Jan 2013

Revista Mensal • 2 Euros

Avaliação externa do PNLCD:
políticas portuguesas
aprovadas com distinção

Tratamento da
dependência
alcoólica:
abstinência
vs redução

2

Agenda

IV Jornadas de Saúde Materna
27 e 28 de Fevereiro de 2013
Auditório Pólo Artur Ravara
Organização: Departamento de Saúde Materna
E-mail: jornadassaudematerna@esel.pt

7as Jornadas de Psiquiatria e Saúde Mental
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho
7 e 8 de Março de 2013-02-13
Hotel Holiday Inn
Diana Castro - Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental
Tel.: +351 227 865 100 Extensão: 11150
E-mail: 7jornadas.saudementalgaia@sapo.pt

The 8th International Conference
on Nightlife, substance use and
related Health Issues
28 - 30 de Maio

XL Jornadas Nacionales de
Socidrogalcohol

Murcia, 18-20 de Abril 2013
Organiza:
Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol,
el Alcoholismo y las otras Toxicomanías
(SOCIDROGALCOHOL).
Avda. de Vallcarca 180, 08023 Barcelona
Tel/Fax: +34 93 210 38 54. www.socidrogalcohol.org

Conferência de Christophe Dejours - “La
Sublimation entre Plaisir et Souffrance
au Travail”
22 de Fevereiro, pelas 18 horas
Institut Franco-Portugais, Av. Luís Bívar, 91 – Lisboa
Informações: Sociedade Portuguesa de Psicanálise
Inês Marques - Secretariado
Tel.: 21 797 21 08 E-mail: sppsicanalise@sapo.pt
Website: www.sppsicanalise.pt

XXIII Workshop sobre «O que falta em
políticas para a Família (III)? - Retrospectiva e Perspectivas»
Lisboa, 7 de Março de 2013
Fundação Calouste Gulbenkian, Sala 1
Av. de Berna, nº 45-A, Lisboa
PROSALIS – PROJECTO DE SAÚDE EM LISBOA
Rua José Estêvão, 137-2º - 1150-201 LISBOA
T. 21 793 16 68 _ Fax: 21 797 07 48
Email:prosalissede@yahoo.com
Inscrições online através do site http://www.prosalis.pt

Club Health 2013 will be held in San Francisco – one of the
world’s leading international nightlife destinations.
This exciting event will bring together experts from a wide
range of fields to exchange information on the latest research, policy and practice on protecting and promoting
health in nightlife settings.
The conference aims to build capacity and capability
among all groups that have a stake in healthy nightlife –
from the public health and government agencies that regulate it, to the club owners, festival organizers and promoters that make it happen, to the participants without whom
it would not exist.
Some of the top issues being discussed will include:
• Innovative harm reduction approaches to alcohol, tobacco and other drug use
• Best practices in planning and managing large scale events
• Promoting safe and healthy nightlife environments
Preventing violence and anti-social behavior
• Economic impact of nightlife
• Building local, national and global partnerships for healthy nightlife
Contacts:
For organizational and logistical issues and letters of invitation
Stefanie Jones - Drug Policy Alliance
Tel: +1-212-613-8047- Email: sjones@drugpolicy.org
For conference program issues
Andrew Bennett- Centre for Public Health, Liverpool John Moores University
Tel: +44 (0)151 231 4511 - Email: a.bennett@ljmu.ac.uk
For technical issues concerning registration
Nathan Messer - DanceSafe
Email: nathan@dancesafe.org
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Os velhos
saíram do
Restelo
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utilizar estes meios para se fazerem aparecer, “vomitando” velhas e ultrapassadas ideias que apenas confunEstou a falar das questões das dependências com ou sem substância e, naturalmente, do interesse que
estas questões suscitam no esclarecimento da opinião pública. É pena que alguns fundamentalistas da utópica
“sociedade livre de drogas” não queiram aprofundar o debate de ideias que se exige numa sociedade livre e
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Só um cego não vê, ou melhor não quer ver que Portugal tem vindo, juntamente com os seus parceiros da
União Europeia, a travar com reconhecido sucesso, a difícil batalha da droga e da toxicodependência. Não
avaliação externa, onde foram reconhecidos os sucessos da sua intervenção é “caso de patologia”.
Mas creio mesmo não tratar-se apenas de cegueira pré-concebida ou ideológica de uma meia dúzia de
“doutos senhores” que, abancados em discussões estéreis, julgam dominar o problema, mordiscando intrigas,
insultando todos aqueles profissionais que ao longo dos anos tem vindo a dar o seu melhor, na luta contra as
drogas, porque sabem que a “droga não é um problema dos outros, das famílias dos outros, dos filhos dos
outros”, mas um grave e sério problema da nossa sociedade.
Ciúme ou inveja dos velhos do Restelo, por ver toda a estratégia centrada no cidadão? Porque foi reduzida
a oferta e a captura dos traficantes? Porque se desenvolveram uma nova geração de iniciativas e programas
de prevenção com os municípios, as famílias, as escolas e a sociedade civil? Porque foram melhoradas as
respostas? Porque se envolveram os recursos do SNS na regulação dos padrões terapêuticos e se aumentou

SÓ PARA PROFISSIONAIS

FICHA TÉCNICA:
Propriedade, Redacção e
Direcção:
News-Coop - Informação e
Comunicação, CRL
Rua António Ramalho, 600E
4460-240 Senhora da Hora
Matosinhos
Publicação periódica mensal
registada no ICS
com o nº 124 854.
Tiragem: 12 000 exemplares
Contactos: 22 9537144
91 6899539
info@dependencias.pt
www.dependencias.pt
Director: Sérgio Oliveira
Editor: António Sérgio
Colaboração: Mireia Pascual
Produção Gráfica: Ana Oliveira
Impressão: Multitema

a rede de tratamento e os sistemas de avaliação? Porque foi possível acabar com o estigma social da droga
junto da sociedade?
Todos nós sabemos que o sucesso da luta contra a droga tem por base a descriminalização dos consumos,
como sabemos que só uma política esclarecedora, pragmática e humanista pode resultar em fortes ganhos
em saúde. O tempo da “Droga Loucura e Morte” já acabou, como não faz nenhum sentido falar de “Toxicodependência, tabaco e álcool” e muito menos de “drogas legais e ilegais” ou de “leves e pesadas”…Termos que a
investigação e a evidência demonstraram estar ultrapassados… como os “vaidosos velhos do Restelo”.
Sobre as Smart Shops é importante acabar com toda a hipocrisia que preside a esta atividade comercial
que, escudada numa fuga da lei, tem vindo a vender drogas a jovens adolescentes proporcionando uma ideia
errada de segurança pelo facto de ter uma porta aberta ao público. É tempo de acabar com a farsa e com este
tipo de negócio que por detrás da sua actividade estão a promover e a vender “ilusões” de drogas a jovens adolescentes que acabam por cair nos hospitais com graves sintomas de intoxicação e em muitos casos de morte.
Não sei se a nova legislação resolverá só por si o problema, mas sei que não podemos aceitar que, escudados na venda de fertilizantes, adubos, incensos, suplementos alimentares, entre outros, estes “vendedores de
droga” possam continuar. Devem ser responsabilizados pelos danos que estão a causar à nossa população.
Sérgio Oliveira
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Avaliação externa do PNLCD

Plano Nacional contra a Droga
e as Toxicodependências
avaliado com distinção

A apresentação pública dos resultados da avaliação externa do Plano
Nacional Contra a Droga e as Toxicodependências 2005-2012 (PNCDT),
realizada pela empresa de consultadoria na área da saúde Gesaworld,
S.A., decorreu no passado dia 14 de janeiro, no Auditório Cardeal Medeiros da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa.
Esta cerimónia contou com a presença do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, Fernando Leal da Costa, de Jorge Sampaio, ex
Presidente da República e Conselheiro de Estado e do Diretor-Geral do
SICAD, João Goulão.
A apresentação dos resultados desta avaliação e a sua discussão na
esfera pública assumem particular importância na definição das estratégias de intervenção para a área dos comportamentos aditivos e das dependências, quer ao nível da redução da procura, quer ao nível da redução da oferta.
A partir dos resultados divulgados, pode constatar-se que Portugal
apresenta uma característica distinta na sua política de drogas, consubstanciada na descriminalização e na constituição de uma rede de recursos
no âmbito da dissuasão. A efetividade e os benefícios obtidos, conseguidos através de uma abordagem integrada da intervenção entre os vários
vetores e a cobertura conseguida do número de toxicodependentes ligados a estruturas especializadas no âmbito das toxicodependências, através do alargamento da rede de RRMD é outro dado elogiado nesta avaliação do PNLCDT, que evidencia ainda a alta cobertura apresentada por
Portugal dos PTS e PSO e o decréscimo, nos últimos anos, na incidência
de doenças infeciosas entre a população consumidora. No entanto, refere
o estudo que, apesar do decréscimo observado na última década, Portu-

gal apresenta ainda uma elevada incidência de VIH/SIDA entre consumidores quando comparado com os restantes países do contexto europeu.

Situação de partida do PNCDT
Resumidamente, aquando da elaboração do PNLCDT 2005-2012, a
situação portuguesa apresentava os seguintes indicadores:
Ao nível dos consumos, a cannabis apresentava a mais elevada prevalência entre a faixa populacional entre os 15 e os 64 anos, a população
escolar do 3º Ciclo do Ensino Básico e Secundário e a população reclusa.
Ao nível da população escolar, constatava-se um aumento dos consumos
de várias substâncias. As prevalências dos consumos entre as populações escolares portuguesas continuavam, no entanto, inferiores às médias europeias. A heroína constituía a substância predominante no panorama dos consumos problemáticos (muitas vezes associada à cocaína).
No que concerne ao tratamento, a heroína afirmava-se em 2004 como
substância principal de consumo da maioria dos utentes, sendo que a
administração por via endovenosa se situava entre os 25 e os 52 por
cento. Também se constatava uma redução da prática de consumo endovenoso entre os utentes em primeiras consultas na rede pública de tratamento, de 45 por cento em 1999 para 25 por cento em 2004.
No quadro das doenças infeciosas, 39 por cento do total acumulado de
notificações de infeções pelo VIH em 2004 eram casos associados à toxicodependência, tendo no entanto decrescido em relação a 1998, de 62
por cento. 12 a 28 por cento dos utentes em tratamento tinham positividade para o VIH, sendo que a percentagem de toxicodependentes seropositivos que se encontravam com terapêutica anti retrovírica em 2004 varia-
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va entre os 19 e os 68 por cento. Em 2004, 3 por cento da população
toxicodependente tinha Hepatite B e 44 por cento Hepatite C, enquanto a
incidência de tuberculose variava entre 1 e 4 por cento. No mesmo ano,
tinham sido detetados resultados positivos nos exames toxicológicos de
drogas em 156 mortes.

Resultados
Analisando cada um dos vetores da área de missão da redução da
procura, a avaliação realizada pela Gesaworld à implementação do PNLCDT concluiu que as intervenções definidas para o período entre 2005 e
2012 no âmbito da prevenção, dissuasão, RRMD, tratamento e reinserção foram globalmente conseguidas. O relatório atesta a configuração de
uma rede de intervenção integral e integrada, com base em respostas de
proximidade, que coloca o indivíduo no centro das intervenções, independentemente da sua situação face ao consumo de drogas e que permitiu
estabelecer as bases para um sistema global de gestão da qualidade.

Avaliação do impacto
Neste processo de avaliação, a Gesaworld procedeu a uma avaliação
do impacto suscitado pela implementação do PNLCDT, a qual teve como
base a comparação dos indicadores epidemiológicos e de resposta em
Portugal com outros dois países, a Espanha e a Noruega. Nesta análise
foram incluídas duas dimensões: as evoluções relativas ao consumo de
drogas e às consequências relacionadas com os mesmos e e oferta de
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serviços disponibilizada com vista a contribuir para a diminuição dessas
consequências.
Em matéria de política de droga, os objetivos nacionais estão em sintonia com os europeus mas existe uma especificidade evidente: o consumo, a aquisição e a detenção para consumo próprio de plantas, substâncias ou preparações definidas pela lei, não excedendo a quantidade para
consumo individual durante 10 dias, constituem uma contraordenação.
Esta descriminalização dos consumo representa uma mudança de paradigma, que substitui as ações repressivas por ações com direito à saúde
e à reintegração social. Pode-se assim reconhecer uma abordagem humanista, pragmática e centrada na defesa da saúde pública que distingue
a política das drogas portuguesa, afirmam os autores do estudo. No que
concerne à oferta de serviços, o relatório evidencia que Portugal se destaca pela presença de uma ampla cobertura de serviços psicossociais de
ambulatório, internamento e desintoxicação.
O documento destaca ainda as intervenções em RRMD, nomeadamente os valores obtidos com o PTS, com um dos rácios de seringas trocadas
por CDI mais importantes a nível mundial. A cobertura de PSO em Portugal em relação ao número de utentes em tratamento cuja droga primária
é a heroína é considerada muito alta (96% em 2009) comparada com a
dos outros países. No que respeita à articulação entre serviços, Portugal
situa-se entre os seis países europeus que dispõem de protocolos estruturados para a coordenação interinstitucional. Nos restantes países, as
parcerias estão sobretudo assentes em redes informais.
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Quanto ao padrão de consumo, em Portugal, a percentagem de novos
utentes em tratamento com consumos por via endovenosa realizados nos
30 dias anteriores à primeira consulta diminuiu consideravelmente entre
200 e 2009 (de 36% no ano 2000 para 10% em 2009), estabilizando a
partir de 2010 com uma percentagem de 8%.
As estimativas de utentes em tratamento indicam que, por cada 1000
habitantes com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos, existiam
em Portugal, no ano 2011, um total de cinco utentes em tratamento
(38292 no total). Em relação aos CDI, o número por 1000 habitantes estimou-se em 1,8 e 2,2. Portugal realizou quatro estimativas para calcular o
número de consumidores problemáticos, situando-se o intervalo entre 4,3
e 7,4 casos por 1000 habitantes entre os 15 e os 64 anos.
No que concerne à cobertura populacional de consumidores problemáticos, constata-se em Portugal um aumento operado no PNLCDT pelo
alargamento das respostas de RRMD. Assim, se aos valores de 38292
utentes em tratamento em 2011 nos CRI se somarem os contactados no
âmbito das respostas de RRMD (12550) e os utentes atendidos em CT,
UD e CD, observamos que mais de 55000 utentes contactaram em 2011
com algum dos dispositivos, o que aponta para um elevado grau de
cobertura.
No que respeita à evolução dos consumos, é na população portuguesa
(15 a 64 anos) que se observam as prevalências mais baixas, quando
comparadas as realidades europeias. Na faixa dos 15 aos 24 anos, Portugal é o país dos 27 da UE em que a população declara menor facilidade
de acesso a todas as substâncias psicoativas ilícitas.
As prevalências de consumo na prisão reveladas pela população reclusa indicam a existência de percentagens superiores de consumo nas prisões portuguesas em relação às de Espanha em todas as substâncias
psicoativas ilícitas, particularmente no caso da cocaína e da heroína. No
entanto, entre 2001 e 2007 verificou-se em Portugal um decréscimo acentuado nas prevalências de consumo em todas as substâncias em
análise.
Quanto às consequências na saúde, os principais indicadores observados no estudo mostram que:
- Número de casos de VIH diagnosticados entre os CDI: Portugal tem
apresentado, a par com Espanha, uma diminuição contínua. Em 2010, o
valor em Portugal situava-se entre 1 a 3 casos por cada 100.000 habitantes de VIH atribuídos a CDI, percentagem mais elevada do que a observada em Espanha e na Noruega.
- Prevalência VIH: Em Portugal, o rácio de CDI que recebem tratamen-

to antirretroviral situa-se em 10 por cada 100 CDI com VIH, em Espanha
63 e na Noruega em 32. A prevalência de VIH em CDI nas UD públicas
em Portugal diminuiu entre 2004 e 2011 (de 19,1%para 17,5%).
- Prevalência de Hepatite C em CDI: Constata-se que a infeção por
VHC tem uma elevada prevalência em toda a Europa. Em Portugal, registou-se uma estagnação da prevalência entre CDI atendidos em UD públicas neste ciclo estratégico: 85,1% em 2004 para 84,3% em 2011. Na
Noruega, 85,4% dos casos reportados de infeção por Hepatite C em CDI
foram causados por partilha de seringas.
- Prevalência de Hepatite Bem CDI: Em Portugal, registou-se um acentuado decréscimo de Hepatite B nos utentes de UD públicas neste ciclo
estratégico: 4,9% em 2004 para 1,9% em 2011. Comparativamente, na
Noruega, essa prevalência situava-se nos 2,9% em 2002, em 0,8% em
2005 e em 0% em 2009.
- Tuberculose: Portugal apresenta taxas de 28,7 casos por 100.000
habitantes. Na Europa, Portugal é um dos países onde se registam taxas
mais elevadas de tuberculose ativa (sintomática) entre os consumidores
de droga em tratamento (1%-2%).
Neste estudo, pode ler-se ainda que Portugal se destaca pelo alto grau
de cobertura de PTS entre a população consumidora e também de PSO
(o número de pessoas insluídas nestes programas situa-se entre 81 e 162
por 100 CDI, com uma média de 108, face a 85 em Espanha e 36 na
Noruega, fator que pode explicar a trajetória observada no nosso país de
grande decréscimo do número de casos de infeção por VIH nos
toxicodependentes.

Conclusões
O PNCDT definiu a política de luta contra as drogas a nível nacional
entre 2005 e 2012, dando continuidade aos princípios políticos estruturantes anteriormente concretizados pela ENLCD. A avaliação apresentada permite concluir que os objetivos traçados em termos de redução da
procura e da oferta foram alcançados na sua globalidade, salientando-se
os resultados obtidos em termos da criação de uma rede global de respostas, integrada e de proximidade, que oferece um leque diversificado
de intervenções com vista a responder às necessidades diagnosticadas
dos indivíduos e baseada na evidência científica. Destacam-se ainda o
reforço da coordenação a nível político e técnico no território nacional,
com resultados em termos de melhoria da articulação e cooperação entre
atores e da inclusão de novos parceiros que operam de forma coerente.
Finalmente, sublinha-se o reforço de uma cultura de registo, monitoriza-

Avaliação externa do PNLCD

7

Recomendações
As principais recomendações resultantes do
estudo são assentes em estratégias que
garantam:
- A manutenção da coordenação, a nível nacional, da política no âmbito das substâncias psicoativas e álcool e respetiva evolução para
coordenação dos comportamentos aditivos e
dependências;
- O planeamento adequado das intervenções
baseado na periódica atualização dos diagnósticos
de necessidades, de forma harmonizada e participada a nível regional e local, tendo em consideração a ampliação do objeto para intervenção em
comportamentos aditivos e dependências;

ção e avaliação das intervenções e da introdução de orientações de boas
práticas.
Na ótica dos autores desta avaliação, o desenvolvimento das intervenções previstas no PNLCDT possibilitou obter em 2012 uma rede de respostas e de atores que configuram um sistema que coloca o indivíduo no
centro das atenções, que é integral e integrado entre os diferentes setores
e níveis de intervenção, assegurando uma intervenção contínua e coerente. A par, consideram que assenta no respeito pelos direitos humanos, não
marginalizando ou estigmatizando os consumidores mas sim apoiando-os
e fomentando a sua participação na interrupção da escalada para consumos problemáticos de substâncias psicoativas ilícitas e na diminuição de
práticas de risco. Essas intervenções privilegiam, de acordo com os técnicos da Gesaworld, os ganhos em saúde individual e pública. Embora Por-

- A existência de uma oferta e carteira de serviços diversificada, adaptada à introdução de
outros comportamentos aditivos e dependências, garantindo-se a coerência das intervenções e a equidade no acesso às respostas no
território nacional;
- A consolidação do sistema de acompanhamento, monitorização e avaliação das intervenções,
estabilizando os indicadores e otimizando os
sistemas de registo e report;
- O impulso de um modelo global de gestão da
qualidade das intervenções, programas e projetos;

tugal tenha implementado estratégias de RRMD 10 a 15 anos após o fenómeno de consumo de heroína ter despontado, o intenso trabalho
desenvolvido permitiu alcançar resultados muito positivos em termos de

- A manutenção das estratégias de cooperação e
articulação a nível nacional e internacional;

redução do contágio de doenças infeciosas. É ainda apontado o mérito de
o país ter encetado intervenções que visam o aumento da segurança dos
indivíduos e da população através da prevenção e combate à pequena
criminalidade e à criminalidade organizada. Pode ler-se ainda que o sistema português apostou no planeamento e na alocação dos recursos com
base nas necessidades identificadas, bem como na criação de recursos

- O fomento das ações de investigação, formação
e informação/sensibilização dos profissionais,
com especial enfoque nos profissionais não
especializados na abordagem a comportamentos aditivos e dependências;

em áreas lacunares de intervenção prioritária, diversificou os modelos e
áreas de intervenção, apostou no reforço da coordenação e cooperação
intra e interinstitucional no território nacional e que promoveu a constituição de redes de atores locais, favorecendo a congregação de esforços do
nível macro ao micro com vista à obtenção dos resultados definidos pelo
PNLCDT. Por fim, são apontados méritos a um sistema que concentro
esforços na implementação de uma cultura de registo, monitorização e

- O desenvolvimento da área de comunicação a
nível nacional e internacional sobre a política e
experiência portuguesa no âmbito dos comportamentos aditivos e dependências, potenciando
a divulgação de boas práticas e dos resultados
obtidos;

avaliação dos resultados, que constitui as bases para um sistema de gestão global baseado na qualidade e que promoveu a formação contínua e
a investigação.

- O financiamento adequado.
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Estratégia da UE de Luta Contra a Droga

Conselho da UE adota
estratégia comum de luta
contra a droga 2013-2020
O Conselho da União Europeia adotou, no passado dia 7 de dezembro, a Estratégia da UE de Luta contra a Droga, uma ferramenta que
terá como horizonte temporal os próximos oito anos e que estabelece
o enquadramento político geral e as prioridades da política a seguir
pela União em matéria de droga definidas pelos Estados-Membros e
pelas instituições da UE. O enquadramento, finalidade e objetivos da
estratégia servirão de base a dois planos de ação consecutivos da UE
em matéria de luta contra a droga de quatro anos cada um.
Esta estratégia de luta contra a droga assenta, acima de tudo, nos
princípios fundamentais do direito da UE e defende, em todos os seus
aspetos, os valores em que se funda a União: o respeito pela dignidade da pessoa humana, pela liberdade, democracia, igualdade, solidariedade, Estado de direito e direitos humanos. Tem em vista preservar
e melhorar o bem estar social e individual, proteger a saúde pública,
proporcionar às populações em geral um elevado nível de segurança
e seguir, em relação ao fenómeno da droga, uma abordagem equilibrada e integrada, a partir de dados concretos.
A estratégia assenta ainda no direito internacional, nas Convenções
relevantes da ONU, que definem o enquadramento jurídico internacional no domínio da luta contra o fenómeno das drogas ilícitas, e na
Declaração Universal dos Direitos do Homem. Os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade são devidamente tidos em conta,
uma vez que com esta estratégia da UE se pretende valorizar as estratégias nacionais. A estratégia será implementada de acordo com esses
princípios e competências, no pleno respeito pela Convenção Euro-

peia dos Direitos do Homem e pela Carta dos Direitos Fundamentais
da UE.
Até 2020, as prioridades e ações a desenvolver no domínio das drogas ilícitas, incentivadas e coordenadas através da Estratégia da UE
de Luta contra a Droga, deverão ter impacto global nos aspetos centrais da situação que se vive na UE em matéria de droga. Deverão
garantir um elevado nível de proteção da saúde humana e de estabilidade e segurança sociais graças à implementação coerente, efetiva e
eficaz de medidas, iniciativas e abordagens do problema da redução
da procura e da oferta de droga a nível nacional, internacional e da UE
e à minimização das potenciais consequências indesejáveis associadas à concretização dessas ações.
O fenómeno da droga é uma questão nacional e internacional que
tem de ser resolvida à escala mundial. Neste particular, as ações coordenadas desenvolvidas a nível da UE desempenham um papel importante. A estratégia da UE fornece, a partir de dados concretos, um enquadramento comum de resposta ao fenómeno da droga, dentro e fora
da UE. Ao criar uma estrutura que possibilita o desenvolvimento de
ações complementares e conjuntas, a estratégia assegura que os recursos investidos nesta área sejam utilizados com eficácia e eficiência,
sem deixar de ter em conta as capacidades e os condicionalismos institucionais e financeiros dos Estados-Membros e das instituições da
UE.
A estratégia tem por objetivo contribuir para a redução da procura e
da oferta de droga dentro da UE, bem como para diminuir os riscos e
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A estratégia incorpora novas abordagens e procura vencer novos desafios identificados nos últimos anos, entre
os quais:
- a tendência crescente para o consumo de várias substâncias combinadas, incluindo substâncias lícitas, como álcool e
medicamentos prescritos sob controlo, e de substâncias
ilícitas;
- as tendências para o consumo de drogas não opiáceas e o
surgimento e propagação de novas substâncias psicoativas;
- a necessidade de assegurar e melhorar o acesso a medicamentos cuja prescrição esteja sujeita a controlo;
- a necessidade de melhorar a qualidade, cobertura e diversificação dos serviços de redução da procura de droga;
- a elevada incidência permanente de doenças transmissíveis por via sanguínea, especialmente o vírus da hepatite C,
entre os consumidores de drogas injetáveis e os riscos potenciais de novos surtos infecciosos provocados pelo VIH e de
outras doenças transmissíveis por via sanguínea relacionadas
com o consumo de drogas injetáveis;
- a continuada grande prevalência de casos de morte associados ao consumo de droga dentro da UE;
- a necessidade de combater o consumo de droga seguindo
uma abordagem integrada no domínio dos cuidados de saúde
que vise, nomeadamente, a co-morbilidade psiquiátrica;
- a dinâmica dos mercados das drogas ilícitas, incluindo as
transformações operadas nas rotas do tráfico de droga, o crime organizado transfronteiras e a utilização de novas tecnologias de comunicação como meio de facilitar a distribuição de
drogas ilícitas e novas substâncias psicoativas;
- a necessidade de prevenir o desvio de precursores, pré-percursores e outras substâncias químicas essenciais utilizadas no fabrico ilícito de drogas, do comércio legal ao mercado
de substâncias ilícitas, e de determinados produtos químicos
utilizados como substâncias de corte.
A Estratégia da UE de Luta contra a Droga tem por
objetivos:
- contribuir para uma redução quantificável da procura de
droga, da toxicodependência e dos riscos e danos sociais e
para a saúde por elas causados;
- contribuir para o desmantelamento do mercado das drogas
ilícitas e para reduzir, de forma quantificável, a oferta desse
tipo de drogas;
- fomentar a coordenação adotando um discurso ativo e analisando a evolução e os desafios que se colocam no âmbito da
luta contra a droga a nível internacional e da UE;
- intensificar o diálogo e a cooperação em torno de questões
ligadas à droga entre a UE, os países terceiros e as organizações internacionais;
- contribuir para uma melhor divulgação dos resultados das
ações de controlo e das atividades de investigação e avaliação
e para uma melhor compreensão de todos os aspetos ligados
ao fenómeno da droga e ao impacto produzido pelas intervenções operadas, a fim de criar uma base de dados concretos
sólida e abrangente em que possam assentar as políticas e
ações desenvolvidas;
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danos sociais e para a saúde causados pela droga graças a uma abordagem estratégica que apoie e complemente as políticas nacionais,
crie uma estrutura que permita desenvolver ações coordenadas e conjuntas e sirva de base e enquadramento político à cooperação externa
da UE neste domínio. Para tal, seguir-se-á uma abordagem integrada,
equilibrada e assente em dados concretos.
Por último, a estratégia parte dos ensinamentos colhidos com a implementação das anteriores estratégias da UE de luta contra a droga e
respetivos planos de ação, bem como das conclusões e recomendações da avaliação externa da Estratégia da UE de Luta contra a Droga
para 2005-2012, sem deixar de ter em conta outras ações e desenvolvimentos políticos relevantes a nível internacional e da UE neste mesmo domínio.
Tendo devidamente em conta a atual situação em matéria de droga
e as necessidades de implementação da estratégia, selecionar-se-á,
no âmbito de cada um dos dois domínios de intervenção e dos três
temas transversais, um número restrito de ações com finalidades específicas, que serão incluídas nos planos de ação, nomeadamente
com base nos seguintes critérios: As ações terão de se basear em
dados concretos, assentar em bases científicas sólidas e numa boa
relação custo-eficácia e almejar resultados realistas e mensuráveis,
capazes de serem avaliados; As ações terão de ser calendarizadas,
estar associadas a padrões de referência e indicadores de desempenho e identificar as entidades a quem cabe a responsabilidade de as
executar, avaliar e comunicar os resultados obtidos; As ações deverão
ter clara relevância para a UE e representar uma mais-valia.
A estratégia articula-se em torno de dois domínios de intervenção –
redução da procura e da oferta de droga – e de três temas transversais: coordenação, cooperação internacional e investigação, informação, controlo e avaliação. Dos seus dois planos de ação consecutivos,
a elaborar, em 2013 e 2017, pelas presidências respetivas, constará
uma lista de ações específicas acompanhada de um calendário, entidades responsáveis, indicadores e instrumentos de avaliação.

Domínio de ação: redução da procura de droga

A redução da procura de droga passa por uma série de medidas de
igual importância, que se reforçam mutuamente, nomeadamente pela
prevenção (ambiental, universal, seletiva e indicada), deteção e intervenção precoces, diminuição dos riscos e danos, tratamento, reabilitação, reintegração social e recuperação. Em termos de redução da procura de droga, a Estratégia da UE de Luta contra a Droga para
2013-2020 tem por objetivo contribuir para uma diminuição quantificável do consumo de drogas ilícitas, retardar a idade em que se começam a consumir, prevenir e minorar o consumo problemático de drogas, a toxicodependência e os riscos e danos sociais e para a saúde
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Aumentar a disponibilidade,
acessibilidade e cobertura de
medidas eficazes e diversificadas
que visem reduzir a procura de
droga, promover a utilização e
o intercâmbio de boas práticas
e desenvolver e implementar
normas de qualidade em termos
de prevenção
por ela causados, seguindo uma abordagem integrada, pluridisciplinar
e assente em dados concretos e, ao mesmo tempo, promovendo e
velando por que haja coerência entre as políticas sociais, de saúde e
justiça. No domínio da redução da procura de droga, foram definidas
as seguintes prioridades:
Aumentar a disponibilidade, acessibilidade e cobertura de medidas
eficazes e diversificadas que visem reduzir a procura de droga, promover a utilização e o intercâmbio de boas práticas e desenvolver e implementar normas de qualidade em termos de prevenção (ambiental,
universal, seletiva e indicada), deteção e intervenção precoces, diminuição de riscos e danos, tratamento, reabilitação, reintegração social
e recuperação;
Aumentar a disponibilidade e a eficácia dos programas de prevenção (desde o impacto inicial à sustentabilidade a longo prazo) e lançar
campanhas de sensibilização para o risco do consumo de drogas ilícitas e de outras substâncias psicoativas e para as suas consequências.
Para tal, as medidas de prevenção deverão passar pela deteção e intervenção precoces, pela promoção de estilos de vida saudáveis e
pela prevenção especificamente direcionada também para as famílias
e comunidades (ou seja, seletiva e para elas indicada);
Reforçar e desenvolver medidas eficazes de redução da procura capazes de vencer desafios como sejam o consumo de várias drogas
combinadas, nomeadamente de substâncias lícitas e ilícitas, o abuso
de medicamentos cuja prescrição esteja sujeita a controlo e o consumo de novas substâncias psicoativas;
Investir e investigar mais em termos de medidas eficazes de diminuição de riscos e danos que visem reduzir substancialmente o número de casos de morte direta e indiretamente relacionada com o consumo de droga e de doenças infecciosas transmitidas por via sanguínea
associadas – embora não limitadas – ao consumo de droga, ao HIV e
ao vírus da hepatite, bem como às doenças sexualmente transmissíveis e à tuberculose;
Alargar aos toxicodependentes e aos consumidores problemáticos,
incluindo os consumidores de drogas não opiáceas, a disponibilidade,
acessibilidade e cobertura de tratamento eficaz e diversificado em
toda a União, por forma a que todos aqueles que desejem iniciar um
tratamento de desintoxicação o possam fazer, de acordo com as
necessidades;
Intensificar, na medida do necessário, o desenvolvimento, disponibilidade e cobertura das medidas de redução da procura de droga em
estabelecimentos prisionais, com base numa avaliação correta do estado de saúde e das necessidades dos prisioneiros, por forma a obter
uma qualidade de cuidados de saúde equivalente à que é dispensada
na comunidade e de harmonia com o direito de acesso aos cuidados
de saúde e à dignidade da pessoa humana consignados na Convenção Europeia dos Direitos do Homem e na Carta dos Direitos Fundamentais da UE. A continuidade dos cuidados de saúde deverá ser as-

segurada em todas as etapas do sistema de justiça penal e após a
libertação;
Desenvolver e alargar modelos integrados de cuidados que cubram
as necessidades relacionadas com problemas de saúde mental e/ou
física, a reabilitação e o apoio social, por forma a melhorar e promover
a situação social e o estado de saúde, bem como a reintegração social
e a recuperação dos toxicodependentes e consumidores problemáticos, incluindo os que sofrem de co-morbilidade;
Desenvolver medidas de redução da procura de droga eficazes e
diferenciadas que visem diminuir e/ou retardar o início do consumo de
drogas e se adequem às necessidades de grupos, padrões de consumo e contextos específicos, prestando especial atenção aos grupos
vulneráveis e marginalizados;
Prevenir as epidemias locais e regionais de consumo de droga suscetíveis de ameaçar a saúde pública a nível da UE, velando por que
sejam seguidas abordagens comuns coordenadas e eficazes;
As prioridades estabelecidas em matéria de redução da procura de
droga deverão atender às características, necessidades e desafios específicos colocados pelo fenómeno da droga a nível nacional e da UE.
Para tal, é imperioso prever, nos planos local, nacional e da UE, a
afetação de recursos adequados.

Domínio de ação: redução da oferta
de droga

A redução da oferta de droga passa pela prevenção, dissuasão e
desmantelamento das redes de criminalidade associada à droga, em
especial do crime organizado, graças à cooperação judiciária e no domínio da aplicação da lei, à proibição e confisco dos produtos do crime, à condução de investigações e à gestão das fronteiras. Em termos
de redução da oferta de droga, a Estratégia da UE de Luta contra a
Droga para 2013-2020 tem por objetivo contribuir para uma redução quantificável da
disponibilidade de drogas ilícitas através do desmantelamento do tráfico de drogas ilícitas e dos grupos de crime organizado envolvidos no
fabrico e tráfico de droga, da implementação eficaz do sistema de justiça penal, da aplicação efetiva da lei com base nos dados recolhidos
e numa maior partilha de informações. A nível da UE, pôr-se-á a tónica
na criminalidade em grande escala, transfronteiras e organizada associada ao tráfico de droga.
Também no domínio da redução da oferta de droga, foram definidas
prioridades, entre as quais se destacam o reforço da cooperação e da
coordenação entre os serviços responsáveis pela aplicação da lei nos
planos estratégico e operacional, o que deverá passar por um melhor
intercâmbio transfronteiriço de informações (e dados) em tempo real,
pelo aperfeiçoamento dos conhecimentos e das boas práticas seguidas e pela condução de operações e investigações conjuntas, sem,
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contudo, se restringir a estas ações. A cooperação com países terceiros no domínio da luta contra o crime organizado associado à droga
que grassa dentro da UE ou para ela dirige a sua ação é também
considerada de particular relevância numa estratégia que visa dar resposta eficaz à evolução das tendências, como sejam a utilização de
certos produtos químicos como substâncias de corte das drogas ilícitas e o fornecimento de drogas mediante recurso à nova tecnologia.
Prestar especial atenção às novas tecnologias da comunicação, que
desempenham um papel importante enquanto facilitadoras do fabrico,
comercialização, tráfico e distribuição de drogas (inclusive de novas
substâncias psicoativas sob controlo) é igualmente uma prioridade
para a UE, que incentivará, sempre que adequado, a adoção, acompanhamento e aplicação efetiva de políticas e programas de luta contra a
droga, que poderão passar pelo reencaminhamento dos detidos e por
alternativas adequadas às sanções compulsórias aplicadas aos infratores que sejam consumidores de droga (como sejam a educação, tratamento, reabilitação, assistência à recuperação e reintegração
social).

Tema transversal: coordenação

No âmbito da política de combate à droga, a coordenação prossegue um duplo objetivo: assegurar a criação de sinergias, a comunicação e um intercâmbio de informações e opiniões eficaz, que apoie os
objetivos prosseguidos através das ações levadas a cabo e incentive,
ao mesmo tempo, o desenvolvimento de um discurso político ativo e a
análise da evolução e dos desafios que se colocam em matéria de
droga a nível internacional e da UE.
É necessário que, tanto no seio das instituições da UE, dos Estados-Membros, de outros organismos europeus relevantes e da sociedade
civil, como entre a UE, as instâncias internacionais e os países terceiros, se estabeleçam formas de cooperação.

Tema transversal: cooperação
internacional

A cooperação internacional constitui um domínio essencial em que a
UE contribui para os esforços desenvolvidos pelos Estados-Membros
para coordenar as políticas de combate à droga e procurar vencer os
desafios com que se deparam. As relações externas da UE no domínio
da luta contra a droga assentam nos princípios da responsabilidade
partilhada, no multilateralismo, na adoção de uma abordagem integrada, equilibrada e definida com base em dados concretos, na integração da política de combate à droga nas políticas de desenvolvimento,
no respeito pelos direitos do Homem e pela dignidade da pessoa humana e na observância das convenções internacionais. No domínio da
cooperação internacional, a Estratégia da UE de Luta contra a Droga
para 2013-2020 tem por objetivo reforçar, de forma abrangente e equi-
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librada, o diálogo e a cooperação em torno das questões ligadas à
droga entre a UE e os países terceiros e organizações internacionais.
A Estratégia da UE de Luta contra a Droga insere-se no contexto de
uma abordagem geral que permite à UE falar a uma só voz na cena
internacional e com os países parceiros. A UE continuará empenhada
em participar no esforço de cooperação e nos debates realizados a
nível internacional sobre os fundamentos da política de luta contra a
droga e em partilhar ativamente os resultados obtidos por via da abordagem seguida nesta matéria, que, partindo de informações e dados
científicos e respeitando os direitos humanos, permite que se obtenha
um bom equilíbrio entre a redução da procura e da oferta de droga.
Tal pressupõe que haja coerência entre as políticas e as ações desenvolvidas a nível da UE, nomeadamente no que respeita à cooperação externa em matéria de redução da procura de droga, diminuição
de riscos e danos, redução da oferta de droga, desenvolvimento alternativo, intercâmbio e transferência de conhecimentos e envolvimento
de intervenientes do setor público e de outros setores.

Tema transversal: informação, investigação, controlo e avaliação

Em matéria de informação, investigação, controlo e avaliação, a Estratégia da UE de Luta contra a Droga para 2013-2020 tem por objetivo
contribuir para uma melhor compreensão de todos os aspetos do fenómeno da droga e do impacto das medidas adotadas a fim de criar uma
base de dados concretos sólida e abrangente em que possam assentar as políticas e ações seguidas. A estratégia visa ainda contribuir
para uma melhor divulgação dos resultados das ações de controlo e
das atividades de investigação e avaliação à escala nacional e da UE,
garantindo a criação de sinergias reforçadas e a afetação equilibrada
dos recursos financeiros e evitando duplicações de esforços. Estes
objetivos poderão ser atingidos graças à harmonização de metodologias, ao trabalho em rede e ao estreitamento da cooperação.
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Relatório OEDT/Europol

Drogas ilícitas: relatório
da UE revela novas tendências
preocupantes no contrabando
e consumo

A Europa está a entrar numa nova era importante no que se refere à
oferta e à procura de drogas ilícitas. Trata-se de uma evolução que está a
pôr em causa as políticas e soluções atuais. Esta é uma das conclusões
do primeiro relatório conjunto sobre os mercados da droga na UE, elaborado pelo Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência
(OEDT) e pela Europol, publicado em Bruxelas. As duas agências da UE
congregaram esforços para apresentar a primeira análise estratégica do
mercado ilícito de drogas na Europa em todos os seus aspetos.
O relatório descreve um mercado cada vez mais dinâmico, inovador e
reativo perante as dificuldades, que exige uma resposta igualmente dinâmica, inovadora e rápida em toda a Europa. O relatório revela também as
mutações do crime organizado na Europa: enquanto, historicamente, o
mercado das drogas na UE costumava centrar-se em drogas específicas,
cujo tráfico estava nas mãos de operadores especializados ao longo de
rotas bem definidas, o mercado atual é mais «fluido», tem novas rotas e
os carregamentos reagrupam várias substâncias ao mesmo tempo.
“Este relatório, muito oportuno, revela o caráter cada vez mais coordenado do atual mercado de drogas na Europa, que é um dos fenómenos
criminosos mais complexos e invasivos do nosso tempo. Os grupos de
criminalidade organizada têm agora mais tendência a traficar muitas
substâncias ao mesmo tempo e a associar-se. O tráfico de drogas está
também a diversificar-se em termos de complexidade das rotas escolhidas e dos tipos de substâncias transportadas por essas rotas. Tudo isto
exige uma maior cooperação a nível da UE, pois as medidas nacionais
são simplesmente insuficientes, por muito rigorosas que sejam. Este relatório é único em virtude da combinação das informações provenientes do
seguimento pelo OEDT do fenómeno das drogas na Europa com a compreensão operacional que a Europol possui das tendências da criminalidade organizada”, afirmou a Comissária responsável pelos Assuntos Internos, Cecilia Malmström, ao apresentar as conclusões do relatório.
O Diretor da Europol, Rob Wainwright, explicou que “o tráfico internacional de drogas continua a ser a principal atividade da maioria dos grupos da criminalidade organizada. Estes grupos estão a adaptar-se às
novas oportunidades de atuação criminosa e a alterar os seus métodos e
rotas de contrabando para escapar à lei. Verificámos também um aumento da exploração das possibilidades legítimas de transporte comercial
como, por exemplo, contentores, aeronaves, serviços de correio rápido e
serviços postais, o que permite transportar a droga por diversos pontos de
trânsito, dificultando assim a sua interceção. A tecnologia da Internet também se revelou um instrumento importante de facilitação e é geralmente
utilizada na comercialização e venda de drogas”.
Também se explica no relatório o papel da Europa como um dos principais fornecedores mundiais de precursores químicos utilizados para o
fabrico de heroína (anidrido acético) e igualmente como um interveniente
importante a nível da embalagem, comercialização e promoção de produtos que contêm novas substâncias psicoativas.
“A UE continua a ser um importante produtor de drogas sintéticas e,

cada vez mais, de canábis”, observa Wolfgang Götz, diretor do OEDT. “A
tendência para a produção de drogas ilícitas na proximidade dos mercados de consumo, com menos possibilidades de serem intercetadas, é
cada vez maior. Esta evolução faz com que paguemos custos cada vez
mais elevados em termos de segurança da comunidade, de saúde pública
e de carga que pesa sobre recursos policiais que já são fortemente
solicitados”.
De acordo com o relatório, a globalização é um motor importante desta
evolução, visto que mais países são agora utilizados como pontos de
trânsito, de armazenamento ou de produção. Além disso, a Internet está a
exercer um profundo impacto, tanto como instrumento de comunicação,
como mercado em linha. Por outro lado, verifica-se igualmente um certo
grau de inovação a nível da produção: a UE é citada como uma das principais fontes de competência e de especialização em matéria de cultivo
intensivo de cannabis, de produção de drogas sintéticas e de dissimulação de cocaína.
Outras conclusões do relatório incluem as ligações entre redes de tráfico de cocaína e de resina de cannabis, a crescente importância de África
como zona de trânsito e de armazenamento, bem como o papel fundamental dos grupos de criminalidade organizada estabelecidos no Noroeste da Europa na distribuição de praticamente todos os tipos de drogas no
território da UE. Entre as medidas de ação propostas, é sugerido que as
entidades responsáveis pela aplicação da lei dêem prioridade, numa
maior medida, à recolha de informações sobre as pessoas e os grupos
criminosos de grande perigosidade. Além disso, a rapidez da evolução no
domínio das drogas sintéticas exige que a Europa reforce a sua capacidade de alerta rápido em relação às novas substâncias introduzidas no
mercado.
O relatório sublinha ainda o facto de a coordenação das ações a realizar a nível da UE poder ser determinante. Com a adoção de uma abordagem simultaneamente pragmática e aplicada, as duas agências apresentam as suas conclusões e ensinamentos fundamentais com vista a servir
de base à elaboração de futuras estratégias e medidas.
Estão disponíveis para descarregar imagens da polícia provenientes de
investigações no âmbito do contrabando e produção de drogas:
http://www.emcdda.europa.eu/events/2013/drug-markets

Guia técnico OMS, UNODC e ONUSIDA

OMS, UNODC e ONUSIDA
produzem guia técnico para
combater VIH entre UDI
A Organização Mundial da Saúde, o Gabinete das Nações Unidas para a Droga e o Crime e ONU SIDA produziram, em conjunto, um
guia técnico para os países definirem metas
para o acesso universal à prevenção, tratamento e cuidados para utilizadores de drogas
injetáveis. O documento pode ser consultado
na íntegra em www.dependencias.pt e corresponde a uma revisão que fornece orientação técnica aos países sobre os esforços de
monitorização para prevenir e tratar a infecção pelo VIH entre utilizadores de drogas injetáveis e para a definição de metas nacionais
ambiciosas mas realizáveis para a ampliação
do acesso universal.
Combater o VIH associado ao uso de drogas injetáveis
é um dos principais desafios na resposta do sector da
saúde ao VIH.
Um pacote abrangente de intervenções para a prevenção, tratamento e cuidados do VIH entre utilizadores de
drogas injetáveis foi
 endossado amplamente pela OMS,
UNAIDS, UNODC, a Assembleia Geral da ONU, o Conselho
Económico e Social, a Comissão das Nações Unidas sobre
Estupefacientes, o Conselho Coordenador do Programa
UNAIDS e o Fundo Global e PEPFAR. O pacote completo
inclui programas de troca de seringas, terapia de substituição opiácea e outros tratamentos de dependências de drogas baseados em evidência, teste de VIH e aconselhamento, terapêutica antirretroviral, prevenção e tratamento de
doenças sexualmente transmissíveis, programas de distribuição de preservativos para pessoas que injetem drogas
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e para os seus parceiros sexuais, informação direcionada,
educação e comunicação para pessoas que injetem drogas
e para os seus parceiros sexuais, prevenção, vacinação,
diagnóstico e tratamento para hepatites virais e prevenção,
disgnóstico e tratamento da tuberculose.
De acordo com os autores, estas intervenções estão incluídas no pacote completo por causa da evidência científica disponível, apoiando a sua eficácia na prevenção
da propagação do VIH, além de reduzir os danos associados com outras drogas. Está além do escopo deste
documento fornecer uma discussão aprofundada das
evidências disponíveis sobre a eficácia das intervenções
incluídas no pacote completo. O pacote completo pode
ser revisto no futuro à luz das evidências emergentes.
As intervenções incluídas no pacote completo são comummente referidas como uma abordagem de redução de danos para uso de drogas injetáveis. A redução
de danos em resposta ao uso de drogas também pode
abranger outras intervenções; as incluídas no pacote
abrangente referem-se nomeadamente ao VIH e outras
co-infecções.
Pode ler-se ainda no documento que é importante
entender o contexto em que o uso de drogas injetáveis
ocorre e em que as intervenções para abordar o uso de
drogas e VIH são implementadas. Os chamados fatores
estruturais, que se relacionam com o ambiente físico, social e jurídico, pode moldar o risco de VIH, assim como
o acesso, cobertura e impacto das intervenções focadas
no VIH. Enquanto as intervenções que abordem especificamente os fatores estruturais não estão incluídas no
pacote completo, o investimento em tais medidas é essencial para uma resposta mais ampla ao VIH.
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Tratamento da dependência
alcoólica: nova evidência sugere
redução em vez de abstinência
A tese é defendida pelo psiquiatra francês Henri-Jean Aubin que, no
passado mês de dezembro defendeu, no VIII Congresso Nacional de Psiquiatria, realizado na cidade do Porto, que nalguns casos, será mais eficaz a redução da ingestão de álcool do que a abstinência aquando do
tratamento da dependência alcoólica.
Num Congresso marcado por muita riqueza não só na vertente cientifica mas também no intercâmbio das práticas e saberes, houve um espaço
especial para as dependências, nomeadamente através da realização de
um Simpósio Indústria promovido pela Lundbeck, subordinado à dependência do álcool e patologia psiquiátrica. Moderado por Célia Franco, o
simpósio contou com a apresentação de uma comunicação da autoria de
Henri-Jean Aubin, profissional entrevistado por Dependências.
Henri-Jean Aubin recebeu o seu diploma de medicina da Universidade
Paris-Sud, em 1990, especializado em psiquiatria e recebeu o seu PhD
em farmacologia clínica na Universidade Paris-6. Foi professor de psiquiatria e medicina das adições da Universidade Paris-Sud desde 2007. É
vice-diretor do Centro de Tratamento das Toxicodependências do Hopitaux Universitaires Paris-Sud. A experiência clínica do professor Henri-Jean Aubin inclui entrevista motivacional, terapia cognitivo-comportamental (individual e grupo) e farmacoterapia em transtornos por uso de
substâncias.
Quais são as principais conclusões da sua apresentação “Dealing with alcohol problems in psychiatric patients” (Lidar com problemas de álcool em pacientes psiquiátricos)?
Henri-Jean Aubin (HJA) - A hipótese de automedicação no alcoolismo
ainda não está devidamente comprovada. A melhor forma de lidar com
pacientes alcoólicos ansiosos/ deprimidos é fazendo primeiro uma redução ou abstinência de álcool. Grande parte dos sintomas de ansiedade e
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depressão deverão desaparecer quando o desejo pela bebida estiver em
remissão.
A prevalência de duplo diagnóstico de transtornos psiquiátricos
e de transtorno por uso de álcool é bastante significativa na Europa. Quais são os principais desafios para um psiquiatra para o
diagnosticar na prática clínica?
HJA - O maior desafio é fazer um diagnóstico correto, tendo em conta
que uma intoxicação alcoólica aguda se manifesta em euforia, tristeza,
impulsividade, irritabilidade, nervosismo, agressividade, comportamento
antissocial, e uma intoxicação crónica produz anedonia, alterações de
peso, fadiga, insónia, retardação psicomotora, culpa e diminuiçao cognitiva. Estes sintomas imitam os distúrbios de comportamento, ansiedade e
personalidade.
Entre diversos transtornos psiquiátricos, alguns dados epidemiológicos indicam que os transtornos de depressão e ansiedade
têm a maior associação com o abuso de álcool. Que motivos poderão justificar esse cenário?
HJA - Tem vindo a ser provado que o abuso/ dependência do álcool
partilha fatores de risco ambientais com distúrbios de ansiedade e grandes depressões.

15

“A Agência Europeia do
Medicamento aprovou recentemente
a “nalmefene” para a redução do
consumo do álcool em pacientes
dependentes”
Se o transtorno do uso de álcool não for tratado, poderá influenciar o resultado do tratamento e prognóstico da doença psiquiátrica co-existente?
HJA - Sim, se o distúrbio alcoólico não for tratado, a comorbidade com
o distúrbio psiquiátrico é pouco provável que melhore, mesmo que tratada
com farmacoterapia ou psicoterapia.
Ao estabelecer uma estratégia de tratamento para estes pacientes, a abstinência total de ingestão de álcool é o único objetivo possível do tratamento ou deverá o clínico rever outras opções?
HJA - A abstinência total é a melhor opção se a dependência alcoólica for severa, especialmente no contexto de comorbidade psiquiátrica. Contudo, muitos
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“Os ensaios clínicos mostram
que os pacientes tratados com
“nalmefene” reduzem o consumo
de álcool em 60%.”

pacientes ficam relutantes em se comprometer com a abstinência total. Por isso,
é agora recomendado seguir a escolha do paciente, entre reduçao ou abstinência alcoólica. Se o paciente escolher a reduçao, ele poderá ter sucesso. Se nao,
esta falha pode abrir caminho para o objetivo da abstinência.
Será possível, num futuro próximo, usar tratamentos farmacológicos para reduzir o nível de consumo de álcool em pacientes
dependentes de álcool?
HJA - Sim. A Agência Europeia do Medicamento aprovou recentemente
a “nalmefene” para a redução do consumo do álcool em pacientes dependentes. Esta nova medicação deverá estar disponível para prescrição no
próximo ano.

Que ganhos poderá obter o paciente com os novos tratamentos
em comparação com a medicação existente para a dependência do
álcool?
HJA - Pelo menos 50% dos pacientes alcoólicos dependentes são relutantes em se comprometerem com a abstinência. A nova medicação permitirá a estes pacientes fazerem uma redução alcoólica, em vez de os
afastar do tratamento. Os ensaios clínicos mostram que os pacientes tratados com “nalmefene” reduzem o consumo de álcool em 60%.
Em que medida poderá o estigma associado à dependência do álcool
e às estratégias de tratamento do álcool reduzir as chances de esses
pacientes serem tratados de forma otimizada? É capaz de sugerir uma
ação simples que possa contribuir para melhorar a imagem de pacientes
e médicos dedicados ao tratamento da dependência do álcool?
HJA - Sim, o estigma é uma barreira no tratamento. Notavelmente, a
abstinência é bastante estigmatizada, especialmente pelos homens das
nossas sociedades mediterrâneas ocidentais. A reduçao alcoólica é menos estigmatizada do que a abstinência.
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Problemas relacionados con el
consumo abusivo de alcohol.
Es necesario actuar.
* Dr. Francisco Pascual, Doctor en Medicina. Médico de conductas adictivas
Cuando nos fijamos en los problemas relacionados con el alcohol,
nos detenemos fundamentalmente en el trastorno por dependencia, o
en todo caso en las intoxicaciones etílicas agudas especialmente entre
los jóvenes.
Sin duda son dos problemas importantes, pero que a la vez tendemos a estigmatizar, al alcohólico, al borracho o simplemente a esa juventud que no sabe controlar.
Pero el problema del uso abusivo de bebidas alcohólicas, va mucho
más allá, aunque en ocasiones los intereses de la industria alcoholera,
no nos dejen ver claramente las repercusiones reales. Y es que el potencial económico de esta industria es mucho más potente que la posibilidad de hacer campañas informativas y preventivas que sirvan para
que los ciudadanos tomen conciencia de riesgo.
La situación actual de crisis de valores y económica, además es propicia para que los consumos se incrementen con la idea de evadirse de
los problemas o simplemente de divertirse, sin tener en cuenta que el
medio utilizado, las bebidas alcohólicas, el alcohol, es una droga con
claros efectos negativos sobre la salud y no solo la salud física, ni siquiera
la del propio individuo, si no también de la gente que le rodea.
Puede ser que el número global de consumidores haya disminuido.
Cosa que dudo, pero lo que si que está claro es el incremento en la cantidad consumida en cada ocasión, lo que repercute claramente en los
efectos nocivos.
Dejando al margen el tema de la dependencia y de la embriaguez, podríamos fijarnos en el sufrimiento que implica para una familia el convivir
con una persona que abusa de la bebida; gritos, malos tratos, ausencias
y un mal ejemplo para la descendencia, con el miedo a como va a venir
hoy y como será su comportamiento.
Y los problemas laborales, los accidentes, las bajas, la disminución en
el rendimiento, además del mal ambiente que se puede generar en el lugar de trabajo.
La relación del alcohol con la violencia, de pareja, de género, entre
iguales, sin descartar los problemas relacionados con la delincuencia.
Sumemos además los accidentes de tráfico, los atropellos, las lesiones, las invalideces, los posibles años de vida perdidos.
La pobreza, la marginalidad social, la falta de recursos sociales, de
medios para vivir.
El consumo de alcohol en el embarazo, la posibilidad de que nazcan
niños con malformaciones o con retraso mental. Las secuelas posteriores
en el desarrollo, la necesidad de una educación especial, de un tratamiento y cuidados más intensivos y especializados.
Y lo más tangible, las enfermedades relacionadas con el consumo de
alcohol, las hepatopatías, las alteraciones digestivas, la pancreatitis, la
miocardiopatía, la hipertensióm, los infartos y la relación con ciertos cán-

ceres entre otros... Vamos, todo un tratado de medicina interna, posiblemente no hay parte de nuestro organismo que no pueda ser dañado por
el alcohol.
Podemos pues decir que reducir el consumo de alcohol entre la población es disminuir toda este serie de problemas, es alagar la esperanza de
vida, es ahorrar en salud y en recursos, es ganar en economía, en educación en forma de vida.
Pero no se invierte en salud, no se invierte en prevención, al menos lo
suficiente. Hay que generar recursos para tratar este problema, hay que
procurar centros para asistir a estos enfermos y a sus familias, hay que
invertir en educación, en la escuela, hay que procurar cambios en el estilo
de vida.
Y si, invertir es gastar, pero mucho menos de lo que estamos pagando
ahora para intentar paliar los problemas, y ¿podemos creer en la actualidad que se le puede poner precio al sufrimiento humano?.
No hay mejor inversión que la que se haga en salud y en educación, es
mejorar el futuro. Y me pueden decir que estos servicios son deficitarios,
pero lo realmente deficitario sería tener jóvenes sin formación abocados
al consumo del alcohol u otras sustancias y con muchas posibilidades de
caer enfermos, si antes no han sufrido un accidente, una agresión o vaya
usted a saber.
Por todo ello, por supuesto es necesario actuar, YA. Con medidas preventivas, terapéuticas asistenciales, de reinserción, pero también con
controles y legislaciones que protejan especialmente a embarazadas,
menores y que controlen los problemas de violencia y la conducción bajo
los efectos del alcohol, y es que ante estas situaciones la tolerancia debe
de ser 0.
Pero esto debemos hacerlo entre todos. ¿Empezamos?
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Sensacionalismo
y riesgo real
* Mireia Pascual, correspondente em Espanha
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Políticos e especialistas do Reino
Unido produzem recomendações
sobre drogas legais
O Grupo Parlamentar para a Reforma da Política de Drogas do Reino
Unido produziu um relatório baseado num inquérito sobre novas substâncias psicoactivas, uma problemática que, segundo os autores, justifica a
implementação de novas estratégias.
“Rumo a uma política de drogas mais segura: Desafios e Oportunidades decorrentes de drogas legais” é o título do documento, que contou
com a colaboração de diversos especialistas e políticos britânicos e que
incide não apenas sobre as substâncias usualmente comercializadas em
smart shops mas igualmente sobre as restantes drogas legais, como o
tabaco, álcool, solventes, medicamentos, cânhamo, jogo ou comida.
O documento final, que pode ser consultado em www.dependencias.pt,
inclui um capítulo subordinado a “novas soluções”, que aqui resumimos:
Um foco na regulação: Já documentámos o interesse generalizado em
vários regimes regulatórios como possíveis métodos de controlo da oferta
de novas substâncias psicoativas no Reino Unido e internacionalmente.
Um dos objetivos da nossa investigação tem sido explorar o potencial de
regulação da oferta e a possibilidade de um dos regimes de regulação
existentes poder ser eficaz no sentido de incentivar o uso de drogas menos nocivas e reduzindo os danos decorrentes de muitos mercados de
drogas ilegais. Trading Standards e Legislação de Medicamentos já foram
aplicados no Reino Unido para interromper o comércio de substâncias
psicoativas que não são controladas pelo mau uso da Lei de Drogas. Mas
estas aplicações têm sido possíveis apenas em circunstâncias muito
limitadas.
Um conjunto de outros países, incluindo a Polónia e a Irlanda têm alargado o âmbito da legislação de defesa do consumidor através da introdução de uma definição ampla que abrange todas as substâncias psicoativas, não cobertas pelas leis existentes. O fornecimento e distribuição de
novas substâncias psicoativas são, então, declarados ilegais sob o uso
indevido de drogas ou da legislação de segurança do produto. Embora
essas iniciativas tenham a vantagem de tenderem a se concentrar na
oferta e geralmente não criminalizar os usuários, geram duas das conse-

quências negativas da proibição. Utilizadores comprometidos em usar
novas substâncias psicoativas têm que se envolver com fornecedores ilegais e aceitar os riscos envolvidos.
A legislação de proteção ao consumidor inclui um complexo conjunto de
controlos que se desenvolveram de forma fragmentada para lidar com
desafios específicos. Por exemplo, requisitos de rotulagem sobre o conteúdo de muitos produtos têm sido a resposta ao aumento dos direitos
dos consumidores. Há também específicos e distintos instrumentos de
regulação para lidar com os desafios do momento substâncias psicoactivas lícitas, como o tabaco, álcool e solventes. Nenhum desses instrumentos de regulação é projetado para evitar o comércio dessas substâncias,
mas sim para garantir que a negociação acontece em condições destinadas a atingir objectivos de segurança.
Ao examinar os quadros de regulação no Reino Unido, a nossa investigação tem aprendido muito sobre os regimes de regulação que poderiam
ser proveitosamente implantados para enfrentar os desafios do NPS e
também para que regimes extensão alternativas regulatórias podem minimizar os danos do uso de NPS.
Temos sido muito auxiliados nas nossas deliberações, examinando os
desenvolvimentos recentes na Nova Zelândia, que fez progressos únicos
ao elaborar uma política para a regulamentação das novas substâncias
psicoativas. Examinaram o melhor conhecimento disponível sobre os malefícios de determinadas substâncias psicoativas e incentivam os fornecedores a se concentrarem na segurança do produto e restrição da oferta
para proteger os consumidores vulneráveis, especialmente os jovens. As
nossas recomendações invocam o governo do Reino Unido a adotar as
principais características da abordagem da Nova Zelândia.
Deve ser dado um papel reforçado aos Trading Standards Services.
Esse papel precisa de ser apoiado por capacitação e mobilização de recursos do serviço, uma revisão da tecnologia de suporte necessária para
a compra de teste e processos (ver também a recomendação sobre o
acesso à tecnologia); e o quadro legislativo adequado.
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“Os enfermeiros não se
reviam na forma como a
Ordem intervinha”
Secção Regional do Norte Ordem dos Enfermeiros: Jorge Cadete

Que balanço faz deste primeiro ano de mandato como Presidente
do Conselho Diretivo da Secção Regional do Norte da Ordem dos
Enfermeiros?
Jorge Cadete (JC) – Faço um balanço positivo tendo em conta as actividades desenvolvidas em conformidade com o plano de actividades programado. Sabíamos que não iria ser um ano fácil, não pelo legado regional do mandato anterior, mas sim pela conjuntura política, económica e
social atual.
Em 2012, levamos a efeito diversas actividades com o objectivo de
aproximar a SRN aos enfermeiros e cidadãos, procuramos modernizar a
comunicação interna com novos meios tecnológicos, promovemos a visibilidade social e a importância da enfermagem em diversos meios (efemérides, comunicação social) e acompanhamos o exercício profissional
em diversos contextos de prática de forma a garantir a segurança e qualidade dos cuidados de saúde e realizamos eventos formativos internos e
externos pela qualificação e promoção do desenvolvimento profissional. A
evidência do referido encontra-se plasmada nas notícias publicadas no
site regional e na publicação semestral da Newsletter.
Que principais medidas e ações destacaria entre as implementadas ao longo deste exercício?
JC - Destacaria como principais: a criação de um gabinete de atendimento personalizado ao membro e cidadão com a presença diária de um
membro do Conselho Directivo Regional (CDR); o reforço da rede de interlocutores locais e institucionais na região norte; a presença do Sr. Ministro da Saúde e Sr. Bastonário nas comemorações do Dia Internacional
do Enfermeiro, com uma visita a uma UCC e na cerimónia de homenagem aos enfermeiros aposentados na SRN; o contacto institucional com
Autarcas de alguns munícipes da região norte como interlocutores às respostas locais de saúde ao cidadão; as visitas institucionais aos serviços e
enfermeiros de alguns estabelecimentos públicos de saúde e a realização
de diversas actividades formativas e tertúlias temáticas com convidados
especializados nessas matérias.
Ao nível nacional, acompanhamos a intervenção política da Ordem em
algumas áreas de saúde como: a rede de emergência pré-hospitalar; as
unidades de cuidados na comunidade na reconfiguração dos Cuidados
de Saúde Primários; o modelo integrado nos CSP do “Enfermeiro de família”; o regime de subcontratação de enfermeiros no sector público; o
pagamento de taxas moderadoras em algumas intervenções dos
enfermeiros.
Que propostas e medidas de ação estão preconizadas até ao
final do atual mandato?
JC - Preconizamos no mandato, acompanhar de perto, com intervenções ativas, todas as propostas e medidas políticas do governo em relação ao sistema de saúde português em particular o SNS; acompanhar,

na reforma dos cuidados de saúde primários, a implementação do modelo
integrado do “Enfermeiro de família”; acompanhar a consolidação das unidades funcionais UCC nos cuidados de proximidade ao cidadão e família;
operacionalizar o modelo de desenvolvimento profissional na vertente da
certificação de competências profissionais para enfermeiro e enfermeiro
especialista; dar contributos para a individualização de áreas de especialização em enfermagem consoante as necessidades complexas de respostas específicas em enfermagem; procurar junto das associações sindicais dos enfermeiros a construção de uma carreira profissional que
dignifique os seus profissionais e a enfermagem; edificar alguns módulos
do “Espaço Social do Enfermeiro”

Um dos desígnios neste mandato consiste em renovar a Ordem
na forma de agir e de intervir no plano político, normativo e jurisdicional. Que motivos sustentam a necessidade dessa renovação e
como pretende a SRN levá-la a cabo?
JC - Os motivos determinantes dessa renovação prendem-se sobretudo pela forma como a Ordem vinha a ser gerida pelos seus representantes nos três planos focados. Os enfermeiros não se reviam na forma como
a Ordem intervinha, olhavam para a Ordem com algum desprendimento e
distanciamento, porque a mesma na sua organização e funcionamento,
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Dignificar e valorizar o papel dos
enfermeiros no sistema de saúde
português.

assim o determinava.
Sendo a OE, a maior associação profissional no sector da saúde e
sendo os seus profissionais considerados um grupo estruturante no sistema de saúde português, exige-se uma Ordem interventiva, escutada e
decisiva no plano político, normativo e jurisdicional.
A SRN tem representantes nos órgãos nacionais – conselho directivo,
conselho jurisdicional, conselho fiscal e conselho de enfermagem, com
responsabilidades profissionais determinantes nesses domínios, que de
uma forma articulada e eficiente vão colaborando na renovação que se
pretende a nível nacional e regional, tendo em conta as grandes opções
estratégicas adoptadas para o mandato.
Uma das lacunas detetadas ao longo dos últimos anos prende-se com um certo distanciamento dos enfermeiros relativamente à
Ordem, algo bem patente na percentagem de abstenção verificada
nas últimas eleições. De que forma tentará inverter essa tendência e aproximar a Ordem, no caso a SRN, aos Enfermeiros e aos
cidadãos?
JC - De facto essa constatação é uma realidade preocupante porque
transmite aos seus representantes um sinal de muito pouco envolvimento
dos seus membros. A SRN, já no mandato anterior, tentou inverter este
sinal com iniciativas de maior proximidade aos contextos da prática, com
a realização de eventos descentralizados, com a melhoria comunicação/
informação aos membros. Temos de reforçar estas medidas de proximidade, sermos mais pró-activos e credíveis nas atitudes que tomamos
para que os seus membros passem a ter uma imagem diferente da Ordem, no caso da SRN.
Neste primeiro ano de mandato, desenvolvemos uma melhor comunicação/informação aos enfermeiros reformulando o site regional com melhor grafismo, mais dinâmico e com actualização constante; mantemos a
Newsletter semestral em on-line e em papel para quem a subscreveu;
assinamos o protocolo com a autarquia de Barcelos e junta de freguesia
de Paradela para a criação do prometido “Espaço Social do Enfermeiro”;
acompanhamos contextos de prática com visitas institucionais programadas e não programadas; estamos envolvidos na reestruturação dos meios
pré-hospitalares; procuramos junto dos representantes das autarquias
perceber o impacto da reforma dos cuidados primários e hospitalares;
mantemos o apoio de consultadoria jurídica aos membros; criamos um
gabinete de apoio personalizado ao membro e cidadão e realizamos diversas actividades formativas para enfermeiros ao nível interno e
externo.
Queremos manter estas actividades, melhorar o acompanhamento do
exercício profissional nos contextos da prática, estar atentos à qualidade
e equidade de respostas locais em cuidados de saúde; realizar e promover eventos formativos visando o desenvolvimento profissional nas dimensões científica, técnica, humana e cultural.
Pretendemos com o aproximar aos membros e cidadãos, dignificar e

valorizar o papel dos enfermeiros no sistema de saúde português.
Que tipo de ações serão necessárias para melhorar o posicionamento e o reconhecimento da enfermagem e do enfermeiro por
parte do poder político
JC - O poder político no global tem de olhar e reconhecer o valor profissional dos enfermeiros como um bem imprescindível do sistema de saúde
português. São estes profissionais de formação superior e qualidade reconhecida, que a valores mais baixos, asseguram vinte e quatro horas
diárias de cuidados de saúde ao cidadão, família, grupos e comunidade
em qualquer contexto da prática. Os enfermeiros serão o garante das
novas políticas de saúde, porque podem ser intervenientes eficientes e
eficazes na promoção da saúde, na prevenção de doenças e complicações, no tratamento e na reabilitação psicossocial. Esta realidade não
pode ser escamoteada, nem mascarada aos enfermeiros, porque estudos
recentes sobre o grau de satisfação dos beneficiários/utilizadores dos
serviços de saúde, colocam os enfermeiros como um dos grupos profissionais de saúde mais bem classificados.
Hoje, a tutela da saúde reconhece que os próximos ganhos em saúde
no SNS têm de passar inevitavelmente, por um novo paradigma assistencial virado para os cuidados primários de proximidade. Essa será uma
vertente, propicia às intervenções dos enfermeiros pelas suas competências profissionais em cuidados gerais e especializados, que o poder politico quer rentabilizar e potencializar a custos mais baixos.
Em que medida considera pertinente, no contexto atual, pugnar
pela defesa e valoração da profissão?
JC - Penso que nas respostas anteriores mencionei várias determinantes da profissão que pugnam pela defesa e valoração do enfermeiro, enquanto profissional imprescindível no SSP. Temos, também, no plano jurídico duas leis que nos regulam: o Regulamento do Exercício Profissional
dos Enfermeiros (REPE) e o Estatuto da Ordem dos Enfermeiros (EOE).
No mandato actual, estamos a criar condições para implementar um modelo de referência para o desenvolvimento da profissão - o Modelo de
Desenvolvimento Profissional (MDP), que implicará um período de exercício profissional tutelado, pós formação académica, com supervisão clinica, que certifique as competências profissionais necessárias para a
prestação de cuidados gerais, sendo atribuído pela OE, o título de Enfermeiro. Este modelo de referência permite ainda, que o enfermeiro após
dois anos de exercício profissional possa valorar as suas competências,
integrando-se num processo formativo e de certificação de competências
numa área clinica de especialização, com supervisão clinica especializada, sendo atribuído pela OE, o título de Enfermeiro Especialista.
Por último, apenas dizer que gostaria de ver a profissão melhor representada e defendida nas questões laborais e contratuais – remuneração
compatível com o grau académico, com o titulo profissional e com o nível
de responsabilidade e risco no quadro geral das restantes profissões.
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Centro de tratamento
de referência
inaugurado em Ovar
Liberdade XXI

A oferta de Tratamento de Dependências,
Desordens de Personalidade e comportamentos desviantes acaba de dar um significativo
salto qualitativo em Portugal. Recentemente
aberto, o Centro de Tratamento LIBERDADE
XXI, Licenciado pela ARS do Centro, elege
como objecto de atividade a prestação de cuidados de saúde não hospitalares, em regime
de Internamento e/ou Ambulatório, a indivíduos
que padeçam de problemáticas como a doença
da Adição nas suas mais diversificadas manifestações (Dependência Química, Alcoolismo,
Jogo Patológico, Sexo, Internet…), Distúrbios
Alimentares (Anorexia, Bulimia…), comportamentos desviantes (coléricos, cleptomaníacos,
automutilação…), outros transtornos disruptivos/emocionais (depressões, hipermania…),
Perturbações Obsessivo Compulsivas (POC)
ou duplos diagnósticos (bipolaridade, esquizofrenia…).
Tudo num ambiente de excelência, quer ao
nível das instalações físicas, quer no que respeita à arrojada aposta numa Equipa Multidisciplinar de referência.
Assim surge este projeto, cuja finalidade última consiste em salvar vidas humanas. Intervir
física, psíquica, psicológica e emocionalmente,
com base na abordagem holística deste problema, e que naturalmente remete também para a
necessidade de intervenção nos seios familiar,

profissional e amigos relevantes é parte da proposta da LIBERDADE XXI, um projeto de vida
para Carlos Ramos.
Sediado na região do Grande Porto, mais
propriamente Ovar, numa quinta de ambiente
paradisíaco e infra-estruturas consideradas de
luxo, o Centro reúne as condições de conforto e
paz para o sucesso de um Tratamento.
O projecto conta com uma Equipa Multidisciplinar, que acompanha diariamente os Pacientes e reúne um conjunto de Técnicos (Clínico/
Terapêutico) especializados e com um histórico
valiosíssimo de provas dadas (Médico de Clínica Geral, Neuropsicólogo, Psiquiatra, Psicopedagoga Licenciada em Psicologia,Psicologa
Clínica, Enfermeira, Terapeuta de Aconselhamento, Técnico de Intervenção). Em suma, uma
Equipa idónea, credível e profissional. O Centro
de Tratamento LIBERDADE XXI encontra-se
em processo de certificação nas entidades APCER (Certificação de qualidade); DGERT (Certificação para estabelecimento de ensino) e
EATA (Certificação da Associação Europeia de
Tratamento da Doença da Adição). Dependências esteve presente na sessão de divulgação
do Centro e entrevistou o Diretor Executivo Carlos Ramos.
Não pretendendo propriamente sobrelevar essa vertente, após uma visita às infra-

-estruturas da Liberdade XXI, é impossível
ficar indiferente…
Carlos Ramos (CR) – Partindo de um conceito lato, um Centro de Tratamento divide-se em
três estruturas base (física, pessoal e funcional)
e uma complementar (resposta na vertente humanista ás necessidades de um paciente em
Tratamento). Considero que, a nível de infra-estrutura estão reunidas todas as condições
de conforto quer no alojamento quer na alimentação, fruto da grandeza da propriedade e do
conceito de open space adotado (nada de enclausuramentos nem de outro tipo de estruturas
que contribuam para que a pessoa se sinta presa). Estamos conforme todas as exigências e
condições para quem padeça de mobilidade
reduzida e para qualquer outro adito que pretenda fazer tratamento Neste momento, temos
a Unidade Licenciada para 15 camas, tendo
ela, condições para ser expandida para 22 . O
Edifício divide-se em três pisos: o piso -1, considerado Zona Terapêutica (Sala de Grupo,
Sala de Silêncio/Trabalhos, Ginásio, WC de
apoio e acesso direto para o campo de Futebol.) O 0, considerada Zona de Alojamento (
Sala de Refeições, Sala de Estar, Cozinha, Hall
de Recepção, Suites, W.C´s suporte incluindo
mobilidade reduzida) e Zona Clínica/Terapêutica (Gabinete Médico e Gabinete Terapêutico) O
piso 1 está reservado aos serviços Administrativos, Executivos, Sala de Reuniões, Recepção e
SPA. No exterior, temos 6 mil metros quadrados
de área, com um maravilhoso relvado de futebol, onde os utentes poderão realizar diversas
atividades físicas e desportivas ao ar livre. A
aposta vai no sentido de potenciarmos um equilíbrio entre corpo e o Psico-Emocional sanos.
Temos ainda uma vasta área ajardinada e uma
zona de bosque.
Um espaço com esta excelência em termos físicos merecerá, certamente, uma
Equipa Técnica à altura…
CR – Claramente! Começo por enaltecer a
organização familiar, sustentáculo de todo este
projecto. A valorização da infra-estrutura é efectivamente importante, e ajuda na proporção que
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lhe é devida. Mas não é menos verdade que
tem a importância relativa à condição de locado. Assim sendo, a mais-valia para o sucesso
na ajuda de um adito está na proficiência de
uma Equipa idónea nos mais diversos âmbitos.
Também aqui fiz uma aposta significativa na
alta qualidade. Na Administração um elemento
com vasta experiência e profissionalismo. Na
Equipa Clinica somos compostos, orgulhando-me de não ter tido qualquer recusa, de colaboradores (Médico de Clínica Geral-Diretor Clínico, Médico Psiquiatra e Enfermeira), com vasta
experiência na área e respectivas provas dadas. Em relação à Equipa Terapêutica, tudo
acontece à mesma imagem e semelhança, isto
é, uma Psicopedagoga Clínica-Diretora Terapêutica, Psicóloga Clínica, Adiction Counseler e
Professor de Educação Física. Considerando
que a formação de quadros potencia o êxito e
promove o índice de sucesso, tenho também
um Responsável pela Formação Interna/Externa. No âmbito Interno considere-se uma ação
de atualização e formação constante dos quadros. No âmbito Externo objetiva-se o ministrar
ursos de Aconselhamento, Monitores, Intervenção em Crise, entre muitos outros tipos de
Workshops. Em suma, uma multiplicidade de
respostas que solidificam todo este projeto.
Mesmo assim, tendo a consciência e considerando não ter a plenitude de respostas às necessidades estabeleci convénios com Clínicas de outras
Especialidades, Cabeleireiro e Barbeiro, Health
Club e Hotel, sendo que estes dois últimos estão
mais direcionados para Regimes de Ambulatório
e ao ultimo acresce também a questão Familiar
em contexto de Terapia ou visita. Saliento que
existe como se pode verificar por esta complementaridade uma aposta firme na Imagem do Paciente como ferramenta importante para a construção da sua Auto-Estima. Em suma estou
munido de uma Equipa altamente profissional e
ética, que não se nega a esforços.Pessoalmente, eu, que atingi o topo de carreira enquanto
trabalhador por conta de outrem: cheguei a
Coordenador Terapêutico, resolvi com a minha
família considerar-mos ter surgido a oportunidade de “arrancar”. Mais uma vez reforço, fi-lo

rodeado de pessoas muito competentes, num
processo muito longo que durou nove meses
até se tornar realidade mas sempre apoiado por
esta Equipa, que tem sofrido mas também fomentado a união, revelando solidez e muito
profissionalismo. São profissionais que passaram pelas maiores adversidades que se possam imaginar na criação de uma Empresa mas
que estão cá! O Que torna a LIBERDADE XXI
pronta para “abrir a porta” aos Pacientes e fazer
o melhor possível, com o objetivo único de salvar
Vidas. E que dentro de pouco tempo, se passe a
mensagem ”…eu estou em Recuperação e fiz
Tratamento na LIBERDADE XXI.
Porquê LIBERDADE XXI?
CR – Desde logo, porque estamos no século
XXI e porque deixar de usar drogas é sinónimo
de Liberdade.
Ainda é possível inovar ao nível do Modelo Terapêutico adotado em contexto de CT?
CR – Efetivamente, o nosso Modelo de Intervenção é o Minnesota, comumente conhecido
com os 12 Passos dos AA/NA; Estão escritos há
muito tempo e se não foram reformulados é porque se sente que não existe essa necessidade. E,
efetivamente, dão resultado a milhões de pessoas em todo o Mundo. Transmitem-nos uma
nova forma de estar na vida. E se retirarmos a
palavra adição no primeiro passo, cingindo à sua
primeira parte “Admitimos que eramos impotentes, perdendo…”e todos os restantes 11 Passos
verificamos que estamos perante um novo Modo
de Vida para qualquer comum mortal. Não tem
que usar drogas, não tem que ter comportamentos destrutivos recorrentes, outras patologias de
cariz obsessivo compulsivo, transtornos disruptivos, não tem que ter distúrbios alimentares, não
tem que ter uma doença específica nem ser adito.
O problema é efetivamente Psico-Emocional, o
Programa Espiritual e, conseguindo pôlo em prática numa base diária, assim tornar-nos-emos seres humanos melhores, com maior facilidade em
lidar com problemas que nos causam sentimentos negativos, levantar a cabeça e falar assertivamente com quem quer que seja, não ir com me-
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dos mas antes com autenticidade e confiança.
Nós temos este Programa, e sendo que cada individuo tem uma história única e pessoal, a diferenciação no Tratamento prende-se com Psicoterapias adequadas, Trabalhos Específicos
apropriados e a atribuição de um Conselheiro
Focal, sendo critério para a focalização a relação
por parte do Paciente/Conselheiro (através de
uma aposta na empatia por parte Paciente ) Isto
tem que ser cultivado nos primeiros dias para que
o Paciente parta mais facilmente para o princípio
da honestidade e revele o que realmente lhe vai
na alma. Saliente-se a flexibilidade desta decisão,
tendo como princípio elementar, o trabalho de
uma Equipa. Enquanto Equipa que congrega experiências diversas, também inovámos e inovamos, em Trabalhos Terapêuticos e outras Formações específicas que intervêm sobre desordens
de personalidade, visões destorcidas e alinhamentos cognitivos deturpados. Recorremos muito
à Terapia Racional e Emotiva (TRE), Gestalt, vertente Humanista e Sistémica. Somente a nível da
TRE esclarece-se que a pessoa sente em conformidade com o que pensa, assim alterando cognitivamente pode com mais facilidade atingir a tranquilidade e a Paz de Espirito, do ponto de vista
Emocional, que tanto ambiciona.
Vão receber qualquer tipo de utente, independentemente da idade ou do facto de
apresentar Duplo Diagnóstico?
CR – Sim, temos capacidade de resposta para
praticamente todo o tipo de Diagnóstico, excetuando duas situações: o Paciente que revele elevado Síndrome de Privação. Aquando da entre-
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vista Clínica de Admissão este Paciente será
encaminhado para uma Clínica de desintoxicação. Após a feitura da mesma, estão reunidas as
condições para a Admissão. Aceita-se que entre
com algum síndrome de privação, mas uma coisa
mínima, autorizado pelo Diretor Clínico. Relativamente aos Duplos Diagnósticos, o Psiquiatra
Cognitivo Comportamental assume a exclusividade desses casos, avaliando-os e auxiliado, no
seio da Equipa Terapêutica, pela Diretora Terapêutica, podendo registar-se também uma não
Admissão e o respetivo encaminhamento para
Unidades de foro Psiquiátrico.
Não temos que recuar muito tempo para recordarmos tempos em que a abertura de um
Centro de Tratamento era realizada quase em
segredo face ao estigma criado em torno da
mesma… Hoje, assistimos a uma sessão de
inauguração, preenchida por um programa
de cariz técnico, em que marcam presença
diversos convidados da região… Que importância atribuem ao meio envolvente a esta
Estrutura?
CR – Recorrendo ao contexto histórico desta
casa, os antigos donos decidiram alienar-se da
mesma numa altura em que eu procurava um
espaço que reunisse as condições físicas ideais
para a construção de um Centro de Tratamento.
O facto é fomos passando uma mensagem clara e pragmática aos vizinhos desta casa e ninguém levantou “barreiras”. As pessoas acabaram por perceber que isto nunca seria uma
espécie de bairro de uso mas sim um Centro de
Tratamento que, quiçá, poderá dar uma oportunidade a um hipotético familiar ou alguém diretamente ligada aos vizinhos. E devo acrescentar que só tenho tido incentivos à prossecução
desta missão.
Em que medida será importante a inserção desta estrutura no meio envolvente e
na micro sociedade que com ela coabitará?
CR –Em relação ao meio envolvente, acho de
grande relevo a implantação de uma Empresa
considerada de referência. É sempre uma mais-valia a criação de postos de trabalho, Estruturas

e produto de qualidade que com certeza enriquecerá a Região. Sendo que acresce o fato de se
tentar diminuir um flagelo social, o que mais reforça a sua importância. O Tratamento não é mais
do que reaprender a viver sem usar drogas ou
outras patologias destrutivas. Importante é que
todos tenham a consciência de que continuam a
viver em Tratamento e que depois terão que dar
continuidade a essa vivência. Não há qualquer
janela de tempo em que a vida deixa de existir.
Em relação ao dia de hoje, mais do que uma inauguração, uma vez que não foi ainda emitido o alvará - a ARS do Centro esteve cá anteontem e
considerou a LIBERDADE XXI um Centro de Tratamento de referência, numa ação destinada a
certificar o espaço, a Equipa e o modus operandi
nas áreas Administrativa/Executiva, Clínica/Terapêutica – a intenção é fazer um dia aberto a profissionais. Temos muitos profissionais de saúde
convidados que pretendemos sensibilizar para a
Doença da Adição.
Face aos constrangimentos económicos
e financeiros que o país atravessa este parece ser um desafio, no mínimo, arrojado…
CR – É verdade!… mas não é menos verdade que, em termos estatísticos, os consumos
de drogas ora dão alguma diminuição, ora revelam algum crescimento. Este é um dos grandes
problemas sociais mundiais. Mais ainda; esta
problemática não só afeta o Paciente bem
como todo aquele núcleo social pois trata-se de
uma doença de cariz Biopsicossocial. Também

as pessoas que rodeiam o dependente adoecem pois não conseguem ser indiferentes. E
isso dita que sejam imperativos Centros de Tratamento como este que respondam a uma necessidade premente. No nosso caso estamos
sediados na Região do Grande Porto. Por opção pessoal, ou abria um Centro e fazia uma
aposta alta na qualidade a todos os níveis, desde a funcionalidade às infra-estruturas passando pela Equipa, ou não abria. Se é arrojado?…
ok! Mas este Centro não tem apenas capacidade de resposta para Toxicodependências e Alcoolismo, Workaholic, Bulimia, Anorexia, Depressão, Jogo Patológico, mais uma panóplia
de outras manifestações da Adição, como a Internet ou o Sexo, etc… A verdade é que no projeto de viabilidade financeira e mais propriamente a análise do mapa SWOT que apresentei
na candidatura ao IAPMEI constatava que a
crise, apesar de uma ameaça, pode ser encarada como uma oportunidade. Tendencialmente,
é latente que a população deprima e recorra a
“escapes”. Muitos deles o foro Aditivo e destrutivo. Assim o Modelo Minnesota assume o papel de solução para os mais diversos problemas que destroem a auto-estima fruto de uma
crise com a qual vivemos e, mesmo no âmbito
dos 12 Passos, temos trabalhos muito vocacionados para a Depressão, e/ou outras manifestações.
Isto implica, entende-se, um sistema de
referenciação alargado em que, além dos
protocolos e contactos com as ARS, outros
profissionais possam diagnosticar indicações em utentes para um Centro de Tratamento como este…
CR – Isso começa já hoje, neste dia aberto
para profissionais. O nosso site, é extremamente esclarecedor, está pronto e estará online a
partir da data de concessão do alvará. É interativo, tem questionários para Familiares ou para
potenciais Pacientes que assim se esclarecerão relativamente aos tipos de usos, abusos,
distúrbios, dependências ou outras problemáticas. Esta “ferramenta” pode ser utilizada para
um pré-diagnóstico, relativamente ao risco e à
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pertinência de um contacto à LIBERDADE XXI. É Filosofia e ponto de honra da nossa Intervenção desde o primeiro instante, contextualizar a Família na solução do
problema, sendo que esta também terá a ajuda necessária para o reatar da funcionalidade Familiar. No nosso
conteúdo, que revelamos quem Somos, como é composta a Equipa, que tipo de resposta oferecemos entre o
Tratamento Residencial e o Ambulatório, os timings, etc.
Temos diversas modalidades, sendo que o Tratamento
Tipo é de 12 semanas, o Tratamento de prevenção da
recaída é de duas ou quatro e o Tratamento de recaída,
para alguém que já tenha feito um modelo, é de seis ou
oito. Em relação aos Regimes de Ambulatório serão de
24 ou 36 Semanas, podendo ainda haver um Ambulatório de 12 Semanas para consolidação do Tratamento de
Primária. Para terminar, afirmo que o acompanhamento
é de 52 Semanas sendo que o remanescente aos supracitados Regimes é gratuito.
Para além do Ministério da Saúde, via ARS, terão
protocolos ou convenções com outras entidades?
CR – Procurámos uma multiplicidade de convenções.
Primeiro, como Médias e Grandes Empresas, através de
ações de divulgação que as visam sensibilizar a médio e
longo prazo com o intuito de protocolar cama convencionada para colaboradores que necessitem de Tratamento.
Temos igualmente em curso Protocolos com Instituições
Bancárias que visam a concessão de empréstimos a Famílias necessitadas a taxas de juro ajustadas a cuidados
de Saúde Primários, para que se agilize a estas a possibilidade de tratar o respetivo Familiar. Ainda com Instituições Bancárias, objetivamos também a convenção de
camas para respetivos colaboradores. Estamos a trabalhar no sentido de divulgar, promovendo visitas, através
dos CRI´s de Santa Maria da Feira e Aveiro.
Para terminar, e dando ênfase a toda a qualidade deste projeto, temos em curso a elaboração de dossiers:
ERS (Entidade Reguladora de Saúde)- Credenciação;
APCER (Associação Portuguesa de Certificação)- Certificação de Qualidade; DGERT (Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho)- Obbjetivo Credenciação
em Formação e EATA (European Association for Transactional Analysis)- Certificação das Comunidades Terapêuticas Europeias.
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Um Ex-Militar, Carlos
Ramos, e a sua mãe, Maria Alice, puseram mãos à
obra e formaram, nas suas
vidas, uma sociedade dando origem à LIBERDADE
XXI. Com uma história de
vida preenchida por situações adversas, tal como
outras tantas Famílias, resolveram agregar esforços
e lutarem “lado a lado”
para a criação de criar um projecto sólido. Projeto esse que objectiva contribuir para “o
combate” a um dos maiores flagelos da actualidade. Esta ideia surge fruto de um principio
elementar que nos remete para o conceito de Família como célula base da sociedade,
reunindo esforços, saliente-se com o apoio incondicional do “patriarca”, José Ramos, a
surgiu e construi-se este Projeto. Objetivamos, enquanto estrutura, o praticar deste mesmo Principio/Filosofia, numa multiplicidade de Familias disfuncionais, destroçadas e com
vidas destroçastes, fruto de pessoas próximas padecerem desta Doença (consumo de
drogas, álcool, entre outros comportamentos aditivos)
Para si, enquanto mãe, ver o seu filho encabeçar um Projeto como este, após
a condução de uma vida diametralmente oposta colocando a sua experiência e
Formação Técnica ao serviço de outros. O que representa para si este salto?
Maria Alice (MA) – É antes de mais um grande passo. Foi a sua força e querer que o
levou a este caminho, em que eu e o pai sempre o apoiámos de todas as maneiras: moral, emocional, física e financeiramente; nunca deixámos de o acompanhar!
Isto também parece significar que, por mais contrariedades que um adito sofra
ao longo da vida, é sempre possível a recuperação e o sucesso…
MA – Sem dúvida é de extrema importância. Como anteriormente já referi, e enfatizo,
defendo que a Estrutura Familiar é de vital importância considerando que o Doente causa graves problemas a ele próprio e ao seu núcleo, pois também todos eles “adoecem e
sofrem”. Mas assim como a Família o próprio fazem parte do problema, a mais valia que
existe é o facto de também neles estar a solução. Muitas vezes, quase sempre, a Família,
por medo, por vergonha ou até mesmo por ignorância, tem uma atitude facilitadora do
processo. É aqui que nós aparecemos! Em auxilio de todos sensibilizamos a Família e o
Paciente contextualizando-os na solução, daquilo que até à data era um problema grave.
Ninguém tem que sentir vergonha de os acompanhar, até porque o problema de que
padecem nem sequer é contagioso. Assim está dado o primeiro grande passo. O segundo é a reeducação da Família no intuito de ter uma atitude de amor firme condicionando
o Paciente a querer tratar-se. Este processo é conjunto, isto é, todos se tratam com a
respectiva amplitude no sentido do retorno das relações, qualidade de vida, bem estar e
responsabilização inerentes à conduta de um novo modo de vida. Saliento ainda a importância de amigos íntimos e/ou entidades patronais no desenrolar deste processo. Em
suma a Doença existe, está dentro da pessoa, mas com ajuda poder-se-á superar, visto
a solução também se encontrar no seu interior. O sucesso implica que a doença embora
crónica seja desactivada, e se recupere a Tranquilidade e Paz de Espirito que todos procuram. Termino afirmando peremptoriamente: “É POSSIVEL RECUPERAR”.
Alguma vez pensou desistir durante este percurso?
MA – Não! Nunca!!! É verdade que houve uma imensidão de adversidades ao longo de
todo este processo, e que nos desgastou imenso enquanto Família, mas eu sempre tive
fé e acreditei. Nós mereciamo-lo!
Este é para si um fim ou um novo começo?
MA – Para mim, trata-se de um novo começo na nossa vida, principalmente na do meu
filho, com grande força, grande coragem e muita luta. Sinto que ele teve a necessidade
de colocar à prova o que realmente era, algo que, confesso, desconhecíamos. Embora
sempre lhe tenhamos reconhecido enormes potencialidades, surpreendeu-nos muito positivamente porque deu mostras de grande força e superação de sacrifícios, até porque
numa fase inicial, o processo teve retrocessos atrás de retrocessos.
À data da publicação deste numero, refiro que o Alvará Nº 1 UPST-ICT/2013 foi concedido pela ARS Centro (Ministério da Saúde).
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“Muito mais do que
um desporto, um exemplo
de Comunidade”
Prevenção e Desporto

Com mais de oito décadas de história, o Guifões Sport Clube (GSC)
distingue-se no Basquetebol. Actualmente, as camadas jovens juntam
diariamente cerca de 300 atletas, todos eles federados. A aposta e apoio
ao desporto juvenil tem sido uma aposta ganha da autarquia Matosinhense, pois mais do que um desporto, disciplina-se para a vida numa prática
de estilos de vida saudável onde os jovens dão asas à sua imaginação,
usando a competição desportiva como diversão e alegria.
Manuel Albano assumiu a direcção do clube em Julho de 2012, confessando que é um novo desafio rumo a um sonho colectivo: tornar o Clube
numa Escola de Basquetebol.
O GSC resiste desde 1931. Hoje, bem perto dos 82 anos tem o
basquetebol como modalidade principal. Qual o segredo desta
resiliência?
Manuel Albano (MA) – Estamos quase com 100 anos, fomos fundados
no dia 25 de Abril de 1931, algo que é significativo, pois acabamos por
‘antecipar’ a Revolução. Foi um prenúncio bom. O 25 de Abril é uma marca. É uma referência, queremos manter e queremos defender pelo menos
esse espaço de liberdade, é essa a postura do clube.
São quase 300 miúdos distribuídos por vários escalões, a treinar
em simultâneo. Qual a dinâmica diariamente destes desportistas?
MA – Diariamente temos pavilhões cheios: à semana, a partir das seis
e meia e ao fim de semana temos as competições. Todos/as os/as nossos/as atletas são federados, todos/as têm seguro desportivo associado
à sua prática. Não facilitamos no ponto de vista, quer da segurança, quer
da garantia que lhe está associada. Quanto aos escalões temos o minibasquete, que vai desde os Baby’s (4 anos) até aos Sub 12 (11, 12 anos),
e a partir daqui desde os Sub 14, até aos/às Seniores, quer no feminino
quer no masculino, estes, dividem-se pelo Pavilhão do GSC e pelo Pavilhão Municipal, que nos é cedido a título gratuito pela Câmara Municipal
de Matosinhos – a Matosinhos Sport, no apoio ao desporto e à prática
desportiva. É um apoio muito importante para nós.
A imagem de marca do GSC é o Basquetebol?
MA – Sim. Essa imagem é muito importante e é isso que nos distingue. O Guifões é um clube exclusivamente de Basquetebol. O Basquetebol é o seu ‘core business’ e queremos proporcionar objectivamente
esta capacidade. O facto de termos excelentes atletas é uma forma
também de encararmos o desporto como uma forma de prevenção de
outras situações de marginalidade social ou que possam conduzir a
situações análogas, do ponto de vista da convivência social e da sua
segurança, porque além do Basquetebol enquanto prática desportiva,
temos também a componente educativa que é feita pelos/as treinadores/as que temos. Temos a sorte de contar com um excelente corpo
técnico com habilitações para isso, aliás, muitos deles são pedagogos,

e portanto, incutem essa formação humana também nos atletas e nessa disponibilidade do estar, do ser, do dar e, não apenas a técnica
basquetebolista. Saber jogar basquetebol não se circunscreve apenas
à prática desportiva. O projecto é muito mais do que isso. É um projecto amplo, que visa fazer a diferença pela prática desportiva, fazer a
diferença na sociedade, fazer a diferença na formação e objectivamente na prevenção de todos os comportamentos desviantes passíveis de
acontecer. Por isso não me canso de repetir que o investimento feito
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“O nosso grande projecto e também sonho é tornarmo-nos uma Escola
de Basquetebol, com toda as suas envolventes desde a parte curricular
à parte desportiva, mas é um sonho e, portanto, enquanto não é
possível realizá-lo, o ‘sonho comanda a vida’ e comanda também a
nossa vontade e estes miúdos.”

no desporto é com retorno garantido para a Sociedade, pois investe na
prevenção, que fica muito mais «barato», do que o investimento que a
seguir se tem que realizar na «cura». É por isso que lutamos todos os
dias, e é por isso que consideramos que os apoios não podem deixar
de existir, pois só através da prevenção conseguiremos, ter uma sociedade mais construtiva e activa.
É também uma via de inserção social e também de inserção num
colectivo desportivo. Trata-se de uma formação contínua?
MA – O Basquetebol ao contrário de muitas outras modalidades,

Campanha telha solidária
O temporal que assolou o país, causou estragos muitos significativos
na cobertura do velhinho Pavilhão Engº António Maia. Os prejuízos
que não estão ainda quantificados, mas que ascendem a milhares
de Euros, obrigaram ao encerramento do Pavilhão e consequentemente ao cancelamento de todas as atividades que diariamente ali
se realizam.
Os Jovens esperam a nossa solidariedade. Vamos todos contribuir para ”O desporto solidário”
Contribua através do NIB: 0079 0000 12954218102 37

sem qualquer desprestígio, pelo facto de só ser jogado efectivamente em equipa e em partilha da sua dinâmica desportiva, permite
a criação dessa assumpção, ou seja, que o todo é mais valioso que
o individual. É evidente que há sempre alguém que se destaca
mais, mas mesmo esses que se destacam mais percebem rapidamente que não conseguem fazer nada sozinhos quando estão dentro de campo. Assim, cultiva-se essa forma de estar, e é uma forma
de estar na vida, do ponto de vista que o dar e o receber significam
também esta construção da identidade pessoal de cada um/a dos/
as atletas. Logo, é uma forma de inserção social quer no meio onde
estamos, quer também num espaço mais lato e, portanto é isto que
pretendemos, que o desporto funcione como uma via complementar
ao espaço educativo, seja ele da escola, ou da família. Queremos
ser um ‘braço armado’ quer da escola, quer da família, na colaboração com a construção de cidadãos/ãs responsáveis. Este é o nosso
grande objectivo e aquilo por que pugnamos todos os dias.
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Madeira: smartshops

Região Autónoma da Madeira
já sente efeitos da legislação
sobre smart drugs
Foi em 2008 que a Região Autónoma da Madeira
viu abrir a primeira smartshop. Até outubro de
2012, mês em que entrou em vigor o primeiro
decreto legislativo que proíbe o comércio das
substâncias designadas como “euforizantes legais” ou “legal highs”, ainda abriram mais 5 lojas, que contribuiriam para a emergência de
uma nova preocupação sanitária e política na
região, face ao crescente número de entradas
nas urgências e internamentos relacionados
com o consumo deste tipo de substâncias.
Contas feitas, só a Casa de Saúde São João de
Deus gastou cerca de 195 mil euros no ano 2012
com 206 doentes internados devido ao consumo de legal highs. Já as entradas no serviço de
urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça representaram gastos na ordem dos 70 mil euros.
De salientar que, entre em 2012, foram 290 os
episódios de urgência registados naquela unidade hospitalar e que a média mensal, quer de
urgências quer de internamentos diminuíram
significativamente a partir de outubro, data da
entrada em vigor do decreto de lei sobre a venda de euforizantes legais.
Também não será alheio a este sucesso a promoção de campanhas de prevenção nos vários
contextos da comunidade, desde as escolas ao
meio laboral, desportivo, social e religioso. Só
entre setembro e dezembro de 2012 foram realizadas campanhas que atingiram cerca de
2500 pessoas, enquanto as ações específicas
sobre estas drogas chegaram a 3 mil habitantes
ao longo do ano.
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Autoridade apreendeu 217 embalagens da droga considerada legal, no valor de 924 euros

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) instaurou
um processo crime contra a smartshop, em Beja, que terá vendido substâncias psicoativas a três adolescentes entre os 13 e os 15 anos. As jovens receberam tratamento hospitalar na última sexta-feira depois de terem consumido um produto vendido como fertilizante, que lhes provocou
agonia e sintomas de psicose. (…)
Fonte: Correio da Manhã, pp. 33

Proibição de Venda de álcool a menores de
18 anos vai avançar
Proposta de legislação da Saúde e da Administração Interna vai ser debatida “dentro em breve” em Conselho de Ministros, diz o secretário de Estado Leal da Costa. Medida poderá ter a oposição do CDS
Fonte: Público, pp. 01

Entregas ao domicílio
para salvar ‘smartshops’

verno, até ao dia 28 de fevereiro 2013” lê-se no mural de Facebook de

Lojas. Prestes a verem a sua atividade ilegalizada,
as lojas estão a vender ao desbarato: algumas promoções chegam aos 60%

telefone que nós entregamos em casa.” (…)

Com o arranque da lei que proíbe a venda das chamadas drogas legais

uma das principais lojas de Lisboa. Sob o lema “liberta a tua mente”, a
smartshop garante ainda entregas ao domicílio nos dias mais chuvosos.
“Com este tempo, deixa-te ficar no conforto do lar. Faz o teu pedido por

INSPEÇÕES
Mais fiscalizações nos últimos dois anos

– prevista para entrar em vigor já a partir de fevereiro – várias smartshops

Desde 2011, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

do País estão a fazer promoções sobre os produtos incluídos na lista de

(ASAE) fiscalizou um total de 159 smartshops, tendo instaurado oito pro-

substâncias proibidas pelas novas regras. Preços baixos, descontos que

cessos-crime e 88 contraordenações, que resultaram na detenção de

chegam aos 60%, facilidades nos pagamentos e entregas ao domicílio

duas pessoas. O balanço operacional das autoridades quantifica ainda

são as estratégias possíveis de quem investiu e tenta agora minimizar os

mais de 74 mil produtos apreendidos, entre fertilizantes incensos e outros

prejuízos.

produtos, que poderiam render mais de 900 mil euros.

“Está em vigor a campanha Freemind Fresh – megadescontos de in-

Fonte: Diário de Notícias, pp. 34

Padre acusado de burlar
o Estado

terapêutica João Guilherme, que dirige, recebendo 720 euros por mês

MP investiga Centro do Cónego de Abrantes, acusado de criar ‘utentes fantasma’ para defraudar a
Saúde e a Segurança Social.

está sob alçada do Centro Interparoquial de Abrantes – que tem ainda

Corpo da Notícia: O Ministério Público de Abrantes está a investigar
duas denúncias de fraude ao Ministério da Saúde e à Segurança Social
nas
instituições geridas pelo cónego José Graça, em Abrantes. Este diz-

pelo internamento de dezenas de pessoas que já abandonaram tratamento e nalguns casos até já morreram. Este centro de desintoxicação
três apartamentos de reinserção de toxicodependentes e alcoólicos na
região cujo responsável é o sacerdote.
Os esquemas «fraudulentos» para garantir o financiamento das instituições do Centro Interparoquial são detalhados ao pormenor nas queixas, recebidas este mês e em Dezembro passado, pelo Ministério Públi-

-se surpreendido com as queixas e nega qualquer esquema para de-

co de Abrantes e pelo Departamento Central de Investigação e Acção

fraudar o Estado.

Penal.

O cónego é acusado de manter ‘utentes fantasma’ na comunidade

Fonte: SOL, pp. 20/21
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Professores podem prevenir o
consumo de drogas nos jovens
“A droga e a escola” foi o tema dirigido a professores, diretores de escolas e psicólogos, que abordaram as várias substâncias e analisaram formas de
prevenção, onde os professores assumem um papel
preponderante
Periodicidade: Semanal
Temática: Saúde

Na sessão realizada no Auditório Municipal e organizada pela ComisInformação Geral
Classe:
Dimensão: 570
são de Proteção de Crianças e Jovens CCPCJ Lucinda Delgado presiRegional
S/Cor
Âmbito:
Imagem:
dente da (CPCJ) salientou o âmbito do evento pelas “situações que exisTiragem:
3000
Página (s): 4
tem na nossa Comunidade”, realçando “hoje fala-se mais porque as
pessoas também denunciam e estão mais atentas às situações.” (…)
(…) A importância da proximidade
As técnicas lembram que estão disponíveis para se deslocarem às escolas, para um acompanhamento mais aprofundado das situações. “Vamos tentar motivar os professores a ficarem curiosos para conhecerem os
nossos programas de intervenção continuados porque como a ciência
nos mostra, a prevenção só funciona se for implementada de uma forma
profunda e continuada.(…)”
(…) “Não existem drogas leves e pesadas, todas viciam”
Desmistificando a ideia de que determinadas drogas são “leves” face a
outras, Gisela Cardoso sublinhou: “não existem drogas leves, nem pesadas, todas viciam, todas são prejudiciais”, chamando a atenção para os
novos padrões de consumo: substâncias como instrumentos que atuam
como facilitadoras de ânimo; contexto grupal de fim de semana; sujeitos
que iniciam os consumos muito cedo; adolescentes com vidas estruturadas; convivem com a família; uso social da substância.
Para Paula Freitas, “a escola é o espaço ideal para detetar precocemente possíveis fatores de risco, pois é por lá que todos passam no período mais importante na formação de uma pessoa”.
Fonte: Mais Semanário, pp. 4

Pais preocupados
com encontros dos
filhos através da Net

Portáteis
possibilitaram
acesso à Internet a 66 das
crianças portuguesas revela
estudo internacional

Corpo da Notícia: Pornografia, imagens de violência, contactos de estranhos, referências
a drogas e álcool, e imagens de pessoas a abusar de crianças são apenas
alguns dos conteúdos que crianças e jovens identificam como incómodos na Internet. As respostas de mil crianças portuguesas estão incluídas no inquérito europeu EU Kids Online e são divulgadas hoje por investigadores da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de
Lisboa.
(…) Nos testemunhos há relatos sobre estranhos que entraram em contacto com os filhos e que lhes pediram a morada. Um dos pais conta que a
filha de 16 anos conheceu um homem na Internet e que o convidou a ir lá
a casa.
(…)Outros depoimentos dos pais relacionam se com mensagens desagradáveis enviadas por colegas aos filhos, conversas perturbadoras com
estranhos, visualização de vídeos chocantes e fotografias de filhos divulgadas em sites com comentários negativos.
Já as crianças, quando questionadas sobre o que é que poderia incomodar alguém da idade deles na Internet responderam: “Enviar insultos, contar mentiras sobre outras pessoas, sites com coisas feias, com imagens
chocantes”, disse uma menina de 12 anos. Outra rapariga de 15 anos escreveu: “Fazer troça de alguém criando sites e usando o YouTube para
gozar”. (…)
Fonte: Público, pp. 01/10

PSP de S. João da Madeira esclarece

Pais e alunos preocupados com as smartshops
Vários encarregados de educação e alunos têm pedido informação junto da PSP de S. João da Madeira relativamente
a uma realidade que tem preocupado vários especialistas, quanto ao aumento das chamadas smartshops, lojas que vendem produtos relaxantes, psicoactivos e alucinogénicos. O Governo prepara-se para limitar a venda de drogas legais e
exigir período de teste, antes de serem colocadas no mercado. O consumo de “drogas legais” já causou várias mortes em
Portugal.
Fonte: O Regional, pp. 10
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Por venta de alcohol fuera de horario,
música alta y otras violaciones, Interior y Policía cerraría 199 negocios
del Cibao

El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, advirtió hoy que
199 negocios en 11 provincias del Cibao podrían ser cerrados temporalmente si reinciden en operar incurriendo en distintas violaciones que
atentan contra la tranquilidad de la ciudadanía.
Fadul informó que en este mes esos negocios ya fueron notiﬁcados y
que dentro de las faltas veriﬁcadas ﬁguran violación del horario para la
venta de alcohol, obstrucción de las vías públicas, música con altos decibeles, esceniﬁcación de riñas, presencia de menores y porte de armas de
fuego.
Señaló que en la ciudad de Santiago se previnieron 83 negocios, 18 en
Puerto Plata, 18 en Nagua, 14 en Moca, 9 en Samaná. Mientras que en la
provincia en Hermanas Mirabal (Salcedo) fueron notiﬁcado 10, y otros 10
en San Francisco de Macorís.
También fueron notiﬁcados 12 centros de expendio de alcohol en La
Vega, 6 en Sánchez Ramírez, 5 en Monseñor Nouel (Bonao), 5 en Mao
(Valverde) y dos en Santiago Rodríguez.
Fonte: hoy republica dominicana
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El joven ahogado en Sant Antoni tenía
una alta cantidad de alcohol en su
sangre

Los análisis del Instituto de Toxicología demostraron que tenía 2 gramos de alcohol por litro de sangre
Alejandro Benito, el joven argentino que fue encontrado ﬂotando en las
aguas de la playa de s’Arenal de Sant Antoni el pasado 27 de agosto,
había consumido bastante alcohol la noche del fatal suceso.
Así al menos lo conﬁrman los resultados ofrecidos por el Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona a los agentes de Eivissa que están
llevando a cabo la investigación sobre lo que sucedió aquella noche.
Según fuentes de esta misma investigación el análisis realizado a distintas muestras del tejido del cuerpo del fallecido han arrojado que el joven de 27 años tenía 2 gramos de alcohol por litro de sangre. Una cantidad muy superior a la que está permitida, por ejemplo, por la Dirección
General de Tráﬁco para poder circular sin ser detenido y que es de un
máximo de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre.
Fonte: ultima hora ibiza

Detectan venta ilegal de alcohol

Aumenta el consumo de drogas sintéticas en países andinos
BOGOTÁ, feb. 4 (UPI) -- El Estudio Epidemiológico Andino sobre Consumo de Drogas advierte que se incrementó el consumo de la cocaína, el
hachís y las drogas sintéticas.
Según este estudio, en el último año, 15 de cada 100 universitarios en
el país probó la marihuana convirtiendo a Colombia es el país donde más
se consume esta droga con 15,2%, seguido de Ecuador con el 8,8%, Perú
con el 4,2% y Bolivia con el 3,6%. Las cifras provienen del segundo Estudio Epidemiológico Andino sobre Consumo de Drogas.

Carabineros detectó un punto de expendio ilegal de alcoholes, incautando más de $ 1 millón en licores.
El hecho se registró durante la madrugada de ayer, cuando funcionarios policiales llegaron hasta el local nocturno Copacabana, ubicado en
Avenida España cercano a calle Errázuriz, en Punta Arenas. Se señaló
que el establecimiento atendía sin patente y que el propietario vendía,
además, alcohol por una puerta lateral. Junto a botellas de pisco y ron, se
decomisaron más de 160 cervezas y bebidas. El dueño del recinto quedó
con citación al Juzgado de Policía Local.
Fonte: el pinguinlo

Este fue realizado por la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que
interrogó a 22.389 estudiantes universitarios de entre 18 y 24 años. Los
datos fueron presentados por el representante de la Comisión Interamericana del Control del Abuso de Drogas (CICAD), Juan Carlos Araneda,
quien señaló que se incrementó en el consumo.
Especialmente de cocaína, el hachís y las drogas sintéticas, pero disminuyó el consumo de drogas inhalables como disolventes químicos y
pegamento. La investigación forma parte de una estrategia andina para la
prevención, tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas que comprende acciones hasta el 2019, señaló Caracol Rado.
Fonte: UPI Colombia
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de metadona até um máximo de 30 mg/dia; contudo a buprenorfina pode precipitar uma síndrome de privação. Ajuste da posologia e manutenção: a posologia deve ser progressivamente aumentada, dependendo da necessidade de cada
doente; a dose diária máxima não deve ser superior a 16 mg. A posologia é titulada de acordo com a reavaliação do estado clínico e situação global do doente. Recomenda-se uma prescrição diária de buprenorfina, particularmente durante
a fase de iniciação. Em seguida, após estabilização, pode dar-se ao doente um quantidade de medicamento suficiente para vários dias de tratamento. Contudo, recomenda-se que a quantidade de medicamento dispensada se limite, no
máximo, a 7 dias. Redução da posologia e suspensão do tratamento: após um período satisfatório de estabilização e se o doente concordar, a posologia de buprenorfina pode ser gradualmente reduzida; em alguns casos favoráveis, o
tratamento pode ser interrompido. A disponibilidade dos comprimidos sublinguais nas doses de 0,4 mg, 3mg e 8 mg, respectivamente, permite efectuar uma titulação decrescente da posologia.Os doentes devem ser mantidos sob vigilância
após a suspensão do tratamento com buprenorfina devido ao potencial de recaídas. Contra-indicações: Hipersensibilidade à buprenorfina ou a qualquer dos excipientes. Crianças com idade inferior a 15 anos. Insuficiência respiratória
grave. Insuficiência hepática grave. Alcoolismo agudo ou delirium tremens. Efeitos indesejáveis: O aparecimento de efeitos secundários depende do limiar de tolerância do doente, que é mais elevado nos toxicodependentes do que na
população em geral. O quadro 1 inclui efeitos indesejáveis durante os ensaios clínicos. Quadro 1: Efeitos Indesejáveis Relacionados com o Tratamento Notificados por Sistema Orgânico Muito frequentes (>1/10); Frequentes (>
1/100, <1/10); Pouco frequentes (>1/1.000, <1/100); Raros (>1/10.000, <1/1.000); Muito Raros (<1/10.000) incluindo notificações isoladas (CIOMS III) Perturbações do foro psiquiátrico Raras Alucinações Doenças do sistema nervoso
Frequentes Insónia, cefaleias, desmaio, tonturas Vasculopatias Frequentes Hipotensão ortostática Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino Raras Depressão respiratória Doenças gastrointestinais Frequentes Obstipação,
náuseas, vómitos Perturbações gerais e alterações no local de administração Frequentes Astenia, sonolência, sudorese Outros efeitos indesejáveis notificados durante o período de pós-comercialização: Doenças do sistema
imunitário Reacções de hipersensibilidade tais como rash, urticária, prurido, broncoespasmo, edema angioneurótico, choque anafilático. Afecções hepatobiliares: Em condições normais de utilização: raros aumentos das transaminases
e hepatite ictérica que geralmente se resolvem favoravelmente Em caso de utilização incorrecta por via IV, hepatite aguda potencialmente grave Afecções dos tecidos cutâneos e subcutâneos: Em caso de utilização incorrecta por via IV:
reacções locais, por vezes sépticas Em doentes que apresentam toxicodependência marcada, a administração inicial de buprenorfina pode provocar em efeito de privação semelhante ao associado à naloxona. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
DISPONÍVEIS A PEDIDO

