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A crise 
não pode 

justificar o 
injustificável…

A crise económica é uma ameaça ao mundo, apesar de atingir uns e outros de forma diferente, 
sendo o seu maior impacto mais visível nos países historicamente mais vulneráveis. É uma crise que 
subtrai direitos sociais e que abala o sistema económico, criando uma enorme taxa de desemprego, 
impondo severas consequências às famílias e, particularmente, aos jovens.
O sacrifício que está a ser imposto à juventude, assolada pelo desemprego, agrava a crise e 
compromete o futuro dessa geração.
O mundo vive momentos de angústia, de turbulência e de perda de valores mas não pode justificar 
a violação dos direitos humanos, como estamos a assistir.
Apesar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, garantir “que todas as pessoas nascem livres 
e iguais em dignidade e direitos”, o Conselho Federal de Psicologia do Brasil detectou a existência de 
violações de direitos humanos a dependentes químicos ocorridos em 68 comunidades terapêuticas, 
nos 25 Estados do país. A denúncia está contida no Relatório da 4ª Inspeção Nacional de Direitos 
Humanos, no seio do qual foram observados indícios de violações em todas essas comunidades 
(terapêuticas?), que incluem a obrigatoriedade de credo religioso e desrespeito à orientação sexual, 
para além de casos de violência física, castigos e torturas!
Como é possível que, em pleno século XXI, seres humanos sejam “tratados” em quartos escuros, 
fechados a cadeado, isolados e castigados por serem dependentes químicos? Que gente é esta 
que, apesar de receberem apoios públicos e cobrarem mensalidades para o tratamento, torturam os 
doentes, enterrando-os até ao pescoço, obrigando-os a beberem água da sanita?
Como é possível obrigar os doentes a trabalhos forçados e sem qualquer remuneração, como se de  
terapia se tratasse?
Estamos perante uma situação revoltante, de grave violação dos direitos humanos levada a cabo por 
instituições que se designam como comunidades terapêuticas, sobre utentes mantidos em lugares 
baseados na fé religiosa, maltratados, sem médicos, psicólogos, assistentes sociais ou enfermeiros.
Estas situações foram denunciadas à Revista Dependências, que não pode calar e muito menos 
negar a evidência de situações que algumas instituições teimam em designar como “tratamento”. 
Como relatamos na presente edição de Dependências, testemunhámos a prática generalizada de 
castigos, penas ou exploração humana em muitas unidades assistenciais brasileiras, mas também 
um caso na vizinha Espanha, de que foram e continuam a ser vítimas alguns portugueses, só porque 
enfermam de uma doença. E, neste último caso, tudo faremos para perceber e denunciar quem 
encaminha potenciais “clientes” a partir de locais de tráfico para esse tipo de unidades e com que 
proveitos o faz…
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4 Dia Mundial da Saúde

Ministério da Saúde 
distingue  
Paula Marques e  
Isabel Prado e Castro

Relevam, sobretudo, os importantes contributos que, ao longo do 
seu percurso profissional, foi dando para que o desenvolvimento das 
actividades preventivas fosse sendo cada vez mais baseado em evi-
dência científica, constituindo uma referência incontornável nestas 
áreas.

Maria Isabel Santos de Prado e Castro, Chefe de Serviço de Psi-
quiatria, iniciou também a sua actividade na área do tratamento de 
Toxicodependentes no CEPD de Coimbra, tendo mais tarde estado 
na formação e direcção dos Centros de Atendimento a Toxicodepen-
dentes de Aveiro e de Santa Maria da Feira e na supervisão de várias 
equipas terapêuticas, a par do exercício de actividade docente em 
áreas conexas em Instituições de Ensino Superior.

Para além de inexcedível dedicação aos seus doentes e na grande 
influência na formação dos Profissionais dos Serviços, relevam os 
seus contributos no desenvolvimento das respostas de tratamento, 
redução de riscos e minimização de danos, tendo sido determinantes 
para o desenho do seu modelo teórico e para os progressos alcança-
dos no nosso País.

Presente na cerimónia, o ministro da saúde, Paulo Macedo, disse 

Em cerimónia comemorativa do Dia Mundial da 
Saúde, ocorrida no passado dia 7 de Abril, no audi-
tório do INFARMED, sob o tema do Envelhecimen-
to Activo, foi distinguido com o Prémio Nacional de 
Saúde o Prof. Linhares Furtado.

Foram igualmente agraciadas com Medalhas 
de Serviços Distintos Grau Ouro do Ministério da 
Saúde diversas personalidades e instituições, en-
tre as quais duas profissionais cujo legado na área 
das dependências as constitui como referências do 
nosso país: Paula Marques e Isabel Prado e Castro.

Ambas as profissionais desenvolveram actividade relevante na área 
das toxicodependências desde os tempos dos Centros de Estudos 
e Profilaxia da Droga (CEPD), tutelados pelo Ministério da Justiça, 
e que foram as primeiras respostas públicas instaladas em Portugal 
para dar resposta aos problemas da droga, nas áreas da Prevenção 
e Tratamento.

Ana Paula Silva Marques, Assessora Superior de Saúde – ramo de 
Psicologia Clínica, dirigiu a sua intervenção sobretudo para as áreas da 
Prevenção e Promoção da Saúde em todas as estruturas que se foram 
sucedendo nesta área; desenvolveu actividades e foi responsável por 
vários projectos de intervenção comunitária, nacionais e internacionais, 
sobretudo junto de jovens em risco, no âmbito do CEPD Sul, do SPTT 
(Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência, do Minis-
tério da Saúde), da Comissão Coordenadora da Promoção e Educação 
para a Saúde (do Ministério da Educação) e do actual IDT, tendo exercido 
diversos cargos de direcção nos Serviços por onde passou. Foi determi-
nante o seu contributo para o desenho dos Planos Estratégicos e Planos 
de Acção Nacionais  e para a  criação do PORI (Plano Operacional de 
Respostas Integradas),  modelo inovador de intervenção comunitária, 
objecto de enorme interesse internacional, e que actualmente coordena 
na qualidade de assessora do Conselho Directivo do IDT.
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Isabel Prado e Castro
“Eu não sei se é o prémio do mérito e do trabalho… quem me pro-

pôs achou que era mérito do trabalho, eu acho que há imensa gente 
anónima com excelente trabalho e, porventura, merecedora deste pré-
mio. Confesso que não estava nada à espera disto. De alguma for-
ma, é o prémio de um trabalho colectivo porque, ao longo do tempo, 
houve um grupo de pessoas que construiu e alicerçou este serviço, 
que passou por diversas fases… Por isso, receber este prémio é uma 
forma de homenagear esses companheiros que, como eu, fizeram e 
ainda fazem parte deste grande projecto colectivo que iniciei em Coim-
bra. Vejo as drogas como um fenómeno que vai continuar a existir em 
Portugal e no mundo inteiro e, apesar de umas irem desaparecendo, 
outras surgirão inevitavelmente e, por isso, aparecerão novas formas 
de pensar o problema e novas formas de intervenção. Contudo, pen-
so que as questões do tratamento e da redução de danos continuam 
a ser muito importantes e deveriam ter uma resposta igualmente im-
portante. Actualmente, faço trabalho de voluntariado com uma equi-
pa de rua, o GIRUGaia, que mantenho há muitos anos, e faço super-
visão na Comunidade Terapêutica Ponte da Pedra, em Matosinhos”. 

Paula Marques
“Receber o prémio no Ano Europeu do Envelhecimento Activo deve 

ser algum recado (risos)… Eu nem queria acreditar, nem nunca me 
passou pela cabeça, ser indicada para receber este prémio. Foi, con-
fesso, completamente inesperado. Contudo, há que continuar a traba-
lhar como sempre o fiz, independentemente do significado que o acto 
representa. Aliás, o senhor Ministro disse: “espero que continue” e a 
minha resposta foi que sim, se nos deixarem continuar e se não dei-
xarem também continuaremos. Na minha opinião, houve uma grande 
evolução na intervenção sobre o fenómeno das drogas em Portugal, 
desde o momento que pensámos as coisas, ao estudo de como fazer e 
até serem aplicadas. É a minha missão porque tudo isto não depende 
de quem as quer fazer, de quem as faz, ou das comunidades onde 
são aplicadas. Até serem colocadas no terreno vai um longo caminho 
e é uma luta diária, porque os olhos estão postos no futuro porque o 
presente parece que não anda… Hoje já não falamos tanto das dro-
gas mas mais das dependências, que hoje são muitas, sejam as novas 
substâncias, novas adições que foram surgindo e temos que pensar 
como trabalhar toda esta problemática e de uma forma cada vez mais 
alargada”.

que tem havido uma adaptação das respostas em termos clínicos e 
das próprias estruturas. “A sociedade tem vindo a adaptar-se e daí a 
rede de cuidados continuados, que vai sendo aumentada dentro das 
possibilidades”, afirmou, defendendo que “queremos  chamar a aten-
ção para as pessoas que estão dependentes”.

Indo de encontro ao tema proposto para este ano, Paulo Macedo sus-
tentou que “se hoje em dia temos cada vez mais interiorizado que o en-
velhecimento  deve ser feito de uma forma activa, integrada e autónoma 
na sociedade, também  devemos chamar a atenção para aqueles que 
não têm autonomia e que cabe ao  Estado proporcionar-lhes um apoio.”  

O plano de saúde mental, disse, é um dos oito programas que o 
Ministério  irá continuar a desenvolver e a dar uma atenção especial, 

sublinhando que  as circunstâncias levam “a existir mais pessoas que 
necessitam de apoio  nesta conjuntura.”

Numa altura de crise, aumentam os problemas de saúde mental e, 
nesse  sentido, o ministro referiu a necessidade de criar novas uni-
dades no campo dos cuidados continuados na área da saúde mental. 
Outra aposta passa por, sempre que possível, inserir estas pessoas 
na  comunidade, acrescentou.

Para um envelhecimento activo, o ministro afirmou que a aposta 
passa, sobretudo, por “uma maior permanência no mercado de traba-
lho”, mas também  por as pessoas apostarem mais na sua saúde, com 
uma boa alimentação, exercício  físico e menos consumo de bebidas 
alcoólicas e sem fumo de tabaco.  
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Idade mínima  
legal para consumo de 
álcool passa dos  
16 para os 18 anos

velhos. Juntamente com o Ministério da Educação, estamos a trabalhar 
naquilo que tem que ver com o consumo de substâncias que envolvem 
potenciais de nocividade e, paralelamente, no que concerne aos hábitos 
alimentares, estamos a projectar um conjunto de iniciativas através das 
quais pretendemos reforçar, nas disciplinas em que seja pertinente, co-
nhecimentos sobre esta matéria, incluindo a possibilidade de aproveitar 
oportunidades para ir transmitindo mensagens. Também temos a intenção 
de fazer aprovar um diploma que restringe a venda de bebidas com álcool 
a menores de 18 anos, indo ao encontro do que faz a maioria dos países 
no espaço europeu e de ter um maior controlo sobre os locais onde as be-
bidas podem ser vendidas, introduzindo algumas regras, nomeadamente 
a partir da meia noite, onde nos parece existir um excesso de oferta em 
lugares que não estão devidamente controlados. E estamos igualmente a 
desenvolver um trabalho com o MAI e as forças policiais e com a Autori-
dade Nacional de Prevenção Rodoviária, no sentido de rever os níveis de 
alcoolemia, em particular para os mais novos e ainda, com toda a probabi-
lidade, para condutores profissionais, seguindo uma vez mais o que está a 
ser feito em toda a Europa. Contudo, apraz-nos verificar que tem sido feito 
um trabalho muito significativo e, nos últimos anos, já tivemos uma dimi-
nuição da mortalidade relacionada com alcoolemias elevadas em aciden-
tes de viação. Mas tem que ser percebido que, o que temos conseguido, 
é uma redução global da mortalidade rodoviária que ainda está longe do 
que gostaríamos mas que é importante realçar.

A venda de bebidas alcoólicas vai ser erradicada em todos os es-
tabelecimentos que não pertençam aos sectores da restauração, di-
versão nocturna e hotelaria?

FLC – Não necessariamente. Nós não temos uma política de erradica-
ção… A nossa intenção é que, estabelecimentos, que não especificamen-
te restaurantes e bares, não possam vender depois das 24h. A verdade é 
que temos constatado um excesso de oferta, nomeadamente em zonas 
de diversão onde, no fundo, os jovens, autênticas crianças, acabam por 
ter acesso a bebidas alcoólicas demasiado baratas na rua quando, muitos 

Presente em reunião do Fórum Nacional Álcool e 
Saúde, Fernando Leal da Costa considerou, em entre-
vista que o mais importante é apostar na educação e 
informação das crianças e jovens. A transmissão de 
conhecimentos acerca da nocividade que representa 
o consumo imoderado de álcool é, para o Secretário 
de Estado da Saúde, a melhor ferramenta para inver-
ter uma tendência de padrões de consumos que come-
çam a ser alarmantes. Paralelamente, o Ministério da 
Saúde pretende que jovens informados, consciencia-
lizados e responsabilizados possam servir como uma 
correia de transmissão para as famílias e para os mais 
velhos sobre os riscos e malefícios dos consumos imo-
derados. A restrição da venda de bebidas alcoólicas e 
de tabaco em determinados horários e locais também 
está a ser estudada, bem como a introdução de alte-
rações aos limites de alcoolemia para quem conduz, 
sobretudo em grupos de risco como os jovens e os con-
dutores profissionais.

Sendo o álcool um problema que urge ser combatido, que pensa 
o Governo fazer?

Fernando Leal da Costa (FLC) - Diria que não é o álcool que tem que 
ser combatido mas sim o consumo imoderado de bebidas alcoólicas. Es-
tamos preocupados, por um lado, com a saúde dos cidadãos mas, ob-
viamente, também queremos nós próprios contribuir para a manutenção 
de uma boa reputação das bebidas alcoólicas. As coisas não devem ser 
confundidas. Neste momento, a nossa principal preocupação tem que ver, 
prioritariamente, tanto com os danos a longo prazo do álcool, quer com 
aquilo que resulta do consumo imoderado nos mais jovens. Pensamos 
que existe um papel muito importante no campo da educação dos mais 
jovens, é preciso que as pessoas sejam ensinadas a beber, é importante 
que consigam, sobretudo compreender que as bebidas com álcool podem 
e devem ser bebidas com muita moderação e que, aos mais novos, há um 
conjunto de danos específicos, que não têm tanto a ver com o dano social 
mas, acima de tudo, com consequências neurológicas graves nos mais 
novos e efeitos que são cumulativos na saúde que, mais tarde, podem 
originar outro tipo de consequências, que pretendemos afastar e combater 
muito activamente.

E como se trava isso?
FLC – Acima de tudo, trava-se com aquilo que temos feito e continuare-

mos a fazer: um grande esforço de educação dos próprios e das famílias. 
E refiro-me particularmente a um trabalho que está a ser desenvolvido em 
conjunto com o Ministério da Educação para que os malefícios do álcool 
sejam conhecidos por todos. Consideramos que as próprias crianças e 
os mais jovens podem constituir um veículo para a educação dos mais 
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deles, abaixo dos 16 anos, nem sequer teriam acesso a essas bebidas em 
bares ou restaurantes.

O que muda pelo facto de se alterar a permissão de consumo dos 
16 para os 18 anos?

FLC – Muda muita coisa. Desde logo, um sinal político em que o Estado 
reconhece que beber abaixo dos 18 anos tem riscos. Este é um sinal para 
a sociedade e para as famílias.

Haverá um reforço da fiscalização?
FLC – Gostaria de chamar a atenção para dois aspectos, que são dis-

tintos. Por um lado, é aquilo que o Estado entende que quer dar como 
sinal. Por outro lado, é aquilo que o Estado vai necessariamente fazer para 
fiscalizar a aplicação da medida. Mas há uma coisa em que não embarca-
mos, que é entender que uma medida, ainda que boa, não possa ser apli-
cada apenas porque os mecanismos de fiscalização não estão no terreno. 
As coisas far-se-ão em paralelo e há um caminho a percorrer. Como disse, 
não temos uma lógica de erradicação das bebidas alcoólicas… Deus nos 
livre! O que temos é uma preocupação de que o consumo seja moderado, 
feito no momento próprio, nas condições próprias, por quem o pode e deve 
fazer mas sem colocar nem a sua vida nem a dos outros em risco.

O que poderá acontecer a um jovem que seja detectado a consu-
mir ilegalmente bebidas alcoólicas?

FLC – O problema não está nos jovens. A nossa política versará es-
sencialmente uma lógica educativa. Estamos muito mais interessados em 
convocar as famílias para o problema e, claramente, quem tem que ser 
punido é quem vende. Não podemos ter uma lógica de criminalização do 
consumo de álcool quando já há muito tempo avançámos numa lógica 
de descriminalização de outras substâncias ilícitas. Em Portugal, relati-
vamente às drogas ilícitas, o Estado português entende, de acordo com 
o que tem sido feito noutros países, continuar a punir o tráfico ilícito de 
drogas, o que não quer dizer que criminalizemos quem as consome. Não 
nos peçam que façamos isso aos jovens no caso do álcool. A exemplo do 

que tem sido feito noutras áreas, o que pretendemos é criar mecanismos 
para, progressivamente, dissuadir os jovens de consumirem. E se o con-
sumo for, de alguma forma, limitado por um menor acesso, já estaremos 
claramente a ter um ganho.

Depois de mobilizada a parte mais difícil, que são os produtores e 
comerciantes de bebidas alcoólicas, não faria sentido mobilizar tam-
bém o Ministério das Finanças para que parte dos impostos obtidos 
a partir da venda de bebidas alcoólicas pudesse reverter a favor da 
saúde de quem bebe de forma imoderada?

FLC – A questão das taxas consignadas ou dirigidas é mais complica-
da do ponto de vista da política fiscal. Sobre essa matéria, temos actual-
mente uma fiscalidade do nosso ponto de vista razoável, quer em termos 
das taxas cobradas, quer da forma como é aplicada. Já a questão da 
consignação de taxas, afigura-se mais complicada, até por se encontrar 
regulamentada por acordos internacionais. E, portanto, no momento pró-
prio faremos um trabalho com o Ministério das Finanças nesse sentido. 
Obviamente que o Ministério da Saúde teria sempre uma perspectiva de 
que tudo aquilo que nos pudesse ser consignado seria sempre bom mas 
temos que compreender claramente uma coisa: o país, acima de tudo, tem 
que fazer uma utilização muito criteriosa da sua política fiscal e temos um 
conjunto de problemas de índole nacional que vai ter que ser resolvido no 
seu todo. Se vamos ou não ter consignação de taxas é, como disse, uma 
matéria mais complicada, sendo certo que, neste momento, pendendo as 
revisões anuais que se fazem, consideramos que o nível de impostos co-
brados sobre bebidas alcoólicas está absolutamente dentro do aceitável, 
considerando as circunstâncias financeiras e económicas do país, no seu 
todo.

Também em relação ao tabaco, há alguma agitação face a algumas 
medidas que estarão em forja, nomeadamente a retirada das máqui-
nas de venda automática… Que acções políticas estão projectadas 
relativamente ao combate ao tabagismo?
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FLC – O problema do tabagismo é totalmente distinto do problema do 
consumo imoderado de álcool. Está claramente demonstrado que não há 
consumo moderado de tabaco. São duas plataformas totalmente distintas. 
A nossa principal preocupação prende-se com três linhas: por um lado, 
criar condições para que haja menos jovens a iniciarem-se no hábito de fu-
mar; criar condições para que haja cada vez mais fumadores a abandonar 
o hábito; e, por outro lado, criar também condições para proteger os fuma-
dores passivos. A nossa principal preocupação são os trabalhadores, que 
têm que ser protegidos e que não podem ser penalizados pela necessida-
de de terem que trabalhar para ganharem a vida, sendo que muitos deles 
até serão não fumadores. A exemplo do que tem sido feito noutros países 
europeus, é nesta linha que vamos desenvolver um conjunto de medidas 
que mais não farão do que aprofundar a legislação já existente, sendo cer-
to que o faremos com inteligência e, acima de tudo, com ponderação. Não 
queremos, de forma alguma, criar condições que causem circunstâncias 
mais difíceis do que as que alguns operadores de mercado já vivem hoje 
mas, como disse em relação ao álcool, não há-de ser a economia a justifi-
car a doença, até porque sabemos que tudo o que possamos fazer na ver-
tente do combate ao tabagismo resulta altamente vantajoso do ponto de 
vista económico, já para não falar na vertente ética, com milhares de vidas 
salvas. O que pretendemos, relativamente às máquinas de venda automá-
tica, é estudar as medidas que, progressivamente, levem ao encerramento 
das mesmas porque, a exemplo de outros países europeus, consideramos 
que constituem uma forma de oferta e de publicitação de tabaco de difícil 
controlo. Da mesma forma que pretendemos definir e controlar quais os lo-
cais onde o tabaco deverá ser vendido. Não faz sentido que, por exemplo, 
num local onde é proibido fumar se possa comprar tabaco.

E nos postos de abastecimento de combustível?
FLC – O principal problema nos postos de abastecimento de combus-

tível, a principal preocupação é que não se fume enquanto as pessoas 
abastecem… Aí, de facto, creio que temos um problema que, do ponto de 
vista do risco imediato, é muito maior do que o risco tardio da inalação de 
nicotina.

Poderão as mesmas ser impedidas de vender bebidas alcoólicas 
e tabaco?

FLC – Eu não disse isso… São coisas totalmente distintas. Não tenho 
como horizonte proibir a venda de tabaco em todo o lugar nem há nenhu-
ma proposta no sentido da proibição da venda de tabaco em postos de 
abastecimento de combustível. Já a proibição da venda de bebidas alcoó-
licas será uma questão a ponderar mas, mais uma vez, não será pelo risco 

da adição de material inflamável… A questão é que temos assistido a um 
novo fenómeno social, nomeadamente através de jovens que acabam por 
transformar os postos de combustíveis em autênticos botellóns, ou seja, 
acabam por não consumir em bares ou restaurantes onde, muitas vezes, 
a sua idade não o permite, e usufruindo do acesso a álcool barato, onde 
fazem as suas pequenas festas, com riscos significativos, quer do ponto 
de vista da saúde, quer da sua própria segurança. Como tal, é uma me-
dida que tem que ser ponderada. Mas alerto: é muito importante que não 
se misture o problema do tabaco com o do álcool. Mas em qualquer dos 
casos, o que é para nós importante é estabelecer e fortalecer medidas de 
educação no sentido de que, por um lado os jovens sejam cada vez mais 
conhecedores dos riscos e, por outro, que eles próprios possam ser uma 
correia de transmissão para as famílias e para os mais velhos sobre os 
malefícios. É muito importante que, globalmente, as famílias comecem a 
deixar de fumar. Isso é fundamental para a saúde de todos.

Também se fala na possibilidade de proibir o consumo de tabaco 
à porta dos estabelecimentos de restauração…

FLC – Tudo tem um limite na vida, que é o bom senso… No Estado de 
Nova Iorque, o maior bloomberg, que é um homem que ainda consegue 
ser mais anti-tabagista do que eu, proibiu no Central Park, nas praias e 
por aí fora… Creio que muito mais importante do que isso é as pessoas 
proibirem-se a si próprias de fumarem. Não me parece que seja razoá-
vel, neste momento, estar a proibir as pessoas de fumarem à porta de 
qualquer estabelecimento. Apesar de tudo, consideramos que a atmosfera 
deve ser protegida mas, no campo da protecção da poluição atmosférica, 
há muito mais a fazer no controlo dos escapes dos motores do que, verda-
deiramente, no fumo do tabaco.

