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3Editorial

A Cannabis é a droga ilícita mais consumi-
da nos Estados Unidos, com cerca de 17 
milhões de americanos a consumir há 
mais de 12 anos. Mais de 374.000 consu-
midores de cannabis dão entrada anual-
mente nas salas de urgência dos hospitais. 
A tendência de queda no consumo da 
cannabis que se vinha verificando durante 
a década de 90 terminou. Segundo a 
PNUDS - Pesquisa Nacional sobre o Uso de 
Drogas e Saúde, em 2009 o consumo da 
cannabis subiu 9 % junto dos jovens entre 
os 12 e os 17 anos de idade, refletindo 
uma tendência crescente de subida, 2008 
(6,7%) 2009 (7,3%).
Este surpreendente aumento, coincide 
com um abrandamento das atitudes dos 
jovens sobre os riscos da cannabis, a que 
não podem ser alheias, algumas tentativas 
de legalização da cannabis, num debate 
sem ideias e altamente carregado de mui-
tos e preocupantes equívocos que impor-
ta desfazer, e desmistificar alguns concei-
tos ideológicos sobre as drogas ecológi-
cas, leves pesadas ou duras que me pare-
cem completamente incompatíveis com a 
saúde pública e a evidência científica.
O uso da cannabis, é prejudicial e deve ser 
desencorajado, porque está associado 
com a dependência, doenças respiratórias 
e mentais, prejudica o funcionamento 
cognitivo e o sistema imunológico, entre 
outros efeitos negativos prejudiciais à saú-
de. Estudos mais recentes, mostram ainda 
que o fumo da cannabis contém entre 50-
70 por cento de hidrocarbonetos mais 
cancerígenos do que o fumo do tabaco. 
Segundo o relatório da RAND Corporation, 
“ Altered State” a legalização faria reduzir o 
preço, mas aumentaria o consumo da uti-
lização da cannabis. E mesmo que as recei-
tas fiscais aumentassem os custos sociais 
são muito mais elevados. Legalizar a can-
nabis seria aumentar o uso da droga e, 
consequentemente, os danos que provo-
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ca. Ainda citando o mesmo relatório a le-
galização em nada iria contribuir para con-
ter a violência das drogas e muito menos 
afetaria as organizações criminosas que lu-
cram com a distribuição das drogas, tráfico 
de seres humanos e outros crimes, porque 
sobre o regime da legalização, os cartéis 
da droga manterão sempre as suas quotas 
de mercado e provavelmente um maior 
crescimento do seu negócio.
Aliás o álcool e o tabaco são substâncias 
legais aceites culturalmente pela nossa so-
ciedade, são tributadas e geram aparente-
mente lucros. No entanto, os custos são 
muito maiores do que as receitas que ge-
ram. Segundo um estudo de 2007, os im-
postos recolhidos em álcool totalizaram 
14,5 biliões de dólares, estes valores são in-
feriores a 10 por cento dos custos relacio-
nados com os cuidados de saúde, da justi-
ça e da perda de produtividade que totali-
zaram 185 biliões de dólares.
A cada ano, os americanos gastam mais de 
200 biliões de dólares com os custos so-
ciais do tabagismo, mas apenas 25 biliões 
são recolhidos em impostos.
Estes são dois argumentos que me levam 
a concluir que a legalização da cannabis 
em nada contribuiria para a felicidade dos 
jovens, já por si influenciados por podero-
sas máquinas de propaganda e acções de 
marketing com interesses económicos so-
bre os seus clientes, que proporcionam 
consumos de álcool e outras substâncias 
psicoactivas e comportamentos de risco 
que acarretam elevados custos sociais e 
muitas vezes a perda de vidas.
Temos de mudar de paradigma, não pode-
mos vacilar na hora de tomar decisões, o 
que nos torna diferentes são as nossas di-
ferenças, e não é por ser legal ou ilegal que 
o produto é melhor ou pior, é pelo dano 
que nos causa.

Sérgio Oliveira, director
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Entrevista com Manuel Cardoso

“Nova lEi do álCool 
rEprEsENta iMENsos gaNHos”

Tem sido um dos principais res-
ponsáveis pela definição de políti-
cas e estratégias na área do álcool, 
tendo recentemente visto esse tra-
balho, seu e dos seus pares, distin-
guido nos resultados do último in-
quérito nacional sobre consumos, 
que indicam uma diminuição do 
uso de substâncias psicoactivas 
por parte da população portugue-
sa… Que avaliação faz deste tra-
balho realizado ao longo dos últi-
mos anos sob o desígnio da redu-
ção dos problemas ligados ao uso 
de álcool?
Manuel Cardoso (MC) – É difícil afirmar 

que existe uma relação causa efeito. Mas há 

o que realmente 
pretendemos é que os 

jovens não consumam, 
porque lhes faz mal. 

pelo menos a constatação de um esforço da 
sociedade, particularmente dos que lidam di-
rectamente connosco, que são muitos, no 
sentido de uma acção conjugada e congre-
gada na prossecução de resultados. Estou a 
lembrar-me do Fórum Nacional Álcool e Saú-
de, da Coordenação Nacional e de todos os 
parceiros da área da Administração Pública… 
Assistimos a esta conferência de imprensa 
em que, entre as várias entidades, existe uma 
conjugação de esforços para atingir alguns 
objectivos. É verdade que o estudo revela re-
sultados francamente bons na população em 
geral mas na população escolar já não são 
tão bons… Não deixámos de ter problemas e 
preocupações e teremos que continuar nessa 
senda do trabalho conjunto, desta interven-
ção junto dos jovens, para conseguirmos 
atingir objectivos. Independentemente de 
esta lei definir os 16 ou os 18 anos como ida-
de mínima para consumir, a verdade é que te-
mos prevalências de consumo aos 15 anos 
acima dos 50 por cento. E a regra tinha que 
determinar consumo zero para quem tivesse 
menos de 18 anos. As embriaguezes, nessas 
idades, são imensas, tal como o binge drin-
king, e a mensagem que todos temos que 
passar, desde pais, educadores e a sociedade 
como um todo por causa dos efeitos reais ne-
gativos quer em termos cerebrais, quer em 
termos físicos é que, se tiver menos de 18 
anos, não bebe e ponto final. E deveriam apa-
recer 0 por cento em todos os indicadores de 
consumos… Mesmo admitindo que há sem-
pre alguém que transgride ou que existem si-
tuações absolutamente esporádicas, ao lon-
go da vida essas percentagens não assumi-
riam qualquer expressão. E era isso que gos-
taríamos de ter.

