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Há um mês atrás, Dependências elegia como
tema de capa uma entrevista ao Delegado do
Governo Espanhol para o Plano Nacional sobre Drogas, em que Francisco Babín afirmava que “a prevenção é uma ciência com validação científica”. Coincidindo no tempo,
mas com raízes que remontam à instalação
da tão propalada crise económica e financeira no país, contagiou-se a qualquer estrutura
de cúpula ou de base afecta ao ministério da
saúde português um discurso de defesa intransigente da aposta na prevenção. Os argumentos são válidos, desde que o eixo seja desenvolvido com base na sustentação da evidência produzida, que até já nem é rara, ao
contrário de tempos idos em que o argumento passava por uma espécie de mensagem do
tipo: não faças isto porque faz mal… Mas afirmam ainda os responsáveis políticos e profissionais da saúde que a prevenção assume
ainda o desígnio de minimizar futuros gastos em cuidados assistenciais, como de promover uma espécie de escudo protector em
torno de uma sociedade cujo acesso à saúde,
pode ler-se nesta edição de Dependências
através das sempre sábias palavras de António Arnaut, se reserva cada vez mais aos possuidores de capital.
E por que se fala em prevenção, decidi recordar e partilhar com os leitores de Dependências uma carta de Abraham Lincoln, dirigida ao professor do seu filho, que considero
um verdadeiro hino à prevenção, à redução
de riscos, à dissuasão e ao que mais quisermos de positivo… No século XIX, como hoje,
os grandes planos fazem-se da simplificação
das ideias mais complexas…
“Caro professor, ele terá de aprender que
nem todos os homens são justos, nem todos
são verdadeiros, mas por favor diga-lhe que,
para cada vilão há um herói, para cada egoísta, há um líder dedicado.
Ensine-o, por favor, que para cada inimigo haverá também um amigo, ensine-o que
mais vale uma moeda ganha que uma moeda encontrada.
Ensine-o a perder, mas também a saber gozar
da vitória, afaste-o da inveja e dê-lhe a conhe-

cer a alegria profunda do sorriso silencioso.
Faça-o maravilhar-se com os livros, mas deixe-o também perder-se com os pássaros no
céu, as flores no campo, os montes e os vales.
Nas brincadeiras com os amigos, expliquelhe que a derrota honrosa vale mais que a vitória vergonhosa, ensine-o a acreditar em si,
mesmo se sozinho contra todos.
Ensine-o a ser gentil com os gentis e duro
com os duros, ensine-o a nunca entrar no
comboio simplesmente porque os outros
também entraram.
Ensine-o a ouvir todos, mas, na hora da verdade, a decidir sozinho. Ensine-o a rir quando
estiver triste e explique-lhe que por vezes os
homens também choram.
Ensine-o a ignorar as multidões que reclamam sangue e a lutar só contra todos, se ele
achar que tem razão.
Trate-o bem, mas não o mime, pois só o teste do fogo faz o verdadeiro aço. Deixe-o ter a
coragem de ser impaciente e a paciência de
ser corajoso.
Transmita-lhe uma fé sublime no Criador e
fé também em si, pois só assim poderá ter fé
nos homens.
Eu sei que estou a pedir muito, mas veja o
que pode fazer, caro professor”.
Sérgio Oliveira, director
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Fórum Nacional Álcool e Saúde e as alterações legislativas:

Governo diz sim,
sector diz não

O Palácio dos Marqueses da
Praia e Monforte, em Loures, acolheu, como de costume, no passado dia 4 de Abril, o Fórum Nacional Álcool e Saúde (FNAS).
O FNAS foi criado no âmbito das
actividades desenvolvidas pelo
Plano Nacional para a Redução
dos Problemas Ligados ao Álcool,
congregando como membros os
ministérios com intervenção nesta matéria, representantes da sociedade civil, da indústria, da venda por grosso e a retalho, da área
de marketing e publicidade e comunicação social.
À semelhança do que acontece a nível
europeu, este Fórum assume-se como um
espaço aberto de discussão, para reduzir os
danos causados pelo consumo nocivo de álcool, nomeadamente, através da criação de
uma plataforma de entendimento alargada
que facilite e comprometa os vários actores
envolvidos na dinamização e co-responsabilização de acções relevantes nestas matérias.
Entre vários outros assuntos, deste encontro esperava-se uma tomada de posição
do FNAS relativamente à medida “distinção
na idade mínima legal de acesso em função
dos tipos de bebidas alcoólicas”, aprovada
pela alteração ao decreto-lei que estabelece

o regime de disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos
e em locais abertos ao público, que Dependências publica, na íntegra.
Do programa, constava uma análise do
que ficara para trás desde a constituição do
FNAS e a perspectivação da futura contribuição do Fórum com recomendações para as
políticas ligadas ao álcool.
Sónia Lopes, vereadora da autarquia de
Loures, parceira e sede do FNAS, começaria
por afirmar na sessão inaugural que o município cujo executivo integra “tem vindo a
apostar na prevenção, quer em contexto escolar, quer comunitário”, acções particularmente enfatizadas em territórios diagnosticados como mais vulneráveis. No entanto, a
vereadora alertou para a necessidade de se
“encontrar em conjunto formas de levar a
cabo projectos, numa altura em que os financiamentos escasseiam”. Sónia Lopes recordou
os presentes da intenção da autarquia em
“colaborar com o então IDT desde a primeira
hora”, reforçando que, “só em conjunto e a
médio e longo prazo conseguimos alcançar
objectivos como os relacionados com a promoção de estilos de vida mais saudáveis” e
que os problemas financeiros terão que ser
rapidamente solucionados para evitar ou minimizar futuros problemas decorrentes de
um desinvestimento nesta área.
Fernando Leal da Costa também marcou

presença num FNAS que não se afigurava
particularmente pacifista face às recentes alterações legislativas produzidas pelo Governo nesta matéria. O Secretário de Estado da
Saúde começou por congratular o Fórum por
“congregar, de uma maneira muito feliz, entidades governamentais e não governamentais
e um conjunto de entidades e personalidades ligadas à saúde”, recordando que o principal motivo que deverá mover as entidades
presentes se situa “na dicotomia que liga o álcool e a saúde e os problemas da nocividade
do consumo desregrado de álcool”. Leal da
Costa assumiu a gratidão pessoal, do ministro e do Governo face aos “contributos do
FNAS e das organizações representadas para
a resolução dos problemas ligados ao álcool”,
insistindo, numa alusão à posição assumida
pelo FNAS relativamente à distinção na idade
mínima legal de acesso em função dos tipos
de bebidas alcoólicas, que “os agentes continuam a ser muito exigentes no trabalho e
medidas que gostariam de ver implementadas”. Relativamente a esta alteração, Leal da
Costa sustentou que “a diferenciação entre
bebidas espirituosas, a cerveja e o vinho tem
uma base epidemiológica”.
Complementando, o secretário de estado afirmou que ”temos que ser mais exigentes, quanto mais formos capazes de ser pacientes”, remetendo para a revisão da actual
proposta de lei em Janeiro de 2015, após ava-
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Se está
grávida ou
a pensar
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liação da competência do SICAD em colaboração com o próprio Fórum.
Leal da Costa, entrevistado nesta edição
de Dependências, afirmou ainda perante o
Fórum que “recentemente, demos passos
muito importantes” e que “muitas vezes, estamos mais dispostos a criticar o que não fizemos do que a elogiar o que foi feito de positivo, nomeadamente uma lei que considera a
possibilidade de ser revista em Janeiro de
2015, após avaliação do SICAD”. De acordo
com o político, “ficou claro que esta lei tem
um conjunto muito significativo de avanços e
que todas as alterações têm uma racionalidade muito própria e razões muito objectivas
que determinam por que foram estas as opções políticas tomadas”.
Leal da Costa reforçou que existe um
conjunto de outras medidas, nomeadamente
aquelas “ligadas à publicidade e outras que
incentivam e fortalecem a adopção de comportamentos saudáveis”. A título de exemplo,
o secretário de estado referiu-se ainda à
questão da sinistralidade rodoviária, auferindo que “a limitação está ligada à moderação
do comportamento” e que “o efeito e a noção

da punição resultam em atitudes e comportamentos mais saudáveis e de menor risco;
por isso, a vontade do Governo passa pela
construção de políticas cada vez mais saudáveis”. “A capacidade de reduzir a carga de
doença é fundamental face à situação financeira do país, tal como se afigura imperativo
criar uma consciência colectiva pró saúde,
que vise a redução da mortalidade precoce e
a carga de doença associada ao consumo
exagerado de álcool ao longo da vida”.
No final do FNAS, foi possível concluir
que, face às alterações legislativas produzidas, que estiveram no centro da discussão, o
Governo diz sim, o sector diz não (embora
aceite o desafio de continuar – esperemos
para ver a adesão e empenho no futuro). É indisfarçável algum desconforto instalado entre uma maioria que, de acordo com a evidência científica, era forçada a concordar
com a proibição do consumo até aos 16 anos
e um ministério que deverá ter encontrado
anti-corpos, provavelmente noutros ministérios, face ao que recentemente defendia…
Resta-lhes defender que foram os últimos a
produzir alterações em matéria de restrições
ao uso e venda… e esperarem por Janeiro de

2015 para, sob avaliação externa (por parte
do SICAD) se refugiarem em novos argumentos para correcção da lei. Da parte do SICAD,
apesar da intenção revelada de colaborar na
obtenção dos melhores resultados possíveis
em matéria de redução de danos associados
ao consumo de álcool, independentemente
da lei em vigor, também pareceu notória alguma insatisfação face à escassez de coragem política de ir mais longe…

Bebedeiras entre os jovens
diminuem em Portugal
Questões políticas aparte, os dados preliminares, divulgados no FNAS, de um inquérito realizado em 2012 a mais de 6 mil pessoas,
revelam que o número de bebedeiras diminuiu em Portugal entre os jovens e também
entre a população geral.
Os resultados, que carecem ainda de tratamento mais pormenorizado, indicam que a
taxa de prevalência de embriaguez nos jovens entre os 15 e os 19 anos se situa nos
17,9%, quando em 2007, último ano em que
se realizou o mesmo estudo, com a mesma
metodologia e amostra, era de 34,6%. A conclusão óbvia aponta que menos de dois em
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cada 10 dos jovens entre os 15 e os 19 anos
apanharam pelo menos uma bebedeira no
último ano.
Na população geral também se verificou
uma redução da prevalência da embriaguez,
que diminuiu de 20,7% para 14,6%. De acordo com Fátima Trigueiros, autora da apresentação do Relatório de Avaliação do Plano Nacional dos Problemas Ligados ao Álcool do SICAD, os objectivos do Plano consistiam em
diminuir a taxa de prevalência de embriaguez para 18% na população geral e para
30% nos jovens entre os 15 e os 19 anos, o
que atesta a eficácia do plano levado a cabo
desde a integração da problemática do álcool no ex IDT.
Ressalvando o cariz ainda muito preliminar dos resultados obtidos a partir do estudo,
o presidente do SICAD, João Goulão, mostrou-se surpreendido: “Confesso que estou surpreendido. Há uma estabilização ou diminuição, isso é claro. Aliás, a própria equipa de investigação sentiu a necessidade de voltar ao
terreno aquando do tratamento dos dados
resultantes do inquérito à primeira amostra.
Não há, como parece voz pública, um disparo
do consumo de álcool. Os números agora disponíveis são espectacularmente mais baixos
do que os anteriores”, sustentou João Goulão.
O presidente do SICAD arrisca uma associação da redução evidenciada pelo inquérito com as “várias iniciativas de educação para
a saúde e de redução de consumos desenvolvidas entre os jovens”, apontando conclusões
mais objectivas para o dia 19 de Abril, data da
apresentação dos dados finais deste inquérito, que apontam ainda para uma redução do
número de vítimas mortais de acidentes de
viação com taxa de alcoolemia igual ou superior a 0,5 gramas. No ano transacto, registaram-se 193 vítimas mortais, quando em 2007
tinham sido contabilizadas 3.
Recorde-se que, em 2010, numa carta de
compromisso assinada entre os vários agentes representados no FNAS, as três mensa-

gens consensualizadas e que se entendiam
necessárias de ser amplamente difundidas
consistiam em: Se conduzir não beba; Se está
grávida ou a pensar engravidar, não beba; Se
tem menos de 18 anos não beba. Paralelamente, o Fórum construiu directrizes respeitantes à redução do consumo nocivo do álcool, tendo como metas específicas a atingir
até 2012:
– Inverter a tendência crescente das prevalências de consumo de álcool e:
– Baixar de 20,7% (2007) para 18% a prevalência de embriaguez no último ano na população portuguesa;
– Baixar de 34,6% (2007) para 30% a prevalência de embriaguez no último ano em jovens entre os 15-19 anos;
– Baixar de 48,3% (2007) para 43% a prevalência de consumo binge (mais de 6 ou 4
bebidas numa só ocasião) pelo menos uma
vez no último ano nos jovens entre 15-24 anos;
– Baixar de 305 (2007) para 250 o número
de vítimas mortais em acidentes de viação
que tinham taxa de álcool no sangue igual ou
superior a 0,5 g/l;
– Baixar de 18,8%000 (2006) para 14%000
a taxa de mortalidade padronizada por doenças atribuíveis ao álcool antes dos 65 anos.
Face aos dados preliminares, todas estas
metas foram amplamente atingidas.

Posição do FNAS
relativamente à
medida“distinção na idade
mínima legal de acesso em
função dos tipos de bebidas
alcoólicas” aprovada pela
alteração ao decreto-lei
que estabelece o regime
de disponibilização, venda
e consumo de bebidas
alcoólicas em locais públicos e
em locais abertos ao público
O Fórum Nacional Álcool e Saúde, criado
em 2008, integra diversas organizações go-

vernamentais, não-governamentais e operadores económicos. Este fórum tem promovido um amplo debate acerca da problemática
ligada ao consumo nocivo de álcool e as suas
implicações na saúde pública e tem dinamizado inúmeros projectos de intervenção que
concorrem para a redução dos problemas ligados ao álcool em Portugal.
Destaca-se o papel activo dos membros
do FNAS que assumiram, independentemente dos seus diferentes interesses organizacionais, um comportamento responsável e de
abertura na discussão e na tomada de posição de diversos pressupostos fundamentais
para a prevenção do consumo nocivo de álcool.
Assim, dos diversos pressupostos consensuais destaca-se o seguinte: não ao consumo por menores de idade.
Os membros do FNAS consideram fundamental a alteração da idade mínima legal
da venda e consumo de álcool, dos 16 para
aos 18 anos. A título de direito comparado, a
grande maioria dos outros países da Europa
apresenta idade mínima legal para o consumo de álcool de qualquer tipo de bebidas alcoólicas os 18 anos ou mais.
Ora, tendo sido recentemente aprovado
no Conselho de Ministros o decreto-lei que
estabelece o regime de disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos e em locais abertos ao público,
e que inclui a distinção na idade mínima legal
de acesso em função dos tipos de bebidas alcoólicas, permitindo a manutenção do acesso a partir dos 16 anos de idade a todas as bebidas exceptuando as bebidas espirituosas
ou equiparadas, que fica restrito até os indivíduos completarem os 18 anos de idade, fomos surpreendidos com esta diferenciação
que nem a evidência cientifica nem o bom
senso conseguem justificar.
Assim, os membros do FNAS gostariam
de expressar e fundamentar o desacordo e o
distanciamento relativamente a essa medida,
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Se tem
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não beba.
pelos motivos que passaremos a enunciar:
Os estudos neste domínio são unânimes
em afirmar que:
O consumo de álcool envolve o consumo
de qualquer bebida alcoólica: vinho, cerveja,
ou bebidas espirituosas;
Os adolescentes e jovens são mais sensíveis ao álcool do que os adultos;
Quanto mais tarde o jovem iniciar o consumo de álcool, menor a probabilidade de vir
a desenvolver problemas devido ao seu uso;
O consumo de álcool (de qualquer tipo de
bebida alcoólica) por menores de idade deve
ser sempre considerado “consumo nocivo”.
Segundo os dados epidemiológicos nacionais, o início das primeiras experiências de
consumo de álcool faz-se muito precocemente, em média aos 12 anos de idade.
Aos 13 anos de idade encontramos prevalências ao longo da vida (PLV) de 37,3%,
nos últimos 12 meses (P12M) de 27,3% e nos
últimos 30 dias (P30D) de 12,9%, percentagens que aumentam com a idade. Aos 15 anos
de idade as prevalências sobem para 72,4%,
62,7% e 39,9%, respectivamente PLV, P12M e
P30D, e aos 16 anos de idade, estes valores
aumentam para 82,1% (PLV), 75,8% (P12M) e
53,6% (P30D). Estes valores reflectem a permissividade social ao consumo de álcool por
menores de idade, em consonância com a
permissividade da lei aqui em apreciação.
Verifica-se ainda, entre os adolescentes,
o aumento do consumo com padrões perigosos, consumos mais intensivos, como a embriaguez, com maior frequência e com maiores quantidades consumidas (Feijão e Lavado, 2012).
O sistema biológico do jovem não está
suficientemente maduro para proceder à degradação do álcool, pelo que o seu consumo
lhe provoca danos cerebrais e défices neuro-

cognitivos com implicações para a aprendizagem e o desenvolvimento intelectual (Spear,
2002; OMS, 2004; Giedd, 2004. Tapert e Schweinsburg, 2005; Zeigler et al., 2005).
Durante a adolescência ocorrem múltiplas mudanças no organismo, incluindo rápidas alterações hormonais e a formação de
novas sinapses no cérebro, que são cruciais
para o desenvolvimento (McAnarney, 2008;
McQueeny et al., 2009). Vários estudos longitudinais que analisam o desenvolvimento do
cérebro em crianças e adolescentes através
das imagens de ressonância magnética indicam que o cérebro continua o seu processo
de desenvolvimento durante a adolescência
(Giedd, 2004, Tarpet et al., 2005 e Paus et al.,
1999 Cit. por McAnarney, 2008; Giedd, 2008).
A exposição do cérebro ao álcool durante este estádio do desenvolvimento poderá
interromper processos chave de desenvolvimento cerebral com implicações imediatas e
futuras. O álcool inibe a perceção do risco e
deteriora as capacidades dos adolescentes

para considerar as consequências das suas
ações, favorecendo o envolvimento em comportamentos de risco (Spear, 2002; OMS,
2004;NIAAA, 2005; McQueeny et al., 2009).
De acordo com a evidência científica, o
início precoce de consumo de álcool está associado a comportamentos-problema, actuais e futuros. Os adolescentes que bebem
álcool aumentam o risco de desenvolvimento de problemas, designadamente dificuldades de aprendizagem, prejuízo da memória,
problemas emocionais como a depressão e a
ansiedade, violência, acidentes, condução
sob o efeito de álcool, absentismo na escola;
envolvimento em comportamentos sexuais
de risco, aumento do risco para o uso de outras substâncias e posterior abuso de álcool
(Gruber et al., 1996; Grant e Dawson, 1997;
Hingson e Howland, 2002; Komro e Toomey,
2002; Hingson et al., 2002, 2005).
Em suma, a exposição ao álcool durante a adolescência pode comprometer o de-
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senvolvimento, tanto ao nível biológico, interrompendo ou prejudicando a sua maturação, como ao nível psicossocial, envolvendo os adolescentes em situações
relacionais e comportamentais com consequências imprevisíveis.
Nas ultimas décadas foram efectuados
muitos progressos científicos favoráveis à
compreensão da relação entre as politicas
acerca do álcool, o consumo de álcool e os
problemas com ele associados (Bruun et al.
1975; Edwards et al. 1994; Babor et al. 2003 cit
in Anderson e Baumberg, 2006). Existe uma
forte evidência relativa à eficácia das medidas de regulação da comercialização do álcool, em particular as relativas à acessibilidade do álcool, designadamente o aumento da
idade mínima legal para o seu consumo, sendo de extrema relevância a fiscalização para a
eficácia desta medida na redução dos problemas ligados ao álcool (Klepp et al. 1996; Saffer and Grossman 1987a,b; Wagenaar 1981

1986; Wagenaar and Maybee 1986; O’Malley
and Wagenaar 1991; Voas and Tippett, 1999,
Waagenar and Toomey 2000 cit in Anderson
e Baumberg, 2006). Salienta-se ainda, que
considerando os seguintes critérios de evidência, evidência científica demonstrada
quando uma estratégia particular é efetiva na
redução do consumo de álcool, numa escala
de 0 (falta de evidência) a +++ (evidencia de
elevado grau de eficácia), à medida de idade
mínima legal para o consumo de álcool é atribuída grau de evidência máximo (Babor et al.
2003 cit in Anderson e Baumberg, 2006).
Neste quadro, a sociedade deve apresentar uma mensagem clara expressa através da
lei, lei que deve ser e parecer transparente e
baseada nas evidências científicas, uma lei
clara e transparente que contribua para a
construção de uma norma social consistente
que valorize a importância de adiar qualquer
consumo de álcool, seja de que tipo for, para
depois dos 18 anos de idade.
Mais se acrescenta que a medida em referência, introduz uma ambiguidade inaceitável, transmitindo a ideia de que há dois tipos de álcool: “bom” e “mau”. Todavia, e como
é sabido:
– Todas as bebidas alcoólicas contém álcool, diferem obviamente na sua graduação;
– Os copos em que habitualmente são
servidas as bebidas diferem no seu tamanho,
pelo que os estudos neste domínio fazem referência às unidades de bebida padrão (independentemente da bebida alcoólica);
– Pode beber-se a mesma quantidade de
álcool bebendo bebidas diferentes;
– O álcool de qualquer bebida alcoólica
passa para a corrente sanguínea, vários fatores interferem na velocidade de absorção, entre outros a quantidade e tipo de comida que
está no estômago; tipo de bebida alcoólica
(as bebidas alcoólicas gaseificadas como os
espumantes e champanhes são mais rapidamente absorvidos).
Para terminar, salientamos que a alteração ao decreto-lei em referência pode dificultar a fiscalização, o que será imprudente. Pois
como se poderá operacionalizar a fiscalização? Como descriminar no local de que tipo
de bebida alcoólica se trata? Terá que recolher a prova, mandar analisar a prova, e voltar
ao local para autuar?
Os membros do FNAS reiterando o seu
desacordo relativamente à medida em referência, encontram-se disponíveis para o debate de propostas que contribuam claramente para a redução do consumo nocivo de álcool, em particular entre os grupos mais vulneráveis.

Fernando Leal da Costa,
Secretário de Estado
Adjunto da Saúde

Em que medida será legítimo afirmar que, na alteração legislativa
que o Governo produziu face às
restrições ao consumo de álcool,
terá havido cedência a lobbies,
nomeadamente ao da indústria
cervejeira?
Fernando Leal da Costa (FLC) – Por
amor de Deus! Os dados têm vindo a demonstrar claramente que o consumo de cerveja em Portugal até está a diminuir.
Que dados são esses?
FLC – São dados publicados pela própria
Associação de Cervejas, que admite que está
a vender menos…
Mas essa associação também
poderá ter interesse em que se
pense isso mesmo…
FLC – Se olharmos para o consumo global de cerveja, as cervejeiras não fazem o seu
negócio essencialmente da quantidade de
cervejas que vendem às pessoas entre os 16 e
os 18 anos. Se dependessem exclusivamente
dessa fatia, seguramente que não seria com
isso que o negócio floresceria…
Mas estamos a falar de comportamentos problemáticos e não de
consumos ou de negócios de massas…
FLC – Estamos a falar de comportamentos problemáticos que ficam, de uma

forma muito significativa, altamente mitigados. A nós, o que nos preocupa – a experiência internacional indica e a nacional
mostra – é que o principal problema entre
os 16 e os 18 anos seja a embriaguez rapidamente atingida com o consumo de bebidas de alto teor alcoólico, coisa que passa a
não ser possível com esta alteração legislativa. E mais ainda: a lei, a partir de agora,
não permite que se possa fazer aquilo que
antigamente se fazia, que era oferecer as
primeiras bebidas de alto teor alcoólico
para rapidamente embriagar os jovens e, a
seguir, induzi-los a um consumo repetido.
Até porque, como é sabido, o próprio consumo excessivo de álcool induz sede e, portanto, é uma prática conhecida e pouco
louvável das pessoas que vendem bebidas
alcoólicas nesses estabelecimentos levar
rapidamente à intoxicação com álcool para
depois a pessoa continuar a consumir até
induzida pela própria sede. E isso deixa de
ser possível. Gostaria de chamar à atenção
deste aspecto, que é muito importante:
não percam mais tempo a tentar demonstrar que o Governo cedeu a este ou àquele
lobby. Não é verdade. O Governo criou uma
lei que dá passos muito significativos, nunca antes dados em Portugal, e que, como já
tive ocasião de dizer, mesmo quando com
alguma curiosidade leio comentários menos abonatórios sobre esta lei por quem a
poderia ter alterado e nunca o fez, a essas
pessoas só lembro que este Governo, definitivamente, fez qualquer coisa…
Como encara então a surpresa
e até crítica manifestada por estas entidades que representam o
Fórum Nacional Álcool e Saúde?
FLC – Estas pessoas são, todas elas, felizmente, muito exigentes. E o que digo a estas
pessoas é que esta exigência, que é muito bem

“O governo
Espanhol
acaba de
aprovar a lei
que proíbe
a venda e o
consumo
de bebidas
alcoólicas a
jovens com
idade inferior
aos 18 anos”
vinda, tem que ser necessariamente associada
a uma das grandes virtudes para o exercício da
política, que é a paciência. E chamo mais uma
vez a atenção para o facto de a própria lei prever a possibilidade de, num prazo curto, verificar se esta decisão política baseada na nossa
leitura de argumentos técnicos, justifica ou não
vir a ser alterada em Janeiro de 2015. E repare
que Portugal, também sobre esta matéria, não
está isolado. Outros países têm seguido pelo
mesmo caminho.
Era esta a medida que o Dr. Leal da
Costa assumiria?
FLC – O Dr. Leal da Costa, acima de tudo,
fica contente quando o Governo dá passos
positivos. A partir do momento em que esta é

a lei do Governo, passou a ser a melhor lei
possível e desejável pelo Dr. Leal da Costa…
Estes passos, na direcção em que foram dados, são todos eles muito desejáveis, muito
mais do que os possíveis…
Estar a dar mais dois anos para
confirmar ou alterar a proposta de
lei não significará adiar o problema ou a adopção de uma solução
mais pragmática?
FLC – Nós demos, repito, passos tão significativos que, adiar, seria esperar tantos
anos quantos foram esperados entre 2002 e
2013 para alterar a lei. Uma coisa concordará
que há aqui muito diferente: esta lei foi feita
em 2002; até 2013, ninguém a alterou. Nós alterámo-la e predispomo-nos, se for preciso, a
revê-la em 2015. Olhe que há aqui uma mudança bem significativa…

Principais alterações ao
Decreto de Lei 9/2002
Coube a Graça Mariano, profissional da
ASAE e membro da Subcomissão para a Regulação e Fiscalização da Oferta de Substâncias Lícitas, destinada a avaliar o anterior decreto de
lei que estabelecia restrições à venda e consumo de bebidas alcoólicas a apresentar uma
nova proposta de lei, a comunicação “Leituras
do impacto às alterações à lei do álcool. A Subcomissão é composta por entidades como a
ASAE/MEE (Coordenação), Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária / MAI, Autoridade
Tributária e Aduaneira/MF, Direção-Geral das
Atividades Económicas /MEE, Direcção-Geral
do Consumidor/MEE, GPP/DGAV/MAMAOT,
GNR/MAI, INFARMED/MS, Instituto Português
do Desporto e Juventude/MAAP, Turismo de
Portugal, I.P/MEE, Instituto do Vinho e da Vinha/
MAMAOT, PSP/MAI, SICAD/MS e Comissão de
Aplicação de Coimas em Matéria Económica e
de Publicidade/MEE.
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Começando por um enquadramento da
antiga lei em vigor, Graça Mariano salientou
ainda a grande adesão por parte dos membros da Subcomissão, a par da participação
da ex Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular/DGE e da Comissão de
Proteção de Jovens em Risco.
De acordo com o anterior Decreto de lei,
considerava-se bebida alcoólica toda a bebida que, por fermentação, destilação ou adição, contivesse um título alcoométrico superior a 0,5% vol. Já no que concernia a restrições à venda e ao consumo de bebidas alcoólicas, era proibido vender ou, com objectivos
comerciais, colocar à disposição bebidas alcoólicas em locais públicos e em locais abertos ao público a menores de 16 anos e a
quem se apresente notoriamente embriagado ou aparentasse possuir anomalia psíquica.
Estas proibições vigoravam em locais públicos e em locais abertos ao público e era ainda
proibida a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nas cantinas, bares e outros estabelecimentos de restauração e de bebidas acessíveis
ao público localizados nos estabelecimentos de
saúde e em máquinas automáticas.
No que concernia à Fiscalização e instrução de processos, definia-se que a fiscalização era da competência da Inspecção-Geral
das Actividades Económicas, sem prejuízo da
competência atribuída a outras entidades e

que a instrução dos respectivos processos
competia à entidade que levantava o auto.
Como pressupostos para a definição de
alterações ao decreto de lei então em vigor, a
Subcomissão considerou o seguinte:
– A evidência científica à existência de
padrões de consumo de alto risco de bebidas
alcoólicas, como a embriaguez e o binge
drinking, especialmente em adolescentes e
jovens adultos e que a experimentação do álcool é cada vez mais precoce em crianças;
– A relação entre estes padrões de consumo e a sua precocidade é responsável por uma
maior probabilidade de ocorrência de dependência alcoólica, assim como de consequências
diretas a nível do sistema nervoso central, com
défices cognitivos e de memória, limitações a
nível da aprendizagem e desempenho profissional, como também aumento da criminalidade ao atingirem a idade adulta;
– O consumo de álcool na adolescência e
idade jovem adulta está ainda associado à sinistralidade rodoviária, ao suicídio e à depressão, ao absentismo e ao insucesso escolar, bem como a comportamentos sexuais
não protegidos e a gravidezes não desejadas;

Reflexões da Subcomissão
Os responsáveis pelos menores são diretamente responsabilizados pelos atos dos filhos menores.

Propostas de alteração
à Lei do Álcool
Como tal, e face às vulnerabilidades encontradas, a Subcomissão para a Regulação e
Fiscalização da Oferta de
Substâncias Lícitas produziu
as seguintes propostas de alteração do D.L. 9/2002:
< 18 anos
Penalização para quem faculta
Pedido de identificação
Notificação aos Pais/Modelo
Comunicação à Proteção de
menores
Actualização do valor das coimas
Actualização autoridades que
fiscalizam
Propostas que não colheram unanimidade na
Subcomissão:
Em postos de combustível;
Em qualquer estabelecimentos a partir das 24 horas com
exceção dos estabelecimentos
de restauração e/ou bebidas

A notificação atualmente obrigatória deveria ser dada no local e presencialmente ao
responsável pelo menor sob pena do menor
ficar retido.
Situação difícil por poder haver menores
cujos responsáveis possam estar ausentes e
estejam à guarda de pessoas idosas e para os
casos dos responsáveis pelo menor não poderem ir buscá-lo, ficando o menor retido indefinidamente
Discutiu-se o facto da possível não comparência dos pais em situações de notificação.
Discutiu-se quais os casos que seriam
considerados situações de risco, nomeadamente a falta de comportamento responsável por parte dos pais.
Foi discutida aplicação prática das notifi-

cações aos menores entre os 16 e os 18 anos
no sentido de poderem haver jovens emancipados e independentes.
Foi discutida a forma como seria considerado e quantificado/qualificado o estado de
‘embriaguez’.
Foi discutido qual o local mais indicado
para reencaminhar os menores notoriamente
embriagados e cujos pais não responderiam
à notificação, sugerindo-se, entre outros, o
Hospital ou esquadra da polícia.
Foi também discutido de quem seria a
responsabilidade do transporte do menor.
Foi sugerido a utilização da LNES (Linha
Nacional de Emergência Social)

Novo diploma aprovado
em Conselho de Ministros
(alterações)
É proibido facultar, independentemente de objectivos comerciais, vender ou,
com objectivos comerciais, colocar à dispo-

Pela sua
saúde…
Não
conduza
depois de
beber!

sição, em locais públicos e em locais abertos ao público:
– Bebidas espirituosas ou equiparadas,
a quem não tenha completado 18 anos de
idade;
– Todas as bebidas alcoólicas, espirituosas e não espirituosas, a quem não tenha
completado 16 anos de idade;
– Todas as bebidas alcoólicas, espirituosas e não espirituosas, a quem se apresente
notoriamente embriagado ou aparente possuir anomalia psíquica;
– É proibido às pessoas referidas no número anterior consumir bebidas alcoólicas em locais públicos e em locais abertos ao público;
– Para efeitos da aplicação dos números
anteriores, pode ser exigida a apresentação
de um documento de identificação que permita a comprovação da idade, devendo tal
pedido ser feito sempre que existam dúvidas
relativamente à mesma;
– É ainda proibida a disponibilização, a
venda e o consumo de bebidas alcoólicas nas
cantinas, bares e outros estabelecimentos de
restauração e de bebidas, acessíveis ao público, localizados nos estabelecimentos de saúde; em máquinas automáticas; em postos de
abastecimento de combustível localizados
nas auto-estradas ou fora das localidades; em
qualquer estabelecimento, entre as 0 e as 8
horas, com excepção dos estabelecimentos
comerciais de restauração ou de bebidas; dos
estabelecimentos situados em portos e aeroportos em local de acessibilidade reservada a
passageiros; dos estabelecimentos de diversão nocturna e análogos.
No caso das máquinas de venda automática, a violação do disposto acarreta responsabilidade solidária entre o proprietário do
equipamento e o titular do espaço onde
aquele se encontra instalado

– Sem prejuízo do disposto nos números
anteriores, o facultar, vender ou, com objectivos comerciais, colocar à disposição bebidas
alcoólicas em sala ou recinto de espectáculo,
independentemente da sua natureza permanente ou temporária, acidental ou improvisada, nomeadamente em arraiais populares,
concertos musicais ou festas académicas, é
obrigatoriamente realizado em recipiente de
material leve e não contundente;
– Restaurantes e discotecas só devem permitir, para consumo de bebidas fora do espaço
licenciado do estabelecimento, designadamente na via pública, a utilização de recipiente
de material leve e não contundente;
A fiscalização do cumprimento do disposto nos artigos 3.º e 4.º é da competência
da ASAE, da PSP e da GNR, sem prejuízo das
competências de fiscalização atribuídas a outras entidades; As autoridades referidas no
número anterior podem, no decurso da fiscalização, determinar o encerramento imediato
e provisório do estabelecimento, por um período não superior a 12 horas, quando e enquanto tal se revele indispensável para recolha de elementos de prova, apreensão dos
objectos utilizados na prática da infracção e
ou para a identificação dos agentes da infracção e dos consumidores. A determinação do
encerramento provisório do estabelecimento pode também ocorrer, por um período
não superior a 12 horas, se, perante a detecção de uma infracção em flagrante delito,
ocorrer perigo sério de continuação da actividade ilícita.

Consumo de bebidas alcoólicas por menores
A violação do disposto por menores tem por consequência a notificação da ocorrência, ao respectivo
representante legal, nos casos em
que os menores evidenciem intoxicação alcoólica e, ao núcleo de
apoio a crianças e jovens em risco,
localizado no centro de saúde ou
no hospital da área de residência
do menor, ou, em alternativa, às
equipas de resposta aos problemas
ligados ao álcool integradas nos
cuidados de saúde primários da
área de residência do menor, nos
casos de repetição da situação de
intoxicação alcoólica, ou de impossibilidade de notificação do representante legal.
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Integração dos CRI na ARS Alentejo:

Articulação sai
reforçada

facto de eu próprio ter sido Delegado Regional do Alentejo do IDT, tendo de alguma
forma supervisionado e coordenado a referida integração, que se tem caracterizado
por uma boa comunicação e articulação
entre as estruturas da ARSA e as estruturas
do ex IDT, garantindo assim uma eficaz e
tranquila integração.

Marciano Lopes

Este projecto visa uma
melhor preparação
dos agentes de terreno
para uma correcta
referenciação de
doentes dependentes
e encaminhamento
de outras situações
de vulnerabilidade
que não necessitem
propriamente de
tratamento.
É consentânea com a
implementação a nível
nacional da Rede de
Referenciação para
os Comportamentos
Aditivos e
Dependências,
que está em fase de
conclusão no SICAD
nacional e, prevê-se,
será implementada
em princípio durante
o mês de Abril.

Como está a decorrer a integração dos CRI na ARS?
Marciano Lopes (ML) – O Conselho Directivo da ARS do Alentejo deu, desde o início, uma especial atenção ao processo de
integração do IDT, tendo sido ponto de
honra assegurar a estabilidade das estruturas e do tratamento por forma a garantir e

manter a qualidade da prestação de cuidados de saúde aos nossos utentes. Por isso, a
integração tem estado a decorrer de forma
tranquila e natural, dado que a estrutura de
tratamento, a mais volumosa em termos de
recursos humanos, já se articulava entre si
e com as estruturas dos cuidados saúde primários. Não terá sido alheio, também, o

Em que medida poderá assegurar a continuidade das equipas
técnicas especializadas e multidisciplinares e que as mesmas
continuem a actuar nas mesmas estruturas e locais e que os
utentes continuarão a ser seguidos nas unidades habituais?
ML – As equipas não foram mudadas e
mantêm as suas competências na reinserção, prevenção e tratamento, ainda que
com algumas adaptações à nova situação
de integração. Por exemplo, no caso da prevenção, privilegiando o contacto com as
estruturas de saúde escolar e cuidados na
comunidade e, no tratamento, encetando
um reforço da articulação com as estruturas locais de saúde mental.
Relativamente à intervenção em
alcoologia, estão perspectivadas
mudanças?
ML – No Alentejo, nunca existiu Unidade de Alcoologia, contrariamente a Lisboa,
Porto e Coimbra, portanto, não se perspectiva qualquer alteração, dado que só temos
tratamento ambulatório. Caso haja necessidade de internamento de qualquer doente
recorremos às unidades de desabituação
ou às comunidades terapêuticas existentes
(públicas ou convencionadas). Existe uma
unidade mais específica em Portalegre, na
dependência do respectivo Departamento
de Saúde Mental, a UTRA (Unidade de Tratamento e Recuperação de Alcoólicos), que
continuará a exercer as suas competências
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O Conselho Directivo
da ARS do Alentejo
deu, desde o início,
uma especial atenção
ao processo de
integração do IDT,
tendo sido ponto
de honra assegurar
a estabilidade das
estruturas e do
tratamento por
forma a garantir e
manter a qualidade da
prestação de cuidados
de saúde aos nossos
utentes. Por isso, a
integração tem estado
a decorrer de forma
tranquila e natural,
dado que a estrutura
de tratamento, a mais
volumosa em termos
de recursos humanos,
já se articulava entre
si e com as estruturas
dos cuidados saúde
primários.

ao nível hospitalar, articulando com a Equipa de Portalegre/Elvas.
Esta integração nas ARS parece
pressupor uma maior atenção
por parte dos profissionais dos
cuidados de saúde primários, sobretudo ao nível do diagnóstico
e da referenciação para estruturas especializadas, assim como
uma potenciação da articulação
com os serviços especializados
em dependências. Está previsto
algum projecto de formação destinado aos profissionais de medicina geral e familiar?
ML – Sim, acaba de ser definido pela
Equipa Multidisciplinar do SICAD, da ARS
Alentejo, em termos formativos, um projecto de formação/sensibilização para médicos de família e equipas dos cuidados na
comunidade. Este projecto visa uma melhor preparação dos agentes de terreno
para uma correcta referenciação de doentes dependentes e encaminhamento de
outras situações de vulnerabilidade que
não necessitem propriamente de tratamento. É consentânea com a implementa-

ção a nível nacional da Rede de Referenciação para os Comportamentos Aditivos e
Dependências, que está em fase de conclusão no SICAD nacional e, prevê-se, será implementada em princípio durante o mês de
Abril.
O trabalho de proximidade e algum trabalho comunitário, nomeadamente nos eixos da prevenção e da redução de riscos, no
tempo do IDT, era contratualizado e delegado a instituições da
sociedade civil através de concurso… Pergunto-lhe se a prática
continuará a existir e quem será
a entidade responsável pela realização dos concursos e pelo financiamento.
ML – Não está previsto para este ano
na Região Alentejo qualquer Projecto de
Respostas Integradas nos moldes anteriormente definidos pelo IDT mas está sempre
aberta a possibilidade de existirem articulações para a resposta necessária definidas
entre parceiros institucionais semelhantes
aos PRI não financiados. E fica sempre aberta a porta para a ARSA poder apoiar, mes-

mo financeiramente, alguma intervenção
mais específica que se mostre absolutamente necessária, no âmbito das suas competências.
Nomeou algum responsável pela
articulação entre os cuidados de
saúde primários e os especialistas da área das dependências?
ML – Sim, o Coordenador da Equipa
Multidisciplinar prevista na lei é o Dr. Dinis
Cortes, que ocupava o Cargo de Subdelegado Regional na anterior estrutura e já
tem muitos anos dedicados a esta causa de
combate à toxicodependência, desde o
tempo do “Projecto Vida”, passando pelo
SPTT, de que foi Presidente da Direcção Regional do Alentejo. É médico de família
(chefe de serviço), pelo que ocupa as duas
vertentes em simultâneo e garante a coerência da intervenção/cooperação entre as
estruturas.

Está garantida uma
integração tranquila.
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Integração dos CRI na ARS Algarve:

Redução de custos com ganhos
para profissionais e utentes
Como está a decorrer a integração
dos CRI da região na ARS do Algarve?
Martins dos Santos (MS) – A integração
está a decorrer de uma forma perfeitamente
normal. Houve a preocupação de dar cumprimento às orientações do Ministério da Saúde
no âmbito deste processo de integração mas,
como é óbvio, os processos de integração têm
sempre algumas dificuldades burocráticas, jurídicas e orgânicas. Conseguimos ultrapassá
-las e esta integração ficou completa em Janeiro, em termos de recursos humanos, património e licenciamentos. Desde o início, entendemos que teria que haver uma continuidade no
tratamento dos utentes e condições de trabalho para os profissionais. A nossa tónica era
que, apesar de haver um processo de integração, não poderiam verificar-se alterações no
tratamento dos utentes e, nalguns casos, conseguimos melhorar as condições não só de
tratamento mas igualmente as condições de
trabalho dos profissionais. E dou-lhe o exemplo de Portimão, onde existia uma estrutura
bastante degradada onde intervinham as
equipas de técnicas especializadas do IDT, espalhada em dois edifícios, ambos alugados.
Conseguimos concentrar tudo num edifício
nosso, sem qualquer ónus mensal. E com ganhos em termos de qualidade, uma vez que os
profissionais passaram a dispor de muito me-

Martins dos Santos

lhores condições de trabalho e os utentes passaram a beneficiar de muito melhores condições de atendimento.
As equipas que compunham os
CRI foram integradas na sua totalidade?
MS – Sim, foram todas completamente integradas e assegurámos a continuidade do funcionamento e do tratamento em todos os eixos.
Existem casos pontuais de profissionais que pedem mobilidade para os ACES e outros que pedem mobilidade para prestação de serviço nesta área, podendo-se, assim, reduzir até alguns
custos com as acumulações que temos. Como
se sabe, o ex IDT tinha falta de profissionais e
havia alguns casos de profissionais dos centros
de saúde e dos hospitais que garantiam o funcionamento em regime de acumulação. Assim,
sem que haja alterações na prestação de serviços, vamos tentar fazer uma gestão um pouco
mais criteriosa porque essa possibilidade existe
com recurso a profissionais da ARS.

Quais foram as estruturas que a
ARS Algarve herdou do antigo IDT?
MS – Herdou todas… As equipas de tratamento, os CRI, a unidade de desabituação e de
internamento. E temos uma equipa multidisciplinar, que nomeámos na altura, para acompanhar e continuar este processo de integração.
Fizemos pois, uma integração completa e ficámos com todas as equipas que faziam parte
do IDT.
Como será estabelecida a ponte
com as equipas das instituições da
sociedade civil que desenvolviam
intervenções neste território nos
eixos da redução de riscos e da prevenção financiadas pelo IDT?
MS – A ponte com essas instituições continua a ser feita como anteriormente. Há, da
nossa parte, uma preocupação em que não
haja sobressaltos ou descontinuidades relativamente aos vários eixos de missão do ex IDT
e, onde for possível, reforçaremos essa actuação em benefício dos utentes. Quando temos
algumas dificuldades em termos de recursos
profissionais na região, se há entidades que
colaboram connosco nesse objectivo comum,
só temos que reforçar essas ligações.
Sendo a realização de concursos
e de financiamentos uma competência do SICAD, em que medida poderá a ARS Algarve diagnosticar alguma área lacunar e lançar
também concursos para o surgimento de novos projectos?
MS – Nós não lançamos concursos. Neste
momento, até já identificámos e seleccionámos algumas áreas prioritárias mas esses concursos são, obviamente, competência do SICAD. Mas irão ser definidos como prioritários
alguns programas de respostas integradas,
quer na área da prevenção, quer na área da redução de danos em Faro, Quarteira e Portimão. Significa que existe uma articulação fluida com o SICAD, que tem a sua responsabilidade e obrigações e nós temos as nossas. Os
nossos objectivos, nesta área específica, coincidem com os do SICAD e o que temos que fa-

zer é caminhar no mesmo trilho no sentido de
atingirmos esses objectivos comuns.
Calculo que, relativamente à intervenção em alcoologia, o panorama
seja o mesmo, ou seja, manter e reforçar sempre que possível…
MS – O que temos que potenciar nesse
campo são as respostas que os serviços podem dar aos utentes. Neste momento, as equipas técnicas especializadas da nossa região
têm cerca de 44 por cento de utentes em tratamento na área da alcoologia, um grupo que
assume já um peso significativo e que começa
a atingir faixas etárias cada vez mais jovens, o
que significa que temos que apostar claramente nessa área. O tratamento compete à estrutura que integrámos do ex IDT e a prevenção é da nossa inteira responsabilidade, quer
através da saúde pública, quer também através da conjugação com o ex IDT. O que pretendemos é actuar de uma forma mais genérica e
criar articulações com os cuidados de saúde
primários, onde essas situações se detectam
numa fase mais precoce. Os médicos de família têm essa noção e pretendemos incentivar
ainda mais para que dentro das unidades funcionais, dos centros de saúde e dos ACES, haja
uma maior preocupação para se identificar
precocemente.
Isso pressupõe formação?
MS – Obviamente que pressupõe formação. No ano transacto, fizemos em todos os
ACES uma formação na área da alcoologia
com os médicos de família e pensamos, numa
óptica de continuidade, alertar para esse problema em conjugação com os nossos serviços
de saúde pública, que assumem um importante papel na área da prevenção, da informação e sensibilização aos jovens, através da saúde escolar e de campanhas que se vão divulgando na população. Portanto, a área formativa é para nós muito importante, não só junto
dos médicos de família mas também junto da
população em geral e, sobretudo, nesses escalões etários mais jovens.
Em que medida poderá a proximidade com o território que gere e a
experiência acumulada e recursos
ao nível da intervenção em saúde
pública favorecer à ARS Algarve o
desenvolvimento de programas e
acções no eixo da prevenção?
MS – Inequivocamente! E é indispensável que assim seja. Essa articulação com as
várias unidades funcionais dos ACES e com as
unidades de saúde pública, que têm vindo a
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desenvolver um bom trabalho na região, nomeadamente na vertente da saúde escolar, é
indispensável que se mantenha. Temos um
passado em que houve uma aposta clara na
saúde escolar e criámos recentemente uma
consulta especificamente para os jovens a
funcionar nas instalações do Instituto da Juventude, em Faro. É importante, para além da
saúde escolar, reforçar esta possibilidade de
os jovens poderem recorrer a uma consulta
de uma forma mais autónoma onde podem
colocar as suas questões, onde não têm uma
“vigilância” dos tutores nem dos mais velhos,
nem dos professores. Os jovens têm aderido
e tem sido uma consulta com bastante procura.
Como é sabido, existem muitas
patologias concomitantes e associadas às dependências, quer as
do foro infeccioso, quer as do foro
mental… Em que medida poderá
a integração da égide das dependências nas ARS favorecer os processos de referenciação e de encaminhamento, não raras vezes lentos e
pouco eficazes?
MS – Pode! Porque ficámos com uma capacidade muito maior para actuarmos nessa
referenciação. A saúde mental, que é uma
área que deve ter uma ligação de proximidade com estas patologias associadas, bem
como os hospitais na especialidade de infecciologia, através desta integração são estruturas da saúde que têm uma maior facilidade
na articulação com a estrutura integrada. É
completamente diferente termos na nossa
área de influência estruturas que fazem parte
da ARS, onde podemos fazer uma referenciação interna muito mais facilitada e queremos
aproveitar e reforçar essa disponibilização e
articulação porque, além dessas patologias
na área da saúde mental e da infecciologia,
temos uma unidade de internamento, a UD,
em que poderão resultar ganhos quando se
fala nesta articulação com os cuidados hospitalares. Assim, poderemos recorrer com
maior facilidade, de forma mais próxima e
agilizada às estruturas que fazem parte do
SNS.
Tem havido disponibilidade total
de fármacos nos tratamentos antirretrovirais e das hepatites nas unidades de saúde públicas da região?
MS – Temos o Centro Hospitalar do Barlavento e o Hospital de Faro. O segundo assume
uma responsabilidade maior no âmbito dos
doentes que trata porque é também aqui que

existe um serviço de infecciologia e, até agora,
não nos têm sido reportadas alterações nesse
campo. Quando os dois conselhos de administração tomaram posse, houve inclusivamente
uma proposta nossa no sentido de os dois
hospitais fazerem compras em conjunto, ganhando algum efeito de escala com ganhos
consideráveis, designadamente em duas
áreas: no tratamento do VIH e na área da quimioterapia. Isso permitiu que, com menos custos, os hospitais pudessem ter disponíveis esses medicamentos. Mas reafirmo que não
houve nem pode haver nenhuma alteração
significativa nesse sentido porque a principal
função do hospital é tratar doentes e, como
tal, nem sequer é aceitável a possibilidade de
faltarem esses medicamentos, sob pena de o
hospital se demitir da sua função.
Relativamente ao programa de troca de seringas e de administração
de metadona, quem assegurará o
seu cumprimento na ARS Algarve?
MS – A dispensa de metadona continuará
como está. Houve, como disse, alguma melhoria em termos de condições de trabalho para
os profissionais e para os utentes mas a distribuição de metadona continuará a seguir os
circuitos normais. Se houver necessidade de
melhorarmos nalguns casos iremos actuar
nesse sentido mas asseguraremos a continuidade necessária no tratamento. Como se sabe,
a troca de seringas passou a ser responsabilidade dos centros de saúde e estamos a iniciar
esse processo para que aquilo que era feito
nas farmácias possa ser realizado nos centros
de saúde. Temos centros de saúde em todos os
concelhos e 70 extensões em toda a região, o
que representa uma grande variedade de possibilidades de fazer essa troca de seringas e
aproveitar sinergias para a parte educacional,
de orientação e até de referenciação desses
utentes.
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Integração dos CRI na ARS Centro

Mudar para quê?
Como está a decorrer (ou como
prevêem que venha a decorrer)
a integração dos CRI na ARS Centro?
Fernando de Almeida (FA) – Os CRI já
estão integrados na ARS Centro… Não há
qualquer problema, fizemos um processo
de integração total, estamos a trabalhar em
equipa, já estamos a fazer reuniões conjuntas e a funcionar em plena normalidade. É
evidente que existem determinados processos que funcionavam de maneira diferente, até porque se tratava de uma estrutura totalmente autónoma, até fora do SNS.
Neste momento, está no SNS, que tem outro tipo de regras, metodologias e um novo
paradigma. Estamos a promover essa assimilação e correcções, sobretudo no sentido
de uniformizar procedimentos e devo dizer
que tenho tido a maior das aberturas e colaboração de todos.
Significa que as equipas se mantêm as mesmas, a actuar nas mesmas estruturas e locais e que os
utentes continuarão a ser seguidos nos locais habituais?
FA – A melhor resposta que lhe posso
dar é que pergunte às pessoas como estão.
Algumas estão aqui presentes e dir-lhe-ão

que, neste momento, estamos a funcionar
normalmente. Existem processos administrativos complicados mas procurámos sempre fazer com que os habituais problemas
fossem minimizados, como é o caso dos
medicamentos novos que não tínhamos e
que já possuímos, tivemos o cuidado de integrar todos os profissionais do IDT, dos
NAT e de toda a área técnica. Se o que estavam a fazer era o mais correcto, para quê
mudar?
Relativamente à intervenção em
alcoologia, também não estão
perspectivadas mudanças?
FA – A Unidade de Alcoologia, a Unidade de Desabituação e uma Comunidade Terapêutica são as estruturas que herdámos,
para além dos CRI, estão a funcionar normalmente e, se houver alterações, cá estaremos para as adotar.

Esta integração nas ARS parece
pressupor uma maior atenção
por parte dos profissionais dos
cuidados de saúde primários, sobretudo ao nível do diagnóstico
e da referenciação para estruturas especializadas. Está previsto algum projecto de formação
destinado a esses profissionais?
FA – Deixe-me fazer uma correcção: os
profissionais dos cuidados de saúde primários – estamos a falar dos médicos de medicina geral e familiar – não precisam que o
ex-IDT os integre porque, por natureza, estes profissionais estão despertos para tudo,
inclusivamente para as dependências. O
que poderá verificar-se é uma potenciação
da articulação de cuidados, que é mútua.
Ou seja, vai ser muito mais fácil, quer os
profissionais do ex-IDT, que estão neste
momento nos CRI, e os cuidados de saúde
primários articularem-se e fazerem trabalhos em conjunto. A comunicação e articulação não eram até aqui as desejáveis mas
sempre houve esta atenção por parte dos
cuidados de saúde primários. Depois, havia
a especificidade do tratamento, da mesma
maneira que um doente que necessita de
cuidados específicos de ortopedia, de neurologia ou de outra área é reencaminhado

Fernando de Almeida

A Unidade de
Alcoologia, a Unidade
de Desabituação e
uma Comunidade
Terapêutica são
as estruturas que
herdámos, para
além dos CRI,
estão a funcionar
normalmente e, se
houver alterações,
cá estaremos para as
adotar.
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Os CRI já estão
integrados na ARS
Centro… Não há
qualquer problema,
fizemos um processo
de integração total,
estamos a trabalhar
em equipa, já estamos
a fazer reuniões
conjuntas e a funcionar
em plena normalidade.
É evidente que
existem determinados
processos que
funcionavam de
maneira diferente,
até porque se tratava
de uma estrutura
totalmente autónoma,
até fora do SNS.
Neste momento,
está no SNS, que tem
outro tipo de regras,
metodologias e um
novo paradigma.
Estamos a promover
essa assimilação
e correcções,
sobretudo no sentido
de uniformizar
procedimentos e devo
dizer que tenho tido a
maior das aberturas e
colaboração de todos.

para essa área específica. Aqui, funcionava
da mesma forma: todos os casos que eram
do conhecimento dos médicos de medicina geral e familiar eram reencaminhados,
cenário que poderá melhorar, até com uma
partilha de recursos humanos, se adequado.
O trabalho de proximidade e algum trabalho comunitário, nomeadamente nos eixos da prevenção e da redução de riscos, no
tempo do IDT era contratualizado e delegado a instituições da
sociedade civil através de concurso… Pergunto-lhe se a prática
continuará a existir e quem será
a entidade responsável pela re-

alização dos concursos e pelo financiamento.
FA – Vai continuar tudo na mesma, incluindo o financiamento…
Quer dizer que será o SICAD a financiar esses projectos
FA – Sim, será o SICAD que assegurará
esses financiamentos no âmbito do PORI a
todas essas estruturas. Como médico de
saúde pública, defendo o reforço da vertente da prevenção, sobretudo na área do
alcoolismo, embora sem esquecer outras
dependências
A ARS Centro também lançará
concursos?
FA – Os concursos estão todos lançados…
Mas os financiamentos das equipas de rua, por exemplo, estão
neste momento parados, pelo
que se sabe…
FA – Não estão… Como sabe, essa é
uma responsabilidade do SICAD, uma vez
que se enquadram no âmbito dos PORI mas
sei que os concursos estão a decorrer, que
há júris… Mas também está a falar numa

coincidência de um ano civil e, por estas alturas, acontece sempre isto. Agora, numa
área como a prevenção, por exemplo, o que
o Estado deve fazer é o que faz… e deve fazê-lo bem; o que não conseguir fazer, deve
pedir à sociedade civil que se organize e
faça bem. E depois deve regular e observar
se estão a trabalhar bem ou não. Agora,
devo dizer que, pelo facto de estarmos integrados nos cuidados de saúde primários,
temos recursos como os médicos de saúde
pública e outros profissionais ligados a esta
área da educação, promoção e prevenção,
que podem prestar alguma colaboração e o
reforço da prevenção ao nível do que se designa como proximidade.
Nomeou algum responsável pela
articulação entre os cuidados de
saúde primários e os especialistas da área das dependências?
FA – Como sabe, existe na legislação
uma equipa multidisciplinar para a área da
coordenação de intervenções em comportamentos aditivos e outras dependências.
O Dr. Rocha Almeida foi nomeado e já nos
apresentou a equipa multidisciplinar, uma
equipa técnica já integrada na ARS, com a
qual iremos trabalhar articuladamente.
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Integração dos CRI na ARS Norte:

Melhorar um
modelo reconhecido
internacionalmente
Ponciano Oliveira

Como está a decorrer a integração
da Rede de Intervenção nos comportamentos aditivos e dependências na Administração Regional de
Saúde do Norte?
Ponciano Oliveira (PO) – É com satisfação
que constato que, desde a primeira fase do processo de integração, foi alcançado um objectivo que elegemos como primordial e que passava por assegurarmos uma integração sem perturbação dos cuidados assistenciais. Quando,
pela primeira vez, me dirigi aos directores dos
CRI e ao então delegado regional do IDT, hoje o
nosso coordenador regional para esta área,
transmiti-lhes que o nosso objectivo inicial passaria pela prossecução dessa meta, o que considero ter sido plenamente conseguido. Também
é verdade que delineámos e perspectivámos
muito bem todo este processo. Num primeiro
momento, tratámos de garantir que a cúpula
regional do IDT começava a responder à ARS
Norte, o que foi conseguido com a integração
dos serviços administrativos da Delegação Regional do Norte nos serviços centrais da ARS
Norte; por outro lado, desenhámos uma proposta de modelo assistencial e, com base na

mesma, a interlocução, o ajustamento e integração da DRN do IDT na ARS Norte. E contámos não só com um profissionalismo inexcedível dos técnicos do IDT mas também com uma
vontade genuína de acolhimento na ARS Norte
por parte do Conselho Directivo. Nessa altura,
fornecemos um conjunto de instruções relativamente ao que pensámos ser a melhor forma
de integração e, assim, surgiu uma proposta de
modelo assistencial que, grosso modo, não alterava a resposta multidisciplinar internacionalmente reconhecida que o IDT já dava mas que
deveria ainda beneficiar das vantagens inerentes à integração na ARS. Nesse sentido, determinámos que se criasse uma rede assistencial
para os comportamentos aditivos e dependências, que se situasse entre os cuidados de saúde
primários e os cuidados de saúde hospitalares,
sobretudo ao nível da saúde mental e que, por
outro lado, se desenhassem processos e uma
articulação que visasse uma melhor fluidez nas
relações com as outras redes. E que essa rede
fosse coordenada, ao nível regional, por uma
equipa que assimilasse o conhecimento produzido pelo antigo NAT do IDT e que isso permitisse que a ARS Norte mantivesse a capacidade
que a DRN do IDT já tinha.
O que pressupõe uma garantia de
continuidade relativamente às equipas técnicas especializadas que
intervêm no terreno nestas problemáticas…
PO – Sim, neste momento já estamos em
condições de garantir isso mesmo. Aliás, o que
procurámos desde o início foi uma integração
que se consubstanciasse em cinco grandes eixos: uma rede regional para a intervenção nos

comportamentos aditivos e nas dependências,
com autonomia técnica, na dependência hierárquica do Conselho Directivo, coordenado
por uma estrutura regional que mantivesse o
conhecimento acumulado pelo IDT e nos permitisse ter uma posição activa no debate nacional sobre a problemática mas que também assumisse a obtenção de ganhos em eficiência
através de uma melhor articulação com as outras redes. Designadamente, que aproveitasse a
maior capilaridade da rede dos cuidados primários e que também reservassem à saúde mental
as especificidades próprias de cuidados mais
diferenciados. Por outro lado, que mantivesse
uma acção nas áreas primitivas de intervenção
do IDT mas que potenciasse uma nova área de
intervenção nos comportamentos aditivos. Foi
isso que a equipa regional propôs, tendo havido desde o início uma grande afinidade entre o
Conselho Directivo e a DRN a par de uma grande ambição entre as duas entidades, que assumiram a consciência e o querer relativamente a
uma resposta assistencial ao melhor nível das
boas práticas nacionais e internacionais.
Estão perspectivadas algumas mudanças no que concerne à intervenção em alcoologia?
PO – O problema da alcoologia, em linha
com os esforços ministeriais nesta área, representa para nós uma séria preocupação. Por isso
mesmo, a rede de referenciação que criámos no
âmbito desse projecto e que foi objecto de um
consenso nacional para o qual contribuímos,
partiu justamente de uma evolução da rede de
referenciação do álcool para garantir uma melhor resposta aos diferentes níveis de intervenção. Por outro lado, estamos numa fase em que
já consolidámos o modelo assistencial e vamos
começar a partir para um grau de integração
mais profundo: estabelecido o modelo e as ferramentas que temos no terreno, já estão iniciados trabalhos no que respeita ao aproveitamento de sinergias com as outras redes. E, neste momento, já existem trabalhos em curso entre a Coordenação Regional para a Intervenção

nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências com o Departamento de Contratualização da ARS no sentido de identificar as áreas em
que uns e outros podem colaborar e de garantir
que os antigos recursos do IDT se mantêm
numa linha muito específica de intervenção relativamente à toxicodependência e ao alcoolismo, reservando cuidados que são oferecidos independentemente da substância de abuso ou
de dependência para a rede de cuidados primários. De igual, modo estamos a fazer o mesmo trabalho com a saúde mental. Numa terceira vertente, ao nível dos programas de prevenção da doença e de promoção da saúde, estamos também a desenhar com a saúde pública
da ARS Norte uma forma de intervenção que
potencie as sinergias existentes entre essas
duas áreas de acção. Naturalmente, associado
ao fenómeno da droga, existem doenças e problemas de saúde pública cuja genética reside
no mesmo facto social.
Está programada a realização de
acções de formação que visem dotar os profissionais dos cuidados de
saúde primários e de outras áreas
sob a égide da ARS Norte de conhecimentos mais especializados nesta
área dos comportamentos aditivos
e das dependências?
PO – Há um trabalho que está a ser feito
com a Saúde Pública, cuja face mais visível seria,
por exemplo, o programa de troca de seringas,
feito pela saúde pública com recurso às estruturas dos cuidados de saúde primários. É com
muito gosto que lhe digo que, no programa de
formação da ARS Norte deste ano já foram contempladas acções de formação para os profissionais dos cuidados de saúde primários, no
sentido de garantir que possuam melhores conhecimentos e ferramentas para poderem referenciar para os especialistas, ao nível preventivo, os sinais indicadores de existência de uma
potencial problemática. É claramente uma
aposta prepararmos os profissionais de forma a
que se aproveite e maximize a capilaridade da
rede dos cuidados primários.
A região Norte do país é reconhecidamente um exemplo no que concerne ao envolvimento das instituições da sociedade civil num trabalho de proximidade que tem gerado muito bons resultados na área
das dependências. Em que medida
estarão essas parcerias asseguradas
no futuro?
PO – Há um pressuposto base para o nosso
processo de integração: o IDT tinha uma resposta que já se tinha afirmado no plano internacional e a região Norte também tinha uma

resposta que já se tinha afirmado no contexto
nacional. O objectivo desta integração é maximizar o trabalho que já estava a ser desenvolvido. Não vamos provocar grandes alterações ao
modelo assistencial. Vamos evoluir para as condições de que agora goza no contexto de uma
instituição como a ARS Norte. Naturalmente,
esse trabalho, por nossa vontade, será sempre
aproveitado o mais possível. Aliás, continuam a
existir equipas de rua, sendo certo que, nesse
domínio, atendendo à nova orgânica do ministério nesta área, temos um papel que não é global. Cabe-nos diagnosticar o território, hierarquizar as necessidades, reportá-las e procurar
que o SICAD, face aos recursos de que dispõe,
consiga abarcar essas áreas. Por nossa iniciativa,
manteremos essa disponibilidade e vontade de
continuar a trabalhar nessa lógica…
Mas poderá a ARS Norte lançar concursos que resultem no financiamento de ONG’s para poderem intervir no terreno?
PO – Essa responsabilidade, na orgânica
que ficou definida, é do SICAD. No actual estado de desenvolvimento do processo de integração é ao SICAD que cabe o lançamento desses concursos. Às ARS ficou reservado o papel
de diagnóstico, hierarquia e reporte das necessidades, o que temos feito. Naturalmente, dependemos dos fundos que forem disponibilizados para esse efeito.
Como afirmou, já foi nomeado um
coordenador regional para esta
área dos comportamentos aditivos
e das dependências. Como será constituída a sua equipa?
PO – O nosso modelo assenta numa equipa de coordenação regional, que engloba todos os cuidados assistenciais e todas as unidades do antigo IDT. Essa equipa assume uma natureza técnica ao nível central na ARS Norte,
que depende do Conselho Directivo. Dispõe de
um coordenador que, além dessa equipa técnica, coordena a área dos diversos CRI, as equipas
de tratamento e os responsáveis pelas áreas de
missão. Ao nível local, os CRI articulam com os
ACES e, ao nível regional, o coordenador assume-se como uma espécie de responsável técnico pela execução e intervenção local dos programas deste âmbito. Gostaria apenas de chamar a atenção para dois aspectos que julgo diferenciadores daquilo que se está a fazer na ARS
Norte: a vontade consciente de ajustar o esforço de intervenção de uma forma muito incisiva
para a prevenção. É um trabalho de longo prazo
mas, como noutras áreas em que a ARS Norte a
determinada altura decidiu enveredar, estamos
certos de que, daqui por uns anos, surgirão resultados. Por outro lado, já estamos a trabalhar

um plano estratégico para os novos comportamentos aditivos, aliás um dos ganhos que se
procuravam obter. Grosso modo, com aspectos
que ainda necessitam ser limados, outros salvaguardados, expectativas que temos que procurar satisfazer na medida do possível, com uma
grande vontade e disponibilidade dos profissionais do CRICAD, e com uma perspectiva inclusiva desta integração do CD da ARS Norte,
estamos em crer que esta integração virá prestigiar e engrandecer a ARS Norte.
De onde surge, em concreto, essa
preocupação em torno da prevenção?
PO – Ela surge fundamentalmente a partir
da compreensão do sistema, dos estudos e da
experiência acumulada. Quando todos nós falamos em prevenção, ao nível dos cuidados de
saúde primários ou ao nível da toxicodependência, devemos fazê-lo a partir de uma lógica
de prestação integrada de cuidados. Existem
determinantes sociais da doença. Esse perfil de
doença será a origem dos determinantes da
despesa em saúde. Temos que passar de um
plano reactivo para um plano activo, preventivo. Não devemos perder de vista a atenção de
nível reactivo e temos obviamente que continuar a cuidar as pessoas mas temos que passar
para uma acção que aja sobre os determinantes
da doença. Temos que evitar que as pessoas fiquem doentes. E a ARS Norte é muito bem sucedida ao nível dos cuidados primários e tem
resultados práticos pela utilização e por uma
forte e bem implementada rede de cuidados de
saúde primários, o que se nota no custo por
utente que temos. Relativamente aos comportamentos aditivos, estamos perante uma fonte
muito significativa de transmissão de doenças
infecciosas, muitas das quais requerem uma
fase de tratamento com recurso a medicamentos e terapias muito dispendiosas, designadamente os antiretrovíricos. Só se impedirmos
que fiquem doentes teremos um perfil de saúde mais sustentável. Pensar e agir desta forma
significa projectar a sustentabilidade da saúde
a longo prazo.
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ARS Lisboa e Vale do Tejo:

Manter a dinâmica e as
estruturas no terreno
Como está a decorrer a integração
dos CRI na ARS?
Pedro Alexandre (PA) – Desde o início
deste processo, foi assumido pelo CD a importância da integração ocorrer sem que isso
causasse qualquer perturbação na prestação de cuidados a quem deles necessita. Decorridos três meses, podemos considerar que
esta dinâmica tem seguido um bom curso.
Efetivamente, os CRI, com as respetivas equipas, têm mantido a sua atividade, regular, nas diferentes áreas de atuação. No que
diz respeito às Equipas de Tratamento, que
recebem diariamente centenas de utentes,
continuam a manter o mesmo nível de resposta.
Em que medida poderá assegurar
a continuidade das equipas técnicas especializadas e multidisciplinares e que as mesmas continuem a actuar nas mesmas estruturas e locais e que os utentes
continuarão a ser seguidos nas unidades habituais?
PA – É um imperativo da ARSLVT, assegurar a continuidade das equipas técnicas espe-

de CRI, quer no trabalho constante e direto,
com o responsável da Equipa Multidisciplinar da Coordenação Regional da Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (CRICAD). Esta equipa tem acompanhado e apoiado, diariamente, as atividades das unidades locais, nas diversas áreas de
intervenção.
cializadas, tendo em vista garantir a prestação de cuidados especializados que vinham
a ser prestados por estas equipas ao longo
dos anos. Nesse sentido, foi mantida toda a
estrutura das Unidades Locais no terreno,
quer em termos dos corpos técnicos e dirigentes dos CRI, quer em termos da localização dos serviços. Neste último caso foi já possível avançar com um projeto de novas instalações para uma das unidades locais, visando
a melhoria das condições de atendimento
aos utentes, bem como de trabalho dos profissionais. No sentido de garantir uma transição sustentada e sem impactos de maior nas
estruturas, o Conselho Diretivo da ARSLVT, tem assumido uma posição de grande
proximidade a processo, quer através de encontros periódicos com os diretores

Pedro Alexandre

Relativamente à intervenção em
alcoologia, estão perspectivadas
mudanças?
PA – Relativamente a esta intervenção,
integrada no conjunto das dependências,
e dada a extensão e relevo desta problemática na sociedade portuguesa, continuarão a
ser dadas as respostas mais adequadas em
termos de ambulatório e de internamento. Com a integração na ARSLVT será possível potenciar a articulação das respostas às
pessoas com problemas relacionados com o
consumo de álcool, por força de uma maior
proximidade destas unidades especializadas
com as estruturas dos Cuidados de Saúde Primários. Assim, as dinâmicas que vierem a ser
lançadas, designadamente na formação de
profissionais dos CSP, no domínio dos comportamentos aditivos e dependências, visam
reforçar o trabalho articulado entre estes diferentes níveis de cuidados em saúde.
Esta integração nas ARS parece
pressupor uma maior atenção
por parte dos profissionais dos
cuidados de saúde primários, sobretudo ao nível do diagnóstico e
da referenciação para estruturas
especializadas, assim como uma
potenciação da articulação com
os serviços especializados em dependências. Está previsto algum
projecto de formação destinado
aos profissionais de medicina geral e familiar?
PA – A articulação entre os CSP e os serviços especializados em dependências que vinha acontecendo foi reforçada com a entrada
desta área na ARSLVT. Efetivamente tem sido
possível criar diferentes sinergias através da

partilha de recursos, como é exemplo, a cedência, por parte dos ACES, de locais e horas
de enfermagem para a administração de metadona. Existem também, já, experiências de
formação, partilhada entre profissionais. A
rede de referenciação/articulação para os
Comportamentos Aditivos e Dependências (
em construção)integra, entre outros, os CSP
como primeiro nível de intervenção, em estreita articulação com as unidades especializadas em dependências. Em termos de formação dos profissionais, à semelhança do
que ocorreu aquando da construção da Rede
Alcológica, em que os CSP também desempenham um papel fundamental, é previsível
que venha a ocorrer formação neste âmbito.
O trabalho de proximidade e algum
trabalho comunitário, nomeadamente nos eixos da prevenção e da
redução de riscos, no tempo do IDT,
era contratualizado e delegado a instituições da sociedade civil através
de concurso… Pergunto-lhe se a
prática continuará a existir e quem
será a entidade responsável pela realização dos concursos e pelo financiamento.
PA – O Decreto -Lei n.º 124/2011, de 29
de dezembro, que aprovou a Lei Orgânica do
Ministério da Saúde, determinou (artigo 23º)
a extinção do Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P. (IDT, I. P.), com integração
das suas atribuições no Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), nas Administrações Regionais de Saúde, I. P. (ARS, I. P.) e na Inspeção
-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), nos
seguintes termos:
c) O Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P., sendo as suas atribuições integradas no Serviço de Intervençãonos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, com
excepção das atribuições nos seguintes domínios:
Do licenciamento das unidades privadas
prestadoras de cuidados de saúde na área
das toxicodependências e da execução dos
programas de intervenção local, do património e dos recursos humanos afectos às delegações regionais, que são integradas nas Administrações Regionais de Saúde, I. P.;
ii) Das actividades regulares de fiscalização, que são integradas na Inspecção-Geral
das Actividades em Saúde.
Posteriormente, através da Portaria n.º
27/2013 de 24 de janeiro, foi aprovado o Regulamento que estabelece as Condições de Financiamento Público dos Projetos Que Constituem

«[…]foi já possível
avançar com um
projeto de novas
instalações para uma
das unidades locais,
visando a melhoria
das condições de
atendimento aos
utentes, bem como
de trabalho dos
profissionais.
No sentido de garantir
uma transição
sustentada e sem
impactos de maior
nas estruturas, o
Conselho Diretivo da
ARSLVT, tem
assumido uma
posição de grande
proximidade a
processo, quer
através de encontros
periódicos com
os diretores
de CRI, quer no
trabalho constante
e direto, com
o responsável
da Equipa
Multidisciplinar da
Coordenação
Regional da
Intervenção nos
Comportamentos
Aditivos e nas
Dependências
(CRICAD). Esta equipa
tem acompanhado e
apoiado, diariamente,
as atividades das
unidades locais, nas
diversas áreas de
intervenção.»
os Programas de Respostas Integradas (PRI).
Assim, nos termos do artigo 4º compete ao SICAD, nesta matéria, o exercício das “competências previstas ao extinto IDT I.P”.
Existe a possibilidade de a ARS
também lançar concursos em áreas que considere lacunares
PA – Para já não foi encarada essa possibilidade, pois entende-se que essa não é uma
competência das ARS. Neste âmbito, e nos
termos da Portaria 27/2013, irá a ARS proce-
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der aos diagnósticos de território necessários ao lançamento de” concursos” participando em toda a posterior tramitação que
lhe está legalmente acometida, designadamente através da elaboração de pareceres
técnicos sobre as candidaturas, bem como
participando na Comissão de Seleção constituída para o efeito. Em síntese ,pode dizer-se
que esta colaboração entre os organismos do
estado e a sociedade civil, através da IPSS se
irá manter, quer através do apoio financeiro,
quer do acompanhamento técnico às intervenções. Nesse sentido continuarão a ser lançados concursos e será assegurado um
acompanhamento/monitorização em articulação estreita entre a ARSLVT e o SICAD.
Nomeou algum responsável pela
articulação entre os cuidados de
saúde primários e os especialistas
da área das dependências?
PA – Nos termos do nº 2 do artigo 2º
da Portaria n.º 161/2012 de 22 de maio, foi
nomeado o Chefe da Equipa multidisciplinar
para a área da coordenação da intervenção
nos comportamentos aditivos e nas dependências que, entre outras actividades, estabelece articulação com os CSP. De igual
modo, também os Diretores de CRI mantêm
estreita articulação com os ACES, no sentido
de potenciar sinergias locais que permitam
uma melhor prestação de cuidados na Área
dos Comportamentos e Dependências. Entre
outros, importa salientar a conjugação de esforços que foi conseguida na transição do
programa de metadona das farmácias para as
estruturas dos CSP.
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Entrevista a António Arnaut

“A saúde não pode
ser uma mercadoria
para ricos”
“É preciso
acreditar
na utopia”

É conhecido como o progenitor do
SNS português, uma herança sua e
do regime democrático…
António Arnaut (AA) – …Sou autor da lei
que criou o SNS… Muitos dizem que sou o pai
mas o SNS foi feito e está a ser consolidado, em

“Desapareceu um
pouco o
sonho
de Abril”

primeiro lugar pelos profissionais e depois pelos portugueses em geral que defendem uma
sociedade mais justa. E não há sociedade justa
se não tiverem todos acesso a cuidados de saúde. A saúde é um direito fundamental. Tem a ver
com a dignidade da pessoa humana. Eu apenas
dei, digamos assim, o primeiro passo que era
preciso dar, criando a lei. E tenho vivido, há 34
anos, a defendê-la e a fazer o que posso por ela.
Sente alguma mágoa pelo estado
actual da saúde em Portugal?
AA – Muita mesmo! E não é apenas na saúde… Como é sabido, o SNS é uma das grandes
conquistas do 25 de Abril mas está a perder-se,
como muitas outras. O 25 de Abril surgiu numa
altura em que vivíamos uma expectativa de
melhorar a vida porque tínhamos uma ditadura. Primeiro, devíamos conquistar a liberdade,
porque tem a ver com a dignidade da pessoa
humana e, depois, conquistar alguns direitos
fundamentais que tornassem a vida melhor
para todos. Eu sou do tempo em que havia pobres de pedir de porta em porta... descalços! Fe-

lizmente, isso hoje já não há. Mas, entretanto, a
vida mudou muito porque se foram perdendo
muitos direitos, porque desapareceu um pouco
o sonho de Abril. As pessoas não sonharam demais porque nunca se sonha demais. É preciso
acreditar na utopia. Se não acreditarmos no impossível não fazemos nada e é preciso querer
muito para fazer alguma coisa. Hoje, em todo o
mundo, verificamos um regresso. Há um retrocesso porque, entretanto, se formaram os grandes grupos económicos e um super capitalismo
selvagem. Repare que há um capitalismo bom,
que é o produtivo, que investe e gera emprego.
Não sou contra o capitalismo desde que tenha
uma motivação ética. Sem isto, o capitalismo
não tem lugar no mundo porque é explorador
e até especulativo. Hoje vivemos, portanto,
num período em que o capitalismo impera e,
como este vive do lucro, o vampiro vive do sangue. Só quer sugar os outros e, nessa medida,
os países estão dependentes da vontade desses capitalistas. E os governos estão dependentes e sem capacidade para darem o grito de libertação. É preciso que os países se libertem
desse capitalismo opressor. Repare no que se
está a passar no Chipre. Mas reitero que é preciso ter esperança e acreditar que o futuro está
nas nossas mãos. O Miguel Torga dizia: “Há o
destino, dizem que há; mas se o destino destina, o resto é connosco”. Nós é que fazemos o
nosso destino, portanto, temos que ter esperança, forma e convicção para mudarmos a situação em que vivemos, este estado de opressão em sentido político, moral e até médico,
que se traduz numa depressão psicológica,
num medo…

Em que medida terá essa realidade
originado uma perda de valores na
sociedade?
AA – Vivemos uma perda de valores! Os valores estão no mercado. Você acha que a saúde
é uma mercadoria? A saúde não pode ser uma
mercadoria para ricos! Vivemos uma perda de
valores, em todo o mundo, por vários factores: a
desagregação da família, que era a primeira escola, uma deterioração da qualidade do ensino… Os valores que tenho aprendi-os na família: o respeito pelo outro, a dignidade, a honra, o
desrespeito pela palavra dada, até a pontualidade… Houve uma degradação e um abaixamento dos valores gerais. Quem respeita hoje
um professor? Há muitos anos atrás, o professor
era um senhor porque era respeitado e porque
se dava ao respeito, tal como o padre, o advogado ou o médico… Felizmente, ainda há muita gente que pode servir de exemplo. Vivemos
numa fase transitória mas é preciso descobrir
uma nova vida e uma nova esperança. E porque
sou uma pessoa de esperança, porque sou socialista, porque acredito numa sociedade mais
livre, mais justa, mais igual e mais fraterna, acho
que vamos acabar com todas as dependências.
Quando acabarmos com todas as dependências atingi-lo-emos… a não ser aquelas que resultam da natureza humana, como a das crianças face aos pais ou do inválido em relação ao
apoio que lhe dão, mas aquelas psicológicas e
políticas. E Portugal também tem que se libertar da dependência a que está subjugado. Tem
que ser um país livre como sempre foi.
Estaremos a viver uma guerra sem
armas?

“Como o
capitalismo actual vive do
lucro, o
vampiro
vive do
sangue”
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António Duarte Arnaut GOL (Penela, Cumieira, 1936) é
um advogado e político português.
Ocupou o cargo de Ministro dos Assuntos Sociais do II
Governo Constitucional.
Biografia
António Arnaut licenciou-se em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra, em 1959. Desde cedo participou activamente na oposição à ditadura. Participou na Comissão Distrital da candidatura presidencial de Humberto Delgado, em1958,
foi arguido no processo resultante da carta dos católicos a António de Oliveira Salazar,
em 1959 e candidato à Assembleia Nacional, pela Comissão Democrática Eleitoral, no
Círculo de Coimbra, nas eleições legislativas de 1969.
Militante da Acção Socialista Portuguesa desde 1965, foi co-fundador do Partido Socialista, em 1973, na cidade alemã de Bad Münstereifel, tendo sido seu dirigente até 1983.
Exerceu diversos cargos na Ordem dos Advogados, como o de presidente do Conselho
Distrital de Coimbra. Em 2007 recebeu a Medalha de Honra da Ordem dos Advogados.
Foi um dos fundadores do Círculo Cultural Miguel Torga, além de presidente da Assembleia-Geral.
Em 1995 fundou a Associação Portuguesa de Escritores Juristas, de que foi presidente.
Foi vogal do Conselho Superior da Magistratura.
Foi agraciado com o grau de Grande-Oficial da Ordem da Liberdade a 25 de Abril de
2004, nas comemorações dos 30 anos da Revolução dos Cravos.
Funções políticas
Após o 25 de Abril de 1974, desempenhou vários cargos políticos:
Presidente da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Penela; Deputado à Assembleia Constituinte; Deputado na Assembleia da República, de que chegou a ser Vice-Presidente; Fez parte do II Governo Constitucional, 1978, liderado por Mário Soares,
como Ministro dos Assuntos Sociais. Ao seu nome ficou ligada a criação do Serviço Nacional de Saúde, sobre que, nesta data, reflectira em obra assinada também por Mário
Mendes e Miller Guerra.

AA – Sim, sem dúvida! Há uma guerra entre
o Norte e o Sul, entre o o Oriente e o Ocidente… A crise do euro é provocada pelo ataque
do dólar e dos grandes grupos económicos.
Mesmo aqui em Portugal, assistimos hoje em
dia a guerras dos grupos económicos: querem
comprar a EDP, privatizar não sei o quê… São
guerras de interesses, mais mortíferas do que as
outras, embora essas talvez sejam mais hediondas.

Se quisermos diagnosticar Portugal
como um país doente, ainda acredita que é possível encontrar uma terapêutica?
AA – Não é propriamente um país doente.
Temos muita gente boa e que não se resigna. É
preciso saber dizer não porque, mesmo nas noites mais tristes, em tempo de servidão, há sempre alguém que resista, há sempre alguém que
diz não. Eu sou daqueles que dizem não!
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1º Seminário AQDP:

Ao Serviço da Saúde Mental
A Associação Quinta das Pontes
organizou, no dia 21 de Março,
em Penela, o 1º Seminário AQDP:
Ao Serviço da Saúde Mental. Sob
o objectivo da partilha de experiências por parte dos vários
profissionais que desenvolvem
actividade na área da saúde
mental, o encontro serviu para
que os cerca de 60 participantes
possam melhorar a dinâmica
funcional e a prestação de cuidados aos cidadãos com doença
mental. Direitos e Cidadania,
Cuidados Continuados em Saúde Mental, Modelos de Intervenção em Saúde Mental e Equipas Multidisciplinares em Saúde
Mental foram os temas abordados no evento, em que Dependências marcou presença, entrevistando a presidente da instituição, o presidente da Câmara
Municipal de Penela, António
Alves e um dos moderadores
convidados, António Arnaut.

Numa sociedade de
matriz humanista como
a nossa, a promoção
da saúde tem de ser
uma preocupação
permanente. A saúde
mental, pelas suas
especificidades clínicas
e, principalmente,
sociais, justifica uma
especial atenção de
todos nós...

António Alves, Presidente da
Câmara Municipal de Penela

Que importância atribui ao trabalho desenvolvido pela instituição
Quinta das Pontes para o município de Penela?
António Alves (AA) – A Quinta das Pontes é a mais jovem das quatro IPSS do concelho de Penela… Beneficiando do empreendedorismo e dinamismo de uma direção
igualmente jovem, tem um projeto, já aprovado no âmbito do programa PARES, para a
construção de um edifício que, certamente, a
auxiliará a reforçar o importante papel que já
desenvolve no município. Trata-se de um trabalho preponderante, desde logo na área da
saúde mental, cujos reflexos se estendem
muito para além do concelho de Penela, já
que acolhe utentes oriundos de todo o País.
Com a sua atuação preferencialmente dire-

cionada para as terapias ocupacionais, a Quinta
das Pontes não se limita ao modelo clássico de
entidade prestadora de cuidados sociais exclusivamente remunerados pelos apoios oficiais e
pelas comparticipações dos utentes. Efetivamente, esta Associação assenta num modelo
de funcionamento em que a terapia ocupacional é geradora de parte dos recursos necessários ao desenvolvimento da atividade. Seja na
agricultura biológica que garante produtos
hortícolas, frutícolas e ervas aromáticas utilizados na confeção das refeições, seja no estabelecimento de parcerias que possibilitem o desenvolvimento de atividades de interesse público,
como é o caso da conservação e manutenção
dos jardins e espaços verdes da vila do Espinhal,
no âmbito de protocolo de colaboração celebrado com o Município de Penela.
Este tipo de patologias representa
uma preocupação para o executivo que dirige?
AA – Numa sociedade de matriz humanista como a nossa, a promoção da saúde
tem de ser uma preocupação permanente. A
saúde mental, pelas suas especificidades clínicas e, principalmente, sociais, justifica uma
especial atenção de todos nós... Mais ainda
face às dificuldades que hoje atravessamos e
que poderão ditar um agravamento deste
tipo de doenças, o que, reforçando o papel
positivode instituições como a Associação
Quinta das Pontes na tarefa fundamental de
devolver dignidade e auto-estima aos portadores de determinados tipos de patologia
mental, justificam o reforço do apoio estatal.
A Quinta das Pontes é uma das
instituições que compõem a rede
social do município de Penela…
Como avalia o trabalho desenvolvido por essa rede?

AA – A rede social funciona bem. As nossas instituições são verdadeiras parceiras do
município e estão sempre prontas a trabalhar
e a ajudar. Temos uma carta social, elaborada
há alguns anos e que apontou alguns caminhos e a rede social tem sido muito ativa na
prossecução dos objetivos definidos, através
da sinalização de novos casos e na coordenação da intervenção que cada situação justifica.
Quando falamos de patologias do
foro mental, encontramos muitas
vezes o abuso de álcool como denominador comum. Em que medida traduzirá Penela essa realidade?
AA – Temos alguns problemas, não o vou
esconder… Já foi mais complicado mas, se falarmos ao nível da dependência, poderei afirmar que são muito residuais.
A Câmara Municipal de Penela intervém no eixo da prevenção ou
delega esse tipo de competências
na sociedade civil?
AA – Preferimos que sejam as instituições, sob a coordenação da autarquia, no
contexto da rede social a definir as estratégias e a implementar esse tipo de projetos.
Disponibilizamos os recursos que temos e,
sabendo que existem instituições que acumulam saberes nessas áreas, entendemos
que é muito mais eficaz delegar esse tipo de
competências.
Num município que não beneficia
propriamente das mesmas oportunidades de outros de cariz mais
urbano, que tipo de problemáticas
sociais tem diagnosticado em Penela?
AA – Os problemas de Penela, na conjuntura atual, são comuns aos demais municípios do país… Uns mais do que outros, mas
nós também vamos sentindo as nossas dificuldades. Felizmente, não temos sido muito
confrontados com muitos pedidos de ajuda,
assim como não temos assistido ao encerramento de empresas do concelho, ao contrário do que sucede em muitos outros. Aliás, há
dois anos atrás, estávamos entre os 15 concelhos com menor taxa de desemprego e ainda
continuamos muito abaixo da média nacional. Estamos, isso sim, a sofrer alguns problemas decorrentes de empresas de fora do concelho, que empregavam residentes de Penela
e que encerraram. Temos pouco mais de 200
desempregados, uma escala que, não sendo
muito elevada, nos preocupa naturalmente,

até porque a tendência não é a mais animadora…
Em termos demográficos, este é
um município equilibrado ou envelhecido, à semelhança da maioria dos do interior?
AA – Está envelhecido, à semelhança de
dois terços dos municípios portugueses.
Embora tenhamos desenvolvido um conjunto de ações de promoção do território e
de atracão e fixação de população, baseadas
no empreendedorismo e na facilitação da
constituição de empresas, não é fácil contrariar este défice e a verdade é que, de 2001
para 2011, o concelho perdeu cerca de 600
habitantes.
No entanto, é preciso assumir que o problema do envelhecimento da população,
sendo mais sentido nos territórios afastados
do litoral, é acima de tudo o resultado do modelo económico e social que caracteriza Portugal e o chamado mundo ocidental, onde a
necessidade de “TER” prevalece sobre a vontade de “SER”. Se mantivermos os princípios
sócio-organizacionais que hoje prevalecem e
que confinam o conceito de família e de natalidade para uma esfera incompatível com os
ditames do sucesso profissional e do êxito
pessoal, iremos continuar a assistir à inversão
da pirâmide etária e ao consequente definhamento do nosso modelo de sociedade. A nível global, é preciso redescobrir a coragem
de romper com a acomodação e devolver às
pessoas a sua efetiva centralidade em qualquer sociedade.
A cerca de meio ano das próximas
autárquicas, que legado considera
ter deixado no município?
AA – Quem assume este papel de autarca deve entendê-lo como uma missão. Nestes municípios pequenos, toda a gente tem o
número de telefone do presidente da câmara, sabe onde ele mora e, se não levarmos isto
como uma missão, não somos bem sucedidos. Neste tempo em que estive em Penela,
não só eu como toda a equipa que me acompanhou, fizemos aquilo que pudemos e devíamos, tal como os que me antecederam, e
sinto que cumprimos com o que nos foi delegado.
É tempo de renovação e de outros poderem trazer à ação política novas ideias, novas
estratégias e novas formas de fazer, que possibilitem a motivação de todos para essa obra
enorme que se consubstancia numa sociedade mais empreendedora, mais justa e mais
solidária.

Ana Catarina Pereira,
Presidente da Direcção da
AQDP

Que objectivos persegue a intervenção desenvolvida pela Quinta
das Pontes?
Ana Catarina Pereira (ACP) – A Associação Quinta das Pontes é uma IPSS que trabalha com pessoas com deficiência e doença
mental. O objectivo do trabalho de intervenção com os utentes prende-se com a reabilitação psicossocial, centrada no empowerment recovery e baseada na evidência. A instituição foi fundada em 2001; a partir de
2008, começámos a implementar o sistema
de gestão da qualidade e, em 2010, definimos um plano estratégico que visou ir ao encontro das expectativas e interesses dos nossos utentes e rentabilizar recursos como
meio para atingir a sustentabilidade. Esse
plano permitiu-nos estabelecer uma série de
parcerias que nos asseguram recursos e a
ocupação dos utentes em várias actividades,
o que ajuda a potenciar a sua autonomia.

No ano passado,
fizemos uma horta
pedagógica na escola,
com várias actividades
em que foram os
nossos próprios
utentes quem formou
os alunos.
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Em que medida deverá o estabelecimento dessas “pontes” favorecer
os objectivos que definem para os
vossos utentes?
ACP – Esse é precisamente um dos objectivos que perseguimos quando estabelecemos essas parcerias… Mas confesso que o
trabalho que desenvolvemos com os utentes
tem sido um pouco árduo. Na instituição, embora tenhamos as actividades da vida diária,
não temos, por exemplo, colaboradores que
façam camas, arrumem quartos ou cozinhem. Temos colaboradores que fazem supervisão e essas tarefas, bem como a gestão
da medicação estão divididas entre os utentes. Por outro lado, também não temos médico nem enfermeiro…
Como é constituída a equipa?
ACP – Temos assistente social, terapeuta
ocupacional e psicóloga clínica. E procuramos que os utentes vão aos serviços existentes na comunidade, que vão ao centro de
saúde, que vão à farmácia buscar o injectável,
que vão à consulta de psiquiatria depois de
devidamente encaminhados por nós… Além
disso, temos na instituição o acompanhamento psicossocial semanal e tentamos, antes das consultas, que façam um apanhado
do que terão que dizer ao médico. Uma vez
mais, o objectivo consiste em autonomizá-los
nas diferentes áreas. Estamos a falar de utentes com doença mental crónica, com a qual
terão que saber lidar.
Ainda detecta estigmatização face
á doença mental no exercício das
suas funções?
ACP – Sim, detecto. Temos desenvolvido
um trabalho que visa combatê-la no seio da
sociedade. No ano passado, fizemos uma
horta pedagógica na escola, com várias actividades em que foram os nossos próprios
utentes quem formou os alunos. Com esta
acção, pretendemos combater o estigma
desde a escola e assim chegar inclusive a pais
e avós das crianças. No local onde vivemos,
no Espinhal, sempre que a comunidade orga-

niza algum evento, convida-nos a participar.
Os nossos utentes já se sentem perfeitamente à vontade e, neste tipo de contextos e populações já não se nota o estigma.
Numa área de trabalho árduo e
em que os resultados não serão
propriamente mensuráveis, o que
representa para si um caso de sucesso?
ACP – Se falarmos em reabilitação social e profissional, aí nota-se o estigma. Diria que os nossos utentes também não têm
propriamente um nível de autonomia que
torne possível a reinserção laboral mas nas
empresas de Penela em que tentámos colocar utentes também não verificámos grande receptividade para os acolherem. Quando os utentes chegam à instituição não têm
autonomia absolutamente nenhuma. Se ficarem estáveis e fizerem o seu dia-a-dia na
instituição, isso já é muito bom. E porque
fazemos planos e avaliações anuais, tentamos sempre que no ano seguinte consigam
desenvolver actividades que antes não
conseguiam e manter o que haviam aprendido.
Como vive a QDP em termos financeiros?
ACP – Parece contraditório mas não nos
podemos queixar… As parcerias ajudam bastante porque prestamos serviços que nos são
pagos. Além disso, porque temos uma horta,
não temos que comprar produtos hortícolas
e beneficiamos ainda de parcerias com dois
restaurantes que nos oferecem alimentação.
Acolhemos oito utentes e temos aprovado,
no âmbito do PARES, um projecto para cinco
utentes em residência autónoma e 12 em lar
residencial.
O que mudou desde a fundação
da instituição até aos tempos de
hoje?
ACP – Mudou essencialmente a organização. Não existia a equipa multidisciplinar,
havia quatro acordos com a Segurança Social

e, neste momento, temos sete e conseguimos estabelecer acordos com outro centro
distrital, o de Santarém. Em suma, trata-se de
um reconhecimento face ao trabalho desenvolvido, o que pode atestar-se na evolução
dos nossos utentes.

A AQDP
A Associação Quinta das Pontes (AQDP) é uma Instituição Particular de
Solidariedade Social, de utilidade pública,
nascida em finais dos anos 90. Situa-se na
freguesia do Espinhal, concelho de Penela,
distrito de Coimbra.
A AQDP destina-se a adultos dos 18
aos 65 anos, com deficiência mental e/ou
doença mental com desvantagens transitórias ou permanentes, potencializando a
sua autonomia.
Desde Dezembro de 2010, instituiu-se
como a primeira IPSS do concelho de Penela com certificação da qualidade pela
norma ISO9001:2008.
Assim a AQDP, define um conjunto de
premissas importantes para o desenvolvimento da sua prática profissional, nomeadamente:
• Missão – Reabilitação e autonomia
das pessoas com incapacidades Psicossociais, apoiando e garantindo os direitos e
necessidades dos clientes e comunidade
envolvente, de forma integral e personalizada.
Modificar as atitudes, os valores e as
aptidões promovendo uma mudança positiva do estilo de vida dos nossos clientes,
desenvolvendo a auto-estima e auto-conceito.
• Visão – Proporcionar condições que
promovam aos clientes uma integração
ativa como cidadãos na sociedade, tão independente quanto possível, tendo como
pilar primordial o trabalho em parceria
com as respetivas famílias e comunidade,
visando a promoção de relações interpessoais significativas e das redes de suporte
social informal.
Promover a mudança social, com vista
a aceitação da diferença pela sociedade e
comunidade envolvente.
• Valores – Respeito e dignidade, lealdade, justiça e equidade; integridade; respeito pelos valores humanos, igualdade,
privacidade e confidencialidade; rigor e
ética nas relações pessoais, profissionais e
institucionais.
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Nada sobre nós sem nós:

a perspectiva dos
utilizadores sobre
vivências e respostas

O Auditório da Biblioteca Almeida Garrett transformou-se numa sala de cinema
para ver um documentário sobre a visão de
alguns utilizadores de drogas sobre as suas
vivências diárias e as respostas que lhes são
propostas. A sessão contou com os olhares
atentos de João Goulão, Director Geral do
SICAD e de Luís Fernandes, professor e investigador da Faculdade de Psicologia e
Ciências da Educação da Universidade do
Porto, que no final comentaram o extenso
documentário dos utilizadores de drogas
na cidade do Porto, num momento em que
as actuais condições socioeconómicas têm
um impacto profundo no dia a dia das cidades e em que a questão da toxicodependência exige um olhar particularmente
atento.
Das diferentes respostas previstas para
este fenómeno, a Redução de Riscos e Minimização de Danos tem vindo a assumir protagonismo, pretendendo devolver ao indivíduo
responsabilidade na utilização de drogas e

tornando-o co-autor das políticas que lhe são
dirigidas.
O Projeto 3R´s – Reduzir Riscos e Reintegrar, resulta de uma parceria entre a Associação para o Planeamento da Família - Delegação Norte e o Instituto da Droga e da Toxicodependência (actual SICAD), e realizou um

documentário em que os interpretes são alguns utilizadores de drogas que falaram sobre as suas experiencias e vivências diárias e
as respostas que foram recebendo para a sua
integração na vida activa.
“Nada sobre nós sem nós” foram as reflexões de alguns dos mais relevantes profissionais a trabalharem na área sobre os caminhos
a seguir.
Foi possível identificar algumas pistas
de reflexão problematizante sobre a natureza e alcance da intervenção da sociedade
civil e a variedade das respostas de cada
profissional para cada uma das pessoas tão
diferentes no consumo como no seu percurso de vida.
Não cabendo aqui, proceder ao inventário exaustivo do significado e da opinião de
cada um dos actores, limitamo-nos a reter a
perspectiva que consideramos mais relevante do ponto de vista da sua eficácia para a
compreensão e intervenção da realidade social que cada história encerra e que constitui
um campo de acção para os diferentes interventores, sejam eles autarcas, políticos ou
profissionais. A verdade com que ficámos é
que não podemos ser indiferentes perante a
realidade que nos rodeia e da qual somos
parte integrante.
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Tabagismo e substâncias Psicoactivas

Um jovem olhar, um desafio!
A propósito do Seminário «Tabagismo e Substâncias Psicoactivas», realizado a 8 de
Março, pelas 21h, na Escola
Dramática de Valbom, a revista
Dependências partilhou a sua
experiência no acompanhamento no terreno desta ampla
temática e, deixou-se seduzir
pelo testemunho da jovem Joana Aleixo, de apenas 15 anos,
que chamou atenção para “as
guerras políticas e desinformadoras que tem permitido o comércio de drogas através de várias smartshops espalhadas
pelo país que promovem a venda de substâncias psicoactivas
que conduziram já à morte de
alguns jovens».

“Não chegaremos aos adolescentes, aos
pais com discursos moralistas, mas sim com
ações que envolvam toda a comunidade e
que tenham os jovens como um alvo privilegiado». Disse Fernando Mendes durante a
sua intervenção sobre o consumo de substâncias psicoactivas. “Hoje temos uma sala
cheia de pais, professores e alunos, Cada um
com uma visão diferente dos problemas, mas
cada um à sua maneira pode contribuir para
ajudar a enfrentar os problemas das dependências que afectam os jovens. Não é fácil,
mas é preciso saber lidar com a situação,
criando condições, regras e participando na
vida e nos problemas dos nossos filhos».
«Hoje existem programas de prevenção
baseados na evidência cientifica, muitos estudos de investigação centrados nos jovens, ligados a fatores de risco e soluções», explica Fernando Mendes, presidente do Irefrea cuja experiência e conhecimento da realidade portuguesa, permite assumir que só com uma resposta
preventiva que tem de ser assumida pela escola
junto dos alunos, que envolve as famílias, a comunidade escolar e a sociedade onde estes se
movimentam é que seremos capazes de uma
intervenção multidimensional e eficaz”. O seminário teve o seu ponto alto com a intervenção
de Joana Aleixo.

O meu olhar é apenas o
de uma jovem de
15 anos que está atenta
ao que se passa.

Joana Aleixo

Fui desafiada a falar do assunto que
nos traz aqui hoje, Tabagismo e Substâncias Psicoativas.
É um tema actual, considerado até,
alarmante e, por isso, muito discutido e
questionado na escola, em vários organismos e instituições, nas famílias, pelos especialistas e intervenientes.
O meu olhar é apenas o de uma jovem de
15 anos que está atenta ao que se passa.
O modelo de sociedade em que vivemos apresenta-nos um mundo em que é
mais importante ter e parecer, do que ser!
O crescente protagonismo dado aos jovens, é um estímulo para o mercado de
consumo, com todo o tipo de ofertas (e de
publicidade) e contribui, de alguma forma,
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Eugénio de Andrade
1923 // 2005 Poeta
Urgentemente
É urgente o amor
É urgente um barco no mar
É urgente destruir certas palavras,
ódio, solidão e crueldade,
alguns lamentos, muitas espadas.
É urgente inventar alegria,
multiplicar os beijos, as searas,
é urgente descobrir rosas e rios
e manhãs claras.

O modelo de sociedade
em que vivemos
apresenta-nos um
mundo em que é
mais importante
ter e parecer, do
que ser! O crescente
protagonismo
dado aos jovens,
é um estímulo
para o mercado de
consumo, com todo
o tipo de ofertas (e
de publicidade) e
contribui, de alguma
forma, para o desejo
de querer fazer
tudo, experimentar
tudo. Faz vir ao de
cima muitos modos
de viver, escolhas e
caminhos que cada
um pode eleger, mas
também contribui
para criar nos jovens
instabilidades,
confusão emocional,
social e familiar e
procurar responder a
todas as solicitações
de forma mais
imediatista.

para o desejo de querer fazer tudo, experimentar tudo. Faz vir ao de cima muitos modos de viver, escolhas e caminhos que cada
um pode eleger, mas também contribui
para criar nos jovens instabilidades, confusão emocional, social e familiar e procurar
responder a todas as solicitações de forma
mais imediatista.
É público que os jovens fumam muito,
estão facilmente expostos ao álcool e a substâncias estimulantes, algumas até comercializadas de forma legal, como se fossem seguras e inofensivas. Muitas delas vendiam-se
em lojas chamadas «Smartshops» (alguns jovens foram parar ao hospital em risco de vida,
ontem ouvi que acabou de sair legislação
que proíbe estas lojas ).
A pretexto da diversão, da inclusão no
grupo de amigos, da autoafirmação e da
solução fácil para os problemas, muitos jovens sentem-se atraídos por estas substâncias e, quando dão por ela, não as estão a
usar, mas a abusar e, então, dificilmente
conseguem libertar-se.
O consumo abusivo de álcool, tabaco,
estimulantes ou depressivos, é arriscado e
perigoso. Os seus efeitos são, para além de
prejudiciais à saúde, negativos na relação
com os outros, com a família, com a sociedade em geral, mas sobretudo connosco
próprios!
Há outras formas de viver com autenticidade, com direito a aceitar as nossas imperfeições, ou até a errar, sem recorrer a artifícios perigosos que ilusoriamente são
apresentados como soluções para podermos ultrapassar maus momentos, situa-

Cai o silêncio nos ombros e a luz
impura, até doer.
É urgente o amor, é urgente
permanecer.
Eugénio de Andrade,
in “Até Amanhã”

ções difíceis, encontros e desencontros, as
loucuras e os medos.
Acredito que há certas experiências que
não nos acrescentam, podem até ter consequências imprevisíveis. Às vezes, parece que
nada faz sentido e só apetece, fugir, esquecer.
Sentimo-nos como náufragos, mas acredito,
como jovem que sou, que há outras formas,
que existe a amizade e o amor dos pais, o
apoio da família e muitas fontes secretas dentro de nós, que nos ajudam a crescer e a construir como pessoas. Acredito que podemos
ter confiança, ser responsáveis e vencer de
forma saudável e livremente.
Como diz Eugénio de Andrade: «É Urgente Descobrir Manhãs Claras».»
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Eurovegas, el gran error
Imagínense esas películas americanas
basadas en Las Vegas, con sus luces en las
calles marcadas por su característico tono
de prostíbulo donde perder el alma entre
apuestas. Imagínense la impulsividad perdida entre monedas que cambiar de billetes sacados de un banco, cada vez más vacío. Imagínense un ambiente oscurecido
por el humo de los cigarros y puros que se
fuman los jugadores, muchos de ellos ludópatas y alcohólicos. Imagínense las tragaperras, las partidas de póker. Imagínense
los desgraciados que lo han perdido todo y
siguen apostando hasta sus propias neuronas. Sus ansias, su obsesión, su impulso imparable, el gusto que les producen las luces
y los sonidos, sus olvidos, sus pérdidas…
Imagínense esto aquí al lado, en algún rincón de Madrid, aún por identificar.
Eurovegas pretende ser un macro
complejo de apuestas, un gran casino, un
pequeño Las Vegas. Sheldon Adelson, el
magnate propietario de Las Vegas Sand, la
empresa madre a la que pertence la futura
Eurovegas, habló de la complicada tarea de
elegir entre Barcelona y Madrid para realizar este macro proyecto. Finalmente ganó
Madrid y ahora, los ciudadanos de algunas
de las localidades que se barajan para su
construcción, luchan para no convertirse
en la locura de ser una población casino.
“Las localidades madrileñas de Paracuellos
del Jarama/Torrejón, Alcorcón y Valdecarros (Madrid) eran los municipios que más
pujaron por la ubicación del centro de
ocio”, según publica el diario Público.es Así
surge la Plataforma ‘Detengamos Eurovegas Alcorcón’, quienes aseguran, en primer
lugar que se trata de un proyecto que no
sale gratis, sino que ese dinero saldría del
bolsillo de los contribuyentes madrileños. Y
en segundo lugar, se niegan a convertirse
en un lugar como Las Vegas, ya que según
dicen “Eurovegas constituye un modelo
productivo que se está abandonando en
lugares como esa ciudad, el mejor ejemplo
de economía basada en casinos, y que ahora tiene la mayor tasa de desempleo y la
mayor tasa de desahucios de EEUU”.
Vamos pues a analizar punto por punto
los errores.

* Mireia Pascual
1. Una elevadísima inversión en
momentos de crisis.
Los promotores indicaron que la inversión rondaría los 17.000 millones de euros y
el complejo podría abrir sus puertas en el
2022. La empresa aportaría un 25% de ese
capital, ¿De dónde surgiría pues el resto del
dinero? ¿Del bolsillo de los contribuyentes
que llevan 5 años de recesión imparable,
recortes en derechos, sueldos del funcionariado y un paro que no deja de crecer? El
gobierno justifica esta inversión con la generación de puestos de trabajo… ¿Valdrá la
pena tanto dinero? ¿Tantos puesto de trabajo se van a crear? La Comunidad de Madrid asegura que se van a crear unos
164.000 empleos de modo directo y unos
97.000 de forma indirecta, cuando de media en los casinos de Adelson existen
34.000 empleos y de baja calidad.
2. Reducción de impuestos solo
para que el magnate pague
menos
Es curioso que esta semana haya salido
Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno
de Madrid diciendo que no quiere una “legislación a medida” para Eurovegas. Es
curioso si tenemos en cuenta que en octubre del 2012 se produjo una modificación
de la ley en la que el Gobierno permitía una
bonificación de un 95% del IBI para las actividades económicas de Adelson. Con esto
el magnate se libra de una gran parte de los
impuestos que debería pagar como complejo de casinos. Fue entonces cuando la
Asociación Española de Casinos de Juego
salió exigiendo que esas medidas se apliquen también a ellos.

3. La modificación de la Ley Antitabaco.
Seguramente es el punto que más les
concierne. Tras el éxito de esta ley parece
increíble que sigan existiendo guerras políticas en temas de evidente carácter sanitario. El mes pasado publicaba en esta columna datos alentadores producidos gracias a
la aplicación de la Ley Antitabaco. “El número de fumadores pasivos cae un 70% “ y
hablaba de la poca repercusión en la hostelería, cuando los pronósticos eran muchos
más negativos antes de su aplicación y
también de la salud de los propios fumadores, pues muchos se habían visto obligados
a reducir el número de cigarrillos diarios,
gracias a los espacios libres de humo. Pese
a esto y pese a que grandes profesionales,
como Elisardo Becoña, de Socidrogalcohol,
hayan alabado la medida. Pues bien, parece que a este gobierno le da lo mismo todo.
Que miles de personas protesten no va a
hacerles cambiar sus políticas, que la salud
de los ciudadanos haya mejorado de modo
evidente no parece ser suficiente. Ellos tienen que mirar por otros intereses. Y esto es
culpa del sistema neoliberal, culpa de una
ley de partidos injusta que da amplias mayorías, culpa de la inutilidad de los gobernantes y culpa de la nula cualificación que
tiene todo el gobierno, con ministros incluidos. Me producen vergüenza y sarpullidos cada vez que leo y escribo sobre ellos.
Porque este, el querer devolver el espacio
lleno de humo a una sociedad ya acostumbrada a respetar a los fumadores pasivos,
no es el único error, sino uno más de la hilera.
Ya está bien! Están jugando con nosotros. Nos engañan. Hacen leyes para sus
amigos y luego nos cuesta horrores cambiar leyes de deshaucios. Ayudan a los banqueros y a los magnates como Adelson y
nos recortan sueldos y suben el IVA, IRPF,
etc, mientras les reducen los impuestos a
Eurovegas. Ellos comen mariscada y el número de pobres incrementa en España al
ritmo de samba. Luego está el paro…27%
el general...o 56% en los jóvenes. Vergüenza señores, vergüenza.
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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