Fórum Nacional Álcool e Saúde
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Álibis dos Gestores 
Perfeccionistas e 
Benfeitores
Luis Filipe

Que maravilha de anuncio publicitário sobre uma cerveja produzi-
da em Portugal no qual a sua “produtora” se promove como uma em-
presa de sucesso que dá emprego a milhares de pessoas e que con-
tribui para a riqueza deste Pais. Tanto a estação de televisão que a 
publicita como a alta autoridade para a comunicação social demons-
tram uma falta de ética e sobriedade emocional, deveriam estar mais 
atentos ao horário em que estes anúncios são colocados para que a 
nossa população não se engane e pense que, se aumentar o consu-
mo vai tirar os pais desta crise. Aliás já somos o segundo pais na 
Europa com o maior número de alcoólicos. 

Será que a cerveja neste momento funciona como o grande salva-
dor da crise deste país? No futebol os ídolos dos jovens têm nas 
camisolas estampadas as marcas de cerveja. Felizmente não esta-
mos na Bolívia nem no Afeganistão porque se assim fosse, estariam 
estampadas nas camisolas produtos como a cocaína e a heroína, só 
por isso e só por hoje é uma sorte, um dia destes não o saberemos. 
Com esta forma de agir e com a sua continuidade es-
taremos a hipotecar a juros altos o nosso futuro. 
Em Portugal existe um grande número de alcoó-
licos no activo assim como bebedores frequentes 
com co-morbilidades como acidentes com se-
quelas físicas, doentes com patologias associa-
das ao consumo de álcool, problemas hepáti-
cos, gastrointestinais e enfartes, divórcios, 
homicídios, suicídios, violência doméstica, vio-
lação e assaltos. Os meios não justi-
ficarão os fins, por este caminho 
estamos a aniquilar o futuro de 
um país em que se está a deixar 
de investir na recuperação de 
alcoólicos e toxicodependentes 
para se investir no consumo 
de alteradores de humor e 
comportamento como o 
etanol que se encontra 
na cerveja. Desta for-
ma, só podemos espe-
rar que o verdadeiro in-
teresse será, que na 
crise que atravessa-
mos, o que se pretende 
é que se ultrapasse 
anestesiado, porque se 
assim não fosse sentirí-

amos bastante a revolta pelas medidas gravosas que nos impõem. 
O anúncio promove a felicidade. Que gente responsável existe 

para nos governar que em vez de querer uma população sóbria e 
saudável promove a oferta de alteradores de estado de espírito para 
que, deste modo, o país nunca saia de uma crise porque a verdadei-
ra crise é, a de não se ter a sensibilidade de se promoverem atitudes 
e hábitos saudáveis.

 Assim sugerimos que tenham a preocupação de colocarem a pu-
blicidade sobre a cerveja ou outra bebida alcoólica apenas a partir 
das 24 horas até às 6 da manhã e que, se fizerem publicidade nas 
horas nobres, então que seja logo a seguir acompanhado por outro 
anúncio com os efeitos secundários causados pela ingestão da cer-
veja ou outra bebida alcoólica, como os acidentes, a violência, e as 
mortes que ficaria a cargo da alta autoridade para a comunicação. 

Esperamos que a nossa humilde contribuição possa evitar que 
morra mais gente por ingestão de bebidas alcoólicas. Cada pessoa 
tem a liberdade de escolher em plena consciência se quer ou não 

quer beber e de tomar as opções que 
assim entenda, acartando com as res-
ponsabilidades inerentes ao acto que 
escolhe, mas o aliciamento agressivo, 
sem critérios nem ética na publicidade, 

com objectivo do lucro tem muita da 
responsabilidade em como o país 

se encontra.
Na nossa sociedade em todas 

as classes sociais existem pro-
blemas com o álcool e seria 

de vital importância, para 
restabelecer um país só-

brio e com objectivos, 
que evitássemos o au-
mento do nº de alcoó-
licos em Portugal.

 Um país quando 
não tem saúde, te-
remos que o tratar e 
neste caso não será 
com álcool que o 
iremos recuperar.

O Álcool Mata
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Profissionais do IDT 
indignados com falta  
de verdade nalguns 
órgãos de comunicação

No seguimento de duas publicações veiculadas ao longo do último 
mês por profissionais da comunicação com responsabilidades acresci-
das na pesquisa de informação, alguns técnicos da área das dependên-
cias sentiram-se indignados, tendo solicitado o direito de resposta, que 
lhes foi vedado. Falamos de um artigo, escrito pelo Juiz Desembargador 
Rui Rangel, no Correio da Manhã e de uma reportagem, transmitida pela 
RTP, no programa Linha da Frente, espaços que, de acordo com alguns 
profissionais do IDT, faltaram à verdade.

A resposta subscrita pelos profissionais do IDT ao Correio da Manhã 
e enviada ao seu director não foi publicada nem a ela foi feita qualquer 
referência pelo mesmo jornal. “Considerando a importância do texto no 
sentido de repor a dignidade e idoneidade dos profissionais do IDT e da 
intervenção realizada ao longo da história do Serviço”, referem os técni-
cos indignados, acabariam por solicitar a Dependências que publicasse 
as missivas entregues aos serviços competentes da RTP e do Correio da 
Manhã.

Exmo. Sr. Provedor RTP
No dia 28.03.2012 foi transmitida uma reportagem no programa “Linha 

da Frente” intitulado “Rua dos Remédios”, cujo tema foi o tráfico de me-
tadona e buprenorfina protagonizado por alguns dos utentes dos servi-
ços de tratamento da toxicodependência que utilizam estes medicamen-
tos para fins terapêuticos. Não pondo em causa a verdade do que foi 
exposto, solicito no entanto a melhor atenção de V. Exa. para os vários 
aspectos desta problemática que não foram focados, provocando uma 
distorção grave de uma abordagem terapêutica que envolve interacções 
complexas entre variáveis biológicas, psicológicas e ambientais (familia-
res, sociais e culturais). 

Considerando que:
1. Em Portugal estão mais de 30000 (trinta mil) pessoas em programa 

de tratamento com medicamentos agonistas opióides (metadona e 
buprenorfina), com benefícios comprovados por todos os indicado-
res de gravidade nos consumos problemáticos de heroína nesta 
população;

2. O tráfico destas substâncias é inquestionável, mas é um epifenóme-
no que se constitui a partir de uma pequena minoria destas pessoas 
e, desde sempre, bastamente indentificado em todos os programas 
que utilizam esta abordagem. (quer em Portugal quer em qualquer 
outro país);

3. É verdade que a maioria desse grupo de pessoas que vende estas 
substâncias se mantém com consumos de substâncias ilícitas; mas 
também é verdade que consome com muito menos comportamen-
tos de risco para a sua saúde, e que, a médio ou longo prazo, muitos 
param estes comportamentos se mantiverem o contacto regular 
com os programas..

4. A quase totalidade das pessoas que recorre á compra destas subs-
tâncias, em regime de venda ilícita, tem como objectivo principal a 

redução/anulação dos sintomas fisicos de privação (“ressaca”), pro-
vocados pela inacessibilidade momentânea (por diversas razões) 
ao consumo de heroína, e não para substituir ou procurar um efeito 
de prazer. Esta condição, sobejamente conhecida pela população 
heroinodepente, deve-se ao facto de, embora sejam substâncias 
opiódes como a heroína, a metadona e a buprenorfina têm caracte-
rísticas farmacocinéticas totalmente distintas, que as tornam muito 
eficazes na redução/anulação da “ressaca” física na privação da 
heroína, mas com diminuta capacidade em proporcionar um efeito 
de prazer

5. Muitas das pessoas que recorrem á compra destas substâncias em 
regime de venda ilícita, procuram posteriormente os serviços da 
rede de tratamento para ingresso nos programas de tratamento. No 
caso de virem a integrar-se num programa com medicamento opiói-
de, a sua motivação prende-se muito com o facto de terem consta-
tado que, quer a metadona quer a buprenorfina, para além de uma 
diminuta capacidade em proporcionar um efeito de prazer e de uma 
grande capacidade para reduzir/anular a “ressaca” física na priva-
ção da heroína, têm também a propriedade de reduzir/anular o de-
sejo compulsivo e incontrolável do seu consumo (toxicodependên-
cia/estado de adicção). Isto é, tomaram consciência por experiência 
própria, que este conjunto de propriedades pode levar a uma esta-
bilização comportamental que possibilite a sua reorganização pes-
soal e ambiental (familiar, social e profissional).

venho assim manifestar o meu protesto pela forma pouco rigorosa como 
esta realidade foi transmitida na reportagem, onde a total ausência de 
enquadramento deste epifenómeno leva à deturpação da sua verdadeira 
dimensão, significado e consequências do mesmo. 

Sr. Provedor, não querendo de forma alguma escamotear a existência 
deste “efeito secundário” e a obrigatoriedade dos intervenientes em toxi-
codependência em minimizar a sua dimensão e efeitos, penso que sen-
do a RTP uma estação de serviço público, não é aceitável que na repor-
tagem sejam escamoteados todos os aspectos de uma intervenção 
terapêutica muito complexa (e largamente utilizada nos serviços públicos 
especializados pela sua eficácia), excepto o aspecto que provoca mais 
controvérsia (“sangue”) na opinião pública. Da forma como foi apresen-
tada, esta reportagem apenas vai produzir mais estigma sobre as milha-
res de pessoas inseridas nestes programas e que se encontram organi-
zadas e integradas na sua vida pessoal e social, e terá como único 
resultado ferir a maioria destes doentes na sua dignidade.

Agradecendo a melhor atenção de V.Exa para este assunto, subscre-
vo-me com toda a consideração

Rodrigo Sousa Coutinho (BI nº 2163432)
Médico Psiquiatra na Equipa de Tratamento de Xabregas do ex-IDT
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Exmo. Senhor Diretor 
A bem do esclarecimento dos vossos leitores, vimos pedir a publicação 

do texto anexo, que foi também enviado para o Conselho Superior de 
Magistratura.

Os signatários, técnicos especializados do extinto Instituto da Droga e 
da Toxicodependência (IDT), vêm comunicar a sua perplexidade, preocu-
pação e indignação pelas afirmações proferidas pelo Sr. Dr. Juiz Desem-
bargador Rui Rangel no jornal que V. Exa. superiormente dirige, de 9 de 
Fevereiro pp. Tratando-se de uma personalidade titular de um Órgão de 
Soberania, com elevadas responsabilidades, as afirmações do Sr. Dr. 
Juiz Desembargador são gravíssimas, por totalmente incorrectas, não 
fundamentadas, ofensivas e caluniosas, colocando em causa todo um 
trabalho efectuado ao longo de anos, e de acordo com as melhores práti-
cas internacionais. Desde logo, causa-nos grande estranheza que se te-
nha permitido emitir opiniões convictas sobre o tratamento de uma doen-
ça médica, definida nos manuais de diagnóstico e estatística das 
perturbações mentais da Organização Mundial de Saúde (CID-10) e dos 
EUA (DSM-IVTR), e aceite pela comunidade científica como uma doença 
do cérebro, pelas alterações neurobiológicas que produz, e que estão 
cientificamente demonstradas e documentadas. Obviamente, o Sr. Dr. 
Juiz Desembargador demonstra, claramente, que desconhece esta ver-
tente da toxicodependência.

Dispensamo-nos de comentar todas as afirmações incorrectas que faz 
mas, pela sua gravidade, justifica-se realçar algumas. A afirmação “ (...) o 
certo é que as terapias de substituição que foram introduzidas em Portu-
gal nos anos 70, com o surgimento do Centro das Taipas, estão velhas e 
precisam de uma nova orientação (...)” revela um evidente desconheci-
mento da história das estratégias de tratamento em Portugal. De facto, as 
“terapias de substituição” foram introduzidas nos anos 70 pelo Centro de 
Estudos e Profilaxia da Droga (CEPD)-Norte, na altura sob a tutela do 
Ministério da Justiça, muito antes da criação do Centro das Taipas, que 
apenas iniciou a sua actividade em 1987, sob tutela do Ministério da Saú-
de. Até ao início dos anos 90, o Centro das Taipas e os serviços públicos 
a nível nacional, constituídos por centenas de técnicos especializados, 
seguiam, na sua enorme maioria, uma abordagem de tratamento que não 
utilizava os agonistas opióides (cloridrato de metadona ou buprenorfina), 
tendo sido criada uma rede de estruturas de tratamento, constituída pelos 
Centros de Atendimento de Toxicodependentes (CAT), públicos, e por 
Unidades de Desabituação e Comunidades Terapêuticas, públicas ou pri-
vadas convencionadas, para complementar o atendimento em ambulató-
rio realizado pelos CAT.

No entanto, foi sendo constatado, ao longo dos anos, pelos técnicos 
dos CAT, através da prática clínica e da avaliação, pela evidência científi-
ca, que apenas um pequeno grupo (cerca de 20% a 25%) dos toxicode-
pendentes, que recorriam aos CAT e/ou às outras respostas existentes da 
rede de tratamento, maioritariamente constituidos por consumidores pro-
blemáticos de heroína (com ou sem consumos de outras drogas), conse-

guia (consegue) responder positivamente às abordagens utilizadas. A 
este facto associava-se uma elevadíssima prevalência de infecções por 
VIH/SIDA, Vírus da Hepatite C e Tuberculose nesta população. Este con-
junto de factores levou à introdução gradual, e em todos os países da 
Europa com problemas semelhantes, de programas com agonistas opiói-
des, concomitantes com intervenções psico e socio-terapêuticas.

Esta abordagem, ao aumentar muito significativamente a procura e a 
adesão ao tratamento, aumentou substancialmente a eficácia das estra-
tégias de intervenção do IDT, com a descida de todos os indicadores de 
severidade nesta população, conforme evidenciado nos relatórios nacio-
nais e internacionais. 

É importante acentuar, que as abordagens praticadas neste serviço 
procuram, sempre, adequar o tratamento à pessoa, nas suas múltiplas 
vertentes, e fase do percurso da doença, em que se encontra. É por isso 
que existem pessoas em vários tipos de programas, com ou sem manu-
tenção opióide. De realçar, por exemplo, que o número de camas conven-
cionadas com Comunidades Terapêuticas e Unidades de Desabituação, 
passou de 454, em 1995, para 1516, em 2008, e anos seguintes, com 
uma taxa de ocupação de cerca de 80% nas Comunidades Terapêuticas 
convencionadas.

Também as afirmações, que o Sr. Dr. Juiz Desembargador faz “a meta-
dona, (…) trouxe no tratamento a médio prazo (cinco a oito anos) uma 
falsa ideia de facilidade (...)” e “não é preciso ser médico, para considerar 
que o uso, pelo utilizador de drogas, sem limites, da metadona não é be-
néfico. Esta política aumenta o conformismo, baixa as expectativas de 
recuperação e não cria estímulos para a mudança de comportamento 
(…)” não têm qualquer fundamento científico. A decisão de parar ou con-
tinuar em programa, cabe ao doente e ao técnico (equipa) de saúde que 
o acompanha e depende de inúmeros fatores, que vão sendo avaliados 
ao longo do processo. Assim, um doente tanto pode estar pouco tempo, 
como muito tempo, ou até a vida inteira, em programa, sem que isso sig-
nifique insucesso na sua recuperação. Os programas de tratamento com 
cloridrato de metadona são, a nível europeu, entre todos os programas de 
intervenção na toxicodependência, os que possuem o maior número de 
linhas de orientação de boas práticas para a sua utilização (“Guidelines 
for the treatment of drug dependence. A European perspective- OEDT 
2011”). Não existe, em nenhuma delas, qualquer indicação que defina, 
taxativamente, o tempo de permanência em programa. 

Mas, tão ou mais grave do que as afirmações erradas sobre os progra-
mas com agonistas opióides, é que este tipo de afirmações do Sr. Dr. Juiz 
Desembargador contribuem para que dezenas de milhares, repetimos, 
dezenas de milhares de pacientes, que estão inseridos nos programas de 
tratamento com cloridrato de metadona (ou de buprenorfina), e que se 
encontram perfeitamente reintegrados e organizados na sua vida pesso-
al, familiar, social e profissional, sejam estigmatizados a todos esses ní-
veis, sendo obrigados a esconder que estão a fazer um medicamento 
opióide. 
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Diz ainda que os programas “Devem ser terapias de qualidade e 
avaliadas sempre segundo critérios científicos por entidades indepen-
dentes, o que não tem acontecido”. Esclarece-se, novamente, que os 
modelos de intervenção são decididos por técnicos especializados, 
na sua generalidade enfermeiros, psicólogos, técnicos de serviço so-
cial e médicos (psiquiatras, clínicos gerais, saúde pública), muitos 
deles em topo de carreira, onde chegaram por concursos públicos. 
Esses modelos respeitam integralmente as linhas de orientação da 
literatura científica internacional. E quem seriam as “entidades inde-
pendentes”? Sendo consensual, entre a comunidade científica (vide 
DSM-IVTR e CID-10) que a toxicodependência é uma perturbação 
mental, ou seja, uma doença, o seu tratamento está sujeito ao mesmo 
escrutínio de todas as outras doenças, por parte das instituições pú-
blicas que podem avaliar, fiscalizar ou regular as actividades na saú-
de – Inspecção Geral das Actividades em Saúde (IGAS) e Entidade 
Reguladora da Saúde (ERS). 

Mesmo considerando que todas estas afirmações sejam apenas 
reveladoras da enorme ignorância do Sr. Dr. Juiz Desembargador so-
bre esta matéria, não podemos, de forma alguma, deixar passar em 
claro, uma afirmação que põe em causa a honestidade dos profissio-
nais de saúde deste serviço, o que é totalmente inaceitável. Diz o Sr. 
Dr. Juiz Desembargador que a prescrição deste medicamento se deve 
a interesses económicos, e sendo nós os prescritores está a chamar-
-nos corruptos. Esta afirmação é claramente difamatória, pelo que 
deve ser alvo de uma averiguação. O Sr. Dr. Juiz Desembargador 
aparentemente não sabe, mas ao fazer uma afirmação como esta, e 
com as responsabilidades com que está investido, deveria ter-se in-
formado melhor: o soluto de cloridrato de metadona, que é o medica-
mento opioide mais prescrito em Portugal, é preparado, em exclusivi-
dade, pelo Laboratório Militar, que pertence ao Estado; a matéria-prima 
é importada por concurso público, é extremamente barato, e forneci-
do gratuitamente pelo IDT, tanto aos seus utentes, como aos outros 
serviços de saúde, que dele necessitem. Onde estarão os interesses 
económicos?

Mas, como se não bastasse este conjunto de afirmações absurdas, 
e que nos deixaram extremamente incomodados e indignados, mere-
cendo por si só uma averiguação por Entidades Superiores, o artigo 
do Sr. Juiz Desembargador publicado no vosso jornal no dia 23/2/12, 
A queda de um “mito” é ultrajante e ultrapassa todos os limites da 
decência, e que vindo de um Juiz Desembargador põe em causa a 
credibilidade da Justiça Portuguesa e a própria Democracia. Referin-
do-se ao Dr. João Goulão, ex-presidente do SPTT e IDT, sempre res-

peitado consensualmente pela generalidade dos seus colaboradores, 
e atual Presidente, eleito, do Observatório Europeu da Droga e da 
Toxicodependência, diz o Sr. Juiz Desembargador e citamos: “Só 
gente cobarde e menor, como o nosso Goulão (...) ofende a honra e a 
consideração do outro (…) foi o que fez este homem de fácies rude, 
cometendo um crime de injúria e difamação contra mim e contra o 
Prof. Manuel Pinto Coelho. Lombroso, teórico responsável por definir 
o perfil do criminoso, se observasse os caracteres físicos de Goulão, 
talvez concluísse que o seu fácies apresenta traços fisionómicos de 
um potencial criminoso”. Não valendo a pena comentar o resto do 
texto, repleto de incorrecções técnicas, e de mais insultos pessoais 
totalmente injustificados, as afirmações acima descritas demonstram 
que o Dr. Rui Rangel não só recorre ao insulto, seguro da sua impuni-
dade, como julga as pessoas de acordo com os caracteres físicos, 
prática que julgávamos estar esquecida (exceto pelo regime nazi), 
desde o século XIX. 

Não podemos deixar de expressar a nossa preocupação com o fac-
to de alguém que exerce funções de responsabilidade, no âmbito da 
justiça, faça avaliações de pessoas, com base em tais pressupostos.

Texto subscrito por 394 subscritores  
devidamente identificados.

A queda de quem?

Em primeiro lugar o Sr. Rangel descontextualiza o texto e não é capaz de 
captar o verdadeiro significado do grande Fernando Pessoa em Ulisses 
(e que miticamente fundou Olisipo – Lisboa), que faz referencia à morte 
do deus sol à noite para renascer pela manhã. Os mitos, Sr. Rangel, em-
bora não sendo reais, são capazes de provocar comportamentos sociais 
e mobilizar numa determinada direcção.
Fernando Pessoa afirmava: “quero ser um fazedor de mitos”. Sr. Rangel, 
quando citar um autor, seja fiel ao seu espírito.
O Dr. Goulão é um mito mythos (μῦθος), que significa palavra. O Sr. sabe 
o que isso é?
Os recursos humanos do IDT sabem bem do que estou a falar.
Por outro lado, compreendo bem onde vai o Sr. Rangel buscar os ar-
gumentos sobre a metadona, as comunidades terapêuticas e restantes 
opiniões. Tudo se explica quando se baseia em autores de há dois sé-
culos atrás. A minha preocupação aumenta quando sei que este autor 
afirmava, na chamada teoria do crime: “ para os criminosos adultos não 
há grande remédio: ou se mantêm presos para sempre ou, nos casos 
mais extremos, para os que se tornam ainda mais perigosos aplica-se a 
pena de morte”. Perigoso é que com estas referências ideológicas e sem 
qualquer fundamentação empírica, alguém como o Sr. Rangel possa ser 
um juiz a quem deve faltar espelho em casa, pois poderia retirar conclu-
sões espectaculares do seu “fácies”, que o deixariam menos confortável.
Os técnicos que passaram no IDT, sem dúvida que fizeram, e fazem, um 
grande trabalho. E neste bom trabalho desenvolvido, o Dr. Goulão tem, 
seguramente, responsabilidades, não acha? E sabe porquê? Porque é 
um mito na Organização e sempre soube e sabe mobilizar na direcção 
adequada.
Por fim, e parafraseando o Sr. Rangel: sei do que falo. Sou médico psi-
quiatra e há cerca de trinta anos que sigo toxicodependentes em consul-
ta. Durante este percurso passaram-me pelas mãos centenas de casos. 
Nunca os considerei criminosos, mas doentes. Será que entende a di-
ferença?

Jesus Cartelle
Médico especialista em Psiquiatria

Mestre em Toxicodependencias
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As Representações Sociais 
das Smart Drugs – Uma breve 
descrição do fenómeno
* Joana Paula Silva, Mestre em Psicologia Educacional
 E-mail: salviainos@gmail.com

do presente estudo tinham conhecimento do fenómeno das Smart Drugs 
ou Novas Substâncias Psicoactivas (75% da amostra inicial = 48 indivídu-
os) e ainda uma percentagem considerável destes já tinha também 
experimentado,

pelo menos, uma das Smart Drugs (77%). Obtiveram-se ainda dados 
relativos às substâncias tendencialmente mais consumidas por estes, 
sendo elas as seguintes: os Incensos ou canabinóides sintéticos (54% 
dos consumos), a Sálvia (30%) e os Fertilizantes para plantas (24%). 
Quanto ao consumo de substâncias ilícitas, foi possível verificar na nossa 
amostra que estas ainda se apresentam como as drogas mais consumi-
das. Um dado importante foi que todos os participantes que afirmaram já 
ter consumido Smart Drugs, também consumiram, pelo menos, uma das 
substâncias ilícitas.

Conclui-se que este fenómeno, no que respeita às motivações para o 
consumo, tem subjacentes factores como a legalidade e o acesso, sendo, 
por vezes, percepcionado como uma alternativa às fontes ilícitas, tal 
como refere o primeiro estudo qualitativo que procurou reunir alguma in-
formação sobre este fenómeno, através de uma análise documental a 
200 web sites, publicado em 2011, por Fattore & Fratta.

Quanto à percepção do risco, a questão da legalidade das substâncias, 
ou seja, o facto de estas serem legais e livres para consumo, é várias 
vezes referida, já que os participantes declaram fazer uma associação 
entre as questões legais e o perigo inerente ao consumo das mesmas, 
referindo que o facto de determinadas substâncias serem lícitas prediz a 
inexistência de riscos para a saúde.

No que diz respeito à noção que os participantes envolvidos no presen-
te estudo apresentaram sobre o estereótipo de pessoas que consomem 
as Smart Drugs, embora a maior percentagem destes tenha concordado 
que o consumo seria, então, generalizado a todo o tipo de pessoas, a 
maior ocorrência de resposta incidiu sobre o consumo restrito, destacan-
do-se os menores de idade (idade inferior a 18 anos) como a maior massa 
de possíveis consumidores deste tipo de substâncias.

Em suma, pode considerar-se que, embora o presente estudo não pos-
sa ser generalizável à população portuguesa e apresente um elevado 
conjunto de limitações, devido ao facto desta amostra ser reduzida e ape-
nas representativa do contexto em questão, as informações recolhidas 
remetem para as questões legais subjacentes às substâncias psicotrópi-
cas, onde o peso de uma lei poderá ser determinante à percepção do 
risco que os indivíduos têm no acto de consumo de certas substâncias. 
Assim, a presente dissertação poderá ser um bom ponto de partida para 
estudos futuros e ainda um contributo essencial à prevenção das toxico-
dependências, onde a afirmação de Luís Patrício (2006) “Legal não signi-
fica isento de perigo” é, mais uma vez, sublinhada e recordada.

Palavras-Chave: Representações sociais, Contexto Recreativo, Fenó-
meno, Smart Drugs.

O presente estudo, de carácter exploratório, intitulado de “As Repre-
sentações Sociais das Smart Drugs – Uma breve descrição do fenóme-
no”, procurou investigar as percepções e representações sociais que os 
participantes envolvidos no mesmo têm sobre o fenómeno emergente das 
Smart Drugs e Smart Shops. O seu intuito é compreender o conjunto de 
informação estruturada e organizada, baseada em crenças, opiniões e 
atitudes (Abric, 2002) que envolvem toda esta temática, fazendo simulta-
neamente uma breve descrição da mesma.

Todas as substâncias, perfis dos consumidores, motivações inerentes 
ao consumo e ainda os efeitos são distintos, daí a pertinência da elabora-
ção de um estudo neste domínio, que contribua para uma melhor carac-
terização dos mesmos, ao mesmo tempo que recolhe informações sobre 
as próprias percepções e representações que os jovens têm das novas 
substâncias psicoactivas, fornecendo assim informações úteis à missão 
dos vários profissionais de saúde e não só, nomeadamente no âmbito da 
prevenção das toxicodependências e da redução de riscos e minimização 
de danos.

Como método de recolha de dados recorreu-se a uma entrevista semi-
-estruturada, aplicada nos locais mais comuns de diversão nocturna da 
cidade de Lisboa (Bairro Alto, zona de Santos e Alfama), já que estes 
mesmos contextos estão associados também ao uso de substâncias, fun-
cionando como estimulantes à aproximação grupal (Calado, 2006; Cala-
fat et al., 1999, 2003). A amostra foi seleccionada de acordo com os se-
guintes critérios: serem do sexo masculino, com idades compreendidas 
entre os 18 e 25 anos e possuírem o mínimo conhecimento do presente 
fenómeno – Smart Drugs e Smart Shops, pois considerou-se que, para 
responderem às questões propostas ao longo do guião de entrevista, se-
ria necessária alguma noção do que se trata a presente temática. Estes 
critérios foram averiguados na primeira parte do guião de entrevista, já 
que também seria interessante para o presente estudo obter dados rela-
tivos à própria expansão do presente fenómeno, nomeadamente o núme-
ro de participantes que, inquiridos aleatoriamente na rua, tinham conheci-
mento ou não da venda legal de novas substâncias psicoactivas.

Os indivíduos foram abordados de forma empática e informal, tendo-
-lhes sido dado o conhecimento do propósito do estudo, pedindo o con-
sentimento informado a estes, já que as entrevistas seriam gravadas em 
formato de áudio e posteriormente analisadas. Foi-lhes também garantido 
o anonimato e a confidencialidade da mesma. Assim, esta abordagem foi 
sempre realizada em horários propícios à diversão nocturna, tendo-se 
sempre o cuidado de não ultrapassar o seguinte horário: 22h – 1h, às 
quintas, sextas e sábados, no decorrer dos meses de Abril e Maio. Para 
além de todos estes pormenores, teve-se também o cuidado de não abor-
dar mais que dois sujeitos por grupo, para desta forma tentar garantir a 
heterogeneidade da amostra.

Após a recolha da amostra passou-se à análise de conteúdo dos docu-
mentos finais, transcritos imediatamente a seguir à sua recolha. Esta aná-
lise foi realizada em conjunto com outros profissionais da área, com o in-
tuito de obter um consenso na elaboração das diversas categorias, já que 
a intuição tem aqui um peso especial e bastante relevante. Recorreu-se 
também à análise estatística de alguns dados, como a idade e as habili-
tações literárias completas dos intervenientes, relacionando-as com os 
consumos e o conhecimento do fenómeno.

Assim, foi possível perceber que uma vasta maioria dos participantes 
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Al hilo de la 
actualidad,  
mucha ciencia
* Mireia Pascual

Las XXXIX Jornadas Nacionales de Socidrogalcohol 
tuvieron lugar el pasado 28, 29, 30 y 31 de marzo con 
marcado carácter internacional gracias a la presencia 
de la World Psychiatric Association (WPA). Un enclave 
agradable como es Tarragona, donde durante cuatro 
jornadas se pudo tener acceso a lo más relevante del 
mundo de las drogodependencias, a los nuevos avan-
ces científicos y a un sinfín de conocimientos a tener 
en cuenta por un profesional en adicciones. Cada uno 
de los debates planteados en los foros se plasmó en un 
documento de consenso bajo el nombre de ‘Documen-
tos de Tarragona’. A parte de la característica de in-
ternacionalidad, este evento, además tiene algo más 
que celebrar, puesto que la entidad científica que lo 
organiza, Socidrogalcohol, ha recibido un premio. 
Además, el pasado 29 de marzo, la sociedad científica 
emitía un comunicado de prensa en el que explicaba 
el posicionamiento de su revista científica, indexada 
en Medline, con un índice de impacto de 1.127, lo que 
la sitúa en el puesto número once de las revistas sobre 
adicciones en todo el mundo. 

Entrevista a Pedro Ruiz

Pedro Ruiz es presiden-
te de la World Psychiatric 
Association (WPA), una 
asociación internacional 
de sociedades psiquiátri-
cas cuyo objetivo es el de 
conseguir difundir cono-
cimientos y habilidades 
necesarias para trabajar 
en el campo de la salud 
mental y el cuidado de la 
enfermedad mental. En 

ella hay un total de 135 socios repartidos en 117 paises 
diferentes que representan más de 200.000 psiquiatras. 

Pregunta. ¿Qué además la WPA?
Respuesta. Es una asociación que engloba muchos países, España y 

Portugal también se encuentran dentro de ella. El comité ejecutivo es elegi-
do por trienios. Yo fui elegido en un congreso en Buenos Aires en 2011 para 
ostentar el cargo hasta 2014. Tenemos congresos y conferencias para ha-
cer cosas a nivel mundial. Estamos ahora aquí en España, pero también 
estaremos en Berlín en septiembre o en Bali. En función del lugar, es evi-
dente que la intervención que se hace es muy diferente. En algunos sitios 
trabajamos sobre la ansiedad, el estrés de la sociedad. Aquí por ejemplo 
trabajamos más sobre la intervención en materias de alcohol. Lo que hace-
mos es divulgar nuestros conocimientos por los distintos países.

P. ¿Por qué se une con Socidrogalcohol?
R. Se une por la necesidad de intercambio, desarrollo de liderazgo, de-

sarrollo de las áreas prioritarias, por colaboración entre las sociedades, etc.

P. ¿Es importante la unión de profesionales del campo de las adic-
ciones y la psiquiatría?

R. Yo creo que sí, porque es importante que en cualquier sitio del mundo 
se conozca el problema, más allá de España y contribuye al intercambio de 
conocimientos.

P. ¿Cómo define estas jornadas?
R. Estoy impresionado con ellas. Al tratarse de un tema tan específico, 

no puedes esperar un público muy amplio, sin embargo, los que asisten se 
quedan hasta el final, sonmuy participativos y se implican.

P. ¿Seguirá existiendo esta unión entre la WPA y Socidrogalcohol?
R. Sí que seguirá, por supuesto. Además, yo tengo muchos vínculos con 

España por cuestiones familiares, aquí me siento casi como en casa. Es un 
país con el que tengo mucha cercanía, pero eso no significa que no trabaje 
y esté a gusto en otros países. A finales de mayo viajaremos a Perú.

Conferencia inaugural
El recién nombrado Delegado para el Plan Nacional, Francisco de Asís Ba-

bín, fue el encargado de inaugurar de forma oficial estas jornadas científicas, 
marcadas este año por una reducción de déficit que afecta a todo el país. Ante 
esta situación Babín destacó “la importancia de la intervención en prevención”, 
en lo que él mismo denominó como “un problema que nos atañe a todos por 
igual y sin ningún tipo de ideologías”. El delegado aprovechó la ocasión para 
exponer sus planteamientos al frente del Plan Nacional sobre Drogras, entre las 
que destacan los itinerarios personalizados y la integración social y laboral  que 
garanticen soluciones. También hizo referencia a un plan enmarcado en la esfe-
ra digital de las redes sociales, que tiene como público objetivo a los más jóve-
nes. Así mismo, hizo referencia a una red nacional de toxicomanías y propone 
una nueva normativa que facilite la comunicación con los juzgados.
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Entrevista Enriqueta Ochoa-  
Premio Socidrogralcohol 

Pregunta. ¿En qué consiste el 
premio que ha recibido la socie-
dad científica?   

Respuesta. Es un premio a la 
labor continuada en el campo de las 
drogo dependencias, reconociendo 
ser la sociedad mas antigua (40 
años) en este campo. Se premio 
también a otras sociedades y per-
sonas destacadas por su trayecto-
ria en este campo como cruz roja, 
proyecto hombre, FAD, Luis del 
olmo....

P. ¿Cómo influye esto en Socidrogalcohol? 
R. Es bueno para la sociedad ser reconocida y supone un estimulo para 

seguir trabajando....

P. ¿Cómo se opta a un premio de estas características? ¿Puede op-
tar cualquiera? 

R. Es un premio que se otorga a un trayectoria, y por tanto uno no concur-
sa a el. Es la Asociacion la que decide a quien premia. 

P. ¿Se lo esperaban?
R. No específicamente, aunque Socidrogalcohol es consciente de su 

trayectoria y trabajo continuado, la verdad es que no esperábamos este 
reconocimiento.

P. De cara al futuro…
R. Sin ninguna duda, seguir trabajando.

PREVENCIÓN AMBIENTAL
Las jornadas empiezan fuerte con un gran horario en el que es difícil elegir 

donde acudir. Un tema al que hay que prestarle mucha atención es la preven-
ción. De la mano de tres expertos en la materia: Roberto Secades, Gregor 
Burkhart e Ina Koning se hablaron de aspectos muy destacables como la 
importancia que el contexto tiene en el enfermo, pero sobre todo el papel tan 
importante que juega en un adolescente el ambiente para que a la larga de-
sarrolle conductas adictivas. Ante esto, es imprescindible hablar de la preven-
ción ambiental. Los expertos hablan de la necesidad de una prevención cuya 
base esté anclada en el contexto del sujeto y no tan solo en la información. 

Por lo tanto, el control del microambiente, es decir el entorno familiar y 
sobre todo parental, va a ser primordial para que el adolescente se aleje de 
conductas abusivas. Siempre teniendo en cuenta los factores que ya de por 
sí  son complicadas en las edades del adolescente.

Sobre la mesa se puso el tema de la regulación o la prohibición. Para 
Burkhart la prohibición puede ser más peligrosa que una regulación, cuya 
base sea siempre la prevención ambiental.

Entrevista a Antonio Terán - Metadona

Pregunta. ¿Cuál es el objetivo 
de recetar metadona?

Respuesta. Fundamentalmente 
los programas de metadona van en 
relación a lo que llamamos los pro-
gramas de reducción del daño, los 
programas de mantenimiento con 
agonistas opioides. Es decir, pa-
cientes que por características per-
sonales tienen una enfermedad 
grave, o que les cuesta mantenerse 
abstinente o no quieren dejar de 

consumir o existe una dificultad para asistir a un programa libre de drogas, les 
planteamos un sustitutivo opioide como es la metadona. De modo que este 
opioide que es un agonista total, cuando lo toman por vía oral, llega al cere-
bro, bloquea el receptor opioide, hacen que no tengan síndrome de abstinen-
cia y que no tengan que ir a la calle para consumir heroína y sobre todo que 
no tengan craving, es decir, que no tengan ansia, deseo. De esta forma, en 
principio el paciente podría hacer una vida normal. Entrar en un programa 
psicosocial y vaya poco apoco recomponiendo su vida.

P. Inconvenientes.
R. Todos los fármacos tienen una serie de inconvenientes. No todos los 

pacientes pueden tomar metadona, por ejemplo, tiene problema en personas 
que son metabolizadores rápidos, en cuyo caso hay que usar dosis muy al-
tas. O pacientes que no tienen tolerancia a la metadona y entonces no se le 
puede dar. Y luego loso propios de un agonista opioide: estreñimiento, disfun-
ción cognitiva, depresión respiratoria, es decir, que tiene una serie de efectos 
secundarios que hay que tener siempre en cuenta. Y que son los que condi-
cionan que algunos pacientes no lo puedan tomar. 

P. ¿Qué es mejor que desarrollen una adicción a la metadona o que 
sigan tomando la droga?

R. Siempre que tomen metadona. Está claro que un agonista opiáceo total 
genera una dependencia, pero es mucho mejor que la metadona haga en 
ellos un efecto de bloqueo como decimos, porque además es un medio para 
conseguir un fin, es decir, la metadon al toman acudiendo al centro y cuando 
acuden hay posibilidad de hacer une revisión de la situación física, de las 
enfermedades que tienen concomitantes, de que les vea enfermería y les 
haga revisiones, seguimiento de las patologías mentales que a veces tienen. 
Es decir, que la metadona es un nexo. De alguna forma la metadona cubre 
esa necesidad producida por la heroína, en cuanto a la abstinencia y al cra-
ving, pero también es un nexo para mantener el contacto con le centro de 
tratamiento. 

P. ¿Se ha hablado de alguna novedad sobre tratamientos que no 
sean la metadona?

R. Bueno, ya el año pasado hablamos en el congreso de buprenorfina 
naloxona, el subuxone. Y sin ninguna duda, se trata de un tratamiento añadi-
do a la metadona. No es una alternativa, sino un tratamiento más, precisa-
mente para los pacientes que por sus características particulares no pueden 
consumir metadona. Buprenorfina naloxona no es un agonista total, sino 
parcial, tiene una tolerancia diferente a la metadona, no produce deterioro 
cognitivo, ni otros efectos secundarios, y lo necesitábamos como una herra-
mienta alternativa. No es bueno que nuestros pacientes solo tengan una 
posibilidad, porque aquellos que no pueden utilizarlo, no tendrían ninguna 
opción. 

P. ¿Y el subutex?
R. El subutex es buprenorfina solo. EL subuxone sería un subutex avanza-

do. Lo que hace subuxone es que añade a la buprenorfina, naloxona.

P. ¿Podría sustituir el subutex a la metadona en un momento 
determinado?

R. Sí, podría ser. Pero no es tanto que sustituya sino que se trataría de un 
tratamiento complementario. Por lo tanto, en función de las necesidades del 
paciente y a veces también de la voluntad del paciente, en función de todos 
esos factores, podemos optar por una forma u otra de tratamiento.

Sexualidad y adicciones
Pablo Vallejo, de la Universidad de Granada, José Pedro Espada, de la 

Universidad Miguel Hernández de Elche y Rafael Ballester, de la Universidad 
Jaume I de Castellón, fueron los encargados de acercar nuevos estudios en 
el campo de la sexualidad desde el enfoque de las adicciones.

Pablo Vallejo trajo un interesante estudio realizado en varones drogode-
pendiente y su funcionamiento sexual. En este se refleja una impotencia se-
xual, que en ocasiones persiste más allá de la etapa en la que se consume, 
porque por ejemplo, con el alcohol, se puede extender incluso hasta un año 
después de haber abandonado el consumo. Para recuperar un funciona-
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miento sexual normal, será necesario trabajar sobre el mismo. Del mismo 
modo, se destacó el dato muy bajo de uso de preservativo entre enfermos.

José Pedro Espada trajo un estudio realizado en jóvenes sobre el uso que 
estos hacen del preservativo. Destacó en primer lugar, la edad de inicio en las 
relaciones sexuales, cuya media se sitúa en los quince años de edad, desta-
cando además, que las chicas empiezan antes que los chicos. Como es lógi-
co, cuanto más temprana es la edad de inicio, más probabilidades hay de 
tener enfermedades de transmisión sexual o de tener un embarazo no dese-
ado. Tras la elaboración de un estudio que el ponente explicó de modo minu-
cioso, se extraen las siguientes conclusiones:

 El 26% de lso que iniciaron relaciones sexuales antes de los quince años, 
no usaron preservativo en su primera relación, un dato destacable porque 
suele ser patrón que marca el uso del mismo en las siguientes relaciones; El 
consumo de alcohol está directamente relacionado con los que se iniciaron 
pronto en las relaciones sexuales y más si son sin protección; Por lo tanto, se 
concluye que sí hay una vinculación directa de conductas sexuales de riesgo 
con el consumo de sustancias.

Rafael Ballester, por su parte, hizo una exposición sobre los hábitos y con-
ductas en el cibersexo. Es evidente, que el uso de internet en la actualidad 
forma parte de la vida diaria de muchas personas y este es el eje de su estu-
dio. Ver quienes usan internet como método para satisfacer de un modo u 
otro sus necesidades sexuales, aunque también tiene en cuenta otras varia-
bles como que el uso sea para un fin educativo y formativo, por ejemplo. En 
primer lugar define la adicción al cibersexo y su consideración , por algunos 
autores como se recoge en el DSM-V, como trastorno de la hipersexualidad. 
Del estudio se extraen interesantes datos:

El 83% de los jóvenes barones de 15 años tienen acceso de un modo u 
otro a la pornografía, ya sea mediante internet u otro métodos, mientras que 
en mujeres el porcentaje es del 13 %; Si la persona se acostumbra a excitar-
se con este tipo de material, es probable que en el futuro pueda tener proble-
mas en las relaciones sexuales; Hay una alta prevalencia entre jóvenes que 
buscan en la red contenidos sexuales. Aunque solo un 3% tiene rasgos de 
padecer una adicción al cibersexo; Se presenta una gran diferencia de géne-
ros en materia de búsqueda de contenidos sexuales en la red. Lo hacen 
mucho más los hombres que las mujeres; Los que más lo hacen son jóvenes 
barones, sin pareja, bisexuales y homosexuales.

Violencia
La primera de las ponencias de esta mesa sobre Violencia, género y abuso 

de sustancias, vino de la mano de Judit Tirado Muñoz, Investigadora del 
Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM) de Barcelona.

La violencia es un problema de salud Pública muy importante, que se de-
fine por el daño físico, psicológico o sexual que recibe una persona de otra.

Según la OMS la prevalencia  oscila entre el 15 y el 71% y entre los con-
sumidores de sustancias se incrementa hasta alcanzar un 40 – 70%. Tambi-
én se ha valorado en situaciones especiales como el embarazo, en esta caso 
las cifras van del 2 al 57%, según estudios..

Se establece en los distintos estudios analizados una relación entre violen-
cia y uso de sustancias, observándose además entre los maltratadotes un 
incremento de los problemas de salud mental con respecto a la población 
general, un deterioro de la salud y peor calidad de vida..

Entre las consecuencias físicas en las víctimas, se aprecian lesiones, que-
maduras y traumatismos. Y en cuanto a las psicológicas, depresión, trastorno 
por estrés postraumático, uso de sustancias y baja autoestima.

Y entre las mujeres embarazadas víctimas de violencia, incremento de los 
sangrados, abortos y partos prematuros.

Entre los consumidores se incrementa la vulnerabilidad al VIH, disminuye 
el uso de preservativos y disminuyen los cuidados en general.

Para intentar atajar el problema se puede recurrir a dos tipos de 
intervenciones:

Las de defensa, que es la que suelen llevar a cabo los abogados, son indi-
viduales y se basan en el asesoramiento legal, financiero, etc…

Las intervenciones psicosociales, promueven la prevención de la violencia en 
la pareja, resolución de problemas, tratamiento psiquiátricos y psicoeducación.

Se han valorado distintos estudios para medir la eficacia de la intervencio-
nes y se ha hecho una revisión bibliográfica que abarca desde 1990 hasta 
enero de 2011.

Al final observaron que existían pocos estudios sobre evaluación y ade-

más todos ellos muy heterogéneos.
Como conclusiones principales vieron que la intervención en defensa sirve 

especialmente para atajar la violencia física y para la violencia psicológica 
está indicada tanto la intervención en defensa como la psicosocial, siendo 
esta última más efectiva. Para la violencia sexual, hay tan pocos estudios y 
tan escasa evolución que no se puede concluir nada al respecto.

El siguiente tema que se puso sobre la mesa fue el de la violencia de pa-
reja y victimización en abusadores de sustancias, el ponente fue Gail Gil-
christ, Ph.D (Psychology) Greenwich. (Inglaterra), quien estableció una dife-
rencia entre dos estudios evaluados según la víctima y el perpetrador.

De nuevo se apunta a que existe mayor violencia entre los consumidores 
que entre los que no consumen y que esta violencia se relaciona más con la 
prostitución, los problemas de salud mental y las conductas sexuales de ries-
go. Entre los que habían pepretado violencia había entre un 41 a un 85% de 
consumidores si esta era ejercida sobre la pareja y sobre un 40% si las vícti-
mas eran los hijos.  Estos terminaban presentado secuelas con el paso de los 
años, entre ellas problemas de salud mental, violencia y consumo de sustan-
cias. Es 11 veces más frecuente que existan víctimas de violencia cuando el 
perpetrador consume sustancias. Pero además en uno de los estudios ob-
servaron que entre las víctimas es 2 veces más frecuente la depresión mayor, 
los trastornos de personalidad límite y le historia de suicidio hasta 3 veces 
más frecuente y el abuso en la infancia hasta 7 veces. Esta es la posibilidad 
de sufrir mal trato frente a la población general. Hallaron víctimas de malos 
tratos que consumían para soportar el maltrato.

En cuanto a la perpetración: sobre todo se produce mal trato psicológico, 
especialmente gritos e insultos. Y también se observó que las victimas, como 
respuesta, respondían de la misma forma que el agresor.

Algunos entrevistados en el estudio decían, “con el alcohol me vuelvo 
agresivo, me desinhibe”.

Otros aducían a los celos como causa de la perpretación y se justificaban 
diciendo es que “si no te pones celoso es que no la quieres”. Muchos de los 
perpetradores habían sufrido también maltrato físico en la infancia.

En cuanto al tratamiento se deben realizar intervenciones conductuales, 
insuficientemente evaluadas, pero se requiere en muchas ocasiones un tra-
tamiento mixto el del abuso de sustancias y el de la violencia de pareja de 
forma más específica.

Y por último y para concluir este ciclo de ponencias sobre violencia, inter-
vino Ismael Loinaz Calvo. Psicólogo y Criminólogo, Investigador de la Univer-
sidad del País Vasco UPV/EHU. Se intenta definir un perfil entre los agreso-
res y así poder hincar un tipo de intervención. Para ello se estudiaron 100 
presos de la cárcel de Barcelona y 48 de la cárcel de Alahuin de la Torre en 
Granada. Entre ellos encontraron personas que se podían considerar como 
normales, es decir con baja patología, sin ira ni otras alteraciones y estos 
representaban menos de un 50%.

En el otro grupo (más del 50%, casi el 60%)estaban los más agresivos, 
unos con características antisociales, búsqueda de sensaciones y hábitos 
delictivos (todo ello como estilo de vida agravado por el consumo de sustan-
cias) y otros con rasgos psicopatológicos que compensan el déficit emocio-
nal con abuso de sustancias. Entre todos se observó que en el 60% había un 
solapamiento entre la violencia y el consumo de drogas. Añadiendo a los 
factores de riesgo además del consumo temprano de sustancias la fuerte 
carga patológica en la infancia.
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Inyecciones para contrarrestar  
los efectos de la cocaína

Ivan Montoya, director clínico de 
Farmacoterapia del Instituto Na-
cional sobre el Abuso de Drogas 
(NIDA),  habló de su investigación 
con las inyecciones: Terapias gené-
ticas, utilizando virus que se modi-
fican, un segundo grupo que es el 
de los anticuerpos para la metanfe-
taminas, la cocaína y la nicotina y el 
nuevo grupo que son las encimas, 
sustancias que metabolizan los 
compuestos orgánicos por ejemplo, 

la cocaína. La nueva inyección lo que hace es metabolizar la cocaína antes 
de que esta llegue al cerebro, evitando de ese modo los efectos que produce 
sobre ese órgano. Al tratarse de encimas, el modo de aplicación de las inyec-
ciones, debe ser semanal.

Nuevas formas de consumo de alcohol

Benjamín Climent, médico inter-
nista y responsable de la Unidad de 
Toxicología Clínica y Desintoxicaci-
ón hospitalaria de Valencia,  desta-
có los hallazgos recientes que se 
han hecho en el modo de consumir 
alcohol. En primer lugar, ha hablado 
de la inhalación, del suministro de 
gotas en los ojos o la introducción 
por vía rectal o vaginal. Explicó que 
aún no hay estudios científicos so-
bre este tipo de consumo. Los efec-

tos tienen una alta toxicidad, a nivel respiratorio sobre todo. Además, los que 
suelen consumir alcohol de este modo, previamente ya han consumido alco-
hol por la vía digestiva, con lo cual los efectos suelen empeorar el estado de 
la persona que lo ingiere. Lo que persiguen las personas que hacen este 
consumo es aumentar la rapidez del efecto que produce el alcohol.

Fármacos para reducir consumo de alcohol

Josep Guardia Serecigni, psi-
quiatra de la Unidad de Conductas 
Adictivas del Hospital de Santa 
Creu  i Sant Pau de Barcelona, co-
mento que “si el único síntoma adic-
tivo del paciente es la dificultad de 
controlar y presenta  un alcoholismo 
de baja gravedad, este puede bene-
ficiarse de un programa de reduc-
ción del consumo de alcohol con 
dos fármacos como la naltrexona o 
el nalmefeno”. Pero sin dejar de 

destacar que si el paciente presenta abstinencia del alcohol, va a requerir 
primero de un tratamiento de desintoxicación. Y en el caso de los alcohólicos 
graves, van a requerir de un programa de tratamiento que les conduzca a la 
abstinencia.

Documento de Tarragona
Los problemas de drogas son situaciones de gravedad para la salud 

pública, Socidrogalcohol lleva años trabajando en pro de la concienciaci-
ón social sobre esta problemática y una de las iniciativas recientes ha sido 
la elaboración de los Documentos de Tarragona, que fueron presentados 
en el contexto de estas jornadas nacionales. 

Los textos redactados tienen dos vertientes: la prevención y el trata-
miento. El objetivo básico es conseguir la homogeneización. Uno de los 
objetivos extraídos del Documento de Tarragona sobre Prevención es que 
las actuaciones sobre este tema deben plantearse de un modo estable y 
no de modo puntual en función de la coyuntura económica y política de 
cada momento. Mientras que el documento que habla sobre el tratamien-
to, establece como consenso los siguientes puntos: 

Integración del tratamiento de las adicciones dentro del Sistema Nacio-
nal de Salud; Integración de los profesionales que actualmente prestan 
servicios en los recursos asistenciales para el tratamiento de las adiccio-
nes en el área de salud mental; Definición y homogenización de recursos 
asistenciales. Elaboración de estándares de calidad; Promover el acceso 
a las alternativas de tratamiento psicofarmacológico que hayan demostra-
do su eficacia según la evidencia científica disponible; Potenciación de los 
tratamientos psicológicos eficaces para aquellos trastornos en donde es 
el tratamiento de elección (cocaína, cannabis, etc.); Integración de la in-
formación sobre tratamiento de las adicciones en las plataformas de da-
tos de los servicios de salud de las distintas comunidades autónomas; 
Acciones dirigidas a la reducción de daños; Atención a la comorbilidad en 
general y coordinación con otros especialistas para el abordaje de la plu-
ripatología; Atención especial a colectivos vulnerables, menores, exclui-
dos sociales, internos en centros penitenciarios, etc.; Potenciar la investi-
gación en los aspectos más novedosos de los trastornos adictivos 
(farmacología y neurociencias, desarrollo de nuevos tratamientos farma-
cológicos y psicológicos); Potenciar el desarrollo profesional continúo; 
Definir claramente las funciones de las ONG en el campo de las adiccio-
nes y contribuir a su sostenimiento.

Estos documentos, que fueron presentados en el marco de las Jorna-
das de Socidrogalcohol, se encuentran en este momento en revisión, 
puesto que al tratarse de documentos de consenso, están abiertos a las 
aportaciones que los miembros crean necesarios realizar.

Los pacientes psiquiátricos fuman más
En el contexto de las jornadas también hubo un espacio dirigido espe-

cialmente a tratamiento del tabaquismo. Una adicción que afecta al 50% 
de los enfermos psiquiátricos frente a unas cifras muy inferiores en el 
resto de la población, cuyo consumo diario es del 29%. Cabe destacar 
que los enfermos mentales con mayor prevalencia al tabaquismo son los 
que presentan esquizofrenia (90%) y bipolaridad (70%). Hasta hace más 
bien poco tiempo, la adicción al tabaco no era tratada en enfermos men-
tales, porque se asociaba a una descompensación de la enfermedad psi-
quiátrica. Sin embargo, el alto número de muertes y las enfermedades 
relacionadas directamente con el consumo de tabaco, ha hecho impres-
cindible que el tabaquismo se trate también entre los que padecen este 
tipo de patologías. Muchos estudios demuestran a día de hoy la necesi-
dad de tratarlo y la voluntad de los propios enfermos por dejar el tabaco, 
por lo que no es incompatible con las enfermedades mentales tratar el 
problema del tabaquismo.

ACTOS CULTURALES PARALELOS
De modo paralelo a las conferencias del congreso, hubo actividades 

culturales como conciertos de música clásica, o la exposición por toda la 
Rambla de Tarragona de las esculturas de uno de un miembro de Soci-
drogalcohol, Juan Mejica. Como acto amenizador, unos romanos invadie-
ron el Palau donde se celebraba el congreso, a modo de reminiscencia 
hacia la historia de la ciudad de Tarragona, en la que aún quedan restos 
romanos como el Circo o el Teatro. También tuvo lugar la presentación de 
un libro, elaborado por varios autores, y que presentaron Josep Guardia y 
Francisco Pascual, la Monografía sobre alcohol. Y todo ello, tuvo su mo-
mento final en la cena de clausura, amenizada con música y en la que se 
dieron los premios a los posters presentados a lo largo de las jornadas.
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Portugal  
em SOS devido  
às hepatites

mente as formas de contágio, o tratamento e a prevenção”, esclarece a 
presidente desta ONG.

“Actuar junto dos grupos que adoptam comportamentos de alto risco 
de infecção, nomeadamente hemofílicos, ex-combatentes, toxicodepen-
dentes e homossexuais, divulgar, em conformidade com o interesse da 
comunidade, os novos ensaios clínicos e acompanhar os que estão em 
curso, principalmente no que respeita a reacções adversas” são acções 
que enriquecem o role de intervenção desta IPSS, que ainda promover 

Se recuarmos pouco mais de duas décadas, recor-
dámos tempos em que uma infecção predominava 
na sociedade portuguesa, ao ponto de serem raros 
aqueles que não conheciam alguém ou não teriam 
ouvido um amigo dizer que se relacionava com uma 
pessoa infectada com o VIH. Na altura, tal como hoje, 
apesar de se falar em grupos de risco, em boa verda-
de, o risco poderia tocar qualquer um. 

Passados cerca de 25 anos, uma espécie de espelho reflecte uma 
realidade semelhante mas com outro protagonista em cena. As hepati-
tes são hoje um problema de saúde pública, felizmente com horizontes 
bem menos nefastos, desde que a população assuma a sua parte. E há 
quem ajude nesta missão: a Associação Grupo de Apoio SOS Hepatites 
é uma ONG, fundada em 2005, composta por pessoas infectadas e 
afectadas com os vírus das hepatites. Surgiu da necessidade de parti-
lhar experiências, forças e esperança, com o objectivo de criar um espa-
ço onde os doentes com hepatites virais e seus familiares encontrassem 
um modo de se ajudarem mutuamente, partilhando problemas comuns 
derivados da doença e de forma a melhorar a sua qualidade de vida.

Em Portugal, a SOS Hepatites é a única associação activa de apoio 
aos portadores monoinfectados de hepatites virais. Um dos desideratos 
desta instituição, criada a partir de um blogue na internet, passa pela 
divulgação e pela consciencialização da população em geral e dos pro-
fissionais da área da saúde para o problema das hepatites virais, os 
seus riscos, formas de contágio, tratamento e prevenção. Como explica 
a presidente da direcção da instituição, Emília Rodrigues, em entrevista 
a Dependências, “através desta consciencialização, a SOS Hepatites 
visa igualmente acabar com a marginalizarão, discriminação e ostracis-
mo a que são votados os doentes”.

De acordo com Emília Rodrigues, “a SOS Hepatites tem como finali-
dade principal a defesa dos interesses e dos direitos dos doentes infec-
tados e afectados por hepatites virais, propondo-se desenvolver diver-
sas acções, entre as quais se destacam a reunião de pessoas com 
hepatites virais e seus familiares para compartilhar experiências, forças 
e esperanças, a fim de se ajudarem mutuamente no que concerne aos 
problemas comuns derivados da doença e melhorarem a sua qualidade 
de vida”.

A instituição presta apoio a doentes infectados com o vírus das hepa-
tites virais (A, B, C, D, E  e outras) e hepatites auto imunes, inclusive os 
co-infectados com o vírus da SIDA (VIH).

“Consciencializar a população em geral e os profissionais da área de 
saúde, em particular, para os riscos das hepatites” é outro âmbito de 
intervenção da SOS Hepatites que, para a materialização desta tarefa, 
“convida profissionais da área da saúde para participarem em palestras 
sobre temas relacionados com as hepatites virais, nomeadamente divul-
gando os problemas destas nas suas diversas incidências, designada-
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a edição, publicação e distribuição de material informativo, nacional e 
estrangeiro, referente às Hepatites virais, em particular, e à saúde, em 
geral.

Num trabalho assumidamente desenvolvido em rede, “a SOS Hepati-
tes colabora com outras entidades envolvidas na sua área de missão, 
nomeadamente os organismos de tutela, hospitais e associações de pro-
fissionais de saúde, no sentido de se adoptarem medidas de saúde pú-
blica no que diz respeito às hepatites virais, promovendo deste modo as 
boas práticas clínicas e potenciando o melhoramento dos procedimentos 
terapêuticos”, explica.

“Lutar pelo acesso livre e gratuito, de toda a população, aos tratamen-
tos considerados “padrão” pelas comunidades médicas e científicas in-
ternacionais” é, para Emília Rodrigues, “um factor chave de sucesso”. 

Não se restringindo à produção de conhecimento a nível nacional, a 
timoneira da instituição aposta no estabelecimento de parcerias com 
outras associações internacionais que actuem na área das hepatites 
virais e/ou outras doenças crónicas, promovendo, deste modo, o inter-
câmbio de informações e acordos com outras entidades para a realiza-
ção de programas e projectos.

Promover e estimular a criação de legislação que instrumentalize a 
prossecução dos presentes objectivos, em todas as instâncias e de-
nunciar casos concretos ao Ministério Público, a outros organismos 
oficiais e a toda a população, de situações que caracterizem a discri-
minação e o preconceito contra portadores de hepatites virais são tes-
temunhos da participação desta ONG na construção de uma democra-
cia mais participada.

Há sensivelmente sete anos, eram fundados os alicerces de 
uma instituição que serve portadores (e familiares) de uma doen-
ça que levou os seus fundadores a adoptarem a sigla SOS na sua 
designação. Esse pedido de “socorro” não terá sido propriamen-
te fortuito…

Emília Rodrigues (ER) - A Associação nasceu a partir de um blo-
gue direccionado a portadores. O Vale Neto, membro fundador, quan-
do descobriu que era portador, constatou que não havia quem o pu-
desse ajudar e, no mesmo ano em que iniciou tratamento, o meu ex 
também o fez… Na altura, enquanto familiar, fiquei perdida… Encon-
trei o blogue, fui a primeira familiar a utilizá-lo enquanto ferramenta de 
comunicação e, em finais de 2004, reunimo-nos, decidindo fundar uma 
casa que pudesse auxiliar doentes e familiares. O SOS foi precisa-
mente o que não tivemos. Eu, enquanto familiar do doente Vale Neto e 
ele próprio, sentimos essa carência quando mais precisámos. Conhe-
cemo-nos em Janeiro, escriturámos a instituição em Abril e, infeliz-
mente, em Junho, descobriu-se que ele tinha um cancro de fígado, 
tendo vindo a falecer em Dezembro. Tudo no mesmo ano! E fiquei so-
zinha… Eu, que defendia a família, de repente, fiquei com doentes, 
amigos, tudo…Ele era o homem da comunicação e, subitamente, vejo-

-me na incumbência de assumir a casa. E temos tido muito trabalho, 
uma média de oito mil pessoas apoiadas através de e-mails, de telefo-
nemas, de cartas ou contactos na rua, estamos activos em três pontos 
do país, Lisboa, Coimbra e Chaves…

Quando refere que estão activos, a que se refere em concreto?
ER – Damos apoio na altura em que a pessoa descobre que é por-

tadora. O que, normalmente, constatamos é que o doente fica em pâ-
nico. Confunde o facto de ser crónico com a eminência da morte, 
quando tal significa apenas que, ao final de seis meses, o vírus ainda 
se reproduz e pode produzir muitos danos no fígado. Nós explicamos 
o que é a doença, encaminhamos para os patologistas, damos apoio 
psicológico ao doente e à família, ensinamos a dar a injecção, acom-
panhamos todo o processo, vamos a escolas, centros de saúde, san-
tas casas… onde nos chamam, realizamos acções de formação. E 
quando digo que estamos nesses três pontos do país, refiro-me ape-
nas ao facto de aí termos estruturas físicas porque existem muitas 
outras cidades onde atendemos as pessoas em jardins, cafés ou nou-
tros locais onde podemos fazê-lo.

Em que medida estará o Estado português a falhar nas suas 
obrigações, delegando esta função a uma instituição da sociedade 
civil sem a desejável transferência de recursos?

ER – Claro que falha mas temos que entender que o Estado não con-
segue dar resposta a tantas solicitações nem essa responsabilidade lhe 
deve ser imputada. Temos médicos a a trabalharem nove horas e a ver 
imensos doentes nos dias das consultas, sem tempo suficiente para da-
rem a resposta adequada; a enfermagem, embora preste um serviço 
fundamental, também não tem tempo suficiente… E depois temos os 
doentes que, muitas vezes, sentem vergonha de esclarecerem as suas 
dúvidas perante os profissionais da saúde. E é precisamente aí que nós 
surgimos, enquanto grupo de pares, que sabemos do que eles falam 
porque já passámos pelo que eles já passaram. E eles sentem-se “em 
casa”…

No fundo, parece existir também um trabalho ao nível da educa-
ção de pares…

ER – Sim… Temos reuniões mensais para doentes e pretendemos 
iniciar o mesmo modelo destinado a familiares. Nessas reuniões, os “no-
vos” são entregues aos que já estão na casa, que já fizeram ou estão a 
fazer o tratamento. E acaba por resultar uma enorme inter-ajuda entre 
eles porque, quem já fez o tratamento acaba por auxiliar quem o está a 
fazer. Num tratamento de uma doença como a hepatite é extremamente 
importante contar com o apoio de alguém que sabe perfeitamente o que 
o doente está a passar. Além desta vertente, temos outra valência extre-
mamente importante, que é o apoio à família. Infelizmente, em 2010, 
perdemos 49 doentes e, no ano passado, perdemos 55, sendo que nem 

“Consciencializar a população 
em geral e os profissionais da 
área de saúde, em particular, 
para os riscos das hepatites”



20 Entrevista

um grave problema, na medida em que o espaço é da Câmara Municipal 
de Lisboa e tenho um orçamento de obra de 125 mil euros num ano de 
crise. Estamos a aguardar… se houver algum mecenas que nos queira 
ajudar, agradecemos imenso.

De que vive a instituição?
ER – A instituição vive de apoios de várias entidades que nos apoiam, 

sobretudo durante as campanhas que promovemos. Mas vivemos com 
grandes dificuldades. Pagamos rendas, luz, água, internet… e somos 
todos voluntários.

Tem uma ideia de quantos doentes e familiares já passaram pe-
las suas mãos ao longo do historial desta instituição?

ER – Até Dezembro do ano passado, cerca de 8 mil, entre familiares, do-
entes e amigos. E, voltando à descriminação, o medo é tão grande quer eu 
tenho pessoas que me enviam e-mails a pedir ajuda e informações, aos 
quais respondo e, num momento seguinte, quando volto a escrever, o e-mail 
já não existe… Posso dizer que conheço, actualmente, 5 por cento dos do-
entes; fazemos campanhas de rua, com entrega de folhetos e de preservati-
vos e, em quase todas as saídas, alguém nos diz que tem ou que algum fa-
miliar ou amigo tem… Acontece actualmente com as hepatites o que 
acontecia há 25 anos com o VIH: toda a gente conhece alguém que tem.

Apesar de não corresponder à verdade, ainda continua a haver 
aquela ideia de que um diagnóstico de hepatite é equivalente a 
uma sentença de morte?

ER – O diagnóstico de uma hepatite é uma sentença de vida. O con-
trário não corresponde, em absoluto, à verdade. A falta de um rastreio, 
por outro lado, pode levar a uma cirrose ou a um cancro e, aí sim, vai-se 
morrer e, na maioria dos casos, sem qualidade de vida. Um rastreio feito, 
a descoberta do vírus e a hipótese de se fazer um tratamento é, na maio-
ria dos casos, a salvação.

todos chegaram ao oncológico – a maioria ficou pela cirrose… Nessas 
situações, continuámos a apoiar as famílias, contando com o auxílio de 
psicólogos para o efeito.

Este doente continua a ser estigmatizado?
ER – Sim, muito. Tenho doentes que não dizem a ninguém que são 

portadores por medo de perder o emprego, perder a família, perder os 
amigos. Por mais que lhes diga que, se perderem os amigos por esse 
motivo, não os devem encarar como amigos mas antes como meros co-
nhecidos, a verdade é que existem amizades com muitos anos que não 
arriscamos colocar em questão e, muitas vezes, preferimos calar-nos.

O que significa que ainda existe falta de informação…
ER – Muita falta de informação! Mas também há casos em que existe 

maldade: não é raro informarmos e alguém insistir em não apertar a mão 
ou dar um beijo… Isso já ultrapassa a barreira da descriminação e entra 
noutros domínios…

O que tem feito a SOS Hepatites para inverter esse cenário?
ER – Neste momento, estamos com uma grande campanha na RTP, 

composta por 130 programas em que participam doentes sem cara tapa-
da. O objectivo passa por mostrar à população que qualquer pessoa pode 
ser portadora. Quem vai connosco no transporte, quem está connosco no 
café, quem vai ao nosso lado na rua… Nós podemos ser portadores e não 
o sabermos. É uma campanha muito interessante, na medida em que 
desenvolvemos diariamente temas diferentes, abordamos a problemática 
dos ex-combatentes, das manicures, alertamos as mulheres que foram 
mães antes de 1992, quem fez ou faz abortos clandestinos, tatuagens, 
piercings… Pretendemos que todos estes grupos de risco vão ao médico 
de família, peçam o rastreio, que consiste numa banal análise ao sangue. 
Consoante os resultados desse rastreio, poderão pedir para serem enca-
minhados para a especialidade de gastrenterologia ou hepatologia. O 
médico de família não trata doença de fígado. Descobre-a. A partir daí, 
vamos para o hospital, onde se encontram os especialistas.

Esta patologia exige uma abordagem multidisciplinar no plano 
terapêutico?

ER – Sim, sem dúvida.

Em que medida existe em Portugal esse cuidado abrangente?
ER – Neste momento, existe em dois hospitais: São João e Santa 

Maria. A equipa multidisciplinar deve ser constituída por hepatologista, 
psicólogo, sexólogo, dermatologista, nutricionista, enfermeiro e, nalguns 
casos, assistente social. No local onde estamos sediados, em Lisboa, 
pretendemos abrir um centro de apoio onde teremos essa equipa disci-
plinar, acrescida de jurista e de pessoal de enfermagem, para ensinar a 
dar a injecção e acompanhar durante o tratamento. Deparamo-nos com 

Neste momento, estamos com uma grande campanha na RTP, 
composta por 130 programas em que participam doentes sem cara 

tapada. O objectivo passa por mostrar à população que qualquer 
pessoa pode ser portadora. Quem vai connosco no transporte, 
quem está connosco no café, quem vai ao nosso lado na rua…  

Nós podemos ser portadores e não o sabermos.
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O que é a Hepatite?

A hepatite é, basicamente, uma infecção no fígado. Existem vários tipos de hepatites e a gravidade da doença é variável em função disso e tam-
bém dos danos já causados ao fígado quando a descobrimos. Dependendo do seu tipo a hepatite pode ser curada de forma simples, apenas com 
repouso, ou pode exigir um tratamento mais prolongado e algumas vezes complicado e que nem sempre leva à cura completa, muito embora con-
siga-se em muitos dos casos controlar e estagnar a evolução da doença.

As hepatites podem ser provocadas por bactérias, por vírus, entre os quais estão os seis tipos diferentes de vírus da hepatite (A, B, C, D, E e G) 
e também pelo consumo de produtos tóxicos como o álcool, medicamentos e algumas plantas. Uma hepatite pode tornar-se crónica e pode evoluir 
para uma lesão mais grave no fígado (cirrose) ou para o carcinoma hepático (cancro do fígado) e, em função disso, provocar a morte. Mas, desde 
que detectadas, as hepatites crónicas podem ser acompanhadas, controladas e mesmo curadas.

Existem ainda as hepatites auto-imunes que são no fundo uma espécie de uma perturbação do sistema imunitário, que sem que se saiba ainda 
porquê, desenvolve auto-anticorpos que atacam as células do fígado, em vez de as protegerem. Os sintomas são pouco específicos, semelhantes 
aos de uma hepatite aguda, podendo, nas mulheres, causar alterações no ciclo menstrual. Esta hepatite, ao contrário da hepatite vírica, atinge so-
bretudo as mulheres, entre os 20 e os 30 anos e entre os 40 e os 60, pode transformar-se numa doença crónica.

Todos os tipos de hepatite exigem sempre uma visita a um médico especialista e um acompanhamento adequado. Por vezes, ter hepatite não 
chega a ser um grande problema, já que o organismo possui defesas imunitárias que, em presença do vírus, reagem produzindo anticorpos, uma 
espécie de soldados que lutam contra os agentes infecciosos e os aniquilam. Mas infelizmente, em muitos casos, estes não são suficientes para 
travar a força do invasor e, então, é necessário recorrer a tratamentos antivíricos.

Há ainda muito a estudar nesta área, a investigação científica tem percorrido um bom caminho na luta contra a doença, tendo conseguido já 
elaborar vacinas contra as hepatites A e B, (que permitiram reduzir consideravelmente a sua propagação) e descobrir substâncias (como os interfe-
rões) que podem travar a multiplicação do vírus e constituir uma esperança de prolongamento de vida para muitos doentes. Estes tratamentos, 
contudo, são dispendiosos, apresentam diversos efeitos secundários que podem variar de paciente para paciente, algumas contra-indicações que 
impossibilitam ou atrasam a prescrição e nem sempre estão disponíveis nos países em desenvolvimento, que são as zonas mais afectadas.

Os vírus da hepatite podem ser transmitidos através da água e de alimentos contaminados com matérias fecais (hepatites A e E ), pelo contacto 
com sangue contaminado (B, C, D e G ) e por via sexual (B e D ). Os vírus têm períodos de incubação diferentes e, em muitos casos, os doentes 
não apresentam sintomas . As hepatites A e E não se tornam crónicas, enquanto a passagem ao estado crónico é bastante elevada na hepatite C e 
comum na hepatite B, D e G, embora nesta última, a doença não apresente muita gravidade.

Ao contrário de outras doenças, os doentes com hepatite crónica, desde que esta tenha sido detectada antes de ter causado maiores danos he-
páticos , podem ter um quotidiano muito próximo do normal, não tendo de ficar inactivos, isolados dos demais ou cumprir dietas rígidas, mas têm de 
conhecer as suas limitações e aprender a viver com a hepatite.

O fígado é, entretanto, um órgão com grande capacidade regenerativa e esse é um aspecto favorável. Por outro lado, trata-se de um órgão que, 
via de regra, não apresenta sintomas externos de deterioração. Por isso, muitas vezes, os pacientes com hepatites só o descobrem já numa fase 
complicada da doença e dai também a importância de serem realizados rastreios que possibilitem a detecção do vírus no sangue (no caso das 
hepatites virais).

As hepatites virais podem ser agudas ou crónicas. A maior parte das hepatites agudas curam-se, no entanto, algumas podem evoluir para hepatite 
crónica. Chama-se crónica à hepatite que não cura ao fim de 6 meses. Como já dissemos, a hepatite crónica pode dar origem a cirrose e, mais ra-
ramente, a cancro do fígado. As hepatites virais, na maior parte dos casos não apresentam qualquer sintoma, podem originar queixas semelhantes 
às da gripe, ou então causar cor amarelada dos olhos e da pele (icterícia), urina escura cor do vinho do Porto, falta de apetite, náuseas, vómitos, 
cansaço... A maior parte das pessoas com hepatite crónica nunca teve qualquer sintoma, mas é possível saber se se tem hepatite, através de uma 
simples análise ao sangue. Não existe tratamento específico para a maioria das hepatites virais agudas, mas, como também já referimos, existe 
tratamento para as hepatites virais crónicas, que podem resultar na cura ou, na pior das hipóteses, no controlo da doença, dependendo do estágio 
em que foi descoberta.

As hepatites virais podem afectar qualquer ser humano, independentemente da idade, do sexo, da raça e do estrato socioeconómico. As hepatites 
virais são doenças frequentes, mas é possível a sua prevenção e mesmo a sua cura.
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J. F. Baguim 
do Monte organiza  
VII Feira da Saúde

não aderirem às iniciativas. Nós dinamizamos a informação, espalha-
mo-la e é por isso que saímos da Junta de Freguesia. Amanhã, va-
mos a uma escola, uma espaço mais abrangente onde dispomos de 
uma estrutura para os rastreios e de outra, aberta, para a prática 
desportiva, nomeadamente as aulas de yoga, que aí realizaremos. 
Promovemos algumas parcerias com instituições desportivas, que 
promoverão algumas acções relacionadas com a prática de futsal, 
ginástica e dança. Quando partimos do pressuposto de um seminário 
abrangente, apenas destinado à população, a nossa dificuldade é 
encher as salas, pois as pessoas continuam a revelar a tendência de 
não adesão a esse tipo de eventos.

A reforma administrativa em curso prevê a eliminação de fre-
guesias mas os autarcas continuam a reclamar mais competên-
cias e poderes para poderem servir melhor as populações que 
os elegem…

NC – Lamento que, em Lisboa, quem nos governa nunca tenha 
passado numa junta de freguesia, visto, conhecido e analisado o tra-
balho verdadeiro que uma freguesia faz. Nomeadamente uma fre-
guesia como Baguim do Monte, com uma dimensão já de milhares de 
habitantes. Esse é o grande problema: os nossos governantes fa-

Anualmente, é realizada, nas instalações da 
Junta de Freguesia de Baguim do Monte, uma Fei-
ra de Saúde, onde são abordadas temáticas rela-
cionadas com a saúde e realizados rastreios grátis 
à população. Esta iniciativa é organizada em par-
ceria com diversas entidades e decorre durante 
um fim-de-semana, sendo o acesso livre. Depen-
dências esteve presente no evento e entrevistou o 
autarca local, Nuno Coelho.

Apesar da notória limitação de competências, o que leva esta 
autarquia a persistir na promoção do debate em torno da ques-
tão da saúde?

Nuno Coelho (NC) – Principalmente a lacuna que existe neste ter-
ritório de Baguim do Monte, a falta de um centro de saúde ou de uma 
USF que apoie uma comunidade com tantos milhares de pessoas. 
Tenho o terreno comprado, o projecto feito, há dinheiro provisionado, 
não só no Orçamento de Estado mas igualmente no orçamento muni-
cipal mas, por questões burocráticas e restrições orçamentais actu-
ais, a construção não avançou. Essa é a alavanca fundamental para 
realizarmos a Feira da Saúde, que já vai na sétima edição. Numa 
altura de fortes restrições orçamentais, pretendemos igualmente 
continuar a possibilitar um conjunto de rastreios gratuitos à popula-
ção que, por outra via, talvez não os fizessem. Muitos deles, por difi-
culdades financeiras, não se deslocam às USF e aqui dispõem de 
técnicos do ACES de Gondomar e de outras instituições. Por último, 
é objectivo da Junta de Freguesia e da Comissão Social de Fregue-
sia, em rede com todos os nossos parceiros termos sempre este 
evento ligado à saúde e bem-estar, não só físico e psíquico mas tam-
bém social.

Sendo a entrada livre, esta Feira destina-se a toda a popula-
ção ou particularmente aos técnicos?

NC – O seminário versa muitas questões técnicas também para a 
população. Pretendemos que venham aprender alguma coisa sobre 
o tema que elegemos, a saúde e bem-estar, que é suficientemente 
abrangente. Mas também existe uma vertente direccionada aos téc-
nicos, que partilham as suas experiências e, através do seminário, 
adquirem a oportunidade de cooperar e de promoverem um conjunto 
de parcerias que poderão, no futuro, beneficiar a própria freguesia. 
Os rastreios são obviamente mais dirigidos à população em geral.

Não seria particularmente benéfico dedicar mais eventos for-
mativos em aspectos técnicos relacionados com a área da saú-
de, destinados à população em geral?

NC – A grande dificuldade que sentimos, por vezes, tem a ver com 
o facto de as pessoas terem acesso à informação, lerem-na e depois 
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zem, à régua e esquadro, determinadas leis em gabinetes, sem co-
nhecerem os territórios. O que resulta é que essas leis vão amputar 
as mais-valias existentes, nomeadamente o trabalho realizado diaria-
mente pelas freguesias. Não creio que a lei vá avante, quando há 
problemas tão mais importantes e prementes para serem resolvidos 
e respondidos, como o galopante desemprego, as carências ao nível 
das respostas sociais, os problemas que temos na saúde ou na justi-
ça… Como é possível vir uma lei completamente descabida no tempo 
só porque houve uma imposição de uma troika, que foi muito mal in-
formada e não sabe o peso e importância do trabalho que as juntas 
desenvolvem no contexto nacional. Se houve uma troika que assinou 
um documento com Portugal e exigiu uma determinada reorganiza-
ção, há também uma secretaria de estado, um ministério, o Governo 
e a própria lei… um destes cai. Contra as populações, não há ne-
nhum Governo que consiga vingar. E as populações têm consciência 
de que vão ser amputadas nos diversos serviços fundamentais que 
as freguesias prestam em seu apoio.

Como vai a “saúde” desta freguesia de Baguim do Monte?
NC – A saúde da freguesia, felizmente, está óptima. Só não está 

bem não ter aqui a USF ou o centro de saúde. Financeiramente, a 
junta de freguesia está estabilizada, não tem dívida absolutamente 
nenhuma e temos até sido várias vezes mencionados enquanto bom 
exemplo de gestão. Fazemos pagamentos de 15 em 15 dias, não 
temos um único fornecedor que possa dizer que devemos, temos a 

freguesia perfeitamente coberta e controlada ao nível da limpeza, 
dos arruamentos e pequenas obras, temos uma paz social, que é 
importante salientar, que é vista e comentada pelos cidadãos como 
muito positiva porque sabem que não temos tido grandes problemas 
ao nível da segurança. Portanto, a saúde da freguesia de Baguim do 
Monte está boa e recomenda-se e é por isso que, no dia 31 de Mar-
ço, vamos a Lisboa dizer a quem nos governa, independentemente 
das suas cores políticas, que olhem para a freguesia de Baguim do 
Monte com olhos de ver e que analisem o que fazemos no dia-a-dia 
e a relação custo benefício que representa o facto de uma autarquia 
como esta estar aberta.

“Lamento que, em Lisboa, quem nos governa nunca 
tenha passado numa junta de freguesia, visto, conhecido e 
analisado o trabalho verdadeiro que uma freguesia faz.”
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Viver Mais 
comemora 10 anos 
de existência

Dez anos após a fundação, a instituição bracaren-
se Viver Mais, Terapia do Alcoolismo e da Toxicode-
pendência, tratou mais de três centenas de utentes. 
Numa unidade que, por opção estratégica e pragmá-
tica, se opta por tratar um número reduzido de uten-
tes em simultâneo, os técnicos garantem conhecer a 
situação actual de cada um dos que por ali passaram. 
Dependências juntou-se à festa e entrevistou Teresa 
Macedo Bandeira, psicóloga e directora do centro.

Que evolução identifica no fenómeno da toxicodependência ao 
longo dos últimos 20 anos?

Teresa Macedo Bandeira (TMB) - As drogas são as mesmas, embora 
tenham surgido recentemente muitas que ainda não estão propriamente 
reconhecidas mas a forma como são consumidas é que terá mudado sig-
nificativamente. À Viver Mais chegam cada vez mais jovens entre os 14 e 
os 18 anos, uma faixa etária que não tínhamos há 10 anos atrás, quando 
a Viver Mais abriu, em que recebíamos utentes acima dos 30 anos.

Os jovens que consomem drogas de síntese procuram respostas 
para os seus problemas nas comunidades terapêuticas?

TMB - Entendo que eles não procuram resposta nenhuma. São encami-
nhados, sob pressão, pelas famílias e nós vamos de encontro ao que a famí-
lia e a comunidade em si pedem. A verdade é que a maioria dos que conso-

mem não quer ser internada, muito menos os mais novos, pois não sentem 
consequências que o justifiquem nem entendem os danos que estão a ser 
causados nas suas vidas. Se nos debruçarmos, por exemplo, nos consumos 
de haxixe, constatamos que se instala uma desmotivação nos utilizadores, 
que acabam por se adaptar a um estilo de vida em vez de optarem pela 
mudança. Entretanto, os estudos e as relações com os pais e amigos come-
çam a ficar para trás e as suas vidas seriamente comprometidas.

Mas concordará que, sendo a pressão parental o motivo de ingres-
so no tratamento, os resultados poderão ser com pro metidos…

TMB - Eu trabalho com um número muito reduzido de pessoas, portan-
to, cada caso é um caso. E acabo por conseguir personalizar e acarinhar 
todos os processos. Pelo que conheço, a forma como trabalhamos confe-
re-nos alguma diferenciação, sobretudo pelo humanismo que empresta-
mos e pela forma como nos envolvemos com as famílias e todas as pes-
soas que são significativas para o utente. Mas não tenho a menor dúvida 
de que ninguém pretende ser internado mas a verdade é que as pessoas 
estão lá porque precisam de ser tratadas. E a ausência de danos perce-
bidos faz com que a perspectiva destas pessoas sobre o tratamento aca-
be por ser pesada. É frequente interrogarem-se e justificarem que o facto 
de se isolarem mais no seu quarto ou perderem um ano de estudo não 
tem que implicar um internamento. Mas os resultados impõem-se e fazem 
toda a diferença.
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Normalmente, encaramos estas estruturas na perspectiva da 
oferta de tratamento para a dependência das drogas mais tradicio-
nais, sendo evidente que o consumo de álcool é uma presença bas-
tante incidente. Como lidam com ou abuso ou dependência de 
álcool?

TMB - Inicialmente, existe uma negação tremenda do problema relacio-
nado com o álcool, uma substância lícita e socialmente aceite. Para mui-
tos, alcoólico é aquele que está caído na rua mas sabemos que existem 
muitos tipos de alcoolismo… Mas é engraçado verificar que, de um mo-
mento para outro, estes utentes acabam por perceber o seu estado, en-
quanto portadores de uma doença activa, que a partir dali acontece a lu-
cidez, a sobriedade e o processo de recuperação.

Como é sabido, existem comunidades terapêuticas, meras co-
munidades e clínicas. Por que não poderá um toxicodependente 
escolher a unidade onde pretende ser tratado e subvencionado, 
como qualquer outro doente?

TMB - Eu encontro-me numa situação particular porque eles 
escolhem-me…

Mas aí, o Estado não comparticipa…
TMB - Eu já trabalhei noutras instituições onde os utentes efectivamen-

te não tinham direito à escolha, sendo encaminhados e, obviamente, ti-
nham que se sujeitar. Mas o sistema está implementado desta forma e, 

apesar de tudo, começo a ver as coisas de forma diferente. Tem a ver 
com o facto de estar em contacto com as realidades mas entendo que 
seja muito complicado, seja numa estrutura do IDT ou noutra qualquer, 
lidar com estas situações, como o é tratar qualquer tipo de dependência.

Face à sua experiência, faz sentido a expressão drogas de inicia-
ção, entendidas como mais leves e que originem consumos de dro-
gas mais duras?

TMB - A minha experiência diz-me que a maioria das pessoas comece 
por essas antigamente chamadas “drogas leves”, sendo muito raros os 
casos que não começaram por essas. Também é verdade que muitos 
partem depois para outras.

Em que medida estará a clínica que dirige preparada para tratar 
dependentes de drogas recreativas, como as de síntese, cannabis 
ou marijuana?

TMB - Tudo! Com o passar do tempo, temos vindo a apurar a possibili-
dade de abraçar todos os tipos de dependências, inclusive na forma como 
as substâncias são consumidas. Não nos chegam apenas aqueles uten-
tes com grandes consumos e histórias muito pesadas; também temos 
consumidores de haxixe – e são cada vez mais – com leves consequên-
cias ou consumos esporádicos mas que já começam a comprometer se-
riamente as suas vidas. Através de um internamento distinto, consegui-
mos ter resultados.

O que significa esta festa?
TMB - Significa tanta coisa boa! Estou tão orgulhosa e feliz que me 

faltam palavras para descrever o que hoje sinto… São 10 anos de um 
sonho que espero que continue. Este projecto começou comigo e o Antó-
nio Bandeira, que infelizmente já cá não está há dois anos. Mas o projecto 
continuou com toda a força e com o empenho e querer de muita gente 
que acredita na Viver Mais. Somos muito próximos uns dos outros.

Quantos utentes vos passaram pelas mãos ao longo destes 10 
anos?

TMB - Para cima de 300… Apesar de tratarmos um número muito redu-
zido de pessoas, daí também o sucesso atingido.

E tem uma ideia de quantas abandonaram definitivamente os 
consumos?

TMB - Tenho uma ideia de eles todos! Desde o primeiro até agora, sei 
quais estão bem, os que estão mal, os que, infelizmente, faleceram devi-
do a recaídas, que foram 10… Sei deles todos!
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Testemunho de um jovem em 
tratamento da dependência do jogo

De jogador a adicto
“A minha experiência de dependência de jogo durou cerca de dois anos 

e teve a ver essencialmente com slot machines. Como dizemos, entre joga-
dores anónimos, o jogo é uma adição manhosa e muito sorrateira e, apesar 
de configurar uma situação com um crescimento galopante em Portugal, 
ainda não está propriamente reconhecida enquanto tal. Talvez fruto da cri-
se, acaba por ser um pouco um escape para tentar resolver problemas. No 
meu caso, não teve tanto a ver com a situação financeira, uma vez que te-
nho um emprego estável e a minha família possui uma certa estabilidade 
económica e confesso que nunca me passou pela cabeça algum dia cha-
mar-me adito… Mas tive que fazer face a uma situação em que já não tinha 
mão nisto. O problema é que o jogo é algo socialmente aceite e foi mesmo 
preciso chegar a uma situação de ruptura, em que pedi ajuda no seio do 
meu próprio local de trabalho. A direcção de pessoal da empresa onde tra-
balho sabe o que se passou comigo e, inclusivamente, comparticipou o meu 
tratamento na Viver Mais e estou super grato por ter conseguido este apoio, 
imprescindível para ter conseguido um novo começo na minha vida. O jogo 
configura uma situação muito complicada. Existe o jogo outline e o online e 
nem quero imaginar a desgraça que teria representado o facto de ir para o 
jogo online… A minha situação passou por casinos e era compulsivo, ou 
seja, só não ia se não tivesse dinheiro. Esgotava completamente o plafond 
dos cartões de crédito…”

Se hoje perdi, amanhã ganharei… 
“Diria que já sou adito desde novo… Sempre tive tendência para a co-

-dependência. Sempre o senti em relação à minha mãe, com quem tive 
sempre uma relação muito próxima, enquanto que com o meu pai sempre 
vivi uma relação complexa, com pouco diálogo e abertura. Talvez por nunca 
ter sabido dar o salto, o jogo funcionava como uma fuga mas, curiosamente, 
isto só começou a acontecer quando tive uma certa estabilidade financeira. 
Passei a viver sozinho e deparei-me com uma situação em que senti neces-
sidade de me agarrar a alguma coisa, a alguma forma de fuga, esconden-
do-o ao mesmo tempo de toda a gente. Para mim, era um divertimento e por 
isso digo que a adição ao jogo é algo manhoso. Só a partir de uma determi-
nada altura percebi que estava completamente agarrado, quando em Janei-
ro de 2011, num só dia, consegui “estoirar” um vencimento e subsídio de 
férias. Mesmo assim, tendo percebido a situação em que me encontrava, 
tentava não pedir ajuda ou fazia-o de forma camuflada, como qualquer ou-
tro jogador que pensa sempre que consegue dar a volta. Pensava que, se 
hoje as máquinas não me tinham dado a ganhar, amanhã dariam”.

A afirmação do poder
“Passado este tempo, vejo que isto tem muito a ver com o poder, com a 

necessidade de me afirmar de alguma forma, mostrar que tenho poder, que 
não preciso da ajuda de ninguém para ter uma boa casa e um bom carro. 

Realmente, as luzes, as cores, todo o ambiente à volta do casino propiciam 
isso mesmo. E repare que detesto ambientes de fumadores… mas voltava 
sempre na esperança de que fosse aquele o meu dia”.

Tratamento e abstinência total
“Confesso que foi uma enorme batalha… Para mim, isto não era uma 

doença… quando muito, uma dificuldade. Nunca imaginava nem sequer 
poder jogar o euromilhões. Quando ouvia isto no tratamento, ter pura e 
simplesmente que abdicar por completo do jogo, não o percebia. Mas, de-
pois, começamos a entender que o problema não está na aposta de dois 
euros que fazemos neste dia mas sim na eventualidade de ganhar o pré-
mio. E nessa circunstância, o dependente pensa naturalmente em voltar à 
sua substância ou jogo de eleição”.

Os perigos do jogo online
“Ainda hoje falava com o pai de um jovem que esteve em tratamento, não 

por causa do jogo mas por outras dependências e constatava o quão difícil 
é para alguém com 18 ou 22 anos perceber tudo isto. Quando voltei à vida 
activa, o que me causou mais confusão foi o jogo online. Eu tive uma infân-
cia em que brincava na rua e fazia coisas saudáveis mas sabemos que, 
hoje em dia, os jovens passam imensas horas à frente do computador e o 
jogo online é algo que, na ausência de cuidados por parte dos pais, pode 
tornar-se muito problemático”.

Futuro? Ajudar outros adictos
“Estou apenas há seis meses em recuperação, o que equivale a dizer 

que ainda estou numa fase muito embrionária mas, definitivamente, se há 
algo que pretendo abraçar no futuro é ter a hipótese de ajudar outros em 
situação semelhante à que vivi. Mas sei que não é fácil. Isto não é para 
quem pode mas antes para quem quer. É preciso que a pessoa tenha muita 
vontade de abraçar uma recuperação. E não se resume “apenas” a deixar 
de jogar. Eu fi-lo mas continuo com os meus problemas e ainda preciso de 
ajuda para resolver muitos dos problemas que ainda persistem. Mas cada 
vez mais sinto que a minha gratidão vai ser agora dar cada vez mais de mim 
em prol dos outros adictos. E é verdade que uma pessoa em fase de recu-
peração entende muito melhor o outro que está a sofrer”.

Eu tinha um defeito de carácter, que tinha a ver com a auto-suficiência, e 
a Viver Mais ajudou-me muito a percebê-lo. Não procurava ajuda porque 
entendia que não precisava, o que me complicou a vida. A mensagem que 
transmito às outras pessoas aponta para que, sempre que se sintam numa 
situação de sufoco, confiem que existe apoio. Pedir ajuda e procurar ver no 
outro um auxílio e não um confronto é essencial. Quanto aos pais, que de 
repente percebem que o filho de 18 ou 20 anos gastou imenso dinheiro no 
jogo, devem procurar perceber o que está por detrás daquela impulsividade 
e daquele comportamento fora do comum.
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Testemunho de uma jovem em  
tratamento do álcool e cocaína

Fala-me um pouco da tua experiencia nos centros de tratamento até chega-
res a Portugal.

Em Espanha também existem centros de tratamento do tipo doze passos, mas nun-
ca passei por eles,  estive internada em centros de tratamento  psiquiátrico que apenas 
fazem  a desintoxicação física  e pouco mais, o que eu nunca entendi foi saber em que 
consistia a minha doença, isso aprendi aqui em Viver Mais.

Afinal de contas em que consistia esse tratamento?
O tratamento lá é diferente, tratam conforme a substância de consumo, heroína, ál-

cool ou a cocaína, aqui somos todos adictos e portanto existe um tratamento indepen-
dentemente da droga que se consome.

Qual era a tua dependência?
A minha dependência era a cocaína e álcool, comecei a consumir álcool com 27 

anos e aos 30 anos iniciei os consumos de cocaína.

Há quem diga que é muito difícil tratar a dependência do álcool, é verdade?
 Sim, mas esta pergunta necessita de uma explicação mais completa, é das mais 

difíceis porque é a mais habitual, a que vais encontrar sempre á tua disposição, aquela 
que a sociedade aceita, porque faz parte da nossa cultura dos nossos hábitos, do 
convívio familiar e dos amigos. Faz agora sete anos que estou em recuperação e tenho 
outra percepção sobre a dependência alcoólica, em Espanha não tratam o problema 
no seu conjunto tratam apenas a substância que mais consumimos, e por isso no final 
deixamos uma para entrarmos noutra.

Como é que as pessoas te viam na rua?
Mal, eu mesmo sentia-me um ser humano insignificante, eu não acreditava em mim, 

não tinha auto estima, até ao dia em que cheguei a Viver Mais, e percebi que era um 
ser humano e que podia seguir em frente e viver a vida como qualquer pessoa. Hoje 
trabalho, levo uma vida normal e estou integrada na sociedade. 

Apesar de tanta informação porque não param os consumos?
O que se passa é que estamos todos descontentes, e deprimidos e nesta época de 

crise é quando mais se consome, as pessoas através das drogas tentam mudar o seu 
estado mental, quando à nossa volta existe um conjunto de pessoas tristes incómodas, 
quando os jovens veem os pais desempregados e com problemas económicos e so-
ciais, as drogas surgem como uma válvula de escape. 

Estás a dizer que a crise que estamos a viver vamos ver aumentados os 
consumos?

O consumo sim, os adictos não se sabe…

O Botellon é a bandeira de Espanha no consumo?
Eu não diria tanto, o botellon faz muito ruído, mas não é a bandeira de Espanha. É 

certo que o governo e os governos locais estão enganados ao definir espaços destina-
dos apenas ao consumo de álcool eu penso que isso é um grande erro, e não resolve 
o problema.

O que significa para ti esta festa?
Eu não tenho palavras para explicar, para mim é um momento muito importante e 

especial, porque quando cheguei à Viver Mais pensei que já não tinha mais nada para 
fazer, a vida para mim já não fazia qualquer sentido, eu pensava que a qualquer mo-
mento acabaria por morrer com uma overdose, e de repente encontro-me aqui sentada 
com um montão de gente que como eu vivia na rua, desprezada e abandonada, e 
agora somos gente digna, gente normal, gente que pode olhar nos olhos qualquer 
pessoa, para mim hoje é um dia de absoluta felicidade.
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Portugueses 
escravizados em 
suposto centro de 
tratamento espanhol

em casa mas, de seguida, um ou outro desafiava e lá íamos nós.
Um certo dia, na Cova da Moura, o meu marido recebe uma proposta e 

pergunta-me se queria ir com ele para Espanha fazer um tratamento… 
Nem hesitei. Tinha sido uma senhora, que possuía uma mercearia no bairro 
e que tinha contactos para um centro em Castela Leão. Admitia casais, o 
suposto director do centro enviava dinheiro para os transportes… eu só ti-
nha que tratar da minha identificação pessoal, que havia perdido. Passada 
uma semana, fomos para Valladolid.

Chegados ao local, à uma da madrugada, somos recebidos por um su-
posto responsável do centro. O meu marido é encaminhado para uma casa 
e eu para outra. É óbvio que não nos sentíamos bem, nem física nem psi-
cologicamente, o que, acrescentado ao desespero pela cura, nem sequer 
pensámos para onde estávamos a ir, nem nos preocupámos com a desig-
nação ou características do centro nem muito menos suspeitámos da inu-
sitada boa vontade revelada… As únicas coisas que tinha perguntado era 
se podia estar com o meu marido e se havia medicação. Disseram-me que 
não haveria logo quarto para casal mas que o veria e estaria com ele todos 
os dias e que haveria medicação para a ressaca.

A verdade é que sofri imenso nos primeiros dias… Não havia medicação 
e ressaquei a frio. Tinha sido operada ao apêndice recentemente e levava 
medicamentos para as dores… até isso me tiraram. Mas, com uns banhos, 
uns chás e umas massagens, lá superei. Tirando o facto de não ter o meu 
marido nem os meus filhos comigo, estava minimamente confortável. Tinha 
comida, um quarto, banho… Por outro lado, não havia médicos, psicólo-
gos… zero em termos de pessoal da saúde.

Ao final de 15 dias, comecei a entender o objectivo do dono do suposto 
centro: comecei a trabalhar para eles. E só não o fiz antes porque tinha sido 
operada três dias antes porque soube de uma rapariga que, após três dias 
a ressacar, foi imediatamente colocada a trabalhar. E quando falo em traba-
lhar, refiro-me a actividades agrícolas e de pecuária e a peditórios nas ruas. 
As pessoas estavam 12 horas no campo a trabalhar e tinham direito a uma 
sandes. Lembro-me de o meu marido sair de casa três dias seguidos às 3 
da manhã, regressar à meia-noite e meia, comer qualquer coisa e voltar a 
trabalhar sem sequer dormir. E levavam a tal sandes, que era a refeição 
que tinham até voltarem ao centro. Eu, que nunca fui para o campo, tinha 
que vender autocolantes na rua, sob o disfarce de que estariam a contribuir 
para a luta contra a droga e a sida. Todo esse dinheiro revertia em favor do 
centro. Davam-nos uma lata e, se chegássemos com 100 euros ao final do 
dia, maravilha… mas também ninguém me dizia que havia feito um bom 
trabalho. Se só trouxesse 10 ou 15 euros, era chamada ao gabinete do di-
rector, questionada, pressionada; dizia-me que quando andava na droga 
não tinha vergonha de pedir dinheiro… Era suposto eu angariar dinheiro 
que suportasse a minha estadia diária no centro.

Percebi claramente que o centro nem era comparticipado pelo Estado, 
que o negócio era obscuro e ninguém sabia da sua existência. Ele guarda-
va o dinheiro todo em malas de viagem e, depois, trocava-o em lojas de 
venda de tabaco. Uma ocasião, pediu ajuda ao meu marido para contar o 

Dependências recolheu o testemunho de Patrícia 
Lima, uma portuguesa que, juntamente com o ma-
rido, caiu nas teias de um oportunista espanhol com 
ramificações em Portugal que, sob a máscara de um 
centro de tratamento da toxicodependência não lega-
lizado, escraviza e abusa de utentes que procuram 
apoio terapêutico… que não faculta. Tudo começou 
em Portugal, num local estrategicamente escolhido 
para a referenciação de potenciais clientes, na Cova 
da Moura, em que uma comerciante propõe a “so-
lução” a utilizadores de droga, a troco da oferta das 
viagens e de um programa de recuperação completa-
mente falacioso. Após uma aventura de quatro meses 
e meio em Valladolid, o casal está a ser seguido numa 
equipa de tratamento pública, em Lisboa…

“Comecei a consumir aos 25 anos e parei aos 28. O meu marido iniciou-
-se nos consumos antes de mim e, a determinada altura, estávamos os 
dois a consumir heroína e cocaína. Foi o descalabro total! Andei um ano e 
meio a “brincar” com a cocaína e heroína. Esta semana consumia, na outra 
decidia parar, ressacava mas conseguia interromper o ciclo. Mas cheguei a 
um momento em que senti que já estava completamente agarrada. Entre-
tanto, num espaço de dois anos, entrámos os dois num “buraco”. Como 
sucede hoje, estávamos juntos e decidimos procurar ajuda terapêutica. O 
ideal seria encontrarmos um centro onde aceitassem marido e mulher. Pro-
curámos e não encontrámos. Entretanto, o Carlos entrou para um centro, o 
Projecto Homem, em Abrantes, mas, ao fim de três dias, veio-se embora. 
Sentíamos que tínhamos que encontrar uma solução, pois aquela vida cen-
trada nos consumos não fazia sentido nem trazia felicidade ou bem-estar. 
Mais ainda quando tínhamos dois filhos… Fechávamo-nos dois ou três dias 
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dinheiro e, ao fim de contar oito mil euros, perdeu-se… Eram tantas moe-
das… Era tudo para o bolso dele, sem impostos ou qualquer contribuição.

Entretanto, como não tinha conseguido tratar dos meus documentos por-
tugueses, apesar da insistência para que me facilitasse a legalização em 
Espanha, nunca obtive resposta positiva. O meu marido decidiu fazê-lo por 
conta própria e, na altura, falou com uma assistente social. Sabíamos que 
o director do centro nunca deixava ninguém falar sozinho com a assistente 
social. Era ele que falava… A ideia era procurarmos ajuda legalização e na 
reinserção profissional. Mas ele não deixava porque o seu interesse era 
que trabalhássemos para ele. Por isso, havia pessoas que estavam nesse 
centro há 15 anos, a troco de comida, um maço de tabaco por dia e falar 
com a família ao telefone uma vez por semana. O que ali se passa é uma 
escravização total, em que nem sequer é concedido aos residentes o direi-
to de saírem com um euro no bolso para tomarem um café.

Passei quatro meses e meio no centro, em que a vontade de vir embora 
me assolou muitíssimas vezes. Mas, como me tinham aberto a porta, tam-
bém não pretendia virar as costas de mal com ninguém. Mas há um dia em 
que estou na rua e percebo perfeitamente a minha condição de quase re-
clusão. Só saía à rua para trabalhar e nem dinheiro ganhava com isso. 
Percebi que se já conseguia trabalhar para aquele homem, também o po-
deria fazer para meu benefício e para reconstruir a minha vida. Comecei a 
isolar-me, falei com o meu marido e tentei convencê-lo a vir embora… En-
tretanto, um residente que auxiliava o dono do centro em muitas tarefas ti-
nha abandonado e, sem o conhecimento do director, tínhamos contacto 
com ele fora do centro. Combinámos que, um dia, ele nos viria buscar…

O meu marido contou o que planeávamos a um residente do centro, que 
acabou por contar ao director as nossas pretensões. Fomos interpelados, 
negámos a intenção mas afirmámos que, quando nos sentíssemos perfei-
tamente recuperados, iríamos embora porque tínhamos uma vida e uma 
família lá fora. Sabíamos que, quando ele tomava conhecimento de que 
alguém pretendia sair do centro, punha-o imediatamente na rua, nem que 
fosse de madrugada. Foi o que nos aconteceu às 23 horas, sem dinheiro, 

sem documentos e fora do meu país… Ficámos uma noite a dormir numa 
praia, à espera que o tal ex-residente nos viesse buscar. 

No dia seguinte, conseguimos matar a fome num comedouro social, até 
que o ex-residente nos veio buscar. Estivemos uma semana em sua casa 
e acabámos por desistir quando descobrimos que pretendia fazer o mesmo 
que nos faziam no centro. Ou seja, em vez de trabalhar, queria que fôsse-
mos para a rua pedir dinheiro.

O meu marido conseguiu emprego em Espanha e eu, que não tinha do-
cumentos, voltei para Portugal. Chegada, encontrei emprego e comecei a 
ser seguida numa equipa de tratamento pública, o correspondente ao anti-
go CAT da Lage. Estou a fazer Buprenorfina há 15 dias e, psicologicamen-
te, sinto-me maravilhosamente bem. Não penso em drogas e, ainda ontem, 
disse ao médico que os comprimidos são milagrosos. Não tenho qualquer 
tipo de ansiedade e, fisicamente, sinto-me bem, conseguindo trabalhar o 
dia todo, chego a casa e faço as minhas coisas, estou com os meus filhos, 
embora ainda não tenha recuperado a sua custódia… Faço, juntamente 
com o meu marido, que já está cá e faz o mesmo tratamento que eu, uma 
vida normalíssima, actualmente”.

“Tinha que vender autocolantes 
na rua, sob o disfarce de que 
estariam a contribuir para a 
luta contra a droga e a sida”
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Correr  
pela vida

pensar: se o desporto transformou a minha vida, se eu convivi com a vio-
lência e o tráfico, considero-me uma vencedora daquele bairro. Então, por 
que não trazer aquelas crianças para o desporto? Por que não mudar tam-
bém a vida dessas crianças através de uma ferramenta de transformação 
que eu também havia experimentado? Aí, dediquei-me à construção de 
um projecto assente no desporto com o intuito de mudar aquele bairro…

Daí a criação do projecto Vida Corrida…
NS - É verdade… Eu dedicava-me voluntariamente ao projecto de manhã, 
de tarde tinha que trabalhar para comprar o meu feijão e o meu arroz, 
dormia quatro ou cinco horas por dia… Um projecto que envolve muitas 
raparigas, um dos destinatários prioritários porque, na sociedade de São 
Paulo, o desporto é de certa forma vedado à participação das mulheres 
de favela, que só têm que trabalhar e cuidar dos filhos. As meninas en-
gravidavam muito cedo e, através do projecto, começámos a desenvolver 
outras acções. Trouxemos psicólogos para conversar com as mulheres, 
nutricionistas para falarem sobre alimentação, médicos, pessoas que en-
tendessem o assunto das drogas. Na realidade, existiam muitos bandidos 
naquela comunidade e, antes do projecto, tínhamos algum medo de falar 
sobre estes assuntos e de “bater de frente” com eles”… Mas, aos pou-
cos, fomos celebrando parcerias com clínicas e captando pessoas que 
podiam partilhar conhecimentos muito úteis, descobrindo que, através de 
um projecto social poderíamos agregar muita coisa para a comunidade. 
Através deste projecto, conhecemos muitas empresas que nos ajudaram, 
conhecemos os portugueses do Worl Bike Tour e o Maratona Clube de 
Portugal, que nos fizeram abrir portas e acreditar no impossível. Nunca 
imagináramos ser possível um dia entrar num avião e cruzar continentes a 
partir de um projecto social desenvolvido num bairro miserável. Oito pes-
soas da comunidade, que nunca tinham saído do seu próprio estado nem 
sequer ido à praia, de repente, viam-se no exterior e isso deixa um legado 
enorme para a comunidade, que começa a acreditar no impossível, que 
tem alguém lá fora que olha por nós, que se preocupa connosco, com a 
miséria. Hoje, temos cinco jovens talentos no projecto que treinam e serão 
futuros medalhistas olímpicos… E que vieram de um projecto desenvolvi-
do numa favela…

“A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. 
Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamen-
te, antes que a cortina se feche e a peça termine sem 
aplausos.” Esta é uma frase de Charles Chaplin, que 
deu inicio à conversa com Neide Santos, uma campeã, 
com uma história de vida impressionante, a que nin-
guém pode ficar indiferente. E se a vida é uma compe-
tição, correr por ela é um percurso que não sabemos 
em que condições se chega à meta…Falamos com 
Neide Santos, promotora de um projecto social “Vida 
Corrida” que conta com mais de 300 participantes 
quase exclusivamente mulheres na faixa etária dos 4 
aos 80 anos na prática desportiva. Se há pessoas com 
coragem, que lutam contra as adversidades, contra o 
tempo, que correm pela vida mesmo quando a vida 
parece não ter sentido, essa pessoa é Neide Santos um 
exemplo de luta e abnegação pelos outros a quem a 
vida sempre negou uma oportunidade. 

Criou uma instituição um pouco à sua imagem… Como foi a histó-
ria da sua vida, que levou à fundação desta instituição?
Neide Santos (NS) - Eu cresci na periferia, na favela de São Paulo, um 
local de extrema pobreza, um bairro tido como extremamente violento. Lá 
estudei, namorei, noivei, casei e tive um filho que, quando tinha 2 meses, na 
década de 90, ficou sem pai e eu sem marido, assassinado naquele bairro.

Por que foi assassinado?
NS - Foi assassinado numa época em que a polícia, primeiro, atirava e só 
depois procurava saber quem era… Segundo a polícia, ele reagiu à ordem de 
comando para parar. Logo, dispararam. Essa foi versão da polícia, que justi-
ficou que, aos 21 anos ficasse viúva e com um filho. Com o passar do tem-
po, casei novamente e continuei a minha vida, sempre treinando – sou atleta 
desde os 14 anos –, tomando conta das lides de casa, até que em Setembro 
de 2000, tinha então o meu filho 21 anos, perdi-o também para a violência do 
meu bairro. Desta vez, uma criança de 14 anos tentou assaltar o meu filho e 
assassinou-o. Confesso que essa foi a perda mais difícil de todas. O dom de 
ser mãe é algo inexplicável mas a dor de perder um filho é algo insuportável.

Terá sido o momento em que pensou porquê eu…
NS - Exactamente. Eu já treinava um grupo de meninas e mulheres do 
bairro e fazia um trabalho social enquanto líder comunitária. Tínhamos 
uma associação de moradores, da qual sou presidente e fundadora e já 
fazia um trabalho muito grande na comunidade… E aí, eu questionava-me: 
porquê, mais uma vez? Esta comunidade já me tinha tirado o marido, ago-
ra o meu filho… Tinha duas opções: continuar esse trabalho ou desistir de 
toda essa comunidade, que destruíra o meu bem maior, a família…

É difícil viver na favela?
NS - Sim, é difícil viver na favela porque, lá, a gente convive com tudo: 
convivemos com o tráfico, vemos a crianças a drogarem-se… E comecei a 
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Comunidades 
Terapêuticas acusadas 
de violência e tortura 
no Brasil

Quando, a partir de um relatório que produziram, falam na exis-
tência de violação de direitos humanos em comunidades, a que 
tipo de práticas se referem?

CRP -  Antes de mais, acho importante contextualizar esta publicação 
e o modo como surgiu. Nós somos um Conselho Regional de Psicologia, 
fazendo parte de um sistema de conselhos. Existe um Conselho Fede-
ral de Psicologia (CFP), que agrega 20 conselhos regionais, sendo que 
alguns estados menores se juntam para compor um conselho. O CFP 
tem a Comissão Nacional de Direitos Humanos, que realiza campanhas. 
Esta foi a quarta, subordinada às instituições de internamento para de-
pendentes de álcool e drogas. Foi um movimento nacional, organizado 
por essa Comissão Nacional, em que participaram 68 comunidades te-
rapêuticas de todo o país, numa média de duas por estado, com o auxílio 
dos 20 conselhos regionais. Em Setembro do ano passado, todos os 
psicólogos e conselheiros elegeram algumas CT da sua localidade para 
fazerem essa inspecção. Em cada estado, elegemos uma comunidade 
que atendesse adultos e outra que atendesse crianças e adolescentes. 
Antes deste movimento nacional, já vínhamos a desenvolver activida-
des de fiscalização em instituições quando éramos demandados para 
tal, quando alguma instituição era questionada… O Rio de Janeiro veio 
passando por uma política bastante específica em relação a crianças e 
adolescentes que fazem uso de álcool e outras drogas, sobretudo por 
conta do crack, que se vem assumindo nos discursos públicos como 
uma espécie de epidemia, a droga como grande mal social, destruidor 
de lares. Já se verificava aqui um movimento repressivo que resultava 
no acolhimento de crianças e adolescentes nas ruas para internamento 
compulsivo. Este foi um documento assinado pela Secretaria de Assis-
tência Social do Rio de Janeiro, com a valência da infância e juventude. 
Então, já fazíamos fiscalizações a outras unidades de internamento, por 
conta desse movimento do Rio de Janeiro e esta que realizámos é uma 
continuidade desse trabalho.

Apesar de usadas como uma forma alternativa 
de tratamento da toxicodependencia, o Conselho 
Federal de Psicologia (CFP) detectou em 68 comu-
nidades terapeuticas uma quantidade de irregula-
ridades, e violações de direitos humanos a depen-
dentes químicos internados. A denúncia está conti-
da no Relatório da 4ª Inspeção Nacional de Direitos 
Humanos.

Membros da comissão de direitos humanos do con-
selho visitaram 68 instituições de tratamento em 25 
unidades da federação. De acordo com Fernanda 
Mendes e Beatriz Adura, foram observados indícios 
de violações em todas elas, que incluem imposição 
de credo e desrespeito à orientação sexual, além de 
casos de violência física, castigos e torturas.

No relatório são referenciados detalhadamente as inúmeras viola-
ções e em alguns locais há espaços de isolamento, ou seja, quartos 
fechados com cadeado, escuros e pouco arejados e para onde são 
levados os recém-chegados ou os que têm comportamento agressi-
vo. Noutras instituições, os doentes são enterrados até o pescoço e 
sofrem castigos como beber água da sanita e comer alimentos estra-
gados e trabalhos forçados não remunerado.

Para Fernanda Mendes e Beatriz Adura, os toxicodependentes não 
são tratados nas comunidades terapêuticas. A maioria (das comuni-
dades terapêuticas) não tem psicólogos, assistentes sociais, médicos 
ou técnicos em enfermagem», afirmaram. Segundo as conselheiras, 
não há dados sobre a quantidade de comunidades terapêuticas no 
Brasil. Algumas ainda têm convênios e recebem verbas públicas. Isso 
é uma falha na elaboração de políticas públicas para o sector. «A 
gente desconfia de que tem muitas instituições a funcionar à margem 
da lei, de qualquer regularização. A maioria desses locais é afastada. 
Não conseguimos localizar o site ou não tem telefone», disseram.

As denúncias feitas pelo CFP e o relatório da 4ª Inspecção Nacional 
dos Direitos Humanos Direitos Humanos, foram entregues  por Lúcio 
Costa à presidente Dilma Rousseff, que ressaltou a pluralidade da 
cultura brasileira e o enfrentamento a qualquer tipo de preconceito. 
“Num país pluriétnico como Brasil, não há espaço para intolerância 
religiosa, intolerância de gênero e orientação sexual”.É preciso afron-
tar e denunciar os casos de tortura, tendo como referência a Con-
venção Contra a Tortura e outros Tratamentos Cruéis, Desumanos e 
Degradantes, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas 
em 1984 ou a Lei nº 9.455, de 07 de abril de 1997, que define os cri-
mes de tortura no Brasil.

Fernanda Mendes e Isabel Adura falaram com a revista dependências 
e deram conta das suas preocupações e das recomendações para mu-
dar as politicas públicas sobre o álcool e outras drogas.
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Esta fiscalização é solicitada pelo Estado ou trata-se de uma ini-
ciativa privada?

CRP - O Conselho de Psicologia tem legitimidade para fiscalizar ins-
tituições onde trabalhem psicólogos. Tal como sucede com o Conselho 
de Assistência Social, um grande parceiro nosso, ou outros conselhos 
como o de enfermagem, que têm autonomia para entrarem em institui-
ções onde os seus profissionais trabalhem.

Quando fala em unidades de internamento, refere-se a CT e clí-
nicas?

CRP - Não. Essa é justamente uma questão muito estéril. No Rio de 
Janeiro, temos unidades de acolhimento institucional, que são da assis-
tência social, direccionadas para crianças e adolescentes que, por algum 
motivo, estão afastadas da família e são encaminhadas temporariamen-
te para essas instituições. Pela lei, é importante que o internamento seja 
o mais breve possível e que os laços sejam fortalecidos para favorecer o 
retorno dessa criança à sua família. Desde o final da década de 70, tive-
mos um movimento importantíssimo que visou o fim dos manicómios e 
todo o contexto que actualmente repudiamos, favorecendo um diferente 
modo de cuidar, não somente pelo internamento que provém daí. Mesmo 
quando abrimos uma excepção para que haja um internamento, temos 
que ser muito cuidadosos.

Estamos a falar do direito ao tratamento?
CRP - Nós não entendemos os direitos humanos como um produto de 

leis que, caso não sejam seguidas, originam punições, mas sim como 
práticas. Não só de aceitação mas igualmente de ampliação das diferen-
ças. Entendemos que os diversos modos de assistência podem circular 
pela cidade e um desses modos pode ser o uso de drogas. O Conselho 
Regional de Psicologia não pressupõe que um ser humano saudável 
seja um ser sem uso de drogas. O que questionamos é o modo como 
essa droga está a ser usada e como a mesma interfere na sociabilidade 
dessas pessoas. Então, as CT estão inseridas no seio desse campo ma-
nicomial. Por isso, não fazemos uso das mesmas nem acreditamos que 
sirvam cidadãos porque fazem parte de uma rede que aniquila as possi-
bilidades de diferenciação das pessoas. Nessas unidades, as pessoas 
são todas tratadas da mesma forma, apesar de considerarem que há um 
trabalho individualizado.

Onde e como tratar um utilizador de drogas?
CRP - O que temos constatado é que os internamentos realizados, 

quer em CT, quer nessas outras instituições de acolhimento, que são da 
assistência social, jamais poderiam receber uma criança ou um adoles-
cente para um tratamento de drogas, que só pode ser feito na saúde. E 
percebemos que os internamentos que vêm sendo realizados não são 
excepções e não vêm sendo feitos com base num critério rígido nem em 
avaliações multidisciplinares. Pelo contrário, vem sendo utilizada como 

regra de uma política que temos hoje na cidade. Temos uma política de 
saúde mental que prevê o internamento quando necessário. Temos uma 
rede de equipamentos substitutos dessa lógica manicomial em que os 
indivíduos eram seguidos em instituições e ali ficavam anos num trata-
mento medicamentoso, afastados da sociedade, com comorbilidades… 
Em suma, existem hoje equipamentos alternativos para esse cuidado. É 
verdade que não são suficientes e o que contestamos é o facto de não 
se optar por um esforço de investimento na ampliação desse tipo de 
equipamento, que já está consolidado e faz parte das políticas públicas 
sobre drogas. Pelo contrário, investe-se em CT, que não são equipamen-
tos públicos mas antes filantrópicos, muitos pertencentes a entidades 
religiosas e sem qualquer projecto terapêutico. Foi o que constatámos 
nesta última inspecção e no movimento que já vínhamos fazendo antes.

Parece que o conceito europeu de CT dista muito do sul-ameri-
cano… Pelo que é possível constatar através do relatório que pro-
duziram, as comunidades brasileiras são uma espécie de manicó-
mios, sem projecto terapêutico ou uma equipa multidisciplinar…

CRP - Sim, de facto as comunidades terapêuticas de alguns países eu-
ropeus de referência correspondem mais ao que aqui designamos como 
centros de atenção psico-social. Agora, as CT brasileiras não têm nada a 
ver com as europeias de referência. Historicamente, são um espaço de 
violação. Só poderiam ter surgido como um afrontamento àquele grande 
manicómio que trancava as pessoas em fazendas, ao ar livre… Mas a 
relação continua… Pode não ser pela tortura física, como ainda temos 
nos manicómios brasileiros mas temos uma relação pela tortura química, 
o abuso de medicação, que identificámos nas CT, e também por uma re-
lação simbólica, em que se transmite ao utilizador de drogas que ele é um 
perdedor e que precisa de se recuperar e que tem sempre algo a alcançar, 
como se fosse possível alguém tornar-se um sujeito perfeito. Além de tudo 
isto, a grande maioria das CT é de índole religiosa, segue preceitos religio-
sos que substituem o projecto terapêutico através da imposição de regras 
e actividades diárias ligadas à religião. Entendem o seu Deus como um 
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dras pelo pescoço, outros que tinham que cavar a própria cova e entrar 
nela como acto simbólico… São os tais actos punitivos e todos têm que 
seguir a mesma linha de tratamento.

Também falam em casos de tortura…
CRP - Sim, existem relatos de práticas de tortura, acrescidas de um 

retorno às normas que vigoravam nos manicómios brasileiros. Em vez de 
se assumirem práticas nas vertentes sociais e da saúde, a questão das 
drogas acaba por cair no âmbito da justiça e os utentes, em vez de serem 
enquadrados nas redes sociais e de saúde, passam a ser julgados.

Que legislação é esta que permite estas práticas?
CRP - Não se tratará tanto de não termos uma política. A política que te-

mos nas questões da saúde, social e até cultural enfrenta disputas… Temos 
hoje duas perspectivas: uma do policiamento e da justiça e outra que tenta 
captar a sensibilização da sociedade para o facto de estas pessoas não 
precisarem apenas de assistência sanitária e social mas também que outros 
espaços sejam criados na cidade. Nós temos uma legislação que não des-
criminaliza o uso de drogas mas que, ao mesmo tempo, aposta na redução 
de danos. Simultaneamente, temos uma política de cultura que inventou um 
suposto inimigo chamado crack e, se atentarmos às estatísticas, constata-
mos que esta é uma das drogas menos usadas. Por isso afirmamos que 
a política do crack é muito mais direccionada para as ruas do que para os 
utilizadores. E o que acontece é as nossas crianças e adolescentes estão 
a ser retiradas das ruas e medicadas nesses espaços, sendo que para elas 
nada muda, a não ser o facto de estarem controladas. Se estão dopadas na 
rua também o estão nesses espaços. É a política proibicionista que vem, 
tomando conta do território da cidade e inclui diversas práticas como o inter-
namento compulsivo, CT e outras políticas de ordenamento. Não faz sentido 
que tenhamos políticas pragmáticas e eficazes de redução de riscos, ema-
nadas pelo ministério da saúde, o órgão competente para regulamentar as 
políticas sobre drogas, e outra emanada pelo ministério da justiça e órgãos 
de segurança pública.

ser punitivo, que está presente na forma clínica das CT, nomeadamente 
na questão do trabalho prestado que, supostamente, salvará os utentes, 
na abordagem à sexualidade… Tudo imposto! Concluindo, estamos muito 
mais perante uma comunidade de fé do que de uma CT.

Como é que o utilizador de drogas chega à CT?
CRP - Pode fazê-lo de várias formas: no Rio de Janeiro detectámos 

situações de recolhimento compulsivo. Muitas vezes, adolescentes 
de famílias pobres provenientes de outras cidades são encaminha-
dos para CT. Acresce que essas CT, por regra, estão afastadas das 
cidades, o que viola o direito à convivência familiar e comunitária e 
à frequência dos utentes aos equipamentos públicos. Quando saem 
dessas CT, vão precisar de frequentar esses equipamentos públicos 
e, como é óbvio, vão sentir mais dificuldades em fazê-lo. Noutros ca-
sos, os adolescentes são encaminhados pelo conselho tutelar, por se 
encontrarem em situações de risco e não propriamente pela questão 
do uso de drogas… São afastados das famílias e do contexto onde 
vivem, por exemplo, porque estavam no tráfico e ficaram a dever di-
nheiro.

Face à proposta apresentada pelas CT brasileiras, não será estranho 
que alguns indivíduos tentem fugir…

CRP - Sim, é vulgar isso acontecer. Como o é serem alvos de uma 
busca activa quando o fazem. Chegámos a detectar que existem postos 
de combustível próximos, que funcionam como parceiros de vigilância.

Que tipo de violência física detectaram nessas comunidades?
CRP - A violência física aparece de forma mais subtil. Mais frequen-

te é a violência simbólica de que falava e a violência medicamentosa. 
Deparámo-nos com adolescentes visivelmente dopados e ouvimos re-
latos que apontam que sempre que existem infracções às regras, são 
aumentadas as doses de medicamentos. Também detectámos algumas 
situações de adolescentes ou adultos que são forçados a carregar pe-
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Deveriam encerrar 
as Comunidades 
Terapêuticas ilegais 

Essas clínicas onde foram detectadas irregularidades dispõem 
de profissionais de saúde?

DM - Pelo que foi possível conhecer através do relatório, dizem que 
têm enfermeiros e médicos… mas nem todas. Muitas vezes, quando fa-
zem por exemplo resgates, não recorrem a profissionais de saúde. São 
muitas vezes monitores, pessoas que já passaram pelo tratamento e que 
trabalham na comunidade, que exercem esse tipo de prática, o que não 
é correcto.

Estamos a falar de supostas comunidades terapêuticas onde não 
é assumido qualquer tipo de princípio ético…

DM - Exactamente. Estamos a falar de clínicas ou locais onde não 
existe qualquer princípio ético. A FEBRACT tem um código de ética que 
as nossas filiadas estão obrigadas a seguir.

Sendo a finalidade de uma comunidade terapêutica tratar, que 
motivos justificarão a imposição de um credo religioso?

DM - Quando falamos numa CT séria, no conceito propriamente dito 
de comunidade, o primeiro princípio que devemos assumir será trabalhar 
o indivíduo como um todo. A finalidade será potenciar nesse indivíduo 
a mudança de estilos de vida e consiga viver sem usar substâncias. E 
vários estudos demonstraram que a espiritualidade faz parte desse todo.

Mas aqui falamos também na imposição de valores…
DM - Certo. A espiritualidade não deve ser imposta. Infelizmente, so-

bretudo nas comunidades evangélicas temos uma prática de imposição, 
que não é correcta.

Mas isso também não constituirá crime algum…
DM - Não. Mas não se pode impor a um indivíduo que se torne evan-

gélico ou católico… O que se deve trabalhar é a espiritualidade desse 
indivíduo.

Acerca da denúncia de violação dos direitos huma-
nos, da violência e da tortura infligida aos toxicode-
pendentes, dependências quis ouvir os responsáveis 
da FEBRACT - Federação Brasileira das Comunida-
des Terapêuticas, que informou que o Conselho de 
Psicologia é um movimento para atacar as Comuni-
dades Terapêuticas.” O que eles têm observado na 
maioria dos casos de violação e problemas com a 
questão manicomial não são comunidades terapêu-
ticas” disse. Segundo a FEBRACT, algumas insti-
tuições apropriam-se do título de comunidade tera-
pêutica para exercer a sua função de uma maneira 
irregular, pois a comunidade terapêutica, pressupõe 
que as pessoas queiram fazer o tratamento. “ Tudo 
que é involuntário, ou seja o caso das internações 
compulsórias, não é próprio dos objectivos e da mis-
são das comunidades terapêuticas, apesar de usarem 
abusivamente essa designação”. O que lamentamos 
e sem por em causa a existência dessas irregularida-
des, é que o Conselho de Psicologia tenha colocado 
tudo no mesmo saco”, afirmaram.

Chegou ao conhecimento público que algumas comunidades te-
rapêuticas estariam a violar direitos humanos. Que comentário lhe 
merece esta situação?

Daniela Martins (DM) - Na verdade, o Comité e a Comissão dos Di-
reitos Humanos fizeram uma vistoria a 68 comunidades terapêuticas… 
A questão é que não se tratam verdadeiramente de comunidades tera-
pêuticas mas antes de clínicas de tratamento para dependência química. 
Foram realmente encontradas algumas irregularidades e nós, enquanto 
Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas, também temos 
verificado que existem esses tipos de locais mas que, reafirmo, não são 
comunidades terapêuticas.

Não sendo comunidades terapêuticas, alguma dessas institui-
ções estava filiada na FEBRACT?

DM - De facto, estavam… Através do relatório, conseguimos detectar 
quatro. Mas não foram feitas denúncias. Caso existam, a FEBRACT re-
aliza uma acção de fiscalização e toma as devidas providências, o que 
até agora não sucedeu.

O que distingue então as comunidades dessas clínicas?
DM - Uma das diferenças primordiais de uma comunidade terapêutica 

para uma clínica reside no facto de a pessoa ser admitida por vontade 
própria. Nas CT realizam-se tratamentos voluntários, ao contrário do que 
sucede nas clínicas, onde, muitas vezes, a pessoa entra medicada e só 
após três ou quatro dias se apercebe que está lá dentro. E permanece 
nesse tipo de tratamento…
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Quer dizer que poderá haver alguma confusão no relatório dos 
direitos humanos entre espiritualidade e imposição religiosa ou de 
valores?

DM - Exactamente. Temos CT filiadas que são extremamente sérias, 
que privilegiam momentos de espiritualidade em que são trabalhados 
conceitos, valores… O indivíduo tem um lado bio-psico-social e, igual-
mente com base científica, um lado espiritual. Ou seja, todas essas qua-
tro vertentes devem ser trabalhadas.

A FEBRACT teve, alguma vez, conhecimento da existência de ca-
sos de tortura e violência no seio de CT?

DM - Não nas nossas filiadas…

E nas outras?
DM - Sabemos porque ouvimos mas, infelizmente, não temos o poder 

de fiscalização. Como Federação Brasileira das CT, temos outro papel. 
Mas, se por acaso, nos chegar uma denúncia, entraremos em contacto 
com os órgãos competentes para que seja realizada uma fiscalização.

Ao nível da definição de modelos terapêuticos, a FEBRACT im-
põe às suas filiadas algum tipo de orientações?

DM - Quando filiamos uma comunidade, fornecemos capacitação, 
formação e treino. Temos ainda um centro onde ministramos cursos 
para coordenadores, monitores e dirigentes. Actualmente, estamos até 
a desenvolver um curso a nível internacional. Temos essa expertise de 
oferecer esse tipo de formação mas cada comunidade tem o seu modelo 
de tratamento.

Em que medida terá a denúncia de casos graves de violência e 
violações de direitos perturbado a FEBRACT?

DM - A FEBRACT em si não. O que afecta é a relação das CT sérias, 
que estão a tentar construir laços com entidades governamentais, es-
taduais ou municipais. A verdade é que este tipo de casos acaba por 
comprometer esse trabalho que tem vindo a ser desenvolvido.

Estão previstas acções no sentido de minimizar possíveis danos 
ao nível da credibilidade das CT sérias de que fala, decorrentes 
deste relatório?

DM - Certamente. Esta semana, teremos uma audiência com o mi-
nistro da saúde, juntamente com outras três federações, no sentido de 
captarmos apoios governamentais.

Em que medida defenderão o encerramento e a instituição de 
processos crime a essas instituições que, sistematicamente, con-
trariam e violam princípios éticos e direitos humanos?

DM - Com certeza que o faremos. Essas comunidades que deveriam 
ajudar as pessoas a tratarem-se estão a fazer exactamente o contrário. 
Muitas das pessoas que entram numa comunidade como essas saem 
muito pior do que quando foram admitidas.

Acredita que este estudo poderá favorecer a criação de guideli-

nes para o funcionamento das CT?
DM - As CT que têm vindo a desenvolver um trabalho sério já possuem 

equipas multidisciplinares e modelos perfeitamente definidos… Agora, 
pelo que consta no relatório, as outras não. As nossas comunidades, 
independentemente de serem nossas filiadas, têm que seguir uma legis-
lação recente que define claramente o corpo técnico…

Quantas CT estão filiadas na FEBRACT?
DM - Cerca de 120. E temos em análise 40 processos de filiação.

Qualquer pessoa pode constituir uma CT?
DM - Infelizmente, sim. Um dos nossos objectivos é que as pessoas 

denunciem casos como os que o relatório reporta.

Mas alguém acredita na denúncia de um toxicodependente?
DM - Já assistimos ao fecho de comunidades no Estado de São Paulo 

por denúncias feitas por dependentes… Claro que não é fácil, até pelo 
receio de serem mais violentados e descriminados.

O que acontecerá a partir de agora?
DM - O CFP produziu este relatório e esperamos que surjam as de-

núncias. Juridicamente, o documento pouco vale… Espero que as co-
munidades onde foram detectados esses casos sejam definitivamente 
encerradas.

As CT brasileiras são certificadas?
DM  - Hoje, a luta é mais para que sejam reconhecidas. Esse processo 

está a começar a acontecer ao nível municipal, estadual e federal, tanto 
que o Governo já libera hoje recursos para que as comunidades pos-
sam desenvolver o seu trabalho. E a FEBRACT, em conjunto com outras 
federações, está envolvida num processo negocial com o Governo no 
sentido de adequar editais, que excluem muitas comunidades, para que 
os mesmos potenciem que as mesmas se aperfeiçoem. É óbvio que al-
gumas não têm quaisquer possibilidades ou legitimidade para existirem 
e nem sequer deviam intitular-se como CT. Só o fazem precisamente por 
conta dessas brechas presentes na legislação, que é muito aberta.

Como é organizado o pagamento dos internamentos nas vossas 
CT?

DM - A maioria beneficia da contribuição familiar para suportar o tra-
tamento, convénios com prefeituras ou estados ou mesmo de ajudas por 
parte de órgãos da iniciativa privada nacional ou internacional. A nossa 
luta passa por tentarmos que a comparticipação seja governamental, no 
sentido de democratizar o acesso a tratamento por parte de todos os 
cidadãos que dele necessitem.
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Favela da Rocinha  
A integração pela Arte

é a necessidade de saúde e o melhor atendimento para ele, seja aqui ou 
noutro serviço.

Mas a toxicodependência não é propriamente uma doença mental…
PU - Não… Mas constatamos que pode levar a um transtorno mental. 

Mas, como afirmei, entre 80 e 90 por cento do nosso público tem essa 
questão do uso de drogas. Estamos num território em que o uso da co-
caína se encontra muito banalizado, assim como as práticas de violência.

A cocaína é a substância mais consumida?
PU - Não. O álcool é sempre a substância mais consumida e um grave 

problema de saúde que afecta clinicamente o indivíduo. Mas, mentalmen-
te, os nossos pacientes que são psicóticos têm fácil acesso e fazem uso 
de cocaína, dada a naturalização desta substância neste território.

Apesar disso, continuam a ser as drogas ilegais os alvos de maior foco 
assistencial e político…

PU - Sim… Ainda existe muito preconceito no tratamento da toxicoma-
nia… O primeiro trabalho clínico de desintoxicação, de averiguação e de 
comprometimentos clínicos não é, muitas vezes, feito. Quando um pacien-
te intoxicado chega a um hospital ou a um centro de saúde, a primeira 
coisa que deveria ser feita é a desintoxicação mas, muitas vezes, é-lhe 
vedado imediatamente o acesso, por conta do preconceito e da forma re-
pressora e policial de lidar com o fenómeno.

Em que medida o facto de a questão da droga estar sob a alçada 
do ministério da justiça e das forças de segurança pública põe em 
causa o trabalho dos profissionais de saúde brasileiros?

PU - É verdade… Essa é uma disputa, inclusive no ministério da saú-
de, entre as posições, por exemplo do SENAD e do Ministério da Saúde, 
na Coordenação da Saúde Mental, que tinha uma política de abertura de 
serviços e de construção de redes de cuidados, com projectos do minis-
tério bastante avançados de redução de danos e de consultórios de rua. 
Porém, ainda se trata de uma disputa ideológica, de mentes… Aqui no Rio, 

Dos cuidados primários à integração pela Arte, pas-
sando pelo desejo da fidelização à redução de riscos, 
o Centro de Atenção Psicossocial - CAP III Maria do 
Socorro Santos é um serviço comunitário para o tra-
tamento de pessoas com transtornos mentais graves 
e pessoas com problemas mentais decorrentes do uso 
de álcool e outras drogas, que serve a população da 
Rocinha numa resposta que envolve a ação de vários 
profissionais de saúde e a própria comunidade. Este 
modelo assistencial é muito importante porque a evo-
lução – positiva ou negativa – dos transtornos mentais 
graves está na dependência de diferentes variáveis, 
aquelas ligadas a doença mental propriamente dita e 
variáveis ligadas ao ambiente em que vive. Esses ser-
viços estão a construir pontes para combater o estig-
ma existente na favela com um serviço de intervenção 
local que envolve os próprios utentes numa dinâmi-
ca de proximidade e inclusão ao atendimento. Mas o 
CAP não se limita aos problemas de saúde, criou um 
espaço de integração das artes e aproximação entre 
os usuários e suas criações artísticas, levando ao apri-
moramento das diversas habilidades e potencialida-
des de seus pacientes. O vernissage tem como obje-
tivo dar visibilidade às obras, possibilitar um novo 
lugar social para os artistas e gerar renda a partir da 
comercialização do acervo em exposição, promoven-
do ainda, a reinserção social. Dependências falou 
com Paula Urzua directora do Centro de Atenção Psi-
cosocial da Rocinha

Em que consiste este modelo psico-social implementado nesta 
unidade?

Paula Urzua (PU) - Este modelo psico-social substitui o modelo asilar, 
encontrando oposição ao modelo tradicional da psiquiatria, baseado na 
centralidade do hospital. O modelo psico-social refere-se ao cuidado em 
rede de serviços comunitários. É um modelo assistencial que inclui ou-
tras vertentes para além da psíquica e da social. A ideia não passa tanto 
por tratarmos a doença mas antes o sujeito em sofrimento, que tem a 
sua história de vida, as suas particularidades, a sua residência, as suas 
condições de vida, determinações que o forjam. Este CAPS assenta num 
modelo de saúde mental. Ao contrário de outras unidades, não temos 
centro de atenção psico-social infantil e álcool e drogas, que seriam os 
serviços específicos para atender os utilizadores que fazem uso preju-
dicial de álcool e outras drogas. Porém neste território, que é particu-
larmente violento, a maioria das pessoas que têm transtornos mentais, 
faz também uso de drogas. Então, atendemos e acolhemos qualquer 
paciente com essa demanda, avaliamos se tem transtorno mental, qual 
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ainda vai entrar… A norma, ainda é o sequestro de utilizadores de crack, 
que são alvos de internamentos involuntários.

As políticas portuguesas em matéria das dependências são mui-
to apreciadas aqui no Brasil. A lei da descriminalização é muito 
comentada como um exemplo a seguir mas, na prática, isso parece 
estar ainda muito distante…

PU - Do ponto de vista da legislação, o utilizador deixou de ser um cri-
minoso. Mas não basta produzir legislações para modificar a realidade. 
São necessários anos de transformações para que o manejo modifique e 
isto adapta-se a qualquer lugar do mundo. Existem centros de referência 
que fazem excelentes serviços mas a verdade é que, fruto da disputa 
de que falava, não se altera a forma manicomial de ver esta realidade e, 
inclusive, o preconceito relativamente ao uso de substâncias. Esse é um 
trabalho que temos vindo a realizar, nomeadamente junto dos agentes 
de saúde.

Normalmente, o dependente é um doente que não quer ser trata-
do. Como respondem a essa contrariedade?

PU - Isso depende do manejo. O utilizador que procura o serviço tem 
que ser acolhido e atendido mas isso não significa necessariamente tra-
tamento. É diferente oferecer cuidados ou oferecer tratamento. Todo o 
utilizador tem direito ao acesso aos cuidados, independentemente da 
sua vontade de seguir o tratamento. É um pouco como acontece, por 
exemplo, com um hipertenso: não é por não seguir a dieta aconselhável 
ou não praticar exercício físico que lhe vamos vedar o acesso a cuidados 
ou ao tratamento devido. Por analogia, o utilizador nem sempre quererá 
parar de usar e, por isso, existe a estratégia da redução de danos. Pena 
que ainda não seja uma prática universal no Brasil, apesar de já existi-
rem alguns movimentos. Mas é essa a direcção e a política do ministério 
da saúde. Claro que leva algum tempo até transformar as mentalidades 
dos profissionais da saúde.

Fala-se muito no Brasil sobre a problemática do consumo de cra-
ck… Sente esta realidade neste território?

PU - Neste território, era proibido o uso de crack, não sendo permitida 
a entrada, uso ou comercialização e, como tal, essa questão ainda não 
chegou aqui. Em geral, os utilizadores de crack dirigem-se às crackolân-
dias, ao centro. O último dono daqui proibia o uso e comercialização 
dessa substância.

E heroína?
PU - É muito difícil encontrar consumos injectáveis por aqui… É preci-

so muito dinheiro para consumir heroína.

Em que medida faz sentido aplicar estratégias de redução de da-
nos junto dos utilizadores de cocaína?

PU - Faz todo o sentido. Claro que a proposta da redução de danos nasce 
a partir da constatação de contágios por VIH devido a consumos injectáveis 

mas pode ser entendida de várias maneiras e também tem a ver com assis-
tência e cuidados, aplicando-se a todos os padrões de consumos.

É possível adoptarem-se programas de prevenção num território 
como este?

PU - Esse é um verdadeiro desafio que temos que abraçar. Mas é 
perfeitamente possível e faz todo o sentido porque a prevenção, não só 
na saúde mas igualmente em muitas outras áreas, evita futuros proble-
mas, por antecipação e responde a muitos outros após a sinalização. 
Aqui, temos programas preventivos direccionados para muitos fins e não 
exclusivamente para a área das drogas: falo da violência, do crime, da 
educação…
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“A criança 
não nasce 
bandido”

Dona Elisa fale-nos um pouco da sua experiencia na Rocinha
Olhe, eu quero é falar da hipocrisia da sociedade e do homem que tem 
vindo a destruir o mundo. Falar das drogas, é falar de todo o sistema 
feudal, das grandes guerras, do surgimento das máquinas, da era indus-
trial… O mundo evoluiu… Aí, surge a era da democracia, que nada tem 
de democrática. A economia vai-se organizando e juntando para criar 
estas grandes riquezas. Só entre aspas se pode dizer que a democracia 
é o poder do povo. Nem em Portugal, nem aqui, nem em lugar nenhum 
esse povo tem poder algum. Ele fala, grita, uiva, arruaça, é condena-
do, é preso, é morto…Aí vêm as drogas… Se atentarmos a história das 
drogas, concluímos que não é de agora… Qualquer das drogas que se 
consomem agora, são muito associadas a vingança. 

Está a dizer que vivemos numa sociedade doente e sem valores?
A sociedade está com a maior doença que poderia ter. No seio desse 
povo que caminha com as drogas, muitos são políticos. A droga elege 
governadores, senadores, vereadores, prefeitos, tudo e em todo o mun-
do. É uma economia informal e está ali mas tem por detrás as grandes 

Dona Elisa, nasceu, vive e espera terminar os seus 
dias na favela, dedica a sua vida a ajudar as crian-
ças da rocinha, fala com um semblante carregado 
de amargura e revolta, apesar dos seus poucos estu-
dos ela é o rosto do infantário onde ensina e ajuda as 
crianças da favela. Dona Elisa, descreve ao pormenor 
a história das drogas e dos interesses que estão por de-
trás desse negócio. Apesar da sua “longa juventude” 
ainda não perdeu a esperança de um dia aumentar os 
seus estudos, não para si, mas para os poder transmi-
tir às suas crianças. Enquanto amassava o pão, falava 
da sua experiencia de vida na rocinha…, ao fundo as 
crianças brincavam. De vez em quando chamavam 
por ela, e quando a entrevista terminou agarraram-
-se ao seu pescoço, sorriam e encheram-na de beijos 
e carinhos…correspondidos por uma vontade de que 
um dia se faça luz e chovam rios de esperança naque-
les sorrisos de quem vive sem saber que afinal o sol 
quando nasce não é para todos. Quando saímos do 
centro, vimos os olhares desconfiados, uma enormi-
dade de gente subindo e descendo a calçada estreita. 
Nas ruas estreitas, carros e motos circulavam num ro-
dopio  enquanto os traficantes disputavam o terreno e 
o tráfico… este é o cenário da Favela da Rocinha, que 
apesar de estar hoje numa fase de estabilização do 
processo de pacificação, é difícil perceber como seria 
durante os 40 anos sob o domínio do tráfico. 
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“É que a droga, primeiro, fascina e, mais tarde,  
temos a polícia a punir pessoas jovens, que estudaram,  

que ficam enfermas, neuróticas, nervosas…  
O ser humano é mau, muito mau!”

economias a sugar gente a beneficiarem da sua existência. Há que aler-
tar: existe um imenso contingente que não tem emprego! E que, normal-
mente, termina preso ou morto. Por detrás desse contingente, existem 
grandes líderes nessa economia da droga, que até são muito bem for-
mados e que têm tudo. É uma cadeia cujo tamanho é incalculável. Acha 
que um advogado vai interessar-se pelo combate à droga? Ele perde o 
emprego… Os grandes julgamentos, as grandes batalhas jurídicas sur-
gem daí. Eles dependem cada vez mais das drogas para acumularem 
grandes riquezas.
Outro instrumento criado pelos governantes foi a polícia, destinada a dar 
conta dessa vingança. É claro que nunca vai dar conta, até porque não 
tem instrumentos para isso. É que estamos perante uma coisa tão fas-
cinante e tão grande que, se você mergulhar nela, certamente, não irá 
voltar.

Perante tanta revolta o que fazer?
Ou a humanidade se rende a si mesma e olha para todas as misérias 
com as quais compactua ou não teremos solução. Temos que voltar a 
olhar para grandes líderes e visionários que tivemos, como Jesus por 
exemplo, ou nunca mais encontraremos uma solução para um problema. 
É que a droga, primeiro, fascina e, mais tarde, temos a polícia a punir 
pessoas jovens, que estudaram, que ficam enfermas, neuróticas, nervo-
sas… O ser humano é mau, muito mau!

Qual é a sua missão neste espaço?
Neste espaço, tento ensinar crianças que não conseguiram ter acesso à 
escola. Estão a ser preparados para se alfabetizarem. E eu própria estou 
em pré-educação de adultos para aqueles que não tiveram oportunida-
des. Mas também estou aqui sem saber que rumo deverei tomar, pois 
não consigo escola para todos. Mas vou lutar pela obtenção de vagas 
para as crianças, para depois poder entregar-me totalmente aos adultos. 
Renunciei a toda a minha vida para me dedicar a esta actividade mara-
vilhosa, mas hoje temos gente formada, gente que ganhou o seu espaço 

na sociedade e no mercado profissional, o que é muito congratulante.
Qual é o futuro para estas crianças?
Eles são pequenos, não entendem ainda, ainda que eu quisesse falar 
para eles sobre os problemas da vida aqui na Rocinha, eles não iriam 
entender. Nós aqui educamos estas crianças para a vida, é maravilhoso 
pois eles são muito carinhosos, eles são os amores da nossa vida, e eu 
tenho em cada um deles e em todos um grande orgulho…veja como são 
lindos, por isso eu acredito no futuro delas, o problema é este mundo 
desprezível, mau sem valores e hipócrita. 

E que mudou na Rocinha? 
Depois de um longo processo de mudança, a Rocinha existe hoje para o 
mundo. É a bandeira que lutou para que o Rio de Janeiro tivesse consci-
ência e crédito. Num universo de centenas de milhares de pessoas que 
habitavam a Rocinha, apenas uma tinha o segundo grau de formação. 
Hoje, são centenas de milhares que o obtiveram… Mas foi uma luta ini-
maginável a que eu travei nesta comunidade para que a mesma procu-
rasse a escola”.
Se tivesse o poder nas mão o que mudava?
Ai meu deus… O que eu faria pelas crianças do Brasil e de todo o mundo, 
eu criava casas sociais para todos os meninos…a criança não nasce 
bandido, não nasce traficante, todo o menino ia para a escola, para de-
pois se formar e ir para a universidade, e trabalhar e criar riqueza para 
a sua família e para o país…E os pais fazendo cursos, aprendendo tam-
bém para encontrar trabalho… A sociedade precisa de mudar, deixar o 
preconceito do fascínio pelo dinheiro fácil, que a humanidade se renda 
e pense nas pessoas e no mundo, e se cada um fizer a sua parte, eu 
acredito que podemos ter um mundo melhor.
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World Bike Tour  
chega ao  
Rio de Janeiro

A típica boa disposição e alegria foi a nota dominan-
te entre os seis mil cariocas que acordaram cedo, na 
manhã do dia 1 de abril, para participarem no World 
Bike Tour. A partida aconteceu às 10h30, na Praia de 
Copacabana, debaixo de um sol típico do Rio de Ja-
neiro, e a mascote Bklas cruzou a linha da chegada, 
no Monumento dos Pracinhas, no Aterro do Flamen-
go, junto aos primeiros ciclistas, 40 minutos depois. 

Participaram neste evento de raízes portuguesas 
pessoas de todas as idades, que deram um show de 
cidadania ao pedalar e respeitar os portadores de ne-
cessidades especiais, que usaram handbikes, bici-
cletas adaptadas a pessoas com deficiências físicas. 
O presidente do Comitê Organizador do World Bike 
Tour, Diamantino Nunes, ficou encantado com a ade-
são dos cariocas e com as belezas naturais da cida-
de: “Sempre ouvi dizer que o povo do Rio de Janeiro 
praticava exercício físico mas o que tivemos aqui foi 
algo impressionante. Andar de bicicleta com esta 
paisagem é algo fantástico. Agora entendo porque o 

Rio é conhecido como Cidade Maravilhosa”, elogiou.
O maior passeio ciclista do mundo aconteceu pela 

primeira vez na Cidade Maravilhosa e teve a pre-
sença de autoridades governamentais, como o se-
cretário do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, 
Carlos Minc, o secretário de Transportes do Esta-
do do Rio de Janeiro, Júlio Lopes, o subsecretário 
municipal de Meio Ambiente, Altamirando Mora-
es e o administrador regional da Subprefeitura da 
Zona Sul – Raphael Gattás. Todos vestiram as suas 
t-shirts e capacetes e pedalaram o modelo exclu-
sivo de bicicleta do WBT produzido pela Prince. 
Multimedalhista paralímpico na natação, Clodoal-
do Silva também prestigiou o evento e completando 
o trajecto numa handbike. “Fiquei muito feliz de 
participar neste evento, onde todos são tratados com 
igualdade. Não podemos esquecer que o Rio vai ser 
sede de Olimpíadas e Paralimpíadas e temos que 
estar preparados para receber todos de braços aber-
tos”, destacou o paratleta.



43World Bike Tour Rio de Janeiro

Nos dias 26 e 27 de Março, a cidade do Rio 
acolheu ainda o VII Seminário Internacional Saú-
de, Desporto e Acção Social. No auditório do 
Maracanãzinho, foram abordados temas como 
a saúde, desporto e acção social. “Porque so-
mos socialmente responsáveis e estas temáticas 
não podem ser descuradas, o World Bike Tour 
promove a sua discussão com o objectivo cla-
ro de alertar a sociedade civil para os diversos 
comportamentos de risco”, refere a organização, 
Sportis. “A alteração das rotinas diárias para con-
dutas e práticas saudáveis é uma necessidade e 
o exercício físico tem que ser uma constante na 
nossa vida. Pequenos gestos no nosso dia-a-dia 
são suficientes para que tal aconteça. Mais que 
mudar mentalidades e rotinas o alerta para as 
situações de risco é o nosso grande objectivo”, 
alertam. O desafio é simples: “Debater hoje para 
prevenir o amanhã, faça a diferença!”

O World Bike Tour volta agora ao seu país na-
tal, Portugal. Serão duas edições seguidas, uma 
na cidade do Porto e outra em Lisboa. As datas 
ainda serão anunciadas, assim como novos pa-
íses que ainda não receberam o evento. Uma 
volta ao Brasil deve acontecer em 2012, mas as 
cidades não foram definidas.

A edição carioca do World Bike Tour foi uma 
promoção da Globo Rio, em parceria com o Go-
verno Federal, com o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro, com a Prefeitura da Cidade, e pro-
dução do Grupo Sportis, agência portuguesa de 
eventos desportivos.

O Monumento aos Pracinhas recebeu o 1º 
Kids WBT Rio de Janeiro, que se realizou no 
dia 31 de Março pelas 09:00 horas. 600 crian-
ças, na sua maioria carenciadas, tiveram a 
oportunidade de passar uma manhã “cheia de 
pedalada” na companhia do B’Klas, a tartaruga 
mascote do projecto World Bike Tour e, no fi-
nal, ainda levaram para casa a bicicleta!

Os pequenos ciclistas desfrutaram de um 
passeio de bicicleta verdadeiramente ines-
quecível pela área circundante do Monumento 
aos Pracinhas. Um momento vivido em família, 
com os mais pequenos a aprender que prati-
car desporto faz bem à saúde e pode ser bem 
divertido!

E como o Kids WBT é para todos, a orga-
nização do evento disponibilizou bicicletas 
adaptadas (handbikes) para crianças com de-
ficiência motora, reforçando cada vez mais o 
carácter inclusivo do projecto.

Quem também não quis ficar fora do Kids 
WBT foi o secretário dos transportes, Júlio Lo-
pes, marcando presença no aterro do flamen-
go e incentivando os mais novos para a prática 
do desporto e de hábitos de vida mais saudá-
veis através do uso da bicicleta.

Crianças carenciadas receberam prenda especial
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Amauri Soares – Director da Globo

 “É maravilhoso para o Rio de Janeiro e para 
o Brasil contarmos com a realização do WBT. O 
Rio de Janeiro vai ser sede das Olimpíadas 2016 
e tem uma proposta de se tornar uma cidade para 
bicicletas. É plana, tem uma topografia perfeita 
para o uso da bicicleta e o WBT mostrou que isso 
é possível e viável e que a bicicleta pode fazer 
parte da vida do Rio de Janeiro. 6000 pessoas, 
muitas das quais não têm nem nunca tiveram bici-
cleta, nem nunca perceberam que a mesma pode 
ser um meio de transporte num lindo dia de sol, 
a deslocarem-se numa cidade como esta num 
passeio de bicicleta, começam hoje a pensar de 
forma diferente. O WBT atingiu plenamente os 
objectivos”.

“O WBT activou um processo que já estava em 
curso nesta cidade e permitiu que as pessoas pu-
dessem constatar que o Rio pode ser uma cidade 
mais civilizada, mais saudável e sustentável com 
a bicicleta. E nós agradecemos ao WBT ter de-

monstrado isso”.
“A indústria automobilística está na base do de-

senvolvimento industrial brasileiro desde os anos 
50. Então, o carro está no centro deste grande 
projecto de desenvolvimento brasileiro, que come-
çou nos anos 50. Com este projecto, as cidades 
passaram a apostar quase exclusivamente num 
sistema viário para o carro. Tudo passou a girar 
em torno do carro: as nossas vidas, o nosso de-
senvolvimento, o nosso desejo de consumo, as 
nossas deslocações… Esse modelo, que foi tão 
importante para o desenvolvimento social, é hoje 
um grande problema ambiental e de logística, na 
medida em que a mobilidade urbana ficou com-
pletamente comprometida. Então, precisamos 
de desconstruir esta visão de que o carro é es-
sencial para a nossa vida urbana e perceber que 
existem outras opções, mais sustentáveis, mais 
saudáveis, mais baratas e mais ecológicas para 
as deslocações urbanas. Uma cidade como o Rio 
de Janeiro, aberta, bonita, à beira-mar, plana na 
sua zona mais central, é muito vocacionada para 
a bicicleta. Há um processo que está em curso, 
precisamos de rever alguns conceitos antigos e, 
mais uma vez, o WBT tem-nos ajudado muito”.

“Esta organização valeu muito a pena. Acres-
centar 6000 bicicletas à plataforma de mobilida-
de de uma cidade é muito importante. No ano 
que vem, outras tantas se acrescentarão e, da-
qui a uns anos, teremos muitos mais cariocas a 
deslocarem-se em bicicleta. E aí então, acho que 
ganhamos a guerra. O projecto de ampliação das 
ciclo-vias é um compromisso assumido publica-
mente e que nós iremos cobrar”

World Bike Tour Rio de Janeiro
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Júlio Lopes, Secretário dos Trans-
portes do Estado do Rio de Janeiro

“Pretendemos demonstrar que a bicicleta 
pode ser, não só uma agradável actividade de 
lazer ou um desporto maravilhoso mas também 
representar uma enorme contribuição para a 
mobilidade pública. À medida em que vamos 
transformando a cultura das pessoas nessa 
direcção, vamos igualmente protegendo o cida-
dão que utiliza a bicicleta porque a legislação 
brasileira já considera este meio como um ve-
ículo a compartilhar a via pública e os carros 
têm que guardar um metro e meio de cada lado 
da bicicleta, a fim de que esta possa afirmar-se 
como um veículo de mobilidade pública. Ora, se 
já temos toda a legislação, se temos o desejo de 
a sociedade assim agir, o que precisamos agora 
é de mais eventos como este e mais comunica-
ção para que cada cidadão se consciencialize 
do seu direito e possibilidade de ter uma mobili-
dade não motorizada e de maior qualidade, utili-
zando não só a via pública como pedestre mas 
também como ciclista”.

“Os automóveis tomaram um grande espa-
ço nas vias públicas para seu uso, relegando 
os cidadãos para as faixas laterais das vias. À 
medida em que o conceito de mobilidade públi-
ca avança, avança igualmente o pedestre e a 
bicicleta. Creio que o conceito de passeio segu-

ro de mobilidade pública contemporânea inclui 
hoje o pedestre e o ciclista, numa via pública 
muito mais integrada e preservada, socialmente 
justa e ambientalmente correcta”.

“Precisamos de trabalhar a cultura e a educa-
ção de uma forma ampla, sobretudo para que as 
crianças possam usar a bicicleta para fazerem 
os percursos entre casa e a escola. Desenvol-
vemos actualmente um programa em conjunto 
com a Secretaria da Educação, o Pedala na 
Escola, que traduz uma forma de mostrar a pro-
genitores, professores e alunos que ir a pedalar 
até à escola, além de muito saudável, é ambien-
talmente correcto e pode constituir uma ajuda 
enorme para a mobilidade pública”.

“Não só na cidade do Rio de Janeiro, onde o 
Prefeito Eduardo Costa está a dar uma enorme 
contribuição, com muitas vias públicas para bi-
cicletas, como também nas cidades do interior, 
os prefeitos estão a apresentar projectos ciclo-
-viários, que nós examinamos na Secretaria dos 
Transportes, e a adoptar mais espaços para os 
pedestres nas vias públicas”.

“A realização do World Bike Tour do Rio será 
mais um dia muito importante para esta cidade. 
É uma excelente oportunidade para convidar-
mos os cidadãos a passearem connosco de 
bicicleta e a entenderem que esta pode repre-
sentar a possibilidade de realizar actividades 
lúdicas mas também um meio de transporte. 
Temos a meta de chegarmos a 10 por cento de 
mobilidade pública através do uso da bicicleta 
até 2014 e que possamos continuar a contar 
com eventos com esta qualidade e importância, 
como é o caso do WBT. A visão inclusiva e inte-
gradora que este fenómeno apresenta, sobretu-
do no que concerne a pessoas com deficiência 
ou o idoso, é uma visão contemporânea com 
enorme importância e contribui em grande es-
cala para que possamos continuar nessa direc-
ção, na promoção de uma sensibilidade ampla”.
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Altamirando Moraes – Subsecre-
tário de Meio Ambiente da Cida-
de do Rio de Janeiro

  “Este evento representa o início de uma 
grande mudança cultural na cidade do Rio de 
Janeiro, que descobriu a bicicleta como meio 
de transporte sustentável. O WBT veio coroar 
esses primeiros passos e esperamos repeti-lo 
todos os anos, com cada vez mais gente a uti-
lizar no seu dia-a-dia a bicicleta como meio de 
obtenção de lazer, como transporte, obtendo 
mais saúde e melhorando o meio ambiente”.

“Só assim, andando de bicicleta, o cidadão 
descobre o quão linda é a cidade, como é ma-
ravilhoso o clima e como sabe bem respirar o 
ar livre. Percorrer estes 12 km com o mar ao 
lado foi fantástico. Muita gente parava para tirar 
fotografias e esse é um sinal de que só assim 
muita gente que aqui vive descobre a beleza 
desta cidade”.

“Temos um compromisso com a sustentabi-
lidade e este evento traz um contributo inigua-
lável. Comprometemo-nos a realizar os Jogos 
Olímpicos mais sustentáveis da história e, para 
isso, é preciso mudarmos hábitos quotidianos. 
A bicicleta proporciona-nos isso e esperamos 
que cada vez mais cariocas adiram a este 
meio”.

“Hoje é um dia muito feliz para mim, para a 
cidade e para qualquer cidadão que pôde com-
partilhar este passeio, neste dia bonito”.

Nuno Belo - Cônsul Geral de Por-
tugal no Rio de Janeiro

“Cheguei há pouco ao Rio de Janeiro, dando 
conta que estou num país em pleno desenvol-
vimento e euforia, um ambiente muito diferente 
daquele que se vive actualmente na Europa 
mas, de facto, é impressionante constatar que 
uma empresa portuguesa consegue “parar” o 
Rio de Janeiro com um evento como este e 
numa altura em que a cidade se prepara para 
realizar outros grandes eventos. É algo que me 
deixa muito orgulhoso e honrado e que ajuda a 
construir uma imagem que Portugal merece”.

World Bike Tour Rio de Janeiro



47
Eduardo José Barbosa - General 
director do património histórico e 
cultural do Exercito

“Hoje o monumento tem uma visita de mais de 
6000 ciclistas unidos neste evento muito impor-
tante para nós que sempre juntamos os aspectos 
cultural e esportivo. E a chegada de milhares de 
ciclistas ao monumento leva as pessoas a co-
nhecer um pouco melhor os nossos heróis.”

“Nós militares que prezamos muito o preparo 
físico a saúde a manutenção da forma achamos 
que este evento “Pedalar só com a tua energia” é 
mobilizador na promoção de estilos de vida sau-
dáveis.” E eu tenho a certeza que para o ano que 
vem, o sucesso vai ser ainda maior, porque hoje 
o Rio de Janeiro está vivendo um dia diferente, 
maravilhoso, com tanta gente pedalando pelas 
ruas…”

“World Bike Tour é um exemplo de como o ex-
porte pode-nos ajudar a viver mais e de uma ma-
neira mais feliz e mais saudável e por isso nunca 
pode parar, tal como diz na meta da chegada, 
continua…”

Augusto Nardes - Ministro do TCU 

“Em qualquer país, face à evolução que a 
humanidade patenteou, no sentido da moder-
nização traduzida no advento de automóveis, 
aviões e toda uma estrutura extremamente 
poluente, é necessário voltar a discutir a ques-
tão espacial da população. Este momento, em 
que através da bicicleta se inicia um movimen-
to para humanizar mais as cidades é extrema-
mente importante. É até um momento de reen-
contro do ser humano com a natureza e com o 
seu próprio corpo, pelo facto de recorrer ape-
nas à sua energia para se mover. Temos que 
solidificar esta parceria com os portugueses, 
que são nossos irmãos, que conquistaram 
este país e, portanto, vou levar também esta 
ideia para Brasília, que apresenta hoje uma 
população de 2,5 milhões de habitantes, vou 
levá-la para o meu estado, o Rio Grande do 
Sul, cuja capital, Porto Alegre, tem cerca de 
2 milhões de habitantes e foi colonizada por 

açorianos. Entendo que este é um evento que 
poderá ser realizado em todas as capitais bra-
sileiras. Temos mais de 30 cidades com mais 
de um milhão de habitantes e, como afirmei, 
também o Brasil precisa de discutir a questão 
da redistribuição espacial da população. Há 
anos atrás, os portugueses consolidaram a 
questão do território quando éramos ainda da 
Coroa… Agora, é o momento de voltar a dis-
cutir. Já iniciámos esse processo há 50 anos 
atrás, aquando da fundação da cidade de Bra-
sília e entretanto o Brasil melhorou muito nes-
te âmbito. Talvez este seja o grande momento 
para retomar essa discussão da redistribuição 
espacial da população e da humanização da 
população brasileira para o uso da bicicleta”.

“Eu sou desportista e não teria qualquer 
problema em voltar do trabalho para casa de 
bicicleta. É algo que já pensava há muito fazer 
e creio que o farei mesmo em Brasília. Talvez 
esta prova constitua o momento da grande vi-
rada e, como acontece em alguns países eu-
ropeus como a Holanda ou a Suécia, espero 
que os brasileiros adoptem cada vez mais esta 
prática”.

“Diria que o Brasil é um grande Portugal. So-
mos oriundos e admiradores dessa maravilhosa 
cultura lusitana que se mesclou com os índios 
e esta integração é muito bonita para os dois 
países. Apesar de termos um território vastíssi-
mo e uma população com quase 200 milhões de 
habitantes, somos devedores dos portugueses, 
que nos deram um grande legado que é a língua 
portuguesa, que nos ligou ao mundo”. 
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