Não sendo hoje possível termos 
isso, quem foi o responsável pela 
não concretização em lei de uma 
proposta oriunda de um grupo de 
trabalho constituído por técnicos, 

que provava com base em evidên-
cia científica que consumir antes 
dos 18 anos pode resultar em gra-
ves danos para a saúde?
MC – Creio, sinceramente, que isso não é 

importante… Tecnicamente, abaixo dos 21 
anos o cérebro humano não está 100 por cento 
capaz de lidar com a toxicidade do álcool por-
que, só a partir dessa idade se torna um cérebro 
adulto., portanto, até lá, o consumo devia ser 
muitíssimo pouco. Aos 18 anos, há já matura-
ção para se permitir algum consumo… Daí até 
aos 21 deveria ser mínimo e resumir-se à expe-
rimentação, excluindo binge drinking e bebe-
deiras. Agora, o problema da lei anterior pren-
dia-se com grandes dificuldades de fiscalização 
e de implementação…

… Estamos num país em que a fis-
calização não é propriamente um 
culto instituído…
MC – Numa coisas sim, noutras não… Por 

toda a Europa, o grande problema de muitas 
legislações, como a da condução e do consu-
mo, prende-se com a obrigatoriedade da im-
plementação de fiscalização. Se não houver, 
continuam a haver mortes na estrada. A reco-
mendação actual para o nosso país aponta 
para que cada condutor seja rastreado pelo 
menos três vezes durante a vida e ainda não 
chegámos a essa capacitação mas não me-
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Esta nova lei 
representa imensos 

ganhos. a mensagem 
a transmitir é: se tem 

menos de 18 anos não 
beba; se está grávida, 

não beba; se conduzir, 
não beba.

nos verdade que os rastreios subiram de 400 
mil para mais de um milhão por ano, o que 
significa que existe uma operacionalização 
do rastreio que funciona como uma mensa-
gem. As pessoas percebem, deste modo, que 
não podem conduzir se beberem. O que está 
por trás disto não é propriamente a punição 
mas sim a dissuasão deste tipo de comporta-
mentos. O que realmente pretendemos é 
que os jovens não consumam, porque lhes 
faz mal. A fiscalização tem que ter mecanis-
mos para ser eficaz na implementação por-
que não é o jovem que sai penalizado. Quem 
sai penalizado é que lhe concede o álcool. Ao 
permitir que o mais velho, por exemplo, dis-
ponibilizasse álcool ao seu amigo mais novo 
sem qualquer penalização, a lei anterior en-
cerrava contornos muito graves. E a culpa 
não era da fiscalização, uma vez que as enti-
dades responsáveis pela mesma não tinham 
instrumentos para fiscalizarem.

Quer dizer que, apesar dessa la-
cuna dos 16 anos como idade mí-
nima para consumir bebidas fer-
mentadas, a lei acaba por incre-
mentar alguns avanços?
MC – Sim, esta nova lei representa imen-

sos ganhos. A mensagem a transmitir é: se 
tem menos de 18 anos não beba; se está grá-
vida, não beba; se conduzir, não beba. E as 
entidades fiscalizadoras fiscalizarão a lei que 
está em vigor. E a mensagem que passou 
desta conferência de imprensa é: não pen-
sem mais que não vai haver fiscalização. 
Quem transgredir, quem vender, quem dis-
ponibilizar álcool a menores pode, a qual-
quer momento, ser penalizado. Ainda que 
preferíssemos que não houvesse consumos e 
que as penalizações fossem questões meno-
res ou desnecessárias… Se o consumo de ál-

cool faz mal aos 16 anos, que fará às 16 sema-
nas de um feto… A ideia é evitar consumos 
que fazem mal a todos. Não há aqui o passar 
por entre os pingos da chuva. De cada vez 
que um jovem tem uma intoxicação alcoóli-
ca, há células cerebrais que vão morrer.

Na área das drogas ilegais, as po-
líticas portuguesas, tão elogiadas 
pela comunidade internacional, 
passaram pela descriminalização 
dos consumos, abandonando-se 
as tendências proibicionistas… No 
caso do álcool parece estar a acon-
tecer o contrário…
MC – Não na nossa perspectiva. Cada vez 

que assumimos qualquer tipo de discussão 
nesta área temos exactamente isso em mente. 
Temos dito, com frequência, porque não temos 
dúvidas que, para menores de 18 anos, grávidas 
e sob condução o consumo deve ser zero. Mas 
em relação ao resto, o que nos preocupa verda-
deiramente é que alguém sofra por causa do 
consumo, seja um consumo esporádico ou 
contínuo. No primeiro, o próprio pode sofrer 
por uma intoxicação, pode sofrer o outro por-

que houve violência física, verbal ou psicológi-
ca, podem sofrer as crianças porque há uma 
perda de controlo que é frequente… Portanto, 
o que nos preocupa verdadeiramente é que 
haja consumo nocivo. Ou seja, sempre que al-
guém sofre ou é passível de sofrer. E é isso que 
nos move. Não temos nenhuma relação negati-
va com quem consome. Defendemos, como o 
fazíamos para as ilícitas, não um caminho proi-
bicionista mas que se evite que alguém sofra 
por causa disso.

Causa-lhe alguma mágoa ter assis-
tido a uma certa desaceleração no 
seio do Fórum Álcool e Saúde?
MC – Nem sequer penso que tenha havi-

do alguma desaceleração… O Fórum teve o 
primeiro momento de grande implementa-
ção, temos uma avaliação que diz que a 
maior parte dos projectos se complementou 
e chegou ao final. Dos 47 projectos, apenas 
não tivemos resposta de três e a verdade é 
que temos um Fórum a quatro anos cujos 
projectos estão no fim, o entusiasmo e a dis-
cussão para uma entidade que reúne anual-
mente é actualmente menor, até porque, du-
rante o resto do ano, cabe à Comissão Execu-
tiva a tarefa da gestão e é natural que haja 
uma aparente imagem de menor investimen-
to. Mas isso não corresponde à realidade e, 
neste momento, em que estamos a lançar 
uma nova estratégia, vamos seguramente ter 
novos membros e nova gente entusiasmada 
para retomar todo o processo. A sua pergun-
ta terá provavelmente a ver com um episódio 
menor resultante de um mal entendido. O 
nosso trabalho de construção do novo Plano 
Nacional para a Redução dos Comportamen-
tos Aditivos e Dependências começou pela 
preparação de um primeiro desenho, que foi 
interno. Resultou da discussão dos coordena-
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dores das comissões, oito do SICAD, mais a 
ASAE e a PJ, responsáveis pela redução da 
oferta. Depois, temos que discutir com os 
parceiros os objectivos macro e os mais espe-
cíficos e as metas. Mas o primeiro desenho foi 
discutido internamente porque achámos que 
não deveríamos estar dois anos a discutir 
como deveríamos elaborar um plano. E hou-
ve o mal entendido de se pensar que iríamos 
fazer o plano e só depois apresentá-lo já fina-
lizado. Alguém não gostou porque interpre-
tou mal mas não vem daí qualquer proble-
ma… E magoado também não estou.

Depois de uma estratégia para 
as ilícitas implementada pelo IDT 
com resultados bastante satisfató-
rios, o Instituto acaba por assumir 
competências na área do álcool e, 
ao final de um período significati-
vo, o país inverte finalmente uma 
tendência de crescimento dos con-
sumos que vigorava há muitos 
anos… Isto dirá muito sobre uma 
equipa que tem assumido deci-
sões políticas nem sempre consen-
suais… Sente orgulho?
MC – Sim, claro que sinto. Sinto-me honra-

do por pertencer à equipa e orgulhoso pelos re-
sultados. Todos contribuímos para estes resul-
tados que, apesar de tudo, me deixam sempre 
muito inseguro. E me obrigam a trabalhar 
ainda mais para garantir que, quanto melho-
res eles são, mais difícil é assumir que pode-
rão ser ainda melhores. É um orgulho muito 
inseguro… Em termos de novo desenho, 
toda a equipa continua muito entusiasmada. 
Os profissionais que trabalham connosco, 
quer dentro, quer fora do SICAD, são muito 
empenhados e, como tal, mais do que espe-
rança, tenho o convencimento de que vamos 
conseguir fazer um plano que será muito inte-
ressante e inovador em termos mundiais pela 
abordagem. Se calhar, com alguma imodéstia, 
devo dizer que, com o trabalho que estamos a 

fazer em termos europeus e que iremos breve-
mente liderar, nomeadamente em relação à 
Joint Action, conseguiremos marcar um pouco 
a política relativamente ao álcool como o fize-
mos para as ilícitas.

Também significará algo termos 
um presidente do SICAD como 
presidente do CA do OEDT e o Ma-
nuel Cardoso a ocupar um cargo 
na OMS na área do álcool…
MC – Concordo em relação ao Dr. João 

Goulão… Primeiro, eu não ocupo nenhum 
cargo na OMS nem na UE. Apenas sou subdi-
rector-geral do SICAD. É evidente que o tra-
balho do Dr. João Goulão no IDT e na presi-
dência portuguesa o projectou para ser reco-
nhecido e eleito pelos seus pares para presi-
dente do CA do OEDT, o que é seguramente 
uma honra para ele e para nós, que fazemos 
parte da equipa e para o país. Na parte que 
me toca e a outros pares, estamos a fazer um 
belíssimo trabalho de articulação com os ou-
tros estados-membros, inclusivamente ten-
tando que algumas questões do álcool pos-
sam também ir sendo introduzidas nesta ma-
téria. De resto, qualquer outro responsável 
que viesse desta casa ocuparia seguramente 
as representações que eu tenho feito e fá-lo
-ia com o mesmo empenho.

A implementação de algumas al-
terações por parte da equipa que 
integra foi sofrendo alguma resis-
tência político partidária ao longo 
dos tempos. Recordo também al-
gumas quezílias com facções que 
deveriam estar no mesmo lado 
da “cruzada”, nomeadamente por 
parte dos responsáveis dos anti-
gos CRAS, quando perderam al-
gumas competências na área do 
álcool… Será legítimo falar-se ac-
tualmente em pacificação?
MC – Estamos num processo de mudan-

ça e, na sociedade, qualquer que seja, sempre 
que se entra num processo de mudança exis-
tem sempre resistências. Faz parte da nature-
za humana. Sempre que há mudanças, exis-
tem regras muito específicas a que se tem 
que obedecer, mantendo-se a tal resistência 
mas o facto de ter que existir não significa 
que não se tente ultrapassar. Os mecanismos 
para trabalhar essa resistência é que podem 
ser mais fáceis ou mais complicados ou surtir 
mais ou menos efeito. Nós tentámos sempre 
discutir a mudança apresentando os projec-
tos que temos para implementar, o caminho 
que queremos percorrer e vamos conseguin-

do conquistar parceiros para o assegurar. 
Nesse aspecto, podemos constatar que con-
seguimos conquistar a maior parte dos par-
ceiros mas, porque a mudança cria sempre 
resistência, há também sempre alguém que 
não consegue ou não quer acompanhar. Por 
outro lado, num processo de mudança, há 
sempre quem perde mais do que ganha. E 
não se pode pedir a quem perde que fique 
com o mesmo espírito de quem ganha para 
fazer algum acompanhamento. Neste pro-
cesso de mudança há, por parte dos parcei-
ros mais próximos, uma vontade muito gran-
de de potenciar resultados. A mudança foi 
um pouco obrigatória para todos, não houve 
um processo de preparação da mudança se-
guindo as regras que deviam ser seguidas, o 
que gerou muito tempo de instabilidade em 
que não se conhecia o caminho… Fomos 
criando um caminho e houve sempre muita 
solidariedade dos parceiros mais próximos 
na tentativa de construir o melhor caminho. 
Sinceramente, nunca senti resistência sufi-
ciente para não permitir a construção do que 
havia para ser construído. Se quiser conside-
rar os resultados como uma mais-valia, como 
entendo que deve ser feito, significa que con-
seguimos e, se as resistências fossem assim 
tantas, não o teríamos conseguido.

Porque falamos em mudança, já 
é possível avaliar se resultaram 
mais ganhos ou perdas da integra-
ção de competências do ex IDT nas 
ARS?
MC – Neste momento, é impossível ainda 

avaliar… Diria que, provavelmente, ainda es-
tamos todos em perda porque ainda não 
conseguimos construir o caminho futuro. A 
organização interna das ARS não está con-
cluída, há ainda muita instabilidade, terminá-
mos um ciclo estratégico e estamos no início 
de outro, não temos um mapa traçado; pre-
parámos e vimos aprovada, no ciclo anterior, 
uma rede de referenciação que permitiria 
uma articulação efectiva entre cuidados pri-
mários, rede IDT e cuidados secundários que 
está a ser novamente trabalhada mas que 
também ainda não está implementada… 
Ainda estamos numa fase de muita instabili-
dade e, nesse contexto, não se pode melho-
rar. Tem que haver perda. Vamos acreditar 
que, quando isto estabilizar, poderão resultar 
ganhos. Mas diria que até no processo de in-
tegração nas ARS, a perda que pode existir 
será muito pouco significativa em termos de 
resposta aos utentes porque todas as áreas 
manifestam vontade para que a mesma seja 
a melhor possível, o que é louvável.

de cada vez que 
um jovem tem uma 

intoxicação alcoólica, 
há células cerebrais 

que vão morrer.



7aos psiCólogos 
o quE é da psiCologia

O Instituto de Psicologia e Ciên-
cias da Educação da Universida-
de Lusíada do Porto organizou o 
II Congresso Internacional de 
Intervenção Psicológica. Este 
entre vários temas em debate o 
destaque foi para a intervenção  
nos diversos comportamentos 
aditivos que contou com a pre-
sença João Goulão,  presidente 
do SICAD. Dependência esteve 
presente e falou com a Isabel 
Torres Directora do Instituto de 
Psicologia e Ciências da Educa-
ção da UL do Porto sobre os ob-
jectivos do congresso.

 Qual o balanço que faz deste II 
Congresso? Os objetivos propos-
tos foram cumpridos?
Isabel Torres (IT) - O balanço que faço 

deste Congresso é francamente positivo. Ve-
rificou-se uma boa adesão por parte de pro-
fissionais, docentes, investigadores e estu-
dantes de Psicologia. As diversas sessões 
pautaram-se por excelência de intervenções, 
partilha de projetos e de práticas inovadoras, 
proporcionando uma profícua reflexão. Este 
era justamente o propósito do Congresso. Em 
melhor posição do que eu (já que me encon-
tro na qualidade de organizadora do evento), 
estão os participantes para avaliar o Congres-
so. Analisados os questionários de satisfação, 
constatamos que, globalmente, os partici-
pantes reconhecem que se tratou de uma ex-
periência que foi claramente ao encontro das 
suas expectativas, essencialmente pela quali-

dade dos oradores, pela pertinência dos te-
mas e pela possibilidade de aplicação dos 
conteúdos explorados ao contexto real de 
trabalho.

O que mudou na intervenção psi-
cológica? Podemos falar de alguns 
avanços na Psicologia?
IT - O que tem vindo a mudar ao nível da 

Psicologia em Portugal, tem sido essencial-
mente fruto do papel que a Ordem dos Psicó-
logos Portugueses tem vindo a assumir. Em 
minha opinião, é notável o esforço que o 
Doutor Telmo Mourinho Batista e sua equipa 
têm feito no sentido de recuperar de décadas 
de atraso que Portugal tem em relação a ou-
tros países, relativamente ao papel do psicó-
logo na sociedade. Para além da dignificação 
da profissão e das múltiplas ações implemen-
tadas, não posso deixar de destacar os resul-
tados dos estudos levados a cabo pela Or-
dem, denunciando o impacto positivo da in-
tervenção psicológica nas poupanças por 
parte do Estado em cuidados de saúde e dos 
Empregadores em geral, reduzindo baixas 
médicas, internamentos e medicamentos. 
Porém, o país encontra-se mergulhado numa 
crise que não parece ter fim. O volume de Psi-
cólogos em exercício, nomeadamente em 
áreas tão fundamentais como a saúde, a edu-
cação e o trabalho, continua francamente 
aquém das necessidades básicas da popula-
ção.

A psicologia é uma arte ou uma 
ciência?

IT - A Psicologia é uma ciência. Porém, 
contempla abordagens psicológicas focadas 
na expressividade humana, na estética, na 
culturalidade e na criação artística. Por outro 
lado, a Psicologia, enquanto ciência, reconhe-
ce o recurso a intervenções psicológicas ba-
seadas na arte e na expressividade, como é 
exemplo a arte-terapia, a musicoterapia, psi-
codrama e a dançoterapia.

Quais os desafios que se colocam 
aos psicólogos para o futuro?
IT - Os desafios são muitos. Como nos di-

zia o Doutor Carlos Fernandes, na Conferên-
cia Inaugural do nosso II Congresso, há uma 
necessidade premente dos psicólogos assu-
mirem uma linguagem comum, práticas efe-
tivamente baseadas na evidência e capacida-
de para desenvolver trabalho em articulação 
com outros profissionais, em equipas trans-
disciplinares. Acredito que só assim será pos-
sível uma maior afirmação do psicólogo na 
Sociedade, participando nos diferentes espa-
ços de debate e de decisão. Não nos parece 
razoável que os temas que atualmente se en-
contram no centro do debate público, como 
é o caso da coadoção, sejam dominados ape-
nas por especialistas em Direito e Economia.



8 sEliNCro (NalMEfENo): uMa 
Nova tErapêutiCa para a 
dEpENdêNCia do álCool

Cerca de uma centena de Psi-
quiatras e especialistas no trata-
mento das dependências mar-
caram presença, no passado dia 
18 de Maio, no Simpósio de Lan-
çamento do Selincro, uma nova 
ferramenta ao serviço dos pro-
fissionais do tratamento da  de-
pendência alcoólica. 
O evento decorreu em Tróia e 
permitiu um primeiro contacto 
com um fármaco cuja adminis-
tração se centra no objectivo da 
diminuição do consumo, em al-
ternativa ao paradigma anterior, 
unicamente baseado na absti-
nência, alargando assim o po-
tencial número de doentes a tra-
tar. O Selincro é indicado para a 
redução do consumo de álcool 
em doentes adultos com depen-
dência do álcool que possuem 
um nível de risco elevado de 
consumo de bebidas alcoólicas 
(DRL), sem sintomas físicos de 
abstinência e que não necessi-
tam de desintoxicação imediata. 
O produto tem vindo a ser reco-
nhecido, em vários estudos e en-
saios publicados em revistas in-
ternacionais, como uma nova 
alternativa, potenciando a apro-
ximação de novos utentes ao 
tratamento, o que poderá resul-
tar numa inversão das actuais 
baixas taxas de sucesso, adesão 
e fidelização de doentes.

Quanto ao programa, o encon-
tro focalizou-se naturalmente 
na temática do álcool, tendo 
sido dividido em duas sessões 
plenárias. A primeira, que de-
correu durante a manhã, in-
cluiu a apresentação do estudo 
PreVal, sobre a prevalência de 
abuso ou dependência do ál-
cool em psiquiatria (uma ini-
ciativa conjunta da Sociedade 
Portuguesa de Psiquiatria e 
Saúde Mental, Associação Por-
tuguesa de Patologia Dual, Key 
Point e Lundbeck) e ainda uma 
apresentação de Célia Franco, 
intitulada Paradigmas de In-
vestigação em Adições. A fina-
lizar, Fátima Ismail apresentou 
a comunicação Abordagem do 
Doente – Entrevista Motivacio-
nal.
Na parte da tarde, nova sessão 
plenária com as participações 
de Luís Ferreira – Benefícios e 
malefícios do álcool; Rui Tato 
Marinho – Impacto do consumo 
excessivo de álcool na saúde físi-
ca; e de Antoni Gual – Benefícios 
da redução do consumo do ál-
cool.
Dependências marcou presença 
no evento, onde entrevistou An-
toni Gual, e apresenta-lhe um 
resumo do estudo PreVal e das 
comunicações de Rui Tato Mari-
nho e de Fátima Ismail.

Fátima Ismail

As vantagens da entrevista 
motivacional
Fátima Ismail começaria por debruçar-se, 

na sua comunicação, sobre a percentagem 
de doentes tratados e não tratados com pro-
blemas ligados ao álcool. Referindo a existên-
cia de vários dados, conclui que “20% dos pa-
cientes tratados pelo médico de família têm 
um nível de consumo considerado de risco 
ou prejudicial”; outro estudo revela “37,5% de 
dependência do álcool num hospital geral e 
psiquiátrico de Paris”. Segundo a autora, “há 
provavelmente uma grande percentagem de 
doentes com problemas ligados ao álcool 
que não são tratados, concluindo que a inter-
venção breve é eficaz e o médico, mesmo 
quando tem uma abordagem curta, numa ur-
gência ou consulta, por exemplo, tem o po-
der de modificar os comportamentos do seu 
doente”. “Então, por que não fazê-lo”, interro-
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ga. “Por que motivo, em relação ao álcool, se 
espera que a situação se torne mais grave, se 
desvaloriza ou ignora?” De acordo com Fáti-
ma Ismail, vários estudos referem que as difi-
culdades da abordagem precoce podem ter a 
ver com o doente: “estigma social, mitos acer-
ca do tratamento, como a cura mítica do in-
ternamento e da obrigação de cumprimento 
de certos procedimentos, a minimização e 
ambivalência do doente e, da parte do médi-
co, eventualmente, alguma falta de prática na 
avaliação, falta de meios para o tratamento e 
considerar a dependência uma doença está-
tica”. 

Perante uma plateia composta por pro-
fissionais da saúde especialistas em Psiquia-
tria e no tratamento de dependências, a psi-
quiatra alertou para a necessidade da inter-
venção precoce: “a dependência alcoólica 
evolui de uma maneira progressiva, com pe-
ríodos de agravamento e de remissão, não 
havendo necessidade de ser tratada apenas 
numa fase terminal, com doença psíquica e 
dos órgãos”. “A razão entre os doentes mode-
radamente dependentes e os gravemente 
dependentes é de quatro para um”, esclarece, 
concluindo que “as consultas são preenchi-
das fundamentalmente pelos doentes que 
são dependentes moderados e que podem 
ter uma abordagem diferente”. 

O diagnóstico precoce, afirma, “pressu-
põe mudar mais cedo os comportamentos 
dos doentes. Mas como mudar se o doente 
vai recusar? Torna-se cansativo para o médi-
co, que muitas vezes desiste”. Daí a importân-
cia da entrevista motivacional: “Não precisa-
mos de ter meios auxiliares de diagnóstico, 
não precisamos de fazer o cage, o audit… po-
demos utilizá-los mas não precisamos de ne-
nhum método especial para fazermos o diag-
nóstico de dependência ou abuso, nem de 

nenhum meio auxiliar para podermos iniciar 
o tratamento e para mentalizar e motivar o 
doente para a mudança do seu comporta-
mento”. “Precisamos de ter em atenção que 
não vamos promover a mudança toda de 
uma vez”, realça a especialista, referindo de 
seguida os passos aconselháveis: “Primeiro, 
construir a motivação e, depois, reforçar o 
compromisso de mudança, negociando um 
plano aceitável”. 

Defensora da eficácia da entrevista moti-
vacional como técnica que promove mais fa-
cilmente a adesão do doente, Fátima Ismail 
abordaria na fase final da sua apresentação 
alguns elementos a ter em conta aquando da 
aplicação desta técnica, começando por defi-
nir três pontos-chave da entrevista motiva-
cional: “a colaboração – ouvir o doente e cola-
borar ou pelo menos perceber aquilo que 
este quer; a evocação – a técnica da entrevis-
ta recorre menos às perguntas fechadas com 
o intuito de evitar negações do problema por 
parte do doente. A ideia é permitir que o 
doente descreva a sua realidade, o dia-a-dia e 
o seu pensamento; e a autonomia. Também 
se devem evitar atitudes paternalistas. O 
doente não deve ser um recipiente passivo 
dos tratamentos mas o médico também não 
deve ser apenas um ouvinte atento e empáti-
co. Tem que assumir alguma persuasão subtil 
e activa, através de perguntas abertas, afir-
mações, reflexões e sumários. No fundo, de-
vemos levar o doente a dizer o que queremos 
que ele próprio diga. Tipo: a sua vida, ultima-
mente, tem ficado um pouco complicada nas 
relações com as pessoas e no trabalho… O 
que se passa? Podemos ser catalizadores de 
uma mudança, que é um processo natural e 
intrínseco de cada pessoa e que pode ocorrer 
sem intervenção externa. Não esquecer que, 
quando o doente procurou o médico, ele 

próprio já iniciou a mudança e o que preten-
demos é que não a interrompa”.

Evocando a sua prática clínica, a médica 
enumerou as etapas em que encontra o 
doente: 

“Pré-contemplação: o doente não pre-
tende mudar nem tem sequer uma grande 
consciência do problema que tem. Alguns 
autores falam em quatro R: relutância, rebel-
dia, resignação e racionalização. São doentes 
que aparecem por resultado de uma doença 
física e que não vêm nenhuma perspectiva 
em mudar. Podemos passar a mensagem 
que, se não mudar, irá precisar de recorrer no-
vamente aos nossos serviços mas, se respei-
tarmos a autonomia do doente, teremos me-
nos capacidade de intervir; A rebeldia é tal-
vez a fase mais difícil. O rebelde não gosta 
que o médico lhe diga o que deve fazer. Até 
percebe que o álcool lhe está a fazer mal mas 
faz um enorme esforço para continuar a be-
ber e a equilibrar-se porque dá um enorme 
valor aos ganhos que tem com os consumos. 
Os resignados são aqueles que acham que 
não vão mudar nada, que por vezes se sen-
tem mal mas também não querem produzir 
qualquer mudança, perspectivando-a como 
algo que será ainda pior. Finalmente, temos 
aqueles que racionalizam muito. Encontramo
-los todos os dias na clínica. Mesmo quando o 
doente refere que não quer tomar os medica-
mentos, está a racionalizar porque entende 
que são drogas. Nessa situação, o que sugeri-
mos na entrevista motivacional é que o médi-
co não entre em confrontação com o doente.

Contemplação: o doente já perspectiva 
mudar; pensa que ainda consegue controlar 
o álcool e é importante que o médico forneça 
orientações porque o paciente está recepti-
vo. Muitas vezes, o doente não aceita a absti-
nência completa e pode até nem precisar 
dela. Sugere-se uma avaliação dos prós e 
contras do comportamento com o doente 
(cognitivo comportamental), os benefícios 
da mudança, que o doente reconheça que 
está ambivalente, antecipar as dificuldades 
que se opõem à mudança e aumentar o sen-
timento de eficácia pessoal (sense of self efi-
cacy). As dificuldades são sobretudo emocio-
nais, de tolerância da frustração, da ansieda-
de, sintomas depressivos, insónia… dramati-
zam os sintomas psiquiátricos porque, à 
distância de um copo, iriam diminui-los.

Preparação: é uma fase apenas introduzi-
da em 1991. O doente já fez alterações. Tipo: 
já não bebo bebidas destiladas nem cerve-
ja… só bebo vinho às refeições. O doente já 
fez planos para alterar comportamentos e 
está pronto para assumir compromissos. O 
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as tentativas de tratamento anteriores do pa-
ciente e do que falhou e que ofereça um 
novo suporte. Deve antecipar comportamen-
tos e os diferentes padrões de pensamento e 
fazer um compromisso com o doente.

Acção: fase em que o médico apoia a de-
cisão do doente, seja de abstinência ou de re-
dução e identifica com ele situações de risco 
desencadeantes habituais e ajuda a resolver 
as situações anteriores. Tal como na fase de 
acção, muitas vezes, a patologia comórbida 
psiquiátrica surge e aí sim, percebemos o que 
é do álcool ou não e podemos iniciar o trata-
mento. 

Manutenção: Outro aspecto com o qual 
temos que lidar tem que ver com as recaídas. 
Devem ser assinaladas e consideradas logo 
no início do plano do tratamento. Falarmos 
da prevenção da recaída diminui o risco. É im-
portante analisar as circunstâncias, avaliar 
novamente a motivação do doente, num pro-
cesso de aprendizagem mútuo, e definir se é 
necessário desintoxicação em ambulatório 
ou internamento ou se, em recaídas frequen-
tes, será necessário até recorrer a um centro 
de recuperação”.

A concluir, Fátima Ismail acrescentou que 
“os doentes alcoólicos são todos diferentes, 
embora apresentem quadros clínicos com ca-
racterísticas comuns, o que implica estruturar 
um plano à medida e no timing do paciente”. 
“A nossa intervenção pode provocar mudan-
ças, mais até do que calculamos e o facto de 
aceitarmos o doente como é aumenta a ca-
pacidade de ele mudar”. “Todas as terapêuti-
cas farmacológicas inseridas num plano de 
tratamento mais vasto têm maior eficácia”.

Rui Tato Marinho

Álcool: um gigante 
adormecido
“Nós, hepatologistas, conhecemos o al-

coólico melhor do que ninguém porque, 

quando chega à fase da cirrose hepática, com 
necessidade de transplante, fica completa-
mente dependente de nós e, praticamente, 
não falta às consultas”. Foi com este mote que 
Rui Tato Marinho, um dos profissionais portu-
gueses com maior experiência acumulada no 
tratamento de doenças hepáticas, iniciou a 
sua comunicação. 

“A doença hepática alcoólica é um paren-
te pobre na hepatologia”, alertou. “Anda tudo 
distraído com as hepatites víricas, nomeada-
mente a Hepatite C mas, obviamente, sempre 
considerei que o doente alcoólico acaba por 
estar doente de várias maneiras…” Referen-
ciando o consumo abusivo de álcool como 
uma das principais causas de morte, Rui Tato 
Marinho esclareceu que “a mensagem princi-
pal da minha apresentação tem a ver com um 
gigante adormecido. As pessoas não têm 
ideia do que é a mortalidade por doença he-
pática em Portugal. Somando o puzzle da 
doença hepática, podemos dizer que, actual-
mente, em Portugal, estamos perante a séti-
ma causa de morte. Normalmente, as entida-
des oficiais colocam a cirrose alcoólica em 
12º lugar, o cancro do fígado em 13º e, no 
fundo, a sua origem é a mesma. O doente 
que morre por Sida, morre em muitos casos 
por doença hepática associada ao álcool; Mas 
a isto podemos somar ainda a neoplasia do 
fígado não justificada ou o facto de quase to-
dos os doentes com Hepatite C terem consu-
mos excessivos de álcool… Portanto, para sa-
bermos a real dimensão da doença hepática, 
que pode matar de várias maneiras, temos 
que somar as várias entidades. O alcoolismo 
colabora em muitas patologias, sendo uma 
doença oncogénica – conhecemos bem o 
cancro do esófago, do pâncreas ou da boca, 
muito relacionado com o álcool mas pode-
mos falar ainda em suicídio ou em mortes na 
estrada”.

Aflorando as principais questões que re-
centemente geraram polémica aquando da 
concepção da nova lei portuguesa sobre o ál-
cool, o hepatologista considerou que “uma 
questão muito importante em relação aos 
doentes físicos tem a ver com os 0,2 ou 0,5 no 
que concerne à taxa de alcoolemia limite 
para conduzir e com os 16 ou 18 anos como 
idade mínima para consumir. O mesmo relati-
vamente à dose diária tolerada pelo indiví-
duo do sexo masculino e pelo do sexo femini-
no e isto, que corresponde à principal causa 
de morte entre os jovens portugueses, não é 
sequer bem ensinado nas nossas faculdades 
de medicina. Em relação à questão dos 16 ou 
18 anos, vários trabalhos demonstram que 
existe maior risco de dependência quanto 

mais cedo se começa a beber. No que concer-
ne, por exemplo, ao binge drinking, quem co-
meça aos 16 anos tem um risco de se tornar 
dependente na ordem dos 25 por cento, en-
quanto que para os 18 anos o risco se situa 
nos 10 por cento. Daqui a razão de alguns es-
tados americanos definirem como limite os 
21 anos. A alteração da lei portuguesa quase 
no limite da assinatura terá a ver com outras 
razões que não as científicas. Paralelamente, 
o risco de morte aumenta sete vezes no jo-
vem entre os 18 e os 20 anos do sexo mascu-
lino que conduz com 0,5 gramas de álcool 
por litro de sangue relativamente ao que o 
faz com 0,2.” 

Traçando um panorama pouco animador 
em matéria de consumos da população por-
tuguesa, o autor revelou dados da OMS que 
indicam que “somos dos países do mundo 
onde se consomem mais bebidas alcoólicas 
e, apesar de tudo, os produtores continuam a 
queixar-se. A verdade é que é muito difícil 
pôr os portugueses a beberem mais. Recordo 
que, em 2001, os chineses pouco vinho tinto 
bebiam mais do que nós, o que significa que, 
em vez de tentarem convencer os portugue-
ses a beberem mais, têm no mercado chinês 
um potencial enorme… A promoção do con-
sumo é algo que existe há muitos anos e re-
cordo a epidemia do Gin, no Reino Unido. Na 
altura, o parlamento inglês considerou positi-
vo para a economia pôr os ingleses a beber, 
algo que durou 30 anos, ao fim dos quais per-
ceberam que deveriam acabar com essa épo-
ca do Gin face ao aparecimento de inúmeros 
casos de tuberculose, violência e desgraça 
social”.

Rui Tato Marinho introduziu a definição 
de binge: “5 bebidas em duas horas no sexo 
masculino e 4 bebidas em duas horas no sexo 
feminino” para concluir que “a sua conse-
quência é maior do que pensamos: violência, 
aumenta o risco de suicídio, mortes na estra-
da, sexo desprotegido ou até violações, sida e 
outras doenças sexualmente transmissíveis, 
paragem cardíaca, aspiração do vómito, 
coma e lesões cerebrais, diminuição das defe-
sas, agrava a depressão, etc”.

Em Portugal, esclarece, “11 por cento dos 
homens morrem por causas relacionadas 
com o álcool, o que representa 5.500 mortes 
anuais. Por outro lado, na prática, a morte por 
doença hepática está perto da doença car-
díaca em termos de anos potenciais de vida 
perdida”. 

Finalmente, as consequências bem co-
nhecidas: “A minha experiência como hepa-
tologista traduz-se muito na lide com a mor-
te. 60 a 70 por cento dos nossos internados 



11

são alcoólicos e a nossa mortalidade é a tripla 
da média nacional. 400 doentes morrem du-
rante o internamento, 12 por cento dos quais 
com doença hepática. Se somarmos as várias 
causas de morte por doença hepática, con-
cluímos que mata sete vezes mais do que a 
sida, do que o melanoma ou do que o cancro 
da mama”.

O hepatologista apresentaria de segui-
da o Serviço de Gastrenterologia e Hepato-
logia do Hospital Santa Maria, em Lisboa: 
“Somos o maior serviço do país, uma estru-
tura muito complexa que faz 20 mil consul-
tas por ano. Além do doente alcoólico em 
consulta, temos a única unidade de hepa-
tologia com internamento, uma enfermaria 
exclusivamente para doentes hepáticos, os 
cuidados intensivos, onde mais de metade 
dos pacientes são doentes hepáticos alcoó-
licos, cuja maioria morre ao final de um 
ano. Um dia de internamento custa 5 mil 
euros… Continuamos a investir nos doen-
tes que estão praticamente mortos… São 
doentes que consomem recursos inimagi-
náveis, nomeadamente as endoscopias ou 
os transplantes hepáticos. Ainda assim, não 
temos transplantes hepáticos suficientes 
para os nossos doentes. O doente volta à 
vida normal, cerca de 20 por cento voltam a 
beber. Um doente com uma cirrose, mesmo 
sem sintomas, tem uma espada em cima da 
cabeça relativamente ao cancro. É das 
doenças mais oncogénicas que conhece-
mos, sendo que cerca de 4 por cento por 
ano vão desenvolver cancro, o carcinoma 
hepatocelular”.

Por fim, a questão económica: “como per-
cebem, a nossa prática num doente hepático 
é muito cara – 5 mil euros nos cuidados inten-
sivos, 100 mil euros no transplante hepático, 
terapêuticas para a Hepatite C que custam 25 
mil euros, um dia de internamento por carci-
noma hepatocelular custa mil euros, trata-

mentos que prolongam a vida de sete para 
dez meses que custam 3500 euros por mês, o 
custo médio de internamento por cirrose al-
coólica cifra-se nos 6600 euros… Quando 
nos dizem que é muito benéfico para a eco-
nomia e para a cultura que os portugueses 
consumam mais, deveria pensar-se que o be-
nefício proveniente do consumo de álcool 
que a Europa tem são 9 biliões de euros, en-
quanto os custos que tem com estas doenças 
ultrapassam os 378 biliões”.

Como mensagem principal, devemos re-
ter que o álcool, traduzido na doença hepáti-
ca, mata muito mais do que pensamos e de 
várias maneiras”.

Antoni Gual

Numa comunicação subordinada aos 
benefícios da redução do consumo do ál-
cool e do tratamento da dependência al-
coólica com Selincro (nalmefeno), Antoni 
Gual enfatizou a “ampliação das opções te-
rapêuticas” e “numa nova ferramenta ao 
serviço de profissionais e utentes” referin-
do-se a um produto que “tem vindo a ser 
reconhecido, em vários estudos e ensaios 
publicados em revistas internacionais pres-
tigiadas”. Gual acrescentou que “cerca de 
metade dos pacientes preferem eleger 

como objectivo a redução do consumo do 
álcool” e que “o Selincro (nalmefeno) se en-
quadra perfeitamente nesse tipo de abor-
dagem”, realçando que “o alcoolismo é uma 
das doenças menos tratadas e que maiores 
implicações negativas acarreta nos dias de 
hoje”. O psiquiatra espanhol versaria ainda 
o mecanismo de acção do Selincro e os re-
sultados clínicos recentemente publicados, 
que demonstram um nível de redução pró-
ximo dos 60%, ao fim de seis meses de tra-
tamento. Concluiu depois que o mesmo 
“resulta numa maior atractividade para o 
tratamento”, contribuindo assim para “uma 
maior adesão e fidelização por parte dos 
utentes” e para que “possamos aceder ao 
maior número de pacientes mais precoce-
mente, o que resulta em vantagens de saú-
de inestimáveis”. Por fim, Gual referiu que o 
Selincro consiste “no primeiro modulador 
opióide que se investigou no mundo, com 
indicação de redução do consumo do ál-
cool”.

A sua comunicação versa os bene-
fícios da redução do consumo de 
álcool. Que principais ganhos re-
sultam desta nova abordagem re-
lativamente à anteriormente do-
minante que elegia como orienta-
ção a abstinência total do consu-
mo?
AG – A abordagem do alcoólico com o 

objectivo da redução dos consumos é uma 
nova alternativa que amplia a oferta tera-
pêutica e nos permite aceder a mais pa-
cientes, com novas ofertas terapêuticas 
que são mais atractivas para uma parte 
bastante significativa dos nossos pacien-
tes. Há que ter em conta que praticamente 
metade dos pacientes preferem eleger 
como objectivo a redução dos consumos e 
que o alcoolismo é um dos problemas me-
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nos tratados na sociedade. Sabemos que, 
na Europa, em cada dez alcoólicos, apenas 
um chega a tratamento e um dos motivos 
prende-se precisamente com a pouca 
atractividade dos tratamentos. Não deve-
mos, porém, encarar a redução como uma 
substituição dos tratamentos orientados 
para a abstinência mas sim como uma am-
pliação da oferta terapêutica.

Quer dizer que interessa actual-
mente chegar ao maior número 
possível de pessoas que abusam 
ou são dependentes de álcool?
AG – Sim, uma vez que se trata de uma 

doença crónica e grave, é importante que 
possamos aceder ao maior número de pa-
cientes o mais precocemente possível. Por-

tanto, se pudermos oferecer objectivos de 
tratamento mais atractivos para os pacientes 
com níveis menos severos de dependência, 
estaremos a melhorar a cobertura assisten-
cial que damos a esta patologia. E se os pu-
dermos tratar antes, também melhoraremos 
o prognóstico.

Que lhe parece esta nova solução 
farmacológica apresentada neste 
simpósio?
AG – O nalmefene é um modelador 

opióide, o primeiro que se investigou no 
mundo com indicação de redução de consu-
mos e, mais ainda, com uma posologia inte-
ressante, ou seja, quando se necessita. Como 
tal, o paciente tem que adoptar um papel 
mais activo e decidir quando existe um risco 
de consumo e deve tomar a medicação. Os 
resultados publicados em revistas muito 
prestigiadas demonstram um efeito significa-
tivo e clinicamente relevante nos bebedores 
de alto risco.

Poderá falar-se numa nova espe-
rança no tratamento dos alcoóli-
cos?
AG – Temos mais uma arma para conse-

guirmos tratar com eficácia os nossos pacien-
tes alcoólicos.

“a dependência do 
álcool é uma doença 
cerebral, mas o seu 

tratamento deve ser 
realizado a partir de 
uma perspