandato
de promoverem e acompanharem sectorialmente a avaliação interna do
Plano de Acção contra as Drogas e as Toxicodependências 2009- 2012
e do Plano Nacional para a Redução dos Problemas Ligados ao Álcool
2010-2012.

623 Utentes
em articula• ‹ o com o
IDT, I.P.
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Ganhos em saúde

100% dos CRI adotaram o Modelo de Interven• ‹ o em Reinser• ‹ o
Planos de
Inser• ‹ o com
24% dos
utentes

ME, ISS, SCML,
IEFP,, DGSP/DGRS,
IRHU, ACT,
Associa• › es
Sindicais, Entidades
Empregadoras,
IPSS

EstratŽ gia Nacional
para a Integra• ‹ o
das Pessoas SemAbrigo (IDT/ ISS e
outros parceiros)

Programa
Vida Emprego
IDT, I.P./IEFP

751 entidades
empregadoras
parceiras na Bolsa
de Empregadores do
IDT,I.P.

Protocolo
IDT, I.P./ISS,I.P.
/SCML

Plano Nacional para a Redução dos Problemas ligados ao Álcool

Em 2010 foi remodelada a Estrutura de Coordenação para os Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool, que
passou a ter competências tanto na área dos mercados lícito e ilícito de
estupefacientes e substâncias psicotrópicas como na área do mercado
lícito do álcool. Assim, os membros do Governo com competências nas
áreas da economia e da agricultura, passaram a integrar o Conselho
Interministerial para os Problemas da Droga, das Toxicodependências e

Diretório	
  de	
  Recursos	
  

Tendências preocupantes

No ano de 2010 consolidaram-se a maioria destas tendências, mas
surgem tendências recentes preocupantes, quer no lado da procura - os
resultados dos estudos nacionais em populações escolares evidenciam
que o consumo de drogas que vinha aumentando desde os anos 90 e
tinha diminuído pela primeira vez em 2006 e 2007, voltou a aumentar
em 2010 – como no da oferta - o recente fenómeno das smartshops no
mercado português que induz aos jovens uma falsa percepção de nulo
ou baixo risco do consumo dessas “drogas legais”, que apontam para
um expectável agravamento do problema das dependências nas camadas mais jovens.
Considerando o impacto que terá o recrudescimento destes problemas no desenvolvimento económico e social do país e no sentimento de
segurança da população portuguesa, é fundamental que a futura política
portuguesa em matéria de drogas e toxicodependências seja considerada uma prioridade na actual envolvente de crise económica e social, que
constitui já per si um factor de risco para o desenvolvimento de problemas associados ao abuso e tráfico de drogas.
CONCLUSÍ ES
De 2007 para 2011

DROGAS / Drogas
Fonte: Estudo sobre o Consumo de ç lcool, Tabaco e Drogas.
Grupos et‡ rios dos 13 ao 18 anos. Portugal /2011.
Fernanda Feij‹ o, Elsa Lavado e Vasco Calado . IDT/NEI

A coordenação nacional e o planeamento estratégico nesta área permitiram ao longo da década uma maior articulação e um reforço da capacidade de resposta tanto ao nível da redução da procura como da
oferta, como o demonstra o alargamento da cobertura do rastreio do VIH
entre os toxicodependentes, o aumento de utentes que contactam os
serviços de tratamento da toxicodependência e as estruturas de redução
de riscos e minimização de danos, e a maior capacidade de detecção e
combate ao tráfico nacional e internacional, entre outros.
Foram vários os ganhos em saúde obtidos, entre eles, a redução do
consumo de drogas entre as populações mais jovens, a redução de
consumos problemáticos, designadamente do consumo endovenoso, e
a diminuição da incidência do VIH/SIDA entre as populações toxicodependentes.
Estas são apenas algumas das tendências positivas manifestadas nos
últimos anos que originaram a actual grande visibilidade internacional da
política portuguesa em matéria de drogas e toxicodependências, implicando responsabilidade acrescida das políticas futuras.

Cannabis:
¤

Diminui• ‹ o da experimenta• ‹ o entre alunos mais novos e aumento entre mais velhos;
¤

Aumento das percentagens de consumidores recentes (12M) e dos atuais (30D);
¤

Varia• › es frequ• ncia consumo: irrelevantes atŽ 15 anos e ligeiro aumento dos 15 anos (1-5 vezes);
¤

Idades de inicia• ‹ o sem varia• › es relevantes.

Outras Drogas (ecstasy-anfetaminas-coca’ na-LSD-cogumelos alucinogŽ

nicosÐ hero’ na-droga Injetada)

Aumento das experimenta• ‹ o de anfetaminas ,em todos os grupos et‡ rios, e do LSD (ligeiro
¤

aumento) a partir dos 15 anos;
Pequenas varia• › es em ambos os sentidos na experimenta• ‹ o das outras drogas, em todos os
¤

grupos et‡ rios.
O n¼ de alunos que experimentaram mais do que uma destas drogas Ž
¤

insignificante.

Droga (em geral):
Aumento da experimenta• ‹ o em todos os grupos et‡ rios:
¤
¤

AtŽ aos 15 anos, a experimenta• ‹ o de Ò Outras DrogasÓ Ž superior ˆ de Ò CannabisÓ
¤

Depois dos 15 anos, a experimenta• ‹ o de Ò CannabisÓ Ž superior ˆ de Ò Outras DrogasÓ
¤

Aumento n¼ de alunos que experimentaram Ò CannabisÓ e alguma das Ò Outras DrogasÓ
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Estudo internacional enaltece
política da droga
em Portugal e os benefícios
da descriminalização
do consumo

Já está disponível a versão portuguesa da publicação Drug Policy in Portugal: the benefits of decriminalizing drug use, da autoria do jornalista e investigador social polaco Artur Domoslawski, editado
pela Global Drug Policy program das Open Society
Foundations.
Esta publicação sobre a Política da Droga em Portugal e os Benefícios da descriminalização do consumo é a segunda de uma série de publicações do Open
Society Foundations’s Global Policy Program, que
procura documentar exemplos positivos de reformas
mundiais nas politicas da droga. “Esperamos que
esta publicação inspire políticos, defensores e os
próprios consumidores de drogas a desenhar novas
politicas guiadas pelos princípios dos direitos humanos, saúde pública e desenvolvimento social”, referiu Kasia Malinowska-Sempruch Directora da Global Drug Policy Program Open Society Foundations
durante a sessão de apresentação da obra em Lisboa.
Dependências marcou presença no evento e publica o resumo, introdução e conclusões da mesma, a
par de entrevistas realizadas às deputadas Elza Pais,
do PS e Paula Santos, do PCP.
Resumo
Há dez anos atrás, Portugal lançou e experimentou o que poucos países se atreveram a tentar: a descriminalização da posse de droga para
consumo, incluindo drogas que alguns países classificam como “duras”,
como a cocaína e heroína.
Estas mudanças, na política nacional da droga em Portugal, constituem um ponto de viragem para o país e um marco na política internacional da droga. Em vez de tentar diminuir o uso através da punição dos

consumidores, as novas medidas mantêm as drogas ilegais mas já não
tratam o consumo como um crime. As mudanças são particularmente
significativas para Portugal, um país conservador marcado por uma história de ditadura fascista e por uma Igreja Católica com uma influência
poderosa na política e vida social.
As alterações em Portugal não se resumem ao tratamento da posse
de drogas para consumo como uma contra-ordenação administrativa,
também incluem um vasto leque de medidas em áreas como a prevenção e educação social, desencorajando o uso de substancias, a redução
de danos, o tratamento de toxicodependentes e a assistência na sua
reinserção social.
Contrariamente as preocupações iniciais relativas a nova estratégia
portuguesa, estudos mostram que o número de consumidores de drogas não aumentou dramaticamente, chegando mesmo a diminuir em
algumas categorias. Alem do mais, o número de pessoas com doenças
relacionadas com o consumo de drogas (como VIH e Hepatites B ou C)
diminuiu na generalidade.
De acordo com especialistas portugueses e internacionais, estas tendências positivas estão enraizadas na política da droga, que oferece tratamento a pessoas dependentes, em vez de os abordar como criminosos. Os níveis de consumo de drogas em Portugal são dos mais baixos
da União Europeia.
Apesar das novas politicas serem por vezes alvo de debate interno e
algumas disputas, nomeadamente em termos de custos económicos, a
politica de descriminalização e a filosofia por detrás desta não levantaram uma verdadeira polémica, fundando-se no consenso entre políticos
e a sociedade Portuguesa em geral.
Os efeitos da experiencia Portuguesa em termos de politica da droga foi corroborada pela investigação, e a reacção dos Portugueses foi
verificada por estudos fiáveis. Esta experiencia pode e deve servir de
lição para o mundo que foi apanhado na falhada “guerra as drogas”. A
natureza inovadora da posição Portuguesa prova que não são generais,
policias ou juízes criminais, mas antes médicos, trabalhadores da área
social e investigadores que deverão dar resposta as questões relacionadas com drogas.

Introdução
O objectivo deste estudo e mostrar as circunstancias que levaram a
actual lei da droga em Portugal, os mecanismos que foram usados para
efectivar essa mudança e, mais importante, discutir os valores e ideias
que estão na origem da lei portuguesa da droga, como funciona, e qual
o impacto que teve nos consumos de drogas e respectivos danos em
Portugal.
O estudo apresenta os resultados desta politica, analisados por investigações ao consumo de drogas e avaliações de investigadores independentes e funcionários governamentais de instituições que tratam as
questões relacionadas com drogas.
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O estudo e as suas conclusões são largamente baseadas em entrevistas com pessoas que trabalham em diferentes áreas da política da droga
em Portugal. Estes grupos ou personalidades vão desde os que criaram
a politica, aos decisores que debateram e defenderam estas reformas,
as pessoas que estão empenhadas de uma forma diária nas áreas da
prevenção e educação, na redução de danos e tratamento, nas que procuram ajudar os toxicodependentes a reinserirem-se na sociedade, e
aqueles que aplicam as leis contra traficantes de larga escala.
Das 20 entrevistas realizadas, 15 foram feitas a especialistas em questões de droga e 5 a consumidores de drogas. Estas entrevistas foram
complementadas com a análise de estudos prévios sobre a política da
droga em Portugal, a analise ao consumo de substâncias psicoactivas,
e em documentos da polícia e do Instituto da Droga e da Toxicodependência.

Conclusões
Após 10 anos de descriminalização, o tema das drogas deixou de ser
controverso em Portugal.
Enquanto algumas vozes solitárias continuam a criticar esta politica
com objectivos políticos, os seus argumentos têm pouco impacto no público em geral ou nos legisladores.
Apesar de o IDT estar actualmente a sofrer alguns cortes orçamentais,
isto e consequência da crise económica em geral e não uma questão de
apoio a politica actual.
As evidências da última década reprimem até os mais acérrimos opositores. Os medos não se materializaram. Portugal não se transformou,
nem pouco mais ou menos, num destino para turismo de drogas e a
descriminalização não provocou um aumento claro dos consumos. João
Goulão, o Presidente do IDT e um dos principais proponentes da politica
portuguesa da droga, acredita que um dos grandes feitos desta politica
foi a redução dos consumos entre as idades de maior risco, a faixa etária
15–19 anos. Apesar de não poder ser considerada uma prova directa da
eficácia da política portuguesa, será certamente, como argumentam os
decisores políticos com satisfação, uma coincidência promissora.
O governo deve ser louvado pela sua paciência e determinação: refutou opções políticas de emergência quando os problemas de droga
aumentaram em favor de um profundo debate sobre como adoptar uma
estratégia efectiva; articulou a filosofia por detrás da estratégia para que
o país percebesse a nova abordagem e avançou com essa mudança de
uma forma decisiva, apesar da oposição, criando as infra-estruturas necessárias e realizando o investimento financeiro que permitiu que a nova
politica passasse a pratica. E, finalmente, tendo a paciência de deixar
passar os anos para que o impacto da política pudesse ser efectivamente monitorizado e as evidências de base desenvolvidas.
E vital perceber adequadamente o fenómeno da política da droga em
Portugal. A descriminalização não e tratada como uma solução mágica. Por forma a reduzir os consumos, as soluções legais tem que ser
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suportadas por uma politica abrangente que ajude os consumidores a
reduzirem riscos e danos, a iniciar tratamento e a regressar a sociedade
em condições de saúde.
Governos por esse mundo fora podem aprender muito com a experiencia portuguesa.
O relatório da Global Comission on Drug Policy aponta Portugal como
a prova de que a descriminalização não resulta num aumento dos consumos ou de situações de dependência, e incentiva os governos a “substituir a criminalização e a punição de consumidores de droga com a oferta
de serviços de saúde e tratamento para aqueles que deles necessitem.
Um numero especial do jornal medico Britanico The Lancet também
apresentou Portugal como prova de que o humanismo e o pragmatismo
podem funcionar por forma a conseguir uma redução das infecções por
VIH, dos consumos de drogas e das situações de dependência.
Talvez a maior lição da politica portuguesa de descriminalização seja
a de demonstrar que há formas de superar a falta de vontade das elites
politicas e os receios das sociedades amedrontadas pela propaganda
da “guerra as drogas”, fazendo-o através da construção de politicas da
droga racionais e humanas.

Acerca do Autor
Artur Domoslawski é o autor de vários livros sobre a América Latina
(Gorqczka latynoamerykanska – Febre da América Latina) assim como
sobre movimentos anti-globalização (Swiat nie na sprzedaz – O mundo
não esta a venda). Realizou entrevistas com proeminentes dissidentes
intelectuais nos Estados Unidos (Ameryka zbuntowana – América Rebelde), e completou recentemente uma biografia largamente debatida
de Ryszard Kapuscinski (Kapuscinski Non-Fiction), pela qual recebeu o
2010 Grand Press Journalist of the Year Award.
Domoslawski trabalhou para o principal diário polaco, Gazeta Wyborcza, durante 20 ano antes de assumir a sua actual posição de repórter
internacional e colunista na revista semanal
Polityka. Em 2005, foi um Knight Fellow na Universidade de Stanford
e em 2009 foi bolseiro do Remarque Institute da Universidade de New
York.

Global Drug Policy Program
Lançado em 2008, o Global Drug Policy Program procura a mudança
de paradigma das actuais abordagens punitivas das políticas internacionais da droga, para um paradigma baseado nos conceitos de saúde
pública e nos direitos humanos. Este programa procura alargar, diversificar e consolidar uma rede de organizações com a mesma opinião,
que desafiem activamente o actual estado das políticas internacionais da
droga. As duas principais actividades do programa são a atribuição de
financiamentos e, em menor escala, trabalho de lobbying activo.
Actualmente, as políticas globais da droga são caracterizadas por estratégias de “mão pesada” da lei, que não só falham em atingir os objecti-
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“Impressionou-me a frase que
ouvi do Dr. João Goulão:
“O Objectivo da politica de
Portugal é combater a doença
e não os doentes”.
Fernando Henrique Cardoso

vos de reduzir os consumos, produção e tráfico, como ainda resultam em
documentados aumentos de violência relacionada com drogas, crises de
saúde pública e abusos dos direitos humanos.

Open Society Foundations
Activa em mais de 70 países, a Open Society Foundations trabalha
para construir democracias vibrantes e tolerantes em que os seus governos são responsáveis perante os seus cidadãos.
Trabalhando com comunidades locais, a Open Society Foundations
apoia a justiça e direitos humanos, a liberdade de expressão e o acesso
à saúde pública e à educação.

Elza Pais, deputada do Partido Socialista

Foi aqui enaltecido o papel da Elza Pais na iniciação de um
projecto que nasceu há dez anos, é reconhecido internacionalmente mas que continua a merecer algumas críticas por parte
de alguns quadrantes nacionais… Como avalia este facto?
Elza Pais (EP) – O meu papel foi muito modesto. O papel é, de
facto, dos técnicos e das pessoas que têm mantido esta estrutura,
que é muito importante. Temos hoje um modelo de referência, o que
é dito neste estudo, que enaltece Portugal por ter conseguido criar
uma política que foi sustentada em orientações técnicas e de peritos
nacionais e internacionais, sem desrespeito pelas recomendações
das Nações Unidas, o que não era fácil. Portanto, é toda essa estratégia que hoje está a ser posta em causa, algo que muito me
entristece, sobretudo para os utentes dessa estrutura, que são os
toxicodependentes, que tinham hoje um serviço com muita qualidade e profissionalismo. 80 por cento dos 38 mil casos que foram tratados nestas estruturas integradas, tiveram sucesso e, face a estes
números, só quem é cego não vê. E este Governo não está a querer
ver o evidente e, por questões meramente contabilísticas, está a
querer destruir uma estrutura eficaz. Ainda há bem pouco tempo,
recebemos uma delegação da Malásia no Parlamento, que quis per-

ceber como foi montada esta política em Portugal; no quadro do
Grupo Parlamentar Socialista também já recebemos deputadas dos
Verdes do Parlamento britânico… Portanto, não faz sentido… Tudo
isto pode introduzir recuos e retrocessos muito significativos, que se
traduzirão em falta de serviço com qualidade aos toxicodependentes
e às suas famílias, que são milhares de pessoas. Como dizia o Dr.
Vitalino Canas, estaremos a cometer um crime se, ao alterarmos
esta estratégia e aos desinvestirmos nesta política, deixarmos cair
no abandono muitas pessoas que precisam de tratamento ou de redução de riscos sem qualquer apoio subsequente. Estou expectante
mas sobretudo muito preocupada, daí que estejamos a questionar
o Governo, que não tem respondido na medida da especificidade
das perguntas que fazemos. Por outro lado, o Grupo Parlamentar
do Partido Socialista, tal como o do Partido Comunista, fez um requerimento para ouvirmos o Secretário de Estado, audição que foi
recusada pelo PSD e pelo CDS. Achamos incompreensível esta recusa de uma audição, o que nos impede de perceber melhor o que
está em jogo e, sobretudo, o que o Governo pretende através do
desmantelamento desta política. Para quê e o que virá depois são as
grandes questões em jogo… Até pode ser que venha alguma coisa
e que tenhamos que dar a mão à palmatória mas, sinceramente, não
me parece, dada a falta de diálogo. Quem pretende construir algo
positivo implica todos os actores sociais no processo dessa construção, o que não está a acontecer.
O que poderão os toxicodependentes e respectivas famílias
esperar do Grupo Parlamentar Socialista, num cenário em que
PSD e CDS têm maioria?
EP – Como é sabido, estamos muito limitados na acção política. O
Governo, com uma maioria no Parlamento a sustentar as suas políticas, fará o que muito bem entender relativamente à definição futura
das políticas que vier a desenhar. Como parlamentares, seremos
seguramente uma voz crítica, sempre que possível no contexto das
discussões no Parlamento e seremos uma voz que irá supervisionar
as mudanças que vierem a acontecer e que apontará as questões
e porá o dedo na ferida sempre que for caso disso. Mas o ideal
seria que daqui a uns anos não déssemos conta de que aquilo que
viermos a fazer a partir de agora não vai resultar. Não gostaria de
ter razão daqui a dois anos. Preferia que o actual Governo, face às
preocupações que estão em cima da mesa, não só dos políticos mas
sobretudo dos profissionais, que podem ajudar o Governo a introduzir mudanças que sejam consequentes, tenha em linha de conta
todas as mais-valias e a qualidade de uma política que tem vindo a
ser desenvolvida no nosso país de há dez anos a esta parte, baseada em orientações de peritos. Sabemos que estamos num momento
de austeridade mas existem modelos onde que se pode avançar sem
destruir esta estratégia, introduzindo lógicas de contenção sem se
introduzirem lógicas de destruição.
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“Portugal provou que uma
estratégia baseada no respeito
pela dignidade humana e no
direito à saúde pode aumentar a
segurança pública”.
Kasia Malinowska – Sempruch

Paula Santos, deputada do Partido Comunista

O que significa em termos políticos este reconhecimento internacional da política portuguesa sobre drogas?
Paula Santos (PS) - O reconhecimento internacional do nosso modelo é positivo, na medida em que a política portuguesa de combate à
toxicodependência se tem tornado um caso de estudo. Evidentemente,
entendemos que o Governo não tem valorizado este aspecto. Obviamente, a questão da consolidação e do alargamento desta política não passa
apenas por aí mas, de facto, há aqui uma desconsideração e desvalorização desta estratégia e dos resultados obtidos. Paradoxalmente, lá fora
reconhecem e, cá dentro, os actuais responsáveis políticos não reconhecem, o que nos preocupa profundamente, na medida em que os resultados alcançados demonstram que as opções políticas adoptadas e toda
a estratégia de intervenção, nas vertentes da prevenção, da dissuasão,
do tratamento, da redução de riscos e da reinserção foram acertadas e
correctas. Não existem dúvidas de que podemos fazer ainda melhor mas
o caminho não devia passar por desmantelar esta estratégia mas antes
eleger como base aquilo que foi positivo e tentar ir além. E o que vemos
é o contrário. Preocupa-nos igualmente o corte orçamental em cerca de
9 milhões e meio de euros face ao orçamentado em 2011 para o IDT,
o que terá naturalmente consequências ao nível das respostas para a
toxicodependência e para o álcool. Prevê-se um recuo da capacidade
de intervenção neste serviço público, que poderá resultar mais afastado
e menos capaz de intervir com profundidade junto das pessoas que têm
estes problemas.
Sabemos que questionou o Governo acerca do facto de as comunidades terapêuticas não estarem a receber há meses os fundos a
que têm direito ao abrigo dos contratos de convenção celebrados
com o ministério da saúde. Ainda hoje foi tornado público o encerramento de seis unidades devido a dificuldades financeiras… Já
recebeu alguma resposta por parte da tutela?
PS - A essa questão em concreto o Governo ainda não nos respon-

deu… Essa realidade é já reflexo do desinvestimento nas políticas de
combate à toxicodependência. Estamos a falar de um aspecto em que o
orçamento estava aprovado, as verbas estavam aprovadas e cabimentadas, tudo feito de acordo com os procedimentos da Administração Pública e a verdade é que foi consumido um conjunto de compromissos tendo
em conta o orçamento aprovado e, à última hora, o Governo tira o tapete
e coloca em causa o tratamento de utentes que necessitam do mesmo.
Mas devo referir que, nesta matéria, a exemplo de outras, o conjunto de
respostas que temos obtido por parte do Governo, é muito evasivo, não
fornecendo os elementos que lhe são solicitados. E o que tem dito é muito pouco. Sabemos que existe uma intenção mas ainda não conhecemos
o alcance dessas mesmas alterações.
O que poderão esperar as instituições, os toxicodependentes e
as suas famílias do Grupo Parlamentar do PCP nesta matéria?
PS - Da nossa parte, podem contar com todo o empenho do PCP para
acompanhar e continuar a intervir. Iremos defender a estratégia que foi
adoptada, com um conjunto de sugestões que poderemos fazer para o
seu melhoramento mas, no essencial, toda esta articulação e as opções
políticas dentro das várias respostas, um maior investimento que resulte
no reforço da capacidade de resposta por parte do IDT serão questões
pelas quais nos continuaremos a bater porque consideramos ser o rumo
acertado, com aliás o demonstram os resultados.

Richard Branson, Presidente, fundador do Grupo Virgin e membro da Global Commission on Drug Policy

“Portugal disponibiliza um valioso estudo de caso”
Richard Branson felicitou Portugal pelo sucesso nas suas políticas
de combate às drogas nos últimos 10 anos.
“Há dez anos, o Governo Português respondeu à preocupação
pública generalizada em relação à medicação, rejeitando a abordagem “guerra contra as drogas” e posse de drogas, optou pela medida
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A experiência portuguesa de dez anos demonstra claramente
que é tempo de acabar com a guerra contra as drogas no mundo
inteiro. Temos de parar de criminalizar os toxicodependentes. A
saúde e o tratamento devem ser oferecidos aos dependentes, não a
prisão. Más políticas de drogas afectam centenas de milhares de
indivíduos e comunidades em todo o mundo.”
“descriminalizar”. Com esta postura, a resposta para os dependentes
mudou, isto é, em vez de serem encarados pela sociedade como criminosos, passaram a ser tratados como pacientes.
Agora, com uma década de experiência, Portugal disponibiliza um
valioso estudo de caso de como a descriminalização juntamente com
estratégias baseadas em evidências pode reduzir o consumo de drogas, da dependência, da reincidência e da infecção pelo HIV.
Para Richard Branson é urgente que os outros países estudem o
caso português, que reconhece ser um modelo de excelência e, que
os outros países ainda não se atreveram a pôr em prática.
Em 2001, Portugal tornou-se o primeiro país europeu a abolir oficialmente todas as sanções penais pela posse de drogas, incluindo a
cannabis, a cocaína, a heroína e as metanfetaminas.
Alguns críticos, declararam que descriminalizar abriria o país para
os “turistas das drogas” e intensificaria o problema de droga em Portugal, os resultados de um relatório recentemente realizado e encomendado pelo Instituto Cato sugerem o contrário.
Cinco anos após a descriminalização, o uso de drogas ilícitas entre
os adolescentes em Portugal diminuiu e, as taxas de novas infecções
por HIV, causadas pela partilha de agulhas sujas caiu, enquanto o
número de pessoas que procuram tratamento para a dependência de
drogas mais do que duplicou.
Ou seja, permitiu que o Governo Português gerisse e controlasse o
problema muito melhor do que qualquer outro país ocidental.
Em comparação com a União Europeia e os EUA, os números de
uso de drogas Portugal são impressionantes.

Após a descriminalização, Portugal tem a mais baixa taxa de sempre de consumo de cannabis em pessoas com mais de 15 na UE:
10%. Comparativamente, nos Estados Unidos em pessoas com mais
de 12: 39,8%, isto é, proporcionalmente, mais americanos têm usado
cocaína do que os portugueses usam cannabis.
Os relatórios do Cato, entre 2001 e 2006 em Portugal indicam que
as taxas de consumo de qualquer droga ilegal, entre os alunos do
sétimo ao nono ano caiu de 14,1% para 10,6%. O consumo de drogas
em adolescentes mais velhos também diminuiu. E, no consumo de
heroína entre os 16-18 anos de idade caiu de 2,5% para 1,8%.
Novas infecções pelo HIV em dependentes caiu 17% entre 1999 e
2003.
O número de mortes relacionado com a heroína e drogas similares
caiu mais de metade.
O número de pessoas que estão a ser tratadas com metadona e
buprenorfina para dependência de drogas subiu para 14.877 depois
da descriminalização.
A experiência portuguesa de dez anos demonstra claramente que
é tempo de acabar com a guerra contra as drogas no mundo inteiro.
Temos de parar de criminalizar os toxicodependentes. A saúde e o
tratamento devem ser oferecidos aos dependentes, não a prisão. Más
políticas de drogas afectam centenas de milhares de indivíduos e comunidades em todo o mundo. Precisamos providenciar ajuda médica
para aqueles que têm consumos problemáticos e não, uma retribuição
criminal.”

Conferência Internacional: Modelos de regulação de drogas

A experiência
portuguesa no
contexto europeu
A Escola de Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade do
Porto realizou, no passado dia 10 de Novembro de 2011, uma conferência internacional subordinada ao tema Modelos de Regulação de Drogas: a
experiência portuguesa no contexto europeu. A realização do evento, que
contou com a presença de investigadores nacionais e estrangeiros de reconhecido mérito na temática, serviu para assinalar os 10 anos da entrada
em vigor da Lei de Descriminalização do Consumo de Drogas em Portugal
(Lei Nº 30/2000 de 29 de Novembro com efeitos a partir de 01 de Julho de
2001). O encontro proporcionou a análise da experiência portuguesa em
termos teóricos e empíricos, bem como a sua comparação com as experiências internacionais. Cândido da Agra, Director da Faculdade de Direito da
Universidade do Porto e Jorge Quintas, da Escola de Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade do Porto foram os dois principais mentores
do evento, em que foram abordados temas como A experiência portuguesa
de descriminalização do consumo de drogas: formas de saber, estratégias
de regulação e intersubjectividade; A Criminalização do Consumo de drogas: avanços e resistências; Velhos fenómenos, novos paradigmas: que
inovações no mundo das drogas?; Increasing punitiveness, sharper penal
punishment – does it help?.
Durante o encontro, Jorge Quintas divulgou alguns dados empíricos obtidos a partir de um estudo que versou a experiência portuguesa de descriminalização do consumo de Drogas. Após um momento de debate, o encontro
terminaria com a realização de uma mesa redonda que contou com a presença dos membros da ex-comissão para a Estratégia Nacional de Luta
Contra a Droga de 1998. João Goulão moderou a sessão, que contou ainda com as participações de Alexandre Quintanilha, do Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto, de António Lourenço
Martins, do Supremo Tribunal de Justiça, de Cândido da Agra, da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, de Joaquim Rodrigues, do Grupo
Pompidou do Conselho da Europa e de Júlio Machado Vaz, do Instituto de
Ciências Biomédicas de Abel Salazar, Universidade do Porto.

Estudo revela que o balanço
da descriminalização é positivo
Jorge Quintas, que apresentou um estudo sobre a experiência portuguesa de descriminalização do consumo de drogas considerou, à margem da
Conferência, que os resultados obtidos traduzem as mais optimistas expectativas, defendendo assim a não alteração de uma lei iniciada há dez anos.
Dados que permitem ao docente na Escola de Criminologia da Faculdade
de Direito da Universidade do Porto defender que “o modelo português,
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apesar de já ter sido introduzido há uma década, continua a ser um dos
mais inovadores do mundo”, tese corroborada por um especialista belga e
outro francês convidados para a conferência.
“Há outras experiências de descriminalização no mundo, mas de todas
as drogas não há muitas. E da forma que foi feita, é realmente inovadora”,
defende Jorge Quintas, argumentando que a Lei de Descriminalização do
Consumo de Drogas em Portugal, aplicada em 01 de julho de 2001, tem
cumprido os seus objectivos, sem que tal tenha traduzido qualquer aumento
de consumos, ao contrário do que inicialmente temia a população: “Havia
quem apontasse esses receios e até fenómenos de turismo para consumos
sem perseguição legal e, obviamente, isso não aconteceu”, constatou.
Fazendo uma retrospectiva sobre a primeira década do pós-descriminalização, Jorge Quintas apontou algumas evoluções que considera “extremamente positivas”, sobretudo no que concerne às consequências do consumo e no consumo problemático, que, de acordo com o autor, “se encontra
numa curva decrescente”.
Jorge Quintas assinalou ainda que, “embora não seja o mais problemático, o consumo de cannabis mantém-se, percentualmente, como o mais
relevante”.
Confrontado sobre uma possível relação entre o actual contexto de crise
e uma maior propensão para os consumos, Jorge Quintas admitiu que “algumas pessoas em dificuldades poderão ter mais propensão” para entrar
na toxicodependência, mas reiterou a convicção de que não se registarão
grandes alterações nos indicadores globais de consumos.
Aludindo à extinção do Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT)
de Portugal, Jorge Quintas alertou para a previsibilidade de essa opção política traduzir no futuro “um retrocesso”.
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Sinais de estabilidade
contrastam com
novas ameaças

O Relatório anual 2011: a evolução do fenómeno
da droga na Europa é «um relatório de contrastes»,
afirma a agência da UE de informação sobre droga
(OEDT). Lançado no passado dia 15 de Novembro,
em Lisboa, o relatório revela que o consumo de droga se mantém relativamente estável na Europa, verificando-se alguns sinais positivos de que o consumo
de cocaína já terá atingido o seu pico máximo e de
que o consumo de cannabis continua a baixar entre
os jovens. Contudo, os sinais de estabilidade de algumas das drogas mais conhecidas são contrariados
por novas ameaças. O relatório analisa a evolução do
mercado de drogas sintéticas, o rápido surgimento
de novas drogas e o policonsumo generalizado de
drogas. Ao apresentar esta apreciação anual feita
pela agência, o Director do OEDT, Wolfgang Götz,
alertou que «as políticas de luta contra a droga e as
respostas europeias têm de ser adaptadas aos desafios da próxima década».
Cocaína: terá a bolha rebentado?
Ao longo da última década, a cocaína estabeleceu-se como a droga
estimulante ilícita mais frequentemente consumida na Europa, embora
a maioria dos consumidores esteja concentrada num número restrito de
países ocidentais da UE.
Cerca de 14,5 milhões de europeus (15–64 anos) experimentaram cocaína pelo menos uma vez na vida, tendo cerca de 4 milhões consumido
esta droga no último ano. Contudo, novos dados apresentados permitem
questionar se a sua popularidade não terá já atingido o seu pico máximo.
Inquéritos recentes sobre o consumo de cocaína revelam alguns sinais positivos nos países mais afectados. A Dinamarca, a Espanha, a Itália e o Reino Unido, por exemplo – quatro dos cinco países com os níveis
de consumo mais elevados – revelam alguma diminuição do consumo de
cocaína no último ano entre os jovens adultos (15–34 anos), reflectindo
a tendência observada no Canadá e nos Estados Unidos. Inquéritos recentes em contextos recreativos, realizados em alguns países, também
revelaram uma diminuição do consumo de cocaína.
«O encargo financeiro associado ao consumo regular de cocaína pode
torná-lo uma opção menos atractiva nos países em que a austeridade
está agora na ordem do dia», afirma o relatório. O preço médio de venda
a retalho da cocaína na maioria dos países da UE varia entre os 50 e os
80 euros por grama. A «imagem positiva» desta droga, associada a um
estilo de vida abastado está também a ser posta em causa pelo crescente reconhecimento dos problemas relacionados com a cocaína (por
exemplo, emergências hospitalares, procura de tratamento e mortes).
Cerca de 17 % dos consumidores de droga que iniciaram tratamento
especializado, identificam a cocaína como a sua droga principal. Além

disso, registam-se anualmente na Europa cerca de mil mortes relacionadas com a cocaína. O consumo de cocaína e o consumo episódico de
grandes quantidades de álcool («binge drinking») estão frequentemente
associados. Estudos recentes revelam que mais de metade dos consumidores dependentes de cocaína em tratamento era também dependente de álcool. Os Estados-Membros estão agora a comunicar melhores
respostas terapêuticas e experiências positivas no tratamento de consumidores problemáticos de cocaína.
O número de apreensões de cocaína continua a aumentar na Europa
(de 56 000 em 2004 para cerca de 99 000 em 2009), mas o volume apreendido e a pureza da droga diminuíram consideravelmente nos últimos
anos. A quantidade total de cocaína interceptada na Europa atingiu o seu
pico em 2006 e, desde então, diminuiu para metade, estimando-se em
49 toneladas a quantidade de cocaína apreendida em 2009. As rotas de
tráfico através da África Ocidental poderão estar em declínio, mas existem indícios de um aumento da actividade na Europa Oriental.

Cannabis — análise da tendência decrescente
Cerca de 78 milhões de europeus – um em cada cinco adultos com
idades compreendidas entre 15 e 64 anos – experimentaram cannabis
pelo menos uma vez na vida, tendo 22,5 milhões consumido esta droga
no último ano. Isto continua a fazer da cannabis a droga ilícita mais frequentemente consumida na Europa. Contudo, os dados europeus mais
recentes confirmam a tendência geral para a estabilização ou o decréscimo do consumo de cannabis entre os jovens adultos (15–34 anos) referida em Relatórios anuais anteriores do OEDT. Inquéritos realizados
junto de jovens em idade escolar (15–16 anos) reflectem este declínio
(Health behaviour in school-aged children [Comportamentos de saúde
dos jovens em idade escolar]/Inquérito HBSC 2006/2010).
A diminuição do consumo de tabaco pode estar a exercer alguma influência sobre as tendências do consumo de cannabis na Europa, onde
as duas substâncias são geralmente consumidas em conjunto. Uma
comparação entre os dois últimos inquéritos escolares ESPAD (2003 e
2007) realizados em 23 países da UE revelou uma diminuição global
do consumo de tabaco (de 33 % para 28 %) e do consumo de cannabis
(de 9 % para 7 %) no último mês. Outras explicações possíveis incluem
o estilo de vida, a moda, a substituição por outras drogas e as atitudes
actuais face à droga. Um inquérito Eurobarómetro publicado pela Comissão Europeia em Julho de 2011 revelou que o consumo regular de cannabis é classificado como sendo de «alto risco» para a saúde por 67 %
dos jovens inquiridos (15–24 anos). A influência que as alterações nas
políticas de luta contra a droga exercem sobre o consumo de cannabis é
uma questão muito debatida. Os dados apresentados no relatório não revelam uma associação clara entre as alterações recentes na legislação
em matéria de droga e os níveis de consumo de cannabis.
O consumo regular de cannabis na Europa continua a ser um motivo
de preocupação: cerca de 9 milhões de jovens europeus (15–34 anos)
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consumiram cannabis no último mês. Os jovens do sexo masculino parecem correr um maior risco de se tornarem consumidores frequentes de
cannabis, factor que pode ser combatido em actividades de prevenção
direccionadas.
A apetência da Europa pela cannabis reflecte-se em apreensões anuais de cerca de 700 toneladas (aproximadamente 600 toneladas de resina de cannabis e 100 toneladas de cannabis herbácea). Ao longo da
última década, as políticas europeias de combate à cannabis tenderam
a direccionar os esforços da aplicação da lei mais para os traficantes
do que para os consumidores. No entanto, as infracções relacionadas
com o consumo de cannabis continuam a aumentar, o que sugere uma
possível disparidade entre as políticas e a prática.

Drogas sintéticas — um mercado
cada vez mais complexo
Relatórios anuais anteriores do OEDT mostraram como os fornecedores de alternativas legais às drogas ilícitas se mantêm um passo à
frente do controlo da oferta ao disponibilizarem rapidamente novas alternativas aos produtos proibidos. O relatório revela um jogo do gato e do
rato semelhante no domínio dos precursores, os químicos utilizados para
fabricar drogas ilícitas.
As drogas sintéticas, incluindo o ecstasy (MDMA, MDEA e MDA) e as
anfetaminas, são fabricadas ilegalmente na Europa a partir de substâncias químicas precursoras importadas. O relatório revela como os fabricantes estão a utilizar técnicas sofisticadas para contornar a legislação
destinada a impedir a difusão destes precursores. Entre estas técnicas
incluem-se a sintetização dos precursores a partir dos denominados
«pré-precursores» ou o disfarce dos precursores em substâncias químicas não controladas, reconvertendo-os depois da importação.
As recentes flutuações registadas no mercado de ecstasy europeu
são ilustrativas deste fenómeno. Após a adopção de medidas bem-sucedidas para limitar o desvio do precursor do MDMA, o PMK, afigura-se agora que os fabricantes estão a utilizar uma série de pré-precursores, incluindo o safrolo, como matérias-primas na síntese do MDMA.
Em 2009/2010, foram apreendidos cerca de 1 050 litros de safrolo e de
óleos ricos em safrolo, a maior parte dos quais na Lituânia.
Após a escassez de MDMA nos compridos de ecstasy relatada nos
dois últimos Relatórios anuais do OEDT, existem agora sinais de que
esta tendência poderá estar a inverter-se. Relatórios recentes revelam
uma disponibilidade crescente do MDMA – por exemplo, foram encontrados compridos de ecstasy com um teor elevado de MDMA nos Países Baixos, o país mais estreitamente associado à produção de ecstasy.
Cerca de 11 milhões de europeus experimentaram ecstasy pelo menos uma vez na vida, tendo 2,5 milhões consumido esta droga no último
ano. E cerca de 12,5 milhões de europeus (15–64 anos) experimentaram anfetaminas pelo menos uma vez na vida, tendo cerca de 2 mi-
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lhões consumido esta droga no último ano. Os dados relativos à tendência verificada nos últimos cinco anos mostram que o consumo de
ecstasy e de anfetaminas no último ano entre os jovens adultos (15–34
anos) mantém-se globalmente estável ou está em declínio.
A Europa continua a ser o principal produtor de anfetamina do mundo. O consumo e a oferta significativos de metanfetaminas na Europa
estão historicamente restringidos à República Checa e à Eslováquia.
Contudo, como revelado em Relatórios anuais anteriores, a disponibilidade das metanfetaminas parece estar a aumentar em partes do Norte
da Europa (por exemplo, Noruega, Suécia e Letónia), onde pode estar
a substituir parcialmente a anfetamina.

Rápido aparecimento de novas drogas e crescente
interacção entre as alternativas legais às drogas ilícitas («legal highs») e os mercados de drogas ilícitas
O rápido aparecimento de novas substâncias psicoactivas não controladas (frequentemente vendidas como «drogas lícitas»/«legal highs») representa um desafio crescente, tanto na Europa como a nível
internacional. Após o recorde de 41 novas drogas notificadas ao OEDT
e à Europol em 2010 (comparativamente a 24 em 2009), dados preliminares para 2011 apresentados hoje revelam que não existem sinais de
declínio. Até à data, foram notificadas em 2011, 39 substâncias através
do sistema de alerta rápido europeu. As medidas destinadas a identificar novas substâncias são cada vez mais pró-activas – mais de 150
substâncias são agora vigiadas através do sistema de alerta rápido.
O mais recente estudo selectivo do OEDT sobre os retalhistas online
de «legal highs» (Julho de 2011) identificou um recorde de 600 lojas online que alegadamente vendem produtos psicoactivos e revelou a disponibilidade de uma vasta variedade de novos produtos. Existem mais
sítios Internet que parecem usar de prudência por meio de restrições
nas entregas ou de declarações de exoneração de responsabilidade e
de avisos (por exemplo, sanitários, jurídicos).
Hoje em destaque está a crescente interacção entre as «legal highs» e os mercados de drogas ilícitas. As substâncias psicoactivas
não controladas (por exemplo, misturas de catinonas, piperazinas ou
fenetilaminas) podem ser vendidas no mercado ilícito em comprimidos
semelhantes ao ecstasy, enquanto a droga controlada PMMA foi recentemente identificada em alguns produtos vendidos como «drogas
lícitas». A mefedrona, uma droga que está a ser colocada sob controlo
na UE, parece ser transversal aos dois mercados, sendo simultaneamente vendida online como «legal high» e, em alguns países, através
das mesmas redes ilícitas utilizadas para drogas como o ecstasy e a
cocaína.
A rápida disseminação de novas drogas está a forçar os Estados-Membros a repensar e rever algumas das suas respostas tradicionais ao problema da droga. Em 2010, a Irlanda e a Polónia aprovaram ra-
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pidamente leis para limitar a venda livre de substâncias psicoactivas não
controladas ao abrigo da legislação em matéria de droga. Outros países
responderam por meio da legislação existente em matéria de protecção
da saúde ou de medicamentos. A Comissão Europeia está actualmente
a rever o modo como a Europa actua e controla as novas substâncias
para assegurar que as respostas se mantêm actualizadas e adequadas
ao seu objectivo.
«O mundo em rápida evolução e cada vez mais interligado em que
vivemos reflecte-se num mercado de droga cada vez mais dinâmico e
interligado que se afigura rápido a adaptar-se quer às ameaças, quer às
oportunidades», afirmou Wolfgang Götz no lançamento de hoje. «Este
facto reflecte-se não só no número de novas substâncias que aparecem
no mercado, como também na sua diversidade e na forma como são
produzidas, distribuídas e comercializadas».
«Necessitamos de uma estratégia proactiva que nos permita identificar
rapidamente as novas drogas e as tendências emergentes para podermos
antecipar as suas potenciais implicações. Necessitamos também de coordenar as nossas respostas em toda a Europa, pois, se não o fizermos,
é provável que os esforços nacionais individuais se revelem ineficazes.
Estes dois factores são cruciais para mantermos o controlo deste jogo do
gato e do rato em rápida evolução», concluiu o Director do OEDT.

Mais de metade dos europeus
que iniciam tratamento são heroinómanos
O consumo de heroína continua a ser responsável pela maior parte
das doenças e mortes relacionadas com a droga na União Europeia. A
agência da UE de informação sobre droga (OEDT) estima que existam
mais de 1,3 milhões de consumidores regulares de opiáceos na UE e
na Noruega. Cerca de metade (51%) dos consumidores de droga que
iniciam um tratamento especializado na Europa refere os opiáceos como
droga principal.
Os dados mais recentes mostram que os níveis de consumo regular
de opiáceos se mantêm relativamente estáveis na Europa. No entanto, e
apesar destes indícios, «as características do problema do consumo de
opiáceos na Europa estão a mudar», afirma a agência. Os utentes em
tratamento por consumo problemático de opiáceos são mais velhos, os
consumidores que injectam a droga são em menor número e sabe-se
que estão a ser consumidos outros opiáceos que não a heroína em algumas zonas da Europa. Destacam-se igualmente a evolução do mercado
da heroína e as novas preocupações com a possibilidade de surgirem
surtos de VIH entre os consumidores de droga injectada, sobretudo em
comunidades marginalizadas.
A prevalência média do consumo problemático de opiáceos na UE e
na Noruega (entre 3,6 e 4,4 casos por 1000 adultos com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos) é ligeiramente inferior à da Austrália
(6,3), dos EUA (5,8) e do Canadá (5,0), e muito menor do que na Rússia
(16) e na Ucrânia (10–13).

Os consumidores de droga injectada são dos que correm maiores riscos de sofrer problemas de saúde devido ao consumo de droga, tais
como as infecções transmitidas por via sanguínea (por exemplo, VIH/
SIDA, hepatite B e C) e overdoses. Na maioria dos países europeus, o
consumo por via endovenosa está sobretudo associado aos opiáceos,
embora em alguns países esteja associado às anfetaminas.
Os níveis de consumo de droga injectada entre os consumidores de
opiáceos que iniciam o tratamento variam consideravelmente consoante
os países, entre menos de 10% nos Países Baixos e mais de 90% na
Letónia e na Lituânia. Contudo, os dados relativos aos utentes em tratamento indicam uma diminuição global do consumo de opiáceos na forma
injectável (sobretudo de heroína) na Europa. Uma análise de tendências
feita ao longo de cinco anos entre os consumidores de heroína que iniciam o tratamento mostra que a percentagem dos que afirmam injectar
a droga está a diminuir na maioria dos países europeus. Além disso, os
dados mais recentes indicam que menos de metade (40%) dos utentes
que iniciam o tratamento devido a problemas com opiáceos injecta droga
regularmente.

Preocupação crescente com os opiáceos sintéticos
O abuso de outros opiáceos que não a heroína está a aumentar na
Austrália, no Canadá e nos EUA. A maioria dessas substâncias é utilizada em medicina, sob a forma de analgésicos (por exemplo, morfina,
fentanil e codeína) ou de drogas de substituição no tratamento da dependência de heroína (metadona e buprenorfina). O relatório realça a falta
de informação e a necessidade de aumentar a monitorização do abuso
destes produtos na Europa, expressando também preocupação a respeito de informações sobre o consumo de opiáceos sintéticos produzidos
de forma ilícita.
Alguns países da Europa referem que os opiáceos sintéticos substituíram a heroína no mercado. Na Estónia, três quartos dos utentes que
iniciam o tratamento da toxicodependência já indicam o fentanil como
droga principal. Vários outros países, principalmente os Estados-Membros da Europa Oriental, comunicaram também o consumo de fentanil.
É provável que esta droga (um opiáceo sintético consideravelmente mais
potente do que a heroína e particularmente associado à ocorrência de
overdoses), seja produzida de forma ilícita, julgando-se que os locais
de produção mais importantes estejam localizados em países limítrofes
da UE. Na Finlândia, a buprenorfina é a droga principal mais frequentemente referida pelos utentes que iniciam o tratamento. Actualmente,
na Europa, cerca de 5% dos utentes que iniciam o tratamento devido a
problemas de droga declaram ter como droga principal outros opiáceos
que não a heroína, uma percentagem correspondente a cerca de 20 000
doentes.

Perturbações no fornecimento
de heroína à Europa: nova análise
O relatório analisa a disponibilidade da heroína nas ruas da Europa e
as razões da recente instabilidade observada no mercado. «É provável
que uma conjugação de factores tenha contribuído para perturbar o fornecimento de heroína a algumas zonas da Europa, causando uma escassez, ainda que conjuntural, em alguns mercados», afirma o relatório.
Segundo a informação recebida, a disponibilidade de heroína diminuiu
acentuadamente em vários países, no final de 2010 e início de 2011, e
de forma particularmente evidente na Irlanda e no Reino Unido. Noutros,
como a Itália, a Eslovénia, a Rússia e a Suíça, é possível que essa escassez também se tenha feito sentir, embora a sua amplitude seja menos
clara. Há países, porém, onde a oferta de heroína não foi afectada.
Entre as possíveis explicações apresentadas para a aparente falta de
heroína na Europa figuram as seguintes: o desvio da droga para mer-
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cados asiáticos, uma redução da produção de ópio no Afeganistão em
2009, e o míldio das papoilas que afectou as principais províncias produtoras afegãs em 2010. Contudo, uma análise recente dos dados sugere
que a cooperação bem sucedida entre as forças policiais turcas e da UE
terá desempenhado um papel importante. A agência realça as dificuldades em monitorizar a disponibilidade de droga na Europa e a necessidade de compreender melhor o modo como a produção de ópio influencia
os mercados de consumo. Este aspecto é particularmente importante
à luz do último 2011 Afghanistan Opium Survey (Outubro de 2011) do
UNODC, que indica um aumento da produção afegã.

Mortes por overdose: apenas a ponta do icebergue?
Na UE e na Noruega registaram-se, em 2009, mais de 7 600 overdoses fatais, estando os opiáceos associados à maioria delas. Segundo a
agência, muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas.
Todavia, os estudos sugerem que as mortes por overdose podem ser
apenas a ponta do icebergue. Numa análise específica sobre a mortalidade relacionada com a droga, publicada em paralelo com o relatório
de hoje, o OEDT estima, pela primeira vez, que poderão ser cerca de
10 000 a 20 000 os consumidores problemáticos de opiáceos que morrem, por ano, na Europa, sobretudo devido a overdoses, mas também
por outras causas (por exemplo, doenças, suicídio, traumatismos, etc.).
As vítimas são, na sua maioria, do sexo masculino e têm, em média, 35
anos. A análise examina o «excessivo nível de mortalidade» observado
entre os consumidores regulares de opiáceos (risco de morte em comparação com a população em geral) e conclui que eles correm um risco de
morte 10 a 20 vezes superior ao da população da mesma faixa etária e
do mesmo sexo que não consome droga. O relatório salienta o papel que
os serviços, sobretudo o tratamento de substituição de opiáceos, podem
desempenhar no salvamento de vidas e na redução dos custos humanos
dos problemas de droga a longo prazo.
«A redução da mortalidade e da morbilidade causadas pelo consumo
de droga é um objectivo fulcral das políticas europeias neste domínio»,
afirma o Relatório anual. Em alguns países, estão a ser avaliados programas direccionados para os períodos considerados de risco para os
consumidores de opiáceos (por exemplo, a saída da prisão e o abandono do tratamento). As intervenções inovadoras neste domínio, como
a formação sobre overdoses e a dispensa de doses de naloxona (que
bloqueia os efeitos dos opiáceos) para uso domiciliário estão a tornar-se
mais comuns na UE.

Risco de surtos de VIH entre os
consumidores de droga injectada
Na última década, a União Europeia obteve grandes progressos no
combate à infecção por VIH entre os consumidores de droga injectada,
incluindo uma maior disponibilidade de medidas de prevenção, tratamento e redução dos danos. Os últimos dados europeus mostram que o ín-
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dice médio de novos casos de infecção pelo VIH notificados continua a
diminuir na Europa, tendo atingido um novo valor mínimo de 2,85 casos
novos por milhão de habitantes (no total, cerca de 1300 casos). Neste
aspecto, a situação geral da UE é positiva tanto em relação ao contexto
mundial como ao contexto europeu mais amplo. No entanto, o relatório
deste ano revela novos elementos preocupantes.
A epidemia de VIH entre os consumidores de droga injectada continua
a constituir um grave problema de saúde pública para muitos países vizinhos da UE. Além disso, a sobrecarga que a crise económica está a
impor aos orçamentos dos serviços de tratamento da toxicodependência
também poderá pôr em risco a capacidade dos países para fornecerem
respostas adequadas às pessoas que correm maior risco de infecção.
«Nos últimos dez anos, uma abordagem proactiva, pragmática e cientificamente fundamentada produziu verdadeiros progressos na redução
da infecção por VIH relacionada com a droga, em toda a UE», afirma
hoje Wolfgang Götz, Director do OEDT. «Não podemos esquecer, todavia, que o consumo de droga injectada ainda é responsável por mais de
2 000 mortes relacionadas com o VIH/SIDA na UE, por ano».
Tendo em conta os problemas com que muitos países da UE estão
confrontados, Wolfgang Götz salienta a necessidade de manter a vigilância neste domínio: «Os decisores políticos não devem afrouxar a sua
atenção em relação a este objectivo primordial de saúde pública, sobretudo porque é possível que tenham voltado a existir condições para
futuros surtos da doença relacionados com a droga em alguns Estados-Membros. Os dados históricos mostram claramente que, sem intervenções eficazes, a infecção por VIH pode propagar-se com rapidez, e
fá-lo efectivamente, entre as pessoas que consomem droga injectada».
Em Julho de 2011, a Grécia — que é, tradicionalmente, um país com
uma baixa prevalência do VIH — comunicou um grande surto de novas
infecções por VIH entre consumidores de droga injectada (170 casos na
altura em que o relatório foi redigido). Além disso, o número de novos casos de infecção notificados aumentou recentemente na Bulgária, Estónia
e Lituânia, o que indica que, em alguns países, subsiste a possibilidade
de ocorrerem surtos de VIH entre os consumidores de droga injectada. Uma reunião de peritos do OEDT recentemente realizada (Outubro
de 2011) identificou também um aumento das infecções pelo VIH entre
consumidores de droga na Roménia e uma evolução preocupante dos
factores de risco na Hungria.
O índice notificado de novos casos de infecção pelo VIH diagnosticados (por milhão de habitantes) em 2009 relacionado com o consumo
de droga injectada manteve-se relativamente elevado na Estónia (63,4),
Lituânia (34,9), Letónia (32,7), Portugal (13,4) e Bulgária (9,7).

Cerca de 700 mil pessoas
em tratamento de substituição na Europa
Estima-se que, em 2009, cerca de 1,1 milhões de europeus tenham
recebido tratamento devido a problemas de consumo de drogas ilícitas
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Celebra-se este ano o quinquagésimo aniversário da assinatura, nas Nações Unidas, da Convenção Única sobre Estupefacientes, pedra angular do sistema internacional de controlo da droga. Ao apresentarmos a nossa avaliação anual
da evolução do fenómeno da droga na Europa, é difícil não
ficarmos impressionados pela amplitude que essa evolução
assumiu ao longo do último meio século.
Os complexos problemas de droga com que estamos actualmente confrontados na Europa dependem de muitos factores e não estão isolados em termos sociais ou geográficos.
O nosso relatório reconhece este facto, bem como a necessidade de ter em conta a evolução cultural em geral e as tendências globais, uma vez que, quer uma quer outras, podem
ter implicações profundas nos padrões de consumo de droga
e nos danos consequentes que temos de enfrentar. As dificuldades económicas por que muitos países europeus estão actualmente a passar, e que já se fazem sentir na crescente dificuldade de prover aos orçamentos dos serviços, também fazem
parte do contexto em que ele se insere. Os progressos no domínio das tecnologias da informação transformaram quase todos
os aspectos da vida contemporânea e, por isso, não é de admirar que vejamos agora o seu impacto no fenómeno da droga.
Observamo-lo concretamente não só no modo como as drogas são comercializadas e vendidas, mas também no surgimento
de novas oportunidades de prevenção e tratamento. O mundo mais homogéneo onde vivemos é crescentemente explorado
pela criminalidade organizada, que apenas vê nas drogas um tipo de mercadoria ilícita entre outros. Também neste caso é
importante adoptar uma perspectiva global, uma vez que as repercussões do consumo de droga na Europa não cessam nas
nossas fronteiras. É disto exemplo a forma como os resultados dos esforços da União Europeia para apoiar o desenvolvimento
social nos países vizinhos são postos em risco pela alteração das rotas de tráfico de droga, que comprometem o crescimento
de instituições democráticas frágeis e fomentam práticas corruptas.
É importante reconhecer que o presente relatório foi feito em colaboração com outras entidades e queremos expressar
aqui o nosso apreço por todos aqueles que contribuíram para o elaborar. O relatório só é possível, muito em especial, graças ao trabalho árduo e à dedicação dos nossos parceiros da rede Reitox de pontos focais nacionais e dos peritos de toda a
Europa que contribuíram para a sua análise. Somos igualmente devedores de outras agências europeias e internacionais no
que respeita à análise que facultaram. A nossa função não se resume, porém, a coligir as informações fornecidas por outros:
compete-nos apresentar uma análise cientificamente sólida e independente do fenómeno da droga na Europa e, para tal,
temos de interpretar dados muitas vezes incompletos. As análises do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência baseiam-se, por isso, em vários indicadores e adoptam uma atitude prudente. As conclusões extraídas de um conjunto
de dados devem ser confirmadas por outras fontes de informação e assumimos sem complexos o conservadorismo da nossa
interpretação quando as informações são insuficientes. No entanto, a qualidade, quantidade e comparabilidade dos dados
disponíveis sobre a situação do fenómeno da droga na Europa continuam a aumentar, o que, só por si, constitui um verdadeiro avanço e mostra como a cooperação e as acções coordenadas são importantes na União Europeia. Por último, o presente
relatório anual não deve ser considerado isoladamente, mas sim no âmbito do nosso pacote global de relatórios anuais. No
boletim estatístico que o acompanha podem consultar-se os dados em que a nossa análise se baseia, bem como extensas notas
metodológicas. Em publicações sobre temas mais específicos, ligadas ao relatório deste ano, também analisamos pormenorizadamente as seguintes questões: os custos e o financiamento do tratamento da toxicodependência, as orientações sobre
a prestação de cuidados, o mercado de cannabis e a mortalidade global atribuível ao consumo de droga. As informações
específicas de cada país estão disponíveis em relatórios nacionais aprofundados e em sínteses por país que podem ser consultadas na Internet. Os nossos relatórios pretendem ser acessíveis ao leitor comum, estrategicamente orientados para servir
o nosso público e suficientemente pormenorizados para atender às necessidades de investigadores, estudantes e cientistas.
Independentemente da perspectiva dos leitores, esperamos que o nosso trabalho aumente a sua compreensão da situação
europeia neste domínio. A nossa missão é essa, mas além disso acreditamos que uma tal compreensão é indispensável para
se desenvolverem políticas e respostas eficazes em matéria de luta contra a droga.
João Goulão, Presidente do Conselho de Administração do OEDT
Wolfgang Götz, Director do OEDT
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dores problemáticos de droga existentes na Europa tem
acesso a tratamento de substituição, um nível comparável aos registados na Austrália e nos Estados Unidos e
superior ao registado no Canadá. A China comunica níveis muito mais baixos e a Rússia, apesar de ter o maior
número estimado de consumidores problemáticos de
opiáceos, ainda não introduziu esse tipo de tratamento.

Custos do tratamento e garantia de qualidade através de orientações
Na actual conjuntura financeira, é prioritário assegurar
a mais elevada qualidade e os melhores resultados do
tratamento com os menores custos possíveis. Um tema
específico do OEDT hoje publicado sustenta que o tratamento é economicamente vantajoso do ponto de vista social. A análise faz um levantamento das principais
fontes de financiamento para o tratamento da toxicodependência numa série de países europeus e resume os
dados disponíveis sobre esta questão.
Também é hoje publicada uma análise das linhas
orientadoras para o tratamento da toxicodependência.
A análise mostra que quase todos os países europeus
já dispõem desse tipo de linhas orientadoras, facto revelador de um crescente empenho no desenvolvimento
de práticas cientificamente fundamentadas neste domínio. Foram identificados mais de 140 conjuntos de linhas
orientadoras de toda a Europa, em 23 línguas europeias.
Essas linhas orientadoras estão, em grande medida,
centradas no tratamento de substituição de opiáceos e
pretendem ajudar os profissionais do sector a fazerem
escolhas bem fundamentadas.
Wolfgang Götz afirma que «o nosso relatório mostra
claramente a importância de uma cooperação e coordenação europeias no domínio da droga. Constatamos
essa importância em muitos domínios: a partilha de informações e as acções conjuntas estão a produzir um
impacto crescente nos mercados da cocaína e da heroína e o desenvolvimento das respostas no domínio da
saúde pública está a permitir que um número sem precedentes de consumidores de droga aceda aos serviços.
Trata-se de um progresso bem real e que tem sido sustentado por uma forte estratégia da UE, que permitiu aos
Estados-Membros identificarem prioridades, partilharem
conhecimentos e agirem colectivamente. Essa perspectiva é essencial para que a Europa continue a responder
aos novos desafios que a evolução do fenómeno da droga europeu lhe coloca actualmente».
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OEDT lança as primeiras normas de qualidade europeias para a
melhoria da prevenção do consumo de drogas na União Europeia
No debate público sobre a problemática das drogas, a prevenção é
uma das primeiras questões a ser mencionada, mas as provas do que
funciona na prática em matéria de prevenção do consumo tendem a ser
negligenciadas. A Agência da União Europeia (UE) de informação sobre
droga (OEDT) lançou o primeiro guia sobre como conduzir uma prevenção de alta qualidade do consumo de drogas. Intitulado European drug
prevention quality standards: a manual for prevention professionals,
(“Normas de qualidade europeias para a prevenção do consumo de
drogas — Manual para profissionais da área da prevenção”), o Guia foi
apresentado por ocasião de uma conferência internacional que a Agência acolheu na passada semana em Lisboa.
Peritos internacionais no domínio da investigação da prevenção reuniram-se em Lisboa, nos dias 8 e 9 de dezembro, para analisar a influência
dos ambientes social e económico no consumo de substâncias. Mais de
100 participantes oriundos de cerca de 20 países estiveram presentes na
2.ª Conferência Internacional da EUSPR (European Society for Prevention Research), que teve lugar na Agência da UE de informação sobre
droga (OEDT).
A EUSPR é uma organização sem fins lucrativos empenhada em reforçar o conhecimento científico na área da prevenção do consumo de droga na Europa. Um dos seus objectivos é aumentar a qualidade da investigação e da educação em matéria de prevenção, assim como promover a
divulgação activa dos resultados da investigação. Criada em dezembro
de 2010, a sociedade está sediada no Instituto de Psiquiatria e Neurologia de Varsóvia. O OEDT apoiou a sua criação.
“A alteração do comportamento em matéria de saúde requer estratégias integradas e sinergéticas”, diz Wolfgang Götz, Director do OEDT.
“Sabemos que não há uma solução simples para prevenir o consumo de
droga e que precisamos de um vasto leque de intervenções que visem
grupos, indivíduos e os próprios ambientes nos quais as pessoas fazem
opções sobre consumo de droga”.
A definição e a implementação de melhores práticas na prevenção do
consumo de drogas são dois dos objectivos consagrados na estratégia
e no plano de acção actuais da União Europeia. Em consonância com
esses objectivos, o manual publicado é o resultado de um projecto de
dois anos que teve por finalidade avaliar as orientações existentes nesta
área e responder à necessidade de um quadro europeu estabelecido de
comum acordo para a melhoria da prevenção do consumo de drogas na
UE.
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Homenagem José Gonzalez

Até sempre,
José González!

Soa a cliché afirmar que a vida tem destas coisas… Parece fútil dizer que acontecem infelizes
coincidências. Num momento em que o país vive
momentos conturbados, em que se adivinha um
emagrecimento ao nível dos recursos, também
humanos, o serviço público de intervenção em
toxicodependência acaba de perder um dos seus
grandes vultos, desde que em Portugal se entendeu criar uma estrutura específica, dotada de
serviços destinados a atender e cuidar de toxicodependentes.
José González deixa ao país um legado, também filosófico, com que deveriam ser prendados muitos dos candidatos a futuros médicos ou
psiquiatras. No testemunho de muitos colegas de
luta, é recordado como alguém verdadeiramente embrenhado nas vivências dos utentes com
Quando os jornalistas da “Dependências”, gentilmente, me
informaram do artigo em homenagem ao Dr González, como
sempre fiz questão de o tratar porque era meu chefe, o que
senti, entre (muitas) outras coisas, vi que faltavam palavras
da “sua gente” … gente que, porventura, teria tido prazer em
o homenagear…
Entre outros, gente de Cedofeita, serviço onde começou a
sua “incursão nas drogas” e ao qual permaneceu ligado (não
obstante breves incursões por outros patamares) até, então,
partir... Enquanto profissional desta instituição senti vontade
de falar… Não serei, com certeza, a melhor pessoa … era meu
pai e o meu melhor amigo… arrisco-me, com certeza, a misturar
afetos … Mas esta é uma luta antiga … uma luta que ambos travamos ao longo dos 12 anos que trabalhamos juntos e da qual
saímos amadurecidos, não obstante alguns custos para ambos.
Por isso, arrisco falar do Dr González, meu chefe… e que, acima
de tudo, quero homenagear pela sua verticalidade, pelo seu lado
humanista e pela sua capacidade de luta pelas causas em que
acreditava… Recordo uma frase que dizia sistematicamente, em
momentos dificeis, “não costumo abandonar o barco “. O serviço era uma espécie de filho … e os filhos não se abandonam…
acompanham-se, ajudam-se a crescer... Acreditou até ao fim que
a população toxicodependente, como de resto todas as outras,
devia ser respeitada na sua dignidade e na sua doença, tinha direitos que era preciso preservar e defender, tinha voz e devia ser
ouvida … em prole de um serviço e de uma sociedade melhor…
E a população utilizadora de drogas, não obstante todas as
criticas e zangas, em particular perante regras e limites, sabia
que ali tinha direito à palavra… ainda que nem sempre fosse pos-

Atribuição da medalha de mérito do ministério da saúde, em 2010, durante a sessão comemorativa do Dia Mundial da Saúde
sível satisfazer pedidos e/ou necessidades… Recordo e, passo
a apresentar, uma petição assinada por um conjunto de utentes
do CAT Cedofeita (assim designado na altura), que me parece
ilustrativo da disponibilidade que o caracterizava … a disponibilidade para dar a palavra, ouvir e respeitar o outro…

Petição: UTENTES C.A.T. CEDOFEITA
PORTO, 16 DE OUTUBRO DE 2010
Venho por este meio solicitar a Vossa Excelência direcção do C.A.T. de Cedofeita em
especial o nosso director em quem confiamos que tomará em atenção este nosso pedido
e o compreenderá (Dr. Gonzalez) que é o que passo a citar: que nos fosse facultada a sala
de espera, para os utentes desta unidade de tratamento para toxicopendentes, pudessem
aguardar a abertura da enfermagem ao fim de semana especialmente na estação do
INVERNO, ao qual doentes em tratamento pulmonar em regimes ambulatórios de terapêuticas combinadas, sujeitam-se ao frio e chuva sem qualquer protecção adequada e com o
minimo de condições de dignidade; Portanto desaconselhável tanto a nílvel médico como
humanitário estar à chuva e frio à porta do local onde os utentes aguardam a abertura da
enfermagem para fazerem a respectiva toma de METADONA (e outras medicações combinadas). “Nós utentes vimos por este meio solicitar que nos fosse facultada aos Sábados,
Domingos e feriados a abertura da sala de espera que existe neste Centro Terapêutico e
aguardar ordeiramente com o segurança de serviço a abertura da enfermagem.
Desde já agradecemos a compreensão de vossas excelências e aguardamos ansiosamente resposta a este nosso pedido.
Com os nossos respeitosos cumprimentos
UTENTES DO C.A.T. DE CEDOFEITA
NOMES E RESPECTIVA ASSINATURA DOS UTENTES INFORMADOS DESTA PETIÇÃO
VÃO ASSINAR

Não obstante o tanto que tinha vontade de dizer, diria, somente para terminar, que aquilo que é verdadeiramente importante nunca se perde… destes anos de amistosa convivência, retenho um conjunto de aprendizagens que fizeram de
mim uma profissional mais competente em termos técnicos,
relacionais e humanos.
Raquel González

Homenagem José Gonzalez
quem repartia a sua vida. Chamam-lhe amigo,
solidário, verdadeiro, dócil, preocupado, dedicado e astuto. Platónica e épica terão sido adjectivos qualificativos da sua entrega…
Para alguém com formação em Medicina, González soube como poucos questionar “os razoáveis conhecimentos sobre doenças” adquiridos
por via da oferta formativa nessa área, apontando, de forma pragmática e alicerçado na praxis
clínica o “quase nulo saber sobre Pessoas Doentes”: “Bem cedo a prática me confrontou com
essa diferença fundamental e a Psiquiatria foi
então um caminho natural”, referia o pensador
em nota que Dependências transcreve nestas páginas de singela homenagem.
Para José González, o termo latino communicare, em português tornar comum, servia como
uma luva ao terreno terapêutico. Dar a Palavra
era o lema adoptado numa sua incursão no território do jornalismo. “Dar a Palavra, abrir espaços de comunicação, é também, sei-o hoje, o
primeiro e decisivo passo de qualquer intervenção terapêutica que se pretenda eficaz”, referia,
acreditando ser o terreno da comunicação a génese de qualquer forma de exercer Psiquiatria.
Tomar a palavra do utente, elaborá-la e devolvê-la, mobilizando outros recursos terapêuticos
que permitam uma resposta eficaz é o caminho.
Um caminho que nunca se poderá percorrer sem
comunicação…
Neste primeiro recordar, Dependências contou
ainda com a colaboração de três colegas de missão, ou se preferirmos, nas palavras de um deles, Júlio Machado Vaz, compagnons de route. O
outro é Luís Patrício, “companheiro de estrada”
sempre solidário e um dos três vértices de uma
“tríade” cujo conhecimento produzido continuará, certamente, a enriquecer o país, desde que
o mesmo assuma definitivamente a coragem de
confiar em quem revela capacidade para o fazer
evoluir, e finalmente Adelino Vale Ferreira um
“companheiro das noites tertúlianas”que relembra o homem o companheiro e o amigo.
À minha colega Raquel, à Joana, à esposa e
demais família enlutada, aqui fica um sentido
abraço e a esperança de que o legado de José
González seja seguido e melhorado…
Nota prévia de um Curriculum, escrita em 1988
(fim do internato da especialidade), por José
González

Vou submeter-me a provas de avaliação da minha competência e maturidade profissionais. Este Curriculum surge em função dessas provas
e será a base daquela avaliação.
Deste facto decorre desde logo uma primeira condicionante ao conteúdo deste texto. Pretende-se sobretudo que contenha informação das
actividades que desenvolvi no âmbito do Internato de Psiquiatria. Procurei, portanto, descrevê-las, sintetizá-las, ligá-las e dar-lhes um sentido.
Sinto como algo artificial a compartimentação rígida entre o que é profissional e o que é pessoal. Sei que o que hoje aprendo e apreendo tem
a ver com o conjunto da minha vida, e que esta me tem proporcionado
ensinamentos que nenhum curso poderia alguma vez facultar-me.
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Não é fácil, porém, sem abrir mão de alguma intimidade, transpor para
o plano da escrita a trama de fios e laços que entre as esferas privada
e profissional se cruzam. Nesta dificuldade reside a segunda condicionante principal para o estilo de Curriculum que acabei por adoptar. Dela
deriva também a necessidade desta Nota Prévia.
Fiz parte de Cursos de Medicina que saíam das Faculdades com razoáveis conhecimentos sobre doenças e com quase nulo saber sobre Pessoas Doentes. Bem cedo a prática me confrontou com essa diferença
fundamental. A Psiquiatria foi então um caminho natural.
Antes andava por outros caminhos. Refiro um deles, que teve em mim
a ressonância necessária para justificar dois anos de interrupção do Curso de Medicina. No “Gazeta da Semana”, publicação de vida efémera,
tive oportunidade de fazer jornalismo sob o lema – porventura ingénuo
– de “Dar a Palavra”.
Dar a Palavra, abrir espaços de comunicação, é também, sei-o hoje,
o primeiro e decisivo passo de qualquer intervenção terapêutica que se
pretenda eficaz.
Creio ser neste terreno, o da comunicação, que qualquer forma de
fazer Psiquiatria tem de germinar. Dar a Palavra pode não bastar – será
necessário também tomá-la, elaborá-la e devolvê-la. Outros recursos terapêuticos terão eventualmente que ser mobilizados. Em cada Modelo
há respostas a procurar para a orientação da quase totalidade das situações que nos surgem. Sem comunicação nenhuma dessas respostas
será eficaz.

Mensagem do amigo Júlio Machado Vaz

Mentir com a verdade é a coisa mais fácil do mundo. Suponhamos que escrevia: “O Dr. José González foi Chefe da Consulta
Externa no CAT - Cedofeita no período em que presidi à respectiva
Comissão Instaladora. Desempenhou essa tarefa com inexcedível
competência, assinalável tacto e solidariedade exemplar, razões
pelas quais a sua posterior ascensão à chefia da Instituição, mais
do que justa, se tornou imperiosa.” Tudo verdade. Mas a anos-luz
da vida real…
O José recebeu o convite que lhe dirigi com alguma surpresa;
disse que ia pensar; voltou com muitas perguntas, olhos e ouvidos
atentos, eu sorri para os meus botões – era o maroto a avaliar-me
e não o contrário! Não em termos pessoais, decorreriam anos até
lhe ouvir conselho sábio ou reprimenda suave. Queria saber como
imaginava o funcionamento do CAT no arranque e no futuro, o que
esperava das pessoas e dos diversos grupos profissionais, que
tipo de relação tencionava manter com a tutela. O José não punha
em causa a experiência do técnico, mas queria tomar o pulso ao
chefe…
…Que para ele nunca fui. Com naturalidade, passou a integrar a
estrutura decisória do CAT a todos os níveis. Era mais um ao redor
da mesa, a sua opinião podia não prevalecer, mas rapidamente se
tornou aberrante não a pedir e escutar. Dava-a no jeito tranquilo
que às vezes lhe devia custar os olhos da cara, falava baixo e sem
pressas, mas era homem de causas e vivia-as com paixão.
Por isso trabalhava mais do que o estatuto exigia, seguramente
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mais do que a saúde aconselhava, menos do que o cidadão José
González considerava adequado. E falo de cidadania por ser um
dos traços mais marcantes da sua personalidade. Nós médicos
somos amiúde acusados – e não injustamente… - de deslizarmos
para o refúgio de casos clínicos e terapias. Alheados do mundo;
numa preguiça atarefada que nos poupa às obrigações éticas decorrentes do interesse pelo estado e governo da Cidade.
Numa área como a Toxicodependência, irredutível a uma visão
apenas biomédica – e que naco de vida real o não é? -, o olhar
de cidadão é precioso. Para lá da Prevenção, do Tratamento, da
Redução de Danos, da Reinserção e de outras contas do nosso
rosário, o José pensava as drogas numa Sociedade que não desistira de ver mais justa, fiel a um imperativo de reflexão sobre
a Res publica. Essa concepção global, política e humanista das
drogas, mais ainda do que a competência quotidiana, valeram-lhe
o respeito de quem coordenava estratégias a nível nacional - os
meus velhos compagnons de route deixaram de ver o número
dois do Porto e passaram a receber de braços e ouvidos abertos
o José González.
O tempo voou, por razões pessoais decidi abandonar o CAT.
Mas se a partida do Júlio não era grave, o Machado Vaz tinha
obrigações por (tentar) cumprir. Eu e o José tivemos uma longa
conversa, falei-lhe de problemas presentes e planos futuros. E pedi-lhe ajuda… Foi a primeira das únicas duas vezes em que opinou
sobre a minha vida privada, o silêncio acolhedor era a sua forma
preferida de solidariedade. Sabendo embora o peso adicional que
o esperava, não pediu tempo para pensar – a partir desse dia
eu tornei-me uma espécie de Ministro dos Negócios Estrangeiros,
que continuava a pensar o metabolismo basal da Casa, mas só
nele participava quando mo pedia. O que, com tocante carinho,
raramente fez, desempenhando um papel muito ingrato – chefiar
com outro chefe na sombra. A situação ideal para todo o género
de clivagens em seu desfavor…
Quando abandonei o CAT, quem comandava o Ministério da
Saúde teve a gentileza de me consultar sobre a sucessão. Limitei-me a dizer que uma alternativa ao José – que, de resto, não me
foi apresentada – seria obscena, ele não era sequer um “príncipe
herdeiro”, mas um líder já em funções. Imperou o bom senso. Mais
tarde, voltei a ser ouvido, tratava-se da Direcção Regional. Disse
da minha (e sua) justiça, preso de enorme ambivalência - o José
assumia-se - de longe! - como a melhor escolha, mas eu previa
tempos difíceis para quem ousasse manter a espinha direita. Só
me enganei por defeito.
Ao longo dos anos fundáramos uma tertúlia a dois, almoços
tranquilos à beira-rio em que falávamos de tudo e eu calava a
preocupação pelo seu estado de saúde. Quando os sinais de alarme já não permitiam dúvidas, confesso que o aconselhei a bater
com a porta, afligia-me sabê-lo a prazo por razões que abominavam palavras como rigor e competência. Também ele reconhecera
os presságios, mas decidiu permanecer no seu posto até ao fim.
Calava-me sempre com um “tu no meu lugar fazias o mesmo, é a
nossa gente” que não correspondia à verdade.
E finalmente aconteceu: um Ministro deixou-se enredar em politiquices paroquiais e exonerou um Director Regional por ele defender os interesses e as políticas do Ministério! Não lhe ouvi uma
queixa, mas cresceu nele uma amargura que não mais o abandonou. O José voltou ao CAT e de novo foi chefe pelo exemplo e
não por simples decreto. Segundo sei, até em situações que uma
saúde periclitante em absoluto desaconselhava. O que não o impediu de se preocupar com a minha, o segundo momento em que
arriscou uma pergunta pessoal foi após a publicação de O Tempo
dos Espelhos: pigarreou e disse, olhos no rio – “estás bem? Achei
o livro tão triste…”
O contrário nunca aconteceu, ele preservava a sua intimidade
de um modo gentil, mas firme. Sempre respeitei a sua distância
de conforto e isso permitiu que gozasse ainda mais determinados
momentos. Recordo-lhe sorriso doce e confissão de avô recente, “acertaste, apaixonei-me pelo miúdo!”. À medida que a saúde

se deteriorava os almoços foram rareando. Embora penalizado,
compreendi-lhe o pudor e ele sabia, nunca sentiu a obrigação de
explicar o afastamento. Uma sms aqui e acolá provava o que ambos construíramos de precioso – o outro estava lá.
Agora ele só permanece aqui, na eternidade a prazo da minha
memória. Sem idealizações, ofensivas por nascerem da morte, o
José tinha os seus defeitos. E a ternura nunca o levou a ignorar os
meus… Prefiro assim, estamos para além do risco de nos desiludirmos. Quando o tempo melhorar levo-o ao rio.

Mensagem do amigo Luís Patrício

JOSÉ GONZÁLEZ, um HOMEM com Norte, e AMIGO e PROFISSIONAL e SÉRIO e COMPETENTE
Começo esta homenagem a um amigo, escrevendo de muito longe da nossa terra, de outra terra onde vim celebrar os 40 anos de
Adictologia de outro amigo, o Prof. Charles Nicolas (Martinique).
É dia 28 de Outubro.
Claro que o dia está marcado pela notícia da partida do Zé González.
No passado mês de Abril, estivemos juntos em Cedofeita, no “seu”
CAT irmão das Taipas. Lá convidado para passar umas horas, na
reflexão sobre a actualidade no tratamento com opióides. Nesse
dia, tive a sorte de poder almoçar com o Zé e também com o Roque
e, porque o tempo não abundava, sintetizando, conversámos um
pouco sobre tudo o mais que se tem passado nas nossas vidas, na
nossa terra e na Europa, até porque vimos de muito longe…
Hoje é dia de tristeza. Partiu um Homem a quem muito devo a
amizade que dele recebi, um Homem por quem tenho muita estima, afecto e afeição, um profissional honrado, um colega muito
respeitador e muito amigo. Daqui abraço a família, nomeadamente
a filha Raquel e a mulher.
No ano passado, o Zé estava em Lisboa a ajudar na formação,
quando as complicações se agravaram. De seguida, fui ao Hospital dar um abraço e dizer-lhe que continuava a pedir-lhe ajuda para
o ano seguinte, nomeadamente para Madrid.
Com o Zé tive o privilégio de colaborar na construção e partilha
de vários sonhos.
Com o Zé desenvolvemos o nosso modelo de Seminário Residencial Interactivo. Já fizemos largas dezenas destes seminários
interactivos. No início, foi com a ANIT, associação que também
ajudou a fazer e a crescer e de que foi um presidente muito activo.
E depois por nossa iniciativa, porque, para agrado dos voluntários
que aceitam participar, teimamos em não deixar de os fazer. O
modelo que construímos tem pois a sua contribuição.
Com o Zé e outros colegas propusemos e ajudámos a construir
a Declaração de Lisboa, onde delegados de 22 países e de diversas associações de profissionais, assumiram em 1992, a clarificação da toxicodependência como doença, e da pessoa dependente
como um doente.
Com o Zé partilhámos e desenvolvemos o sonho da construção
de uma Europa social, nomeadamente na partilha e intercâmbio
de profissionais que são, de facto, trabalhadores (no terreno em
Portugal, na Europa e fora da Europa).
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Sem o Zé, não tínhamos feito o que fizemos, com as horas dedicadas a estas causas, ANIT, ERIT, T3E, e a tantas outras, dentro e
fora do país, sem quaisquer benefícios financeiros, ou mordomias
(de pessoas que se crêem importantes), mas por pura militância
na construção e partilha.
O Zé fazia-me o favor de me aconselhar em tudo o que eu necessitava ou propunha ou desejava no Norte. Tinha sempre tempo,
foi sempre amigo, mesmo quando discordava.
Era vertical. E talvez por isso também foi atropelado, traído, por
quem tinha a obrigação, o dever de o respeitar e de estimar sempre e, sei que na sua descrição, muito sofreu.
O Zé não praticou a modalidade tão frequentemente em voga de
estar esquecido, vendido ou de ser traidor.
Para além do seu trabalho no “seu” maduro CAT de Cedofeita,
por razões da sua saúde, o Zé limitou as suas participações nos
trabalhos não oficiais. Limitou o extra horário de âmbito nacional
ou internacional que nos tem sido possível continuar a promover.
Mas sempre o Zé ajudou nessas actividades, e sempre participou até a saúde o permitir.
Há alguns meses, disse-me que ainda tinha ponderado apresentar a sua comunicação em Madrid, nas Jornadas de Socidrogalcohol mas, por conselho do seu médico, propôs um outro colega,
o Dr. José Raio, que muito bem cumpriu com a missão. Foi uma
extraordinária mesa redonda, que apenas souberam que existiu
os que lá estiveram na sala ou quem leu a notícia que coloquei
neste blog.
Após Madrid, ficámos os dois a aguardar as melhoras para que
o Zé voltasse a participar nas outras iniciativas que se seguiram e
nas que ainda estão previstas. Tínhamos projectos para desenvolver, nomeadamente em Espanha e em Portugal.
Tive a sorte de ter tido o Zé González como amigo. E continuarei a ter o Zé como amigo, porque espero nunca o esquecer. O
Zé dizia o que tinha a dizer, mas também sabia sofrer em silêncio,
paciente.
De vez em quando, falávamos por telefone, nomeadamente
quando lhe pedia conselho sobre a quem enviar um doente, a
quem convidar para uma conferência, para um projecto, em Portugal ou fora do país.
O Dr. José González ajudou-me muito, por isso lhe devo tanto.
E também muito devo ao Prof. Júlio Machado Vaz, até porque foi
quem, há muito anos, no início, me sugeriu a colaboração do Zé
González: disse-me que com o Zé estaria muitíssimo bem para
construir projectos. E foi mesmo verdade. Com o Zé não houve
pântano, mas terreno firme, transparente, sólido, honesto, amigo.
Quero realçar que o Zé, enquanto membro da ANIT (1988- 2011),
a associação de que também foi fundador, e nomeadamente como
seu presidente, sempre teve uma atitude militante, de esforço, de
entrega, com reconhecido sacrifício pessoal, nomeadamente depois de contribuirmos para a construção da federação europeia
de associações de intervenientes em toxicodependência. Facultámos, utilizámos, entregámos à causa da formação a partilha, fins-de-semana, que diga-se em verdade, tirámos à família.
Com o Zé, então presidente da ANIT (1998), pudemos criar condições para a ida a Bolonha, de quase uma centena de profissionais portugueses, e ainda anteriormente e posteriormente, de
largas dezenas a Paris, a Liège, de entre as muitas iniciativas que
pudemos ter.
Com o Zé González e colaboradores, Portugal teve no seu Porto, na Alfândega, em Fevereiro de 2000, a Conferencia da Federação Europeia de Associações de Profissionais Intervenientes em
Toxicodependência, ERIT, um encontro europeu construído sem
vaidades de poder, ainda cheio de boas vontades e militância, com
cerca de 1300 participantes vindos de 23 países, se a memória
não me engana.
Foi um momento muito alto e foi de seguida que percebemos
que causou muitas invejas e o início de clivagens não assumidas.
Digamos que desde então foi o lento declínio, que terminou com
anos de agonia duma ANIT que foi muito digna e solidária. Como
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ouvi no Porto, a ANIT foi sendo deixada até perder o sentido, do
que incomoda por fazer e existir. O Norte recusou ser cangalheiro
da ANIT.
Contrariamente a momentos menos dignos que temos vivido
nos últimos anos, anos de partilha de poderes e de criação de
resistências e clivagens, os anos anteriores foram anos em que
se expressava muito ânimo na construção de partilha do saber entre profissionais, de muita amizade e de verdadeira solidariedade
nessa partilha.
O Zé partiu, mas o Zé ficou. Para quem acredita, Deus á grande
e sabe o que ele fez e merece.
A nossa estima, amizade e gratidão estão garantidas e aqui deixo uma modesta homenagem com alguns dos seus retratos, para
alem do abraço dos colegas estrangeiros que dele bem se recordam, apesar da sua descrição.
Bem hajas Zé Gonzalez. Até lá
Abraço do teu amigo e colega Luís Patrício

Mensagem de Adelino Vale Ferreira

Ao amigo Dr. José Gonzalez,
É com muito pesar que te vimos partir tão cedo, companheiro!
Que saudades que eu já tenho dos nossos almoços, das noitadas a pensar e a trabalhar nos alicerces do serviço, dos teus
conselhos, do teu apoio, da tua disponibilidade e generosidade
com que aceitavas sempre as nossas dúvidas e os nossos receios
e da tua confiança.
Relembro o teu percurso desde que começamos em Cedofeita
há 23 anos, até chegarmos ao IDT… Deixas um exemplo para todos nós, como pessoa, cidadão exemplar e Médico distinto pela
tua dedicação, zelo, rigor, honestidade e sabedoria. Mas deixas
sobretudo um exemplo de humanidade, de como servir as pessoas, os nossos utentes, de amigo e de companheiro.
Relembro os serões que passamos a discutir casos, ideias e
projectos e a esforçarmo-nos por saber cada vez mais, a procurarmos as melhores soluções para os problemas que surgiam. Também aí novamente a tua generosidade aceitando as nossas limitações e procurando sempre motivar-nos e ensinar-nos, respeitando
os nossos pontos de vista.
Relembro ainda a forma, mais uma vez generosa, com que serviste o Serviço e os utentes até ao fim, já visivelmente debilitado
pela doença, com a mesma tenacidade, dedicação e compromisso
a que nos habituaste e que tanto nos emocionou. Deixo o meu reconhecimento, a minha gratidão e o meu muito obrigado em nome
do IDT, I.P., dos nossos utentes e em meu nome pessoal.
Já nada será igual sem a tua presença! No entanto, ficas dentro
de nós para sempre e espero, nestes novos desafios que aí vêm,
honrar a tua memória, o teu exemplo e ser merecedor do legado
que nos deixas.
Até sempre José!
Do amigo Adelino Vale Ferreira
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III Encontro do CRI Lisboa Ocidental

Um olhar para dentro,
sob o trabalho em
equipa multidisciplinar

“Olhar p’la Equipa: Lendas e Narrativas” foi o mote
que serviu para o CRI Lisboa Ocidental organizar o
seu terceiro encontro. Desde 2009 que este Centro de
Respostas Integradas promove um Encontro anual,
que na edição deste ano visou a reflexão sobre temas
relacionados com o trabalho em toxicodependência.
No passado dia 11 de Novembro coube à Equipa
Oeiras – Cascais a organização do evento, que decorreu na Casa das Histórias – Paula Rego, em Cascais.
Reflectir sobre o trabalho em equipa multidisciplinar foi o desafio lançado pela organização, que escolheu temas como a Qualidade do Desempenho e
Eficácia e Clima Interpessoal, uma conferência da
autoria de Jesús Cartelle; Equipas Saudáveis, uma
mesa que contou com as participações de João Galamba, Luís Gamito, Maria José Gonçalves, Elisabete Silvério Ferreira e Marco Pinto Barreiros; Equipas
da Comunidade: Histórias e
Narrativas, com João Ribeiro, Ana Ramalho, Marta Camilo e Alda Fernando; Ética e Deontologia nas
Equipas Multidisciplinares, com Victor Cláudio, Ana
Cristina Martins e Victor Nogueira.
Olhar p’la Equipa: Lendas e Narrativas - o Livro das
Histórias
Reza a lenda que algures por volta do séc. IV DC, nos tempos do império romano, cavalgava um jovem soldado numa noite de tempestade,
quando se deparou com um mendigo quase nu, tremendo de frio, que lhe
estendia a mão pedindo auxílio.
O cavaleiro parou, estendeu a mão ao mendigo e com a sua espada
cortou ao meio a capa grossa que usava para o proteger do mau tempo
e com uma parte cobriu o mendigo. Nesse momento, como que num

sinal de reconhecimento deste bondoso gesto, a tempestade parou e o
céu abriu-se surgindo um resplandecente e caloroso sol de Verão, que
durou 3 dias e que desde então se repete todos os anos interrompendo
o Outono e as tempestades.
O soldado era S. Martinho e o seu dia celebra-se a 11.11.
Desde que existe, o CRI (Centro de Resposta Integradas) Lisboa Ocidental organiza um Encontro anual. Este ano, a responsabilidade dessa
organização coube à Equipa de Tratamento de Oeiras/Cascais.
11.11.11 foi a data que escolhemos para a realização do III Encontro .
Pensámos que seria interessante pensar as equipas.
O que faz de um conjunto de pessoas, num lugar e durante um tempo,
uma equipa? Que recursos têm, com que dificuldades se deparam, como
articulam o seu trabalho, as suas intervenções?
Quisemos olhar para e por nós.
Pedimos ajuda àqueles que connosco trabalham para que connosco
partilhassem as suas histórias, nos ajudassem a reflectir, com o objectivo velado de que no atender ao pedido se juntassem, dessem nome a
acontecimentos e sentires, atribuíssem significados, reconhecessem os
caminhos percorridos algumas vezes juntos outras separados. Pedimos
que dessem atenção a si próprios e a nós.
Está neste livro algum do resultado. A todos muito obrigada!
E que o Verão de S. Martinho aqueça o dia!
Mariana Guedes Soares
Coord. ET Oeiras/Cascais

Eixo Oeiras-Cascais – Lendas e Narrativas
As instituições são como os seres vivos: Nascem,
crescem e morrem
Umas crescerão mais do que outras, viverão mais tempo, brilharão
mais. Umas terão momentos de grande fulgor e serão sábias, ou ricas,
ou ambas as coisas.
Umas serão mais felizes, quase todas terão, pelo menos, os seus momentos de felicidade. Umas terão grande visibilidade, andarão nas bocas

III Encontro do CRI Lisboa Ocidental

do mundo e marcarão o seu lugar na história, outras serão mais humildes
e passarão relativamente anónimas pela vida, mas não na história dos
que dela fazem parte.
Esta é uma história sobre uma equipa nascida no século passado.
Foi uma gravidez planeada. Os seus pais, o CEPD do Restelo e o
Centro das Taipas, juntaram-se e decidiram que a sua irmã mais velha, a
Equipa da Extensão das Taipas de Oeiras, iria partir e a pequena Extensão da Equipa do Restelo iria ocupar o seu lugar.
Foi um nascimento rápido e feliz. O parto começou a ser preparado em
Fevereiro de 1995 e a Equipa nasceu em Março.
Era pequenina, mas muito perfeitinha. Nasceu com dois psiquiatras,
quatro psicólogos, uma técnica de serviço social, uma enfermeira, uma
TPS e uma auxiliar.
Já tinha um bom tempo de gestação, estava bem desenvolvida e tinha
algumas competências que começou a exercer mal viu a luz do sol. Sabia fazer consultas de psiquiatria, de medicina, de psicoterapia individual
e familiar, de serviço social e de enfermagem e até tinha um grupo pedagógico de famílias e um programa de antagonista opiáceo (Nessa época,
só alguns senhores mais importantes tinham programas de Metadona. O
avô do Porto tinha-o há muitos anos, a mãe Taipas tinha-o criado há menos tempo e rapidamente ficou com ele cheio, felizmente a tia de Leiria
aceitava alguns utentes que calcorreavam esses quilómetros todos, de
Oeiras até lá, para aceder ao liquido milagroso).
A casa onde foi habitar era pequena, mas honesta, limpa e bem situada, mesmo no centro da Vila de Oeiras e tinha um anexo no Centro de
Saúde de Oeiras, que uns amigos dos pais lhe tinham dispensado.
Quando se foi embora, a mana mais velha deixou-lhe 48 utentes, que
lhe permitiriam sobreviver nos primeiros tempos, mas, na atrapalhação
da mudança (não há mudanças sem crises), a porta ficou aberta e eles
fugiram e não apareceu nenhum.
Talvez não tenha sido muito bom para eles. Eram tempos de grande
necessidade e todas as semanas apareciam novos pedidos de ajuda.
Vinham ao Centro de Saúde aos 7 e 8 de cada vez, às segundas e sextas
e houve semanas em que vieram mais de 20.
Os membros da Equipa andavam felizes, pelo que esta foi crescendo
de forma rápida e saudável. Tiveram uma infância e juventude breves.
No fim do ano, emancipou-se dos pais e ficou sozinha a tomar conta dos
conselhos de Oeiras e Cascais. Com a energia e espírito próprios da sua
juventude, fazia festas e encontros, os membros reuniam-se na casa de
uns e outros e faziam férias juntos.
Também houve amuos e zangas mas fazia tudo parte das dores do
crescimento e o afecto que os unia lá ia prevalecendo.
Tal como os nossos corpos, que se renovam perdendo e ganhando células todos os dias, também esta Equipa se foi transformando. Alguns dos
profissionais que a compunham inicialmente partiam enquanto alguns novos iam chegando. Uns ficaram até hoje, outros, como os muitos que nela
estagiaram, passavam por lá e desapareciam nos rios do tempo.
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O seu corpo foi tomando formas mais generosas. Apareceram outras
casas… no Centro de Saúde de Cascais… na Av. Chateaubriand… no
Centro de Saúde de Alcabideche… na Ribeira da Lage… na Parede (a
coroa de glória do seu tempo). Esta última situada entre dois estabelecimentos chamados “Velhos Hábitos” e “Nova Esperança”, o que era sinal
de muito bom augúrio e que levou a que nesse momento de euforia,
quase todos os membros da equipa se mudassem para as novas instalações, o que originou mais tarde uma separação entre ambas, ficando
duas gémeas siamesas, uma com o território do Concelho de Oeiras,
outra com o Concelho de Cascais, até que não aguentaram as saudades
uma da outra e se voltaram a unir.
Entretanto, durante um ano, na velha casa de Oeiras apenas ficou
um psicólogo e uma técnica psicossocial. O seu corpo também cresceu
muito quando, de uma só vez, arrebanhou um médico e uma enfermeira
que faziam a Consulta de Toxicodependências do Centro de Saúde de
Oeiras e com eles trouxeram quase 400 utentes. Oeiras sentia necessidade de mais espaço e maior unidade e acabou por ganhar instalações
novas na Ribeira da Lage, para onde se mudou toda a equipa, deixando
para trás as instalações da Vila e da Chateaubriand.
A Equipa de Oeiras que tinha sido baptizada como CAT de Oeiras/
Cascais e depois como CAT de Oeiras e CAT de Parede, estranhando os
movimentos convulsivos da família, passou a designar-se ET (em parte
como uma vaga homenagem aos filmes do Spielberg) e foi entregue aos
cuidados de um Tutor chamado CRI, reconhecido pelas suas funções
diversificadas nas áreas de missão e de gestão, sabedor, competente e
importante, que relatava aos chefinhos e chefões da família que a pequena ET andava a fazer e se encarregava de a manter na linha, ajudando-a
a crescer tão saudável quanto possível.
Em Setembro de 2008 aconteceu outro momento de alegria. Nasceu
a Consulta de Adição de Alcabideche, uma nova irmã, que veio ajudar a
Parede a dar resposta no concelho de Cascais. Esta, fruto dos parceiros
CRI Lisboa Ocidental e Agrupamento de Centros de Saúde de Cascais
(ACES Cascais), criou uma consulta integrada numa Unidade de Saúde
Familiar (Unidade de Saúde Alcais) que tem vindo a dar resposta aos
problemas de dependências de substâncias psico-activas, problemas ligados ao álcool (PLA) e ainda tabagismo. Inicialmente, com um médico,
uma psicóloga, uma enfermeira e uma técnica psicossocial, rapidamente
cresceu e tornou-se necessário o reforço da equipa, estando actualmente com 3 psicólogas, 1 técnico de serviço social, 2 técnicos psicossociais
e 1 psiquiatra, 1 médico e 1 enfermeira a tempo parcial.
Quase em simultâneo e para que nascesse uma Super-equipa juntaram-se as 3 então existentes, nascendo assim o Eixo Oeiras-Cascais.
Estas mudanças foram sempre acompanhadas de saídas e chegadas
que novos elementos, trazendo com eles saberes e experiências enriquecedoras, reconhecidas como mais-valias.
A família de origem também se ia modificando. Houve casamentos e
mudanças de nome… o Projecto VIDA casou-se com o GPCCD e passou
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Estamos num momento de transição, em que tento transmitir às
pessoas que a encarem com esperança, até porque
o que vier a acontecer também dependerá de nós. Nas crises
não existem apenas ameaças mas igualmente oportunidades
e temos que saber criá-las…

a chamar-se IPDT. O SPTT casou-se com o IPDT e ficou a ser conhecido
como IDT. A seguir adoptou os CRA e acrescentou por isso o título IP
ao nome, passando a chamar-se IDT IP, que era uma designação mais
composta. No terreno surgiram os Centros de Respostas
Integrados intervindo nas áreas de missão do Tratamento, Reinserção,
Prevenção, Redução de Riscos e Minimização de Danos, lado a lado
com as Comissões de Dissuasão da Toxicodependência.
Também a sua missão, visão, valores, desígnios e esperanças se alteraram.
O grande plano de dar consultas nas cadeias, com que as suas fadas
madrinhas a abençoaram, nunca se concretizou, mas em compensação
tornou-se pioneira e referência no tratamento de crianças filhas de pessoas com problemas de toxicodependência e no atendimento de jovens
com problemas de consumos. O grupo de famílias também foi muito inovador. As consultas em espaços alternativos e os programas de ocupação e dinamização de utentes foram bem recebidos. As exposições de
trabalhos de utentes foram um sucesso. Aos poucos integraram-se os
programas de agonistas opiáceos na sua vida diária. As intervenções
em reinserção e prevenção foram-se especializando e desenvolvendo.
Os amigos que integravam a sua rede de relações foram sempre muito
importantes na sua vida.
As Câmaras que lhe alimentavam as instalações, os Serviços de
Saúde que recebiam os utentes, a Segurança Social e as Associações
que lhes prestavam cuidados no domínio da reinserção, as escolas com
quem colaborava nas acções de prevenção, as equipas de rua que intervinham em redução de riscos e minimização de danos… todos eles
contribuíam para que pudesse viver saudavelmente e, sobretudo, para
que melhorasse a qualidade de vida dos seus utentes.
Alguns destes amigos foram particularmente relevantes… O programa Vida Emprego que tão bem desempenhou as suas funções que foi
adoptado como filho legítimo, as instituições da Rede Social com quem
sempre se articulou, a Galeria Verney que aceitou tão bem a ideia de
realizar as exposições e promover as competências dos seus utentes,
mostrando os valores que existem e se mantêm para além da doença,
as autarquias que realizaram conjuntamente com a Equipa os bailes de
debutantes onde esta era apresentada à sociedade e fundaram conjuntamente o CHAT onde eram atendidos os jovens, todos os parentes próximos e distantes, das famílias das Comunidades Terapêuticas, Unidades de Desabituação, Unidades de Alcoologia, Centros de Dia, Abrigos
e tantos outros que é quase impossível enumerá-los, mas que aparecem
nessa grande fotografia de família que é o PORI.
Se o trabalho em equipa é um processo de constante readaptação,
podemos dizer que o renascimento das equipas (enquanto Eixo) foi inicialmente muito confuso, já que foi preciso saber gerir 3 irmãs, cada
uma na sua casa e com as suas particularidades. Tem sido feita uma
procura constante de cada uma se sentir identificada enquanto “família”. São 33 profissionais, com saberes, experiências e particularidades

onde a concretização de objectivos articulados de trabalho obrigam a
uma concertação constante onde o diálogo, a reflexão conjunta têm sido
fundamentais.
Foi com entusiasmo, dedicação e empenho que toda esta equipa tornou possível este Encontro, revelando a sua temática “Olhar p’la Equipa”
a consciencialização duma necessidade ela própria vivida por nós ao
longo destes anos.
“Quando lhe pediram para olhar para trás e lhe perguntaram se a sua
vida teve significado, fez um ar meditativo, pensou em tudo que sonhou,
o que gostaria de ter feito diferente e melhor, no que modificaria daí para
a frente na sua conduta e forma de se organizar e contou uma história:
Era uma vez um homem que passeava na praia e atirava para a água as
estrelas-do-mar que ia encontrando perdidas pela areia a morrer desidratadas pelo sol.
Um outro aproximou-se dele e disse:
- Há milhões de estrelas na areia, nunca conseguirás deitar todas para
dentro de água. O teu trabalho é completamente irrelevante e não tem
importância nenhuma.
Atirando outra estrela à água o homem respondeu:
- Para esta estrela tem toda a importância.”

João Ribeiro, Director do CRI Lisboa Ocidental

A que objectivos se subordinou a organização deste encontro?
João Ribeiro (JR) – Este encontro, que é o terceiro do CRI Lisboa Ocidental, teve como mote olhar para as equipas. Por isso tem este título:
Olhar p’la Equipa: Lendas e Narrativas, o que passa por pensarmos também um pouco em nós… Na altura, quando pensámos neste tema, ainda
não sabíamos o que estaria a acontecer nesta altura e, neste momento,
parece fazer ainda mais sentido. Estamos num momento de transição, em
que tento transmitir às pessoas que a encarem com esperança, até porque
o que vier a acontecer também dependerá de nós. Nas crises não existem
apenas ameaças mas igualmente oportunidades e temos que saber criá-las…
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Olhar para nós é importante,
até porque as equipas também
têm que ser saudáveis e, por
vezes, também temos que
reflectir sobre o que fazemos.

Numa das mesas do encontro, falou-se em eficiência… Passará
por aí o futuro, por uma procura de maior eficácia apesar da diminuição de recursos?
JR – Nós já estávamos no limiar máximo de eficiência. Isto é, já não
tínhamos muitos recursos para mantermos a nossa aposta na qualidade.
As equipas já estavam a trabalhar no limite máximo das suas possibilidades. Os CRIs vieram permitir o alargamento às áreas de missão de uma
forma mais aprofundada. Na área da prevenção, da redução de danos e
da reinserção fizeram-se coisas neste CRI que, entendo, não se teriam
feito no modelo anterior, pré-CRIs…
Nomeadamente?
JR – Nomeadamente, a existência de uma unidade móvel de distribuição de metadona em baixo limiar na Amadora, por onde já passaram cerca de 500 utentes; na prevenção, a capacitação de cerca de mil pessoas
da comunidade, da rede, das escolas, de muitas entidades, o que envolveu dezenas de acções de formação e muitas centenas de horas de trabalho com eles. Pela primeira vez, assistimos a um trabalho realizado em
continuidade e com capacitação em grande profundidade na prevenção,
algo que há muito se reclamava e que não se conseguia fazer. São pessoas que vão ficar e que irão continuar a fazer prevenção nos seus locais
porque receberam uma formação consistente e que as capacitou. Por
isso, é com muita pena que assistirei à interrupção do modelo dos CRI,
caso tal aconteça. Temos que trabalhar nas várias áreas de missão. Em
saúde, temos que pensar sempre em ganhos. Nesta temática, quando
pensamos em ganhos, temos sempre a questão do impacto social mas
ambas estão aliadas. E os ganhos de saúde medem-se por ganhos de
qualidade em anos de vida e não apenas em ganhos de anos de vida…
E quando vier a ser feita a avaliação do Plano Nacional, que termina em
2012 (que espero venha realmente a fazer-se), creio que se irá evidenciar
a qualidade do trabalho que o IDT fazia, com a constatação de grandes
ganhos em saúde, desde a diminuição da mortalidade, das overdoses,
dos consumos injectáveis, melhoria dos padrões de referenciação das
doenças infecciosas, redução de danos… Há muita coisa que não está
ainda medida mas que conta. E as várias áreas, em conjunto, é que convergem para esses ganhos em saúde. E não apenas uma ou outra, como
às vezes, ideologicamente, se julga ser suficiente. E julgo que, neste
CRI, isto foi muito conseguido, como o provam os fantásticos resultados
de que dispomos.
E que resultados são esses?
JR – Na prevenção, como referi, durante estes três anos, capacitámos
cerca de mil pessoas; na redução de danos, a unidade móvel permitiu
contactar cerca de 500 utentes que estavam fora das estruturas de tratamento; na reinserção, através do Programa Vida Emprego, que bem
aproveitado se revelou altamente eficaz, conseguimos envolver cerca
de 80 entidades empregadoras e cerca de 200 utentes, o que consti-

tui um número astronómico neste programa; e no tratamento, que já foi
avaliado muitas vezes, poderemos esperar pela avaliação do Plano para
podermos vir a demonstrar aquilo que nos parece que aconteceu nestes
últimos anos, que se traduz num ganho de qualidade para os nossos
utentes, tanto em termos de sobre vida como em termos de qualidade
desses anos de sobre vida.
Neste encontro também foi notório um certo “olhar para dentro”,
para as próprias equipas…
JR - Olhar para nós é importante, até porque as equipas também
têm que ser saudáveis e, por vezes, também temos que reflectir sobre
o que fazemos. Penso que este encontro acabou por se traduzir num
bom momento para nos encontrarmos connosco próprios, mais ainda
num momento em que se torna particularmente pertinente mantermos
a nossa coesão na intervenção e a necessária autonomia. A liderança,
nestas áreas, tem que ser científica e técnica, exercida por pessoas que
ganharam, ao longo dos anos, muita experiência, saber e conhecimento
acumulado. São essas pessoas que têm que ser ouvidas quando o objectivo é pensar no que se pretende fazer.
Em que medida poderá essa autonomia ser colocada em risco
face à mais que provável transferência da égide sobre as unidades
de intervenção local para as ARS?
JR – Há sempre esse risco… Ainda não sabemos muito bem o que
irá acontecer… Mas também não gosto de ver as mudanças necessariamente apenas como comportando ameaças. Também haverá oportunidades que surgirão pela nossa aproximação às outras estruturas de
saúde. Desde logo, o valor da aproximação. É importante estarmos mais
próximos das outras estruturas da saúde e, de facto, neste Instituto, apesar de tudo, estávamos um pouco aparte… Assim como poderá vir a
constituir um ganho, a partir dessa integração, a diminuição do estigma
em torno das pessoas que têm dependências. De resto, o que se seguirá
também deverá depender da nossa coesão e da forma como nos conseguirmos posicionar, defendendo aquilo que achamos que, eticamente,
podemos e devemos defender.
Quais são os dispositivos de que dispõe este eixo Oeiras-Cascais?
JR – Em Oeiras-Cascais, temos a consulta de Oeiras, a consulta da
Parede e uma terceira, criada no início da actual vigência do CRI, integrada na Unidade de Saúde Familiar de Alcabideche, que é pioneira
porque integra várias adições, como tabaco, álcool e substâncias ilícitas.
É uma consulta muito bem estruturada e organizada, que se encontra
dentro de uma estrutura de saúde da ARS e que poderá vir mesmo a
funcionar como um modelo ou referência do que se poderia fazer, uma
vez na ARS.
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Congresso Comunidades Terapêuticas

Resposta
ao tratamento
das adições

Novo impulso, foi o mote dado pelas Comunidades Terapêuticas,
para melhorar a qualidade da resposta aos problemas das dependências das drogas e do álcool. Durante dois dias, as CT falaram
das respostas, da sociedade civil, da co-morbilidade, e do trabalho
em rede, sem esquecer o papel que as famílias representam no modelo terapêutico. Inicialmente um modelo de intervenção “morno”
até que o experiente e qualificado médico psiquiatra, Jesus Cartelle, decidiu colocar e aquecer o debate com o “estado da arte” e a
importância que tem de ser dada sobretudo ao doente, porque é ele
o centro das atenções e é ele que espera ser tratado, como doente
e como pessoa. “ Não podemos confundir a crença com a ciência”
disse, apesar de todos estarmos de acordo que a validade de cada
modelo terapêutico depende dos resultados obtidos e da sua avaliação, e temos sempre presente que “nenhuma teoria ou disciplina
é importante, o importante é o que fazemos com ela”.
Por outro lado e em entrevista à revista dependências Carlos
Fugas, explicou que apesar da bondade, a intervenção de muitos
técnicos nas equipas de redução de riscos são extremamente fundamentalistas e redutoras na sua intervenção. Disse ainda esperar
que a actual situação de incumprimento por parte do Ministério da
Saúde, relativamente aos atrasos do pagamento das convenções
para com as Comunidades Terapêuticas, venham a ser rapidamente
solucionadas, pois as CT estão numa situação muito difícil. E como
se pode verificar existe por parte do poder político uma atitude incompreensível na medida em que os custos dos doentes no sistema
prisional são muito superiores ao praticado nas CT. A resposta terapêutica é uma resposta cuja eficiência está demonstrada em Portugal e qualquer desinvestimento, significaria aumentar as vagas de
encarceramento prisional para esta população e aumentar o drama
social e familiar que os problemas das dependências representam.
Carlos Fugas referiu ainda que as CT estão capacitadas para responderem ao tratamento de algumas substâncias que tem vindo a
ser banalizadas como é o caso do haxixe e da marijuana, pelo que
desmontar dispositivos indispensáveis para o tratamento e inserção
poderá representar não só um passo atrás na evolução da resposta
científica aos problemas das adições, como repetir situações do
passado em que os cidadãos não tinham respostas credíveis e profissionais para estes problemas.
Algumas substâncias têm aumentado a sua prevalência, como é o
caso do consumo de cocaína, produto para o qual não existe substituto ou antagonista, isto é, as armas medicamentosas que são
utilizadas para os opiáceos. Na actual situação, as comunidades
terapêuticas são instrumentos basilares, que funcionam em rede
com múltiplas estruturas da sociedade, são autênticos alicerces,
na resposta ao referido incremento e para elas não há alternativa.
Relativamente às dependências sem substância, como o jogo,
a internet, e as compras, torna-se imperioso validar o recurso ás

comunidades terapêuticas. Existem já algumas experiencias nos
Estados Unidos e na China, com programas de internamento em
comunidade terapêutica, o que constitui uma resposta surpreendente, uma vez que o senso comum tende a considerar estas dependências sem substância, como um problema menor e uma menor preocupação.
Estes são alguns factos que demonstram a necessidade e fundamento claro para a existência das comunidades terapêuticas e
a elas não há alternativa. Pode-se pensar, numa lógica de poupança imediatista, que podem ser dispensáveis. Mas se tal acontecer,
perde-se um recurso fundamental no sentido de dar esperança e
eficiência na ajuda a problemas que angustiam e martirizam as famílias portuguesas.
Foram ainda referenciados os diversos modelos e a história das
CT que existem em Portugal há mais de 20 anos…, deixaram de
ser uma experiência para se tornarem numa realidade e deram uma
contribuição decisiva para o reconhecimento internacional da abordagem portuguesa ao problema das drogas.
Em tempo de crise, não se prevê que se reduzam o número e a
urgência dos casos com que nos confrontamos. Se esta resposta desaparecer ou enfraquecer significativamente, as pessoas não
tratadas e, retornarão à sociedade, frustradas e revoltadas, com as
consequências previsíveis a nível da ordem social e pública.
Voltar ao passado, à repressão, isto é o encarceramento prisional, onde os custos por indivíduo e para o estado serão mais elevados do que a recuperação numa comunidade terapêutica.
Nas diversas apresentações verificou-se uma grande evolução
das CT quer a nível da afectação de recursos humanos e técnicos,
de modo a poderem desempenhar um novo papel, que se lhes impõe, no enquadramento dos novos casos com ou sem substancia...
Com o objectivo, de ter uma resposta mais operativa, e socialmente
contentora, de percursos de dependência.

Congresso Comunidades Terapêuticas

Fernando Negrão

Passados alguns anos, ressurge em eventos relacionados com a
toxicodependência… Em que medida é que esse afastamento compromete a atenção ao fenómeno?
Fernando Negrão (FN) - Naturalmente, tenho estado atento porque
este é um problema muito grave da sociedade e, a determinada altura,
parece que o problema da droga desapareceu da sociedade portuguesa.
Esta iniciativa confirma que o problema continua a existir, é um problema
grave e é preciso continuarmos atentos. As comunidades terapêuticas,
que se reúnem hoje aqui, trazem de novo essa preocupação, querem vê-la na preocupação dos responsáveis políticos e eu, naturalmente, farei
chegar essa palavra a quem de direito na área do Parlamento.
Falou em pouco trabalho e investimento na prevenção primária e
na reinserção social. Face à austeridade que assola o país, não se
augurarão significativos incrementos nestes eixos…
FN – Não direi que estejamos numa altura de fazermos grandes investimentos mas poderemos reequacionar os problemas. E é preciso
reequacionar a resposta que tem sido dada ao problema da droga. E nos
últimos seis ou sete anos, a resposta que tem sido dada tem-se resumido à afirmação de que a droga existe, os toxicodependentes existem e
não há nada a fazer em relação a isso, por isso vamos fazer redução de
danos, ou seja, apanhar os cacos. Agora temos que mudar isto e apostar
numa resposta eficaz, que passa pela prevenção primária, pelo tratamento e pela acção das comunidades terapêuticas, que é fundamental
porque têm uma resposta em todas estas áreas para dar àqueles que
dependem das drogas.
Passou pela direcção do IDT e, actualmente, estará a testemunhar o sucesso reconhecido a nível internacional das políticas implementadas no país nesta área… No entanto, ainda permanecem
muitas interrogações em determinados quadrantes da esfera política nacional…
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FN – Essa questão que levanta é muito interessante. Parece que há
problemas em Portugal, que são marginais, sendo que as pessoas fecham os olhos aos mesmos. A toxicodependência também o é e o que
temos que fazer é um esforço para a sociedade e pedir que façam o favor
de abrirem os olhos porque, se isto ainda não lhes bateu à porta, poderá
bater-vos brevemente. Este é um problema que pode afectar toda a população portuguesa e o trabalho das pessoas que exercem funções na
área da toxicodependência deve ser enaltecido e visto com outros olhos,
o que não tem sido feito até agora.
Como soubemos hoje, nos últimos dias encerraram seis comunidades terapêuticas devido a dificuldades financeiras, sendo que
o ministério da saúde não tem vindo a cumprir no que toca à liquidação das dívidas
FN – Deixe-me dizer-lhe que acho estranho porque o IDT tem um
orçamento, no qual estão contempladas as comunidades terapêuticas.
Não consigo perceber por que não tem pago, nos últimos meses, as
subvenções. As comunidades terapêuticas precisam dessas verbas para
continuarem a apoiar os toxicodependentes, o que significa que esse
problema terá que ser resolvido brevemente. E eu irei fazer o esforço
necessário para que isso aconteça.
Tem estado presente em diversas mudanças do organismo público que tutela esta área, desde a transição do IPDT e SPTT para IDT,
assistindo novamente a uma alteração, do IDT para o SICAD. Estará
a alterar-se apenas a designação de um organismo?
FN – Não, não se voltou a mudar apenas o nome. Creio que, agora, vamos ter, da parte institucional, ou seja, do Governo, uma resposta
mais orientadora e dar, designadamente às comunidades terapêuticas,
um papel mais activo na resposta aos problemas da toxicodependência
em Portugal.

Questionado sobre o assunto, João Goulão
declarou uma vez mais que estas verbas
constam do orçamento. Mas as tranches
oriundas da componente “ jogos sociais”
não tem sido disponibilizadas pelo Ministério da Saúde para a conta do IDT nas
datas e montantes previstos.
Apesar do esforço desenvolvido pelo IDT
e seus parceiros para se acomodarem ao
orçamento, não tem sido possível manter
os pagamentos em dia.
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Lisboa acolheu a Conferência Global Addiction 2001

Redução de consumos e de
danos: novas abordagens
no tratamento da
dependência alcoólica

Lisboa acolheu, entre os dias 5 e 7 de Dezembro, a reunião bianual
«Global Addiction», que incluiu o 6º Congresso da European Association
of Addiction Therapy. Este evento reuniu especialistas provenientes de
43 países, representando os cinco continentes do globo, e permitiu a
abordagem de um vasto leque de áreas associadas ao tema da dependência.
Ao longo dos três dias da reunião científica foram tratados vários temas e áreas considerados pela organização como relevantes para a
compreensão e tratamento de todo o tipo de dependências. Foi o caso
da genética, epidemiologia, patologia, diagnóstico, aspectos socioeconómicos, tratamentos com utilização de medicamentos, tratamentos que
não envolvem o recurso a fármacos, neuroanatomia ou neurofisiologia.
Adições, opióides, cocaína, tabaco, álcool, jogo, internet e duplo diagnóstico foram palavras-chave presentes ao longo de um evento promovido pela Global Addiction, uma organização que reúne federações, associações, sociedades, editoras, organizações governamentais e todos os
interessados em qualquer tipo de adição a nível nacional e internacional.
A entidade elege como principais objectivos criar uma conferência e
um portal de internet para a divulgação de conhecimentos relacionados
com a compreensão e tratamento de todas as dependências, ajudando a
melhorar o conhecimento e o tratamento das adições em todo o mundo,
através da partilha de conhecimento.
A Global Addiction pretende afirmar-se como uma organização aberta
e amigável, puramente envolvida na educação médica e na difusão do
conhecimento, considerando-se livre de actividade política ou lobby.
A presidir o evento estiveram Andrej Kastelic, da Eslovénia, e Luís Patrício, de Portugal.
Dependências marcou presença no evento e entrevistou Andrej Kastelic e Luís Patrício e ainda os participantes num dos mais esperados simpósios, o Simpósio Satélite Lundbeck, intitulado Identificação e Gestão
da Dependência de Álcool.

Andrej Kastelic

O que é concretamente a Global Addiction?
Andrej Kastelic (AK) - A Global Addiction é algo novo, enquanto conferência em que pretendemos associar as nossas forças, as nossas capacidades e as nossas redes. Assim, esta associação resulta da congregação
de várias federações, sociedades, editoras e todos os interessados em
qualquer tipo de adição a nível nacional e internacional. A par, temos ainda
associadas algumas organizações governamentais, o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, a UN Aids… Pretendemos, a partir
desta universalidade e globalidade, promover a mudança, beneficiando da
troca de conhecimento e de experiências entre todos. Não nos interessamos apenas pelas adições químicas, como as referentes às drogas, álcool
e tabaco mas também pelas adições não químicas, como a dependência
do jogo, do sexo, perturbações alimentares, compras, relacionamentos, etc.
Mas parece essencialmente focada no tratamento…
AK - Sim, estamos sobretudo focados no tratamento mas igualmente nas questões políticas, falamos sobre prevenção e reabilitação. Mas,
basicamente, o nosso foco é o tratamento. Como pudemos ouvir neste
evento, o tratamento funciona e as pessoas devem conhecer as ofertas
existentes, de forma a minimizar os seus problemas. Hoje, existe tratamento eficaz e são as experiências de todas as partes do mundo que
nos interessam partilhar, a par de tentarmos, no plano político, expandir
a todos os países as linhas de tratamento cuja eficácia já foi testada e
comprovada, para que as mesmas sejam acessíveis a todas as populações que dele necessitam. Como também foi possível ouvirmos, existem
muitos países onde o tratamento é apenas compulsivo ou realizado de
formas menos apropriadas, à revelia de quaisquer direitos humanos, da
liberdade de escolha e pouco ou nada eficaz.
Esta é a primeira conferência da vossa organização?
AK - Esta conferência surgiu a partir da European Association of Addiction Therapy Congress, portanto, nesse âmbito, trata-se da sexta conferên-
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cia mas a primeira a um nível global, contando com participantes oriundos
de 43 países, representando todos os continentes. Os trabalhos apresentados patentearam uma qualidade muito elevada e a prova disso mesmo residiu no árduo trabalho que tivemos para atribuir os prémios para as melhores
apresentações e posters, que nos surgiram um pouco de todo o mundo.
A partir deste evento, esta rede continuará a estabelecer contactos e a trabalhar em conjunto?
AK – Sem dúvida! A vertente mais importante do trabalho não tem a
ver com o que acontece na conferência mas antes com o nosso website, a nossa comunicação, que estabeleceremos continuadamente, até
à nossa próxima conferência, que se realizará daqui a um ano e meio.
O que destacaria a partir desta conferência?
AK – Falamos muito sobre tratamentos farmacológicos eficazes para
dependência opiácea, tendo-se registado muita discussão em torno dos
tratamentos de substituição; outro tópico em destaque foi a dependência
alcoólica, não apenas abordado no sentido dos programas de abstinência mas igualmente na vertente dos programas de redução de consumo
e controlo de danos, destinados àqueles que não conseguem ou não
querem deixar completamente de beber e que o poderão fazer de forma
mais segura. Também tivemos muitos trabalhos no âmbito da investigação e das dependências não químicas.

Karl Mann

Os benefícios da redução do consumo e dos danos na dependência alcoólica
Karl Mann é o actual presidente do departamento de Investigação
sobre Dependências, na Universidade de Heidelberg, na Alemanha e
da Sociedade Internacional para a Pesquisa Biomédica em Alcoolismo
(ISBRA). Foi director-adjunto do Instituto Central de Saúde Mental na
universidade desde 2006.
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Karl Mann estudou medicina na Universidade de Mainz com um semestre no estrangeiro, em Innsbruck e Viena 1973-1974 e dois estudos
nos Estados Unidos 1974-1975, obtendo seu diploma de medicina em
1977. Foi investigador em Paris, de 1978-1979; Residente em Psicoterapia da Universidade de Mainz, a partir de 1979/80; Residente na Universidade, Psiquiatria e Neurologia da Tuebingen, a partir de 1980/88
e psiquiatra da Universidade de Tuebingen, a partir de 1988/90. A pesquisa de Mann inclui o tratamento de álcool e dependência de nicotina,
dependência de drogas de prescrição e jogos de azar, bem como de
neuroimagem, neurofisiologia e da psicofarmacologia. Participou em 22
projectos relativos à dependência de álcool, drogas e nicotina, apoiado pela Fundação Alemã de Pesquisa (DFG), o Ministério Federal da
Educação e Pesquisa (BMBF), a União Europeia (UE), da indústria e
do estado de Baden-Wuerttemberg. Desde 1980, publicou aproximadamente 160 trabalhos originais em revistas internacionais, mais de 200
resumos, 14 livros e 97 capítulos de livros. Karl Mann recebeu o Prémio
de Pesquisa da Sociedade Alemã de Psiquiatria Biológica, em 1992, o
Prémio de Pesquisa Alemão Addiction 2004 e o Hermann Simon Prize
for Health Research Services 2007. Foi membro do Comité de Selecção
do Prémio 2006 Jellinek Internacional para a Pesquisa do Álcool; Editor
Associado (Europa) de Alcoolismo: Clinical and Experimental Research
e um membro do conselho editorial da Addiction, European Addiction
Research, European Psychiatry and Journal of Studies on Alcohol. Karl
Mann é membro da Associação Psiquiátrica Europeia (APA) desde 1990
e membro do Colégio Europeu de Neuropsicofarmacologia (ECNP); Sociedade Europeia para a Pesquisa Biomédica em Alcoolismo (ESBRA);
Sociedade Alemã de Psiquiatria, Psicoterapia e Neurologia (DGPPN) e
foi presidente da Sociedade Alemã de Investigação em Dependências e
tratamento da dependência 2007-2010.
Resumo da comunicação
Beber controladamente vs orientação para a abstinência é uma dicotomia que marca um dos mais ferozes debates que alguma vez tivemos
em torno da teoria da dependência e da evolução do tratamento. Enquanto a ideia da abstinência remonta há mais de 100 anos, ao período
do tratamento moral suportado pelo modelo de doença do alcoolismo, a
ideia de beber controladamente desenvolveu-se seguindo o advento dos
modelos de aprendizagem e compreensão do consumo de álcool e do
tratamento comportamental do alcoolismo. Nos anos 70, muitos estudos,
predominantemente desenvolvidos na América do Norte, investigaram a
validade preditiva do conceito. Apreciações críticas sublinharam insuficiências metodológicas nestes estudos, juntamente com questões de
poder e condições inadequadas de controlo. Apesar do consenso acerca
dos resultados a longo prazo destes estudos nunca ter sido alcançado, a
questão perdeu muito do seu encanto ao longo das décadas seguintes.
Nos anos recentes, a estratégia de redução de danos demonstrou
muito sucesso em pacientes dependentes de drogas ilegais. A par, mui-
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tos ensaios clínicos sobre alcoolismo, tanto em psicoterapia como em
farmacoterapia, revelaram uma significativa proporção de pacientes com
considerável redução no consumo de álcool. Em estudos longitudinais,
foram estabelecidas correlações entre a quantidade de álcool consumida e consequências físicas, como algumas formas de cancro e doenças
hepáticas.
Recentemente, tem sido prestada atenção para reduzir significativamente o consumo de álcool em pacientes dependentes de álcool. A
European Medicines Agency (EMA) declarou a redução como meta intermédia mas válida no caminho para uma posterior abstinência. Além
de melhorar a saúde dos pacientes, também pode ajudar a manter mais
pacientes em tratamento. O impacto do novo sistema de diagnóstico
DSM-V nos objectivos do tratamento foi um dos tópicos abordados por
Karl Mann.
Entrevista
Na sua comunicação, foi possível identificar uma abordagem
pragmática, baseada no direito que as pessoas têm de consumir
e na evidência de que, se o tratamento alicerçado na abstinência
não funciona com todos, talvez seja mais eficaz pensar em reduzir
consumos e danos…
Karl Mann (KM) – Sim, creio que se pretendemos avançar no campo do tratamento da dependência alcoólica, do abuso ou uso nocivo
de álcool, temos que admitir novas metas ou objectivos. Até há bem
pouco tempo, o objectivo abstinência era praticamente o único validado mas, a partir de diferentes estudos empíricos realizados ao longo
da última década, aprendemos que a redução do consumo, mesmo
em pacientes dependentes alcoólicos, também é possível e mesmo
muito benéfica para os mesmos, para as suas famílias, etc. Portanto, estamos perante uma nova abordagem que nos permite eleger a
redução do consumo como um objectivo no tratamento de pacientes
dependentes de álcool. Paralelamente, há um novo incremento que
pode revelar-se ainda mais importante, que tem a ver com os novos
critérios de diagnóstico para as doenças relacionadas com o consumo de álcool. Estes novos critérios resultarão de uma combinação
dos antigos critérios para a dependência e para o abuso. Em suma,
poderá haver consumidores situados num diagnóstico de desordem
de consumo de álcool preenchendo apenas dois ou três destes critérios e esses não necessitam de permanecer abstinentes até ao final
das suas vidas. É óbvio que não aderirão ou permanecerão em tratamento se um médico lhes disser que preenche dois ou três critérios,
como problemas no trabalho, e que não poderá beber mais ao longo
da vida… Isso não funcionará. Com esta nova abordagem, que poderá passar por tentarmos que a pessoa reduza a 20, 30 ou 50 por
cento o seu consumo anterior, os profissionais, como os médicos ou
psicólogos, poderão conseguir ter um maior potencial para atraírem
mais pacientes ao tratamento.

De que tipo de ferramentas dispõem os profissionais de saúde
para obterem essa diminuição de consumos?
KM – Antes de mais, informação acerca do assunto, direccionada não
só ao paciente mas igualmente aos seus familiares. Claro que para determinados casos cuja gravidade seja maior, esta não será uma possibilidade
tão adequada como a abstinência mas para uma larga maioria, que diria
situar-se acima dos 50 por cento, este objectivo da diminuição do consumo
é possível e desejável. Por outro lado, devemos apostar em mais formação
e habilitação dos profissionais dos cuidados de saúde primários, que vêem
muitos pacientes com problemas relacionados com o consumo de álcool,
ensinando-os a falar com estas pessoas sem as afastar ou lhes fazer entender que a abstinência é a única solução. Finalmente, há medicação que
pode ajudar. Estão em curso estudos que vão demonstrando a eficácia de
determinados fármacos na redução de consumos, nomeadamente aqueles
que actuam reduzindo os efeitos compensadores do álcool.
E é possível combinar a administração desses fármacos com o
consumo de álcool?
KM – Essa é exactamente a questão mais certa para colocar e que
tem que ser respondida. Sim, é obviamente possível e creio que devemos
ter um conjunto de recomendações muito fácil de implementar em áreas
como a informação e motivação dos pacientes, o que deverá ser feito por
um médico de clínica geral, um psiquiatra ou por um psicólogo… Um tipo
de guidelines para intervir nessas duas áreas mais a da medicação.
Quando falamos em consumo de álcool referimo-nos actualmente a um problema de saúde pública que afecta muitos milhões de
pessoas um pouco por todo o mundo… Talvez também por isso, se
comece agora a falar em redução de danos associados ao consumo desta substância… no entanto, no campo das ilícitas, quando
falamos em redução de danos, não pensamos apenas em reduzir
consumos mas igualmente em práticas menos nocivas para quem
consome e para o meio envolvente. Será possível replicar algumas
dessas práticas no domínio do álcool?
KM – Creio que o álcool tem muito a aprender com o campo das adições
das drogas ilícitas no que concerne à redução de danos. Este conceito da
redução do consumo de álcool deverá conferir algum crédito a estes campos vizinhos mas também é verdade que nem tudo poderá ser replicado…
Não precisamos de troca de seringas, também não pensamos tanto na
transmissão de doenças infecciosas neste campo como se pensa no VIH
ou Sida no campo das ilícitas, por isso, aqui, as estratégias de sexo seguro
devem ser pensadas de outra forma. Claro que existem outras áreas de
actuação, como o caso da condução sob o efeito do álcool, em que as estratégias de redução de riscos se poderão aplicar. Existe ainda um caminho
de aprendizagem a percorrer, em que poderemos recorrer ao domínio das
drogas ilícitas e às abordagens da redução de danos para desenvolvermos
estratégias cada vez mais eficazes.
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“Não nos interessamos apenas pelas adições químicas,
como as referentes às drogas, álcool e tabaco mas também
pelas adições não químicas, como a dependência do jogo,
do sexo, desordens alimentares, compras…”

Jurgen Rehm

Dependência alcoólica: o peso da doença
Jurgen Rehm é Professor e Presidente da Política sobre Dependências na Escola Dalla Lana de Saúde Pública da Universidade de Toronto,
no Canadá. Também lecciona no Departamento de Psiquiatria, Cientista Sénior e Co-director, Secção de Saúde Pública e Políticas Reguladoras, Centro de Adições e Saúde Mental (CAMH), em Toronto, e Director de
Pesquisa Social e Epidemiológica (SER), Departamento de CAMH . É ainda cientista e chefe do Grupo de Pesquisa da Saúde da População no SER.
Jurgen Rehm é líder na geração e análise dos dados científicos necessários para informar os decisores políticos de estratégias para reduzir os efeitos nocivos do álcool e relacionados com o tabaco. Ele e a sua
equipa avaliam os custos económicos do uso e abuso de substâncias.
Rehm foi o investigador principal do relatório”Os custos de Abuso de
Substâncias no Canadá 2002”, lançado em 2006, que estima os efeitos
do álcool, tabaco e drogas ilícitas em termos de mortes, doenças e custos económicos. A sua linha de investigação actual está focada em estimar ónus evitáveis e os custos associados ao consumo de álcool no
Canadá, e na realização de avaliações comparativas de riscos sobre o
peso de diferentes factores de risco em diferentes países. Rehm é membro do comité de especialistas da OMS para o Abuso de Substâncias
e membro do comité científico do Observatório Europeu da Droga e da
Toxicodependência.
Resumo da comunicação
No âmbito dos Estudos sobre o Peso Global das Doenças, o consumo
de álcool foi identificado, em Análises Comparativas de Risco, como um
dos maiores factores de risco para a ocorrência de mortalidade e de
doença. Na última revisão da OMS sobre riscos globais para a saúde,
o peso do álcool em doenças atribuíveis ao seu consumo ultrapassou
mesmo em termos de perigosidade factores de risco como o tabaco,
hipertensão, colesterol ou excesso de peso.

No entanto, existe informação assustadora relativa à consequência específica associada à dependência alcoólica, a mais importante das muitas
patologias causadas pelo consumo de álcool. Baseado numa revisão de
publicações desde a mais recente meta análise sobre mortalidade e morbilidade atribuíveis à dependência alcoólica, o autor apresentou novas estimativas sobre a doença ou mortalidade associados à dependência alcoólica
nos EUA. Estas estimativas demonstram claramente que a maioria da taxa
de mortalidade relacionada com o consumo de álcool está associada à sua
dependência.
Entrevista
Os indicadores que apresentou sobre consumo e peso do álcool na
saúde da população mundial sugerem que algo está a falhar na área
do tratamento…
Jurgen Rehm (JR) – Sim, na globalidade não alcançamos pessoas suficientes. Talvez uma das razões tenha a ver com o facto de estarmos a ser
demasiado rigorosos e de apenas oferecermos como solução a abstinência.
E muitas das pessoas que têm problemas relacionados com o consumo de
álcool ainda não estão preparadas para tal. Portanto, diria que beneficiariam
da definição de um objectivo intermédio.
E a prevenção, como tem funcionado?
JR – Em termos gerais, a prevenção tem funcionado em alguns países.
Mas nalguns países europeus é possível constatar que o número de pessoas com perturbações e perturbações graves relacionadas com o uso de
álcool não tem diminuído. Provavelmente, teremos que aumentar os nossos
esforços ao nível preventivo mas também temos que os complementar ao
nível do tratamento.
Como tem sido desempenhado o papel da indústria? Existem soluções farmacológicas satisfatórias?
JR – A dependência alcoólica é um campo onde podemos melhorar o tratamento. Temos intervenções eficazes não apenas ao nível da indústria; as
intervenções psicológicas são muito eficazes. Tal como a indústria é eficaz.
No entanto, enquanto território, temos que melhorar as nossas abordagens.
É a tal ideia: se conseguirmos atrair 100 pessoas para o tratamento, não
podemos esperar que, ao fim de um ano, mais de 50 por cento estejam
completamente abstinentes. E, provavelmente, um terço dessas pessoas,
independentemente do tratamento a que sejam submetidas, estarão a recair
ou a sofrer problemas graves… Muito claramente, temos que inventar novas
formas de tratamento, quer no âmbito da psicoterapia, quer no da farmacologia. Há muito a fazer. Mas também não devemos afirmar que as actuais
soluções são completamente ineficazes. Não são! Elas funcionam mas não
com tantas pessoas como desejamos.
Focalizando o diagnóstico europeu, seria mais sensato desenvolver uma estratégia comum ou a adopção de uma estratégia dife-
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renciada em cada país?
JR – A União Europeia tem uma estratégia. Mas não tem propriamente uma palavra a dizer acerca do tratamento… A oferta de tratamento
encontra-se sob o chapéu dos estados nacionais europeus. E temos que
perceber que seria um pouco problemático definir normas de tratamento
a um nível mais global quando são os estados nacionais que suportam
os custos relacionados com o tratamento. Parte da estratégia da UE
é positiva. Constatamos que os consumos mais altos e nocivos foram
reduzidos. Mas deveria ser suplementada por estratégias nacionais e,
quantos mais países as conceberem, melhor será para a Europa.
Existirá um grande desafio para a Europa no que concerne ao
consumo de álcool?
JR – Acima de tudo, temos que reduzir o consumo de álcool. Não me
parece que estejamos perante uma situação dramática, como acontece
na área ambiental com a emissão de CO2, porque não temos curvas semelhantes ao nível dos consumos. Temos uma curva plana para o álcool,
que ainda não fomos capazes de reduzir, o que devemos fazer.

Hannu Alho

Detecção precoce dos problemas relacionados com o álcool nas
estruturas prestadoras de cuidados de saúde
Resumo da comunicação
Apesar da pesada carga do álcool, os pacientes com dependência alcoólica encontram-se actualmente sub-diagnosticados e sub-tratados. Além
disso, o álcool permanece como um dos mais estigmatizados factores de
risco para o peso global de doença e lesões.
Apesar de a detecção precoce desempenhar um papel importante no que
concerne à prevenção dos danos relacionados com o álcool e de muitas
guidelines e recomendações terem sido implementadas ao longo dos últimos anos no sentido de melhorar a triagem dos problemas relacionados
com álcool, as taxas de detecção não parecem ainda muito promissoras.

Os obstáculos à triagem de problemas relacionados com álcool podem ser
encontrados em atitudes negativas, falta de habilitações e rotinas diárias no
trabalho dos cuidados primários de saúde. Factores como o apoio governativo, esforços de gestão, incentivos e programas no trabalho são necessários, mas afigura-se igualmente muito importante que os profissionais de
saúde assumam a iniciativa, eles próprios, de melhorar as suas habilidades,
no sentido de garantirem a detecção adequada dos problemas relacionados
com o álcool.
Entrevista
Insiste na importância de envolver os médicos de medicina geral
e familiar neste domínio…
Hannu Alho (HA) – Efectivamente, os médicos de clínica geral não
estão muito envolvidos nem comprometidos com este domínio. No entanto, 30 a 40 por cento dos pacientes vistos por estes profissionais dos
cuidados de saúde primários apresentam qualquer tipo de problema relacionado com o consumo de álcool, como hipertensão, colesterol elevado, arritmias cardíacas. E muitas vezes, por detrás destes problemas,
estão causas como o consumo de álcool.
O que estará, no seu entender, a falhar para que esses profissionais não diagnostiquem nem cuidem devidamente estes pacientes?
HA – Um dos motivos tem a ver com o estigma. É frequente o médico
pensar ser inapropriado questionar o paciente acerca do seu consumo
de álcool. No entanto, na Finlândia, fizemos um inquérito que revela que
é muitíssimo reduzida a percentagem de utentes que avalia como inapropriada essa atitude por parte do seu médico. Trata-se de um mito
sustentado pela falta de informação ou mesmo por desinformação… Implementámos um programa financiado pelo ministério social e da saúde,
que visa melhorar as detecções precoces e intervenções breves ao nível
dos cuidados primários de saúde. Passados dois anos, os resultados
são muito positivos. Os médicos aumentaram a frequência das detecções precoces e as intervenções breves quase duplicaram.
É possível projectar os ganhos futuros relacionados com a implementação de programas desse género?
HA – Desde logo, naturalmente, congratulamo-nos por muito mais estar a ser feito e sabemos que, no futuro, muito mais faremos ainda nestes
domínios. Os médicos vão-se apercebendo que tudo isto é benéfico quer
para o seu tempo, quer para os recursos de saúde do país e vão-se interessando cada vez mais. Tudo isto deverá contribuir também no plano
farmacológico para o advento de soluções cada vez mais eficazes, uma
vez que a indústria também vai encontrando um novo domínio apetecível
para investir.
Estará a indústria farmacêutica a desempenhar um papel decisivo neste momento?
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“A prevenção e educação, especialmente
junto das faixas mais jovens da população,
têm-se revelado muito importantes”

HA – Alguém tem que desenvolver a medicação… Os investigadores não o
poderão fazer, dados os custos e o tempo que tal acarreta. Claro que a indústria é uma peça importante. Contudo, se olharmos para outras áreas, como a
da pressão arterial, constatamos que existem dezenas de empresas a desenvolverem medicamentos, o que significa que existem muitas soluções nesse
domínio. Já no campo do álcool, não temos mais que duas com medicação
específica… Espero que no futuro venhamos a ter muito mais medicamentos
e ferramentas para que possamos melhorar as ofertas de tratamento.
Neste simpósio, assistimos a três apresentações que evidenciam
indicadores um pouco assustadores acerca do consumo de álcool,
essencialmente na Europa… Em que medida poderemos concluir
que a prevenção não funcionou?
HA – Não me parece de todo uma conclusão adequada. A prevenção
resulta. Repare nos indicadores portugueses: o consumo de álcool baixou, a exemplo do que sucedeu em França ou Itália. Claro que nalguns
países, como o Reino Unido e a Finlândia, subiu. Existem políticas de
saúde importantes neste domínio, como a disponibilidade, o preço e a
taxação, entre outras, mas a prevenção e educação, especialmente junto
das faixas mais jovens da população, têm-se revelado muito importantes
Não obstante, a Europa parece continuar muito mais focalizada
no controlo dos consumos de drogas ilícitas…
HA – Sim, não deixará de ser verdade… No entanto, se recordar um dos
meus slides, constata que o álcool é indubitavelmente a droga mais danosa
de todas, muito acima da heroína… Até ao momento, apenas têm vindo a
prescrever dissulfiram e substâncias do género mas existem outras opções.
E acredito que, num futuro próximo, venhamos a ter muita mais medicação
neste campo.

Precisarão os decisores políticos de mais informação?
HA – Devem obter mais informação e perceber que o álcool, enquanto
factor de risco e substância danosa para a saúde pública, está no mesmo patamar que as drogas ilícitas ou até acima, logo deve merecer a
mesma atenção, ou até maior. É aceite para a sociedade e as pessoas
usam-na porque entendem que é bom usá-la. Mas isso só é verdade
quando conseguimos controlar o seu uso mas quando o mesmo é excedido isso torna-se muito nocivo. O que deve ser aceite e motivo de
reflexão por parte dos decisores políticos.
Deveria a indústria do álcool ser também chamada a intervir
como parceiro e não como inimigo, como ao longo de muitos anos
tem sucedido?
HA – Sem dúvida! Devemos conciliar interesses, porque existem mesmo interesses comuns e caminharmos na mesma direcção. Na Finlândia, por exemplo, isso já sucede com a indústria cervejeira, que desenvolveu um projecto que visa a redução do binge drinking entre os jovens,
algo que tem resultado num tremendo sucesso.
Qual será, no seu entender, o principal desafio europeu neste
domínio do álcool?
HA – Talvez o principal desafio passe por fazermos com que os médicos que contactam primariamente com a população, aqueles que vêem
a maioria dos pacientes, possam fazer as devidas detecções e intervenções precoces e aprender como fazer as farmacoterapias disponíveis.
Até ao momento, apenas têm vindo a prescrever dissulfiram e substâncias do género mas existem outras opções. E acredito que, num futuro
próximo, venhamos a ter muita mais medicação neste campo.
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Escuela de Otoño

12 años de
investigación
y conocimientos

Una Escuela con 12 años de debate de ideas y conocimientos con talleres valorados por profesionales,
que viene aprender para poder poner en marcha novedosos conocimientos y abrir camino a nuevas técnicas y teorías que amplíen los conocimientos en el
campo del diagnostico y tratamiento de las adicciones.

No ay dudas que se trata de reflectar en una formación interactiva que implica una notable actividad
por parte de todos os que vienen al único espacio en
España de formación de profesionales de las adicciones. Una vez más dependencias estuve presente y hablo con distintos ponentes.

Escuela de Otoño

Benjamín Clement
El Observatorio decía hace dos días que las viejas drogas están
dando lugar a las nuevas drogas. ¿Qué está cambiando los consumos o los consumidores?
Benjamín Clement (BC) - Está cambiando todo, porque muchas de
las drogas actuales, son derivados sintéticos que proceden de drogas
antiguas o son similares a otras sustancias como una cocaína sintética,
los nuevos opiáceos, los cannabinoides, GHB o ketamina. Realmente no
cambian las sustancias cambia lo que se está buscando es una innovación
continuada y que cubra esa expectativa de probar algo mejor, se buscan
cosas nuevas que experimentar.
En 2009 aparecieron 41 drogas nuevas y en este 2011, aún no ha
terminado el año y ya han aparecido 39 nuevas drogas. Esto es algo
que en muchas ocasiones no os permite ni pensar.
BC - Claro, muchas de estas sustancias pueden englobarse en familias por su procedencia química los efectos pueden ser parecidos o sus
toxicidades pueden ser parecidas. Pero es que además hay ocasiones en
las que no sabemos qué sale exactamente al mercado y podemos encontrarnos alguna sorpresa, de alguna sustancia que tenga efectos nocivos,
no esperados o no conocidos y eso puede pasar en cualquier momento. Y
muchas veces parecen brotes, como este verano en España con el uso del
estramonio, que no se usa mucho pero cuando se usa genera problemas.
Es una producción más sofisticada, con una campaña más ligada
al consumo. Esto puede causar daños.
BC - No hay un solo ambiente de consumo de sustancias, hay múltiples
ambientes lúdicos donde se consumen sustancias donde aparte de que
existe el boca a boca también ahora hay foros en internet. Muchas veces,
nosotros que estamos detrás, en ocasiones no sabes cuándo va a surgir
un problema para la salud grave.
¿Qué debe hacer un médico internista ante un problema de estas
características?
BC - Lo importante siempre es la prevención de las sustancias asociadas a usos recreativos como algo básico. Hay que educar en edades
tempranas y tener hábitos lúdicos que sean sanos.
Usted habla de prevención, ¿Cuándo se debe hacer y cómo?
BC - Yo creo que todos, es una cuestión de la sociedad y esto no se
va a acabar mientras que la sociedad no conciba que estas sustancias se
usan para divertirse. Desde los padres, la escuela, los medios, etc. Todo
el mundo debe participar. Mientras la sociedad no vea el problema en su
dimensión y sepa reaccionar, va a ser muy difícil. Esto es intrínseco a la
sociedad occidental.
¿La bajada del consumo de éxtasis tiene algo que ver con el comportamiento del consumo e otras sustancias?
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BC - Probablemente sí porque esto va por modas y las modas dependen de cada país, localidad, de cada círculo. Entonces sí es posible que se
haya sustituido por cualquiera de las otras sustancias que hay.
Los datos vistos por el Observatorio es que lo que tiene de MDMA
es poco, es un éxtasis adulterado. Eso también es otro problema al
que hay que hacer frente.
BC - El tema de la adulteración no ha dado grandes problemas en las
pastillas. Muchas veces son fraude porque no está la sustancia que genera peligro. Pero en ocasiones se ha detectado otras sustancias que sí
son peligrosas, por ejemplo el Evavisol en pastilla que se ha detectado no
hace mucho en Europa. Este es un fármaco inmunosupresor. Peor muchas
veces como no sabes lo que consumes es una puerta abierta a cualquier
problema toxicológica.
¿Qué nos trae de nuevo este año?
BC - Repasaremos las sustancias recreativas, aunque se usan en ambientes recreativos y muchas veces no tienen nada que ver con la diversión. EL nombre que le damos de sustancias recreativas es variado según
el profesional, no nos ponemos muy de acuerdo. Es un cajón de sastre muy
variopinto y de ahí la dificultad de clasificar.
Y la Vigorexia?
BC - El paciente pierde su imagen corporal, es un culto excesivo a la
imagen corporal, suplementos nutricionales, variación en la dieta, etc. Sucede mucho en ambientes de gimnasio, sobretodo en chicos jóvenes aunque
también en chicas, es muy característico del culturismo y el problema es
que usan sustancias que pueden tener efectos tóxicos muy graves para la
salud, generan problemas adictivos y pueden padecer alteraciones psiquiátricas importantes.
Para terminar, ¿Qué opinas de la frase de Paco Pascual “No tenemos nada para tratar la drogodependencia”?
BC - No tenemos el tratamiento de la enfermedad, nos faltan muchas
armas, nos faltan fármacos. Tenemos medios humanos. Generalmente nos
basamos en la intervención psicológica y la educación. Pero de momento
hasta que la sociedad no comprenda mejor el problema va a ser difícil controlarlo.
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Elisardo Becoña
España es el primer país con una revista científica y además
es la décima con más importancia del mundo. ¿Qué le dice eso
a usted?
Elisardo Becoña (EB) - Pues por una parte que la producción científica española es muy importante y por otra que se ha internacionalizado, que ya podemos compararnos con revistas no solo que hay en
España sino con otras de carácter internacional.
Eso conlleva mayor responsabilidad.
EB - Mucho más porque no es lo mismo estar en un conjunto de
revistas donde puede haber docenas que estar en un grupo mucho
más específico que nos va a obligar a tener mayor calidad, a hacer
el trabajo mejor y además esto significa que hemos pasado al mundo
competitivo internacional. Entonces las revistas entran o salen y se
mantienen por la calidad o salen fuera si hay otras que tienen más
calidad, por lo tanto sí nos va a exigir un mayor esfuerzo.
Eso significa que las próximas jornadas de Socidrogalcohol
van a ser distintas, no?
EB - Va a ir en la línea de lo que se ha estado haciendo estos años
previos, es decir, primar la calidad, la innovación, los temas científicos
más novedosos y a parte el siguiente congreso, el de Tarragona, tiene
una parte internacional. Por lo tanto, vamos dando un paso de no solo
en los aspectos nacionales que siguen siendo centrales, sino abrirnos
también a lo que son los conocimientos y las aportaciones importantes de gentes de otros países.
Eso también supone una mayor intervención en la sociedad
europea para las adicciones.
EB - Lo que está ocurriendo es que la globalización lleva a una
internacionalización y a un intercambio muy grande entre países y
sociedades científicas. Lo de Eufas es una cosa más. Hubo en Madrid
una reunión y la revista se tendrá que implicar más con Eufas porque
todo va a un nivel más internacional. Los temas de consumo por ejemplo, cuando se habla, ya se habla más de Europa, que de cada país
concreto porque cada país tiene sus consumos pero hay que compararlos con otros para saber cuál es el nivel en el que se encuentran.
España sigue siendo el país número uno en consumo de cocaína. ¿Qué explicación tiene usted para esto?
EB - Por una parte están las sociedades científicas y otra la situación de país. Nuestra función es detectar los problemas y buscar
soluciones a nivel preventivo, terapéutico, etc . y otra cuestión son los
consumos que se van dando en cada país como ocurre con el caso de
España. Hay varios factores: Uno es que somos la puerta de entrada
para toda Europa, con lo cual hay una mayor disponibilidad. Por otra,

el precio es reducido respecto a la capacidad adquisitiva porque la
cantidad de euros disponibles que tiene la gente, permite la compra
de cocaína. Y luego el tercero y más importante es la baja percepción
de riesgo que ha habido y que todavía sigue habiendo, no solamente
entra la población adulta sino entre la población infantil, juvenil. Y junto a todo eso, también es cierto que el nivel preventivo en España no
está en el nivel óptimo, habría que invertir mucho más en eso, porque
en cambio en nivel de tratamiento la cosa está bien. Hay mucha gente
en tratamiento por cocaína, la red asistencial en España es la mejor
de Europa o una de las mejores. Y esto también es un problema al
final, porque si la gente tiene un problema, lo tratan y lo sacan al final
del contexto social donde tienen el problema, parece que no existe el
problema, pero realmente existe. Nuestra labor es presionar a las autoridades responsables y lo que más habría que potenciar son los programas preventivos, algo complicado por el momento de crisis actual.
Esta percepción de riesgo, se ven también con los nuevos datos del Observatorio, la cocaína tiene en sus manos 1000 muertes por sobredosis.
EB - Sí, la cocaína produce mucha mortalidad, por ejemplo en España se está viendo en la encuesta de comorbilidad hospitalaria, indica que el número de urgencias por cocaína, va aumentando muchísimo. Pero el problema es que estos datos no pasan a sistema social.
Esa baja percepción de riesgo lleva a que datos objetivos no pasen
a la sociedad. Y eso es un problema porque aparte de la sobredosis,
muchas de las muertes que se producen en la carretera se producen
por la cocaína o por la combinación de cocaína y alcohol.
Los datos también apuntan que la mitad de los consumidores
de cocaína son también alcohólicos. Estamos hablando de dos
sustancias muy dispares, una produce euforia y la otra es depresiva. ¿Cómo afecta esto a consumidor?
EB - Pues precisamente es la combinación perfecta. Uno de los
problemas más grandes que hay en España, también en Portugal,
Francia e Italia, es el consumo excesivo de alcohol poruqe la droga
social de estos países es el alcohol. La droga que mayor problema
social conlleva es el alcohol porque el tabaco mata a mucha gente
pero no produce problema social. Lo que ocurre es que en ocasiones
el joven que se emborracha descubre que si en un momento determinado le meten cocaína pueden aguantar mejor porque la combinación
de ambas crea un metabolito. Y a eso hay que sumar el problema del
abuso de alcohol en jóvenes. No es la cocaína en sí, sino la dependencia del alcohol porque es eso lo que lleva a otros problemas. Por
eso es tan importante los programas preventivos, porque estos se
centran en alcohol y tabaco y después en cannabis, porque si consigues que se reduzcan esos abuso tienen menos riesgo de pasar al
consumo de cocaína.
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¿Se puede decir que se está produciendo un cambio o sustitución del tabaco por el cannabis?
EB - No hay cambio. Lo que ocurre ahora es que el consumo del
tabaco ha ido descendiendo y va a seguir haciéndolo y el tema del
cannabis ha llegado ya al tope. Un sistema social tiene un punto
en el que se llega hasta ahí y ya no hay descenso. Otro problema con el cannabis es que los factores de protección para dejar
de consumir cannabis a veces no están presentes, como es por
ejemplo, acceder a un puesto de trabajo, tener una familia. Entonces cuanto más se retrase el acceso al mercado laboral o cuantas
menos posibilidades haya de asumir roles adultos, más consumo
va a haber de otras sustancias. El gran problema que hay también
con el cannabis es la baja percepción de riesgo, porque podríamos
encontrarnos a la larga con el mismo problema que tiene Australia,
donde hay más jóvenes que han probado el cannabis que jóvenes
que han probado el tabaco. Y esto se debe a que el tabaco tiene
una alta percepción de riesgo, y hay jóvenes que pueden pensar
que el tabaco es más peligroso que el cannabis, cuando no es así
porque con él se pueden multiplicar el número de enfermedades.
La legalización del cannabis, dice usted que es una contradicción.
EB - Pues así es porque eso haría que estuviera más disponible,
que fuese barato, que bajase la percepción de riesgo y produciría
un incremento a corto plazo. Y además si fuese legal se podría
publicitar y vender y es lo que ha ocurrido por ejemplo, con la legalización del juego que ha hecho que en España tengamos cientos
de miles de jugadores patológicos.
Ahí ha entrado a hablar de la dependencia a algo que no son
sustancias, disminuye mucho la percepción de riesgo.
EB - Esto son cuestiones del futuro, sobre todo con la adicción a
internet en personas que está predispuesta o tiene riesgos. Ahora
ya hay algunos casos en adolescentes y adultos pero en el futuro
esto se va a incrementar seguro. La red se usa para aislarse de
los problemas, de pareja, de soledad, buscar relaciones de tipo
afectivo, etc.
¿Cuál es el futuro?
EB - Las sociedades van cambiando y con ellas los individuos y
la cultura y por consiguiente también las drogas, unas aumentan,
otras disminuyen. Va a haber una continuidad con pequeñas oscilaciones, dependiendo del tiempo, de los precios, del mercado, de
las demandas, de lo que los individuos buscan, así que tenemos
tema de adicciones para muchas décadas.
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Azucena Martí
¿Cuál es la importancia de organizar la Escuela de Otoño anualmente?
Azucena Martí (AM) - Forma parte de la formación continuada de
los profesionales que trabajamos en el ámbito de las drogodependencias
por ello anualmente debemos cubrir parte de esta área de formación.
¿Cuál ha sido la asistencia este año?
AM - Han sido un total aproximado de 270 asistentes entre alumnos
y profesores
¿Destacarías algo de esta edición con respecto a otras?
AM - Hemos cambiado la sede, que hasta este momento había sido
Benidorm a Valencia, con lo que la accesibilidad para la gente la hemos
mejorado. Todo el mundo comentaba la comodidad por el transporte
desde otros puntos de España a Valencia capital. También ha sido muy
recibido el cambio por la nueva sede, el hotel Sorolla Palace. Hemos
ganado en calidad en las instalaciones.
¿Os habéis planteado algún aspecto de mejora?
AM - Todos los años, nuestro reto es mejorar, el anterior, en calidad de
los talleres, de los docentes, en la variedad de los temas, en las instalaciones y en que sea el precio de la escuela lo más ajustado posible para
hacerla accesible a profesionales y a estudiantes.. en ellos continuamos
este año también.
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Stella Vicens Llorca
¿La terapia de grupo tiene evidencia científica?
Stella Vicens Llorca (SVL) - Por supuesto y además es una terapia que vamos camino de que sea el futuro. La realidad es que la
asistencia individual es cada vez más dificultosa porque hay muchos
pacientes y no podemos dar la cobertura que nos gustaría y el poder
trabajar a nivel grupal nos da la oportunidad de poder tratar a más
pacientes y maximizar el tiempo.
¿Este abordaje es técnico?
SVL - Sí. Una terapia de grupo siempre se tiene que basar en un
objetivo terapéutico, es decir, hacia donde vamos y evidentemente
cuando el grupo empieza a trabajar tienes que estar continuamente
utilizando técnicas para poder manejar todo lo que están representando en el mismo grupo: una situación conflictiva, si tienes que hacer
una confrontación, si tienes que clarificar.
Lo que distingue este tratamiento grupal de los anónimos?
SVL - La diferencia es que siempre los anónimos, no suele haber
una figura de un terapeuta y podemos caer en el error de que una
persona en el buen afán y la buena intención de querer ayudar, intente
que su propia experiencia sea la solución al problema del otro. Y eso
es un error porque lo que es válido para ti a lo mejor para ti no lo es.
Un terapeuta siempre puede reconducir en un grupo y buscar cuales
son los motivos individuales que le puede llevar a lograr el objetivo
final, que en este caso puede ser la abstinencia.
¿Cuándo los enfermos salen del grupo, siguen siendo amigos
o no se hablan?
SVL - Mientras existe el contacto terapéutico no debe haber contacto, cuando el enfermo obtiene su alta terapéutica, a mí ya me da igual.
Si durante un año o dos has mantenido experiencias muy personales
con los otros miembros de la terapia y una vez ahs concluido ese período de ahí puede surgir una amistad, yo ahí ya no voy a entrar porque
creo que no soy la más oportuna para decir si se puede o no se puede
hacer. Pero lo que sí que está claro es que mientras mantenemos el
grupo terapéutico nunca debería existir contacto entre los miembros.
Cuando habla de la homogeneidad del grupo, ¿Tiene que ver
con condiciones sociales o con los consumos?
SVL - El grupo homogéneo puede ser a varios niveles: la misma
edad, el mismo género o que compartimos un mismo problema. Todos
somos diferentes pero si estamos aquí todos reunidos, independientemente del nivel social, cultural, etc. Es porque todos tenemos el
mismo problema y nos vamos a trabajar para ver cómo solucionamos
este problema. A eso es a lo que nos referimos con el tema de la
homogeneidad.

¿Funciona para todas hay grupos a los que no les funciona? Es decir, puede funcionar para cocaína, heroína, etc. Por ejemplo ayer Paco
Pascual decía que el grupo para los heroinómanos no funcionaría.
SVL - Claro, el tema es que cuando montamos un grupo, tienes que tener
unos criterios de inclusión de la gente que vas a meter, es decir, qué requisitos tiene que cumplir y luego criterios de exclusión, es decir, qué pacientes
no se pueden beneficiar de un grupo terapéutico. Evidentemente cuando
tienes un paciente que no está motivado a dejar la sustancia, no se va a
beneficiar del grupo.
¿Y cómo la motivas?
SVL - Pues ahí está, el trabajo es individual. Para que el paciente sea
capaz de decir, sí lo quiero dejar, me gusta pero no me conviene porque me
trae muchos problemas. Y luego evidentemente un paciente descompensado psiquiátricamente hablando no lo puedes meter en un grupo nunca.
Estas terapias son curativas, ¿no se hacen terapias preventivas?
SVL - Claro. Dentro de los grupos, tenemos muchos tipos de grupos y
claro que si, podemos trabajar grupos preventivos. Por ejemplo, tenemos
el programa ALFIL, que es para hijos de alcohólicos, está trabajando justamente eso. Es decir, tenemos hijos de alcohólicos que sabemos que tenemos una posibilidad de que tengan problemas con el alcohol, entonces si
ya tenemos una población, vamos a trabajar con el objetivo final, que haya
prevención y no se encuentren con ese mismo problema.
Y para las familias…
SVL - Una vez el paciente inicia el tratamiento es muy interesante crear
grupos de familiares, porque a veces el familiar no entiende. Confunde. Habla de vicio, no habla de enfermedad. Por ese motivo es muy importante que
el familiar tenga su espacio donde pueda clarificar, pueda preguntar, etc.
¿Esto es una estrategia evaluada?
SVL - Sí, el tema es que siempre hay que evaluar un grupo, que a veces
se nos olvida.
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GETEM
Las técnicas motivacionales constituyen probablemente la novedad más
útil e interesante que el último decenio ha aportado al mundo de la psicología
en general y al de las drogodependencias. Desde esta perspectiva el terapeuta aprende a identificar en qué punto se encuentra el paciente, cual es
su disposición para cambiar, y le ayuda a enfrentarse con su propia ambivalencia de forma más eficiente y no confrontativa. Y tiene por objeto introducir
a los asistentes en los principios generales de las técnicas motivacionales,
facilitando asimismo la adquisición de las habilidades clínicas básicas para la
utilización de dichas técnicas en el trabajo asistencial habitual.
En el seminario se prestó especial atención al perfeccionamiento de las
técnicas de escucha reflexiva, con especial énfasis en la diferenciación entre
la escucha reflexiva reactiva y la proactiva. Asimismo, incidiendo en el análisis
pormenorizado de los ‘diálogos de cambio’ (change talk) y de ‘no cambio’,
profundizando en las diversas técnicas para superar las resistencias que aparecen en el curso de las entrevistas. Dedicando también atención especial a
las barreras que dificultan la implantación de las técnicas de entrevista motivacional en los ámbitos de trabajo de los asistentes al seminario, proponiéndose
diversas alternativas prácticas.
En último término, se desarrollaran técnicas de supervisión de casos, que
podrán ser ulteriormente implementadas por los asistentes en sus centros de
trabajo, con el objetivo de facilitar un modelo de formación continuada entre
pares.
Lidia Segura García. Pilar Lusilla Palacios. Meritxell Torres Morales Merçè Balcells Oliverò, hacen parte del grupo español de trabajo en entrevistas
motivacionales-GETEM que hablaron para la revista dependencias
¿Cómo se hace para motivar en una entrevista a una persona para
que deje las drogas?
GETEM - Hay que buscar los factores importantes que tiene cada uno para
cambiar, y no siempre es el mismo. Cada uno tiene sus propios motivos y
trabajando con eso se consigue aumentar las probabilidades de cambio.
Somos dependientes de una sustancia que nos da placer. ¿Qué tareas tenéis vosotros con el enfermo? ¿Es la confrontación?
GETEM - No, en la entrevista motivacional nunca confrontamos al paciente
sino que colaboramos con él, pensamos que la gente no consume porque le
gusta sino que consume porque quiere. Entonces lo que intentamos modificar
es eso, hacerle ver las otras cosas que quiere, que en realidad es lo que desea de verdad, y trabajamos con el paciente todo eso.
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Con las nuevas drogas, ¿se trabaja igual?
GETEM - La base es la misma, las drogas dan placer al principio
pero después dan dolor y eso mucho tiempo no se puede mantener. La
persona debe querer cambiar, porque es peor querer seguir el camino
del consumo.
Se entrevista a un usuario de las drogas, ¿pero hay respuestas
después de hacerlo?
GETEM - Nosotros intentamos incrementar la probabilidad de cambio y dependencia del tratamiento y si trabajamos bien aumenta la probabilidad de cambio.
El Observatorio acaba de publicar que España tiene en primer
lugar el consumo de cocaína y en segundo lugar con el cannabis.
Ambas estaban estabilizadas. ¿Cómo se hace para reducir?
GETEM - Hay elementos estructurales que en España muchas dificultades, se instalan mucho en el comportamiento de ocio porque no
hay mucho más que hacer, no hay trabajo y eso es un elemento que
puede jugar en contra pero más allá de ello es importante la actitud
personal, que puede favorecer que se consiga antes su objetivo. Y es
una posición más cómoda también para los profesionales en cuanto
a la búsqueda de resultado a largo plazo. Crear una vinculación con
los servicios, que es algo de lo que parece que el joven de hoy huye
un poco.
¿Cuál es el papel de la familia en el proceso terapéutico?
GETEM - Es muy importante incluir en el proceso, se puede hacer
en el mismo espacio o en otro pero hay que incluirla.
La entrevista motivacional que hacéis a los profesionales, ¿tiene una formación continuada o termina aquí?
GETEM - Continua. El 5 y 6 de octubre del año que viene en Catalunya, en la ciudad de Tarragona, hemos organizado el Primer fórum de
entrevista motivacional en nuestro contexto y aglutinara esas personas
que tienen interés en seguir formándose. Todos están invitados a venir.
¿La entrevista motivacional debe ser individual o puede ser
también en grupo?
GETEM - La entrevista motivacional se puede usar también en grupo, de modo que el resto aprendan de las actitudes de los demás.

46

Opinião

Políticas sociales
en momentos
de crisis
* Mireia Pascual, correspondente em Espanha

El Gobierno acaba de cambiar en España, ahora son los populares los que
deben estar al frente del país, pero en
cuestiones de salud pública no deberían
existir diferencias políticas por ejemplo
en materia de drogas. Por suerte o por
desgracia, los recortes se van a evidenciar, más aún y no solo por estar en un
momento de crisis económica, porque
esa situación se viene arrastrando más
bien hace ya algunos años.
En la esfera española todo está por ver,
pero solo hay que observar comunidades como Castilla La Mancha, donde los
populares ya llevan tiempo en el poder
y cómo han abordado problemáticas como el caso producido en las farmacias de toda la comunidad. Deuda
acumulada porque los farmacéuticos no pueden hacer
frente a los pagos de los medicamentos porque han debido adelantar pagos, que en teoría debía cubrir la propia comunidad. ¿Dónde está el dinero? Invertido o tal
vez malgastado en otras cuestiones. Y como siempre la
sanidad y la educación pasan a segundo plano. Un error enorme en países desarrollados y en democracia,
puesto que lo único que se consigue es una involución.
Aunque tampoco los otros lo hicieron bien. El problema
no viene porque los políticos no sepan estar al frente de
situaciones complicadas como la actual. El País publicaba el otro día un artículo cuyo titular me resultaba
de lo más curioso: ¿Están los políticos de ahora menos
preparados que los de antes? Supongo que cada uno tiene una respuesta para ello.
En Europa la situación no es más fácil, se han tenido
de aprobar tratados nuevos o reconfiguraciones de los
ya existentes y dentro de todo ello está la supervivencia
de la moneda común, que nos ha hecho crecer como un
conjunto de naciones Paneuropeas, o al menos eso es lo
que se pretendía.
Ante la situación, no solo en España y Portugal, sino
como hemos dicho en todo el continente. ¿Quiénes son
los más afectados? Pues todos y cada uno de los rincones que configuran el estado del bienestar.
El Ministerio de Bienestar y Política Social lanzó el
mes pasado una interesante campaña que pretende luchar contra lo que “no debe ser normal”, el temprano
inicio en la edad de consumo en las bebidas alcohóli-

cas. Un anuncio que destaca cada una de
las cosas que son normales a cada una
de las edades en la vida de una persona y
que se para en los 13 para destacar, que
aunque lo normal sea el inicio en el consumo, esto no debería ser normal. A raíz
de esto, se ha redactado un “Manifiesto
contra el consumo de bebidas alcohólicas en menores”, que se hizo público el
pasado mes de septiembre en Madrid.
En él participan asociaciones y organizaciones de toda España, que están preocupadas por la alarmante problemática del consumo en menores de edad.
Así reza el manifiesto:
“La estrategia de la Unión Europea para reducir los
daños relacionados con el alcohol establece como prioridad el controlar su consumo en menores, mediante
programas generales de prevención que empiecen en
la primera infancia y pasa por la necesidad de una coordinación entre todos los agentes implicados.
En este sentido, los sectores y las asociaciones aquí
representadas tienen experiencia suficiente en cooperación y elaboración de planes de actuación conjunta y
manifiestan su disposición para crear una plataforma
de trabajo estable que permita diseñar campañas dirigidas a menores y su entorno.
En consecuencia, y ante la demanda generalizada
de respuesta al problema del consumo de alcohol por
los y las menores de edad, se constituye la plataforma
de trabajo donde todos los agentes implicados puedan
comparar puntos de vista, trabajar conjuntamente y
emprender acciones en colaboración para evitar cualquier tipo de consumo de bebidas con contenido alcohólico por parte de menores.”
Ahora cabe preguntarse si medidas de este tipo van a
tener lugar en los próximos años o si se van a seguir las
que ahora se han abierto. ¿Qué ocurrirá con los intereses políticos? ¿Van a predominar de nuevo y se dejarán
de lado las necesidades reales? Sea como sea habrá
que aceptarlo, porque nos guste o no, es el juego de la
democracia y lo que todos hemos elegido para los próximos años. Los afectados no serán solo los profesionales, lo serán también los más débiles de la pirámide,
los enfermos. Ojalá me equivoque.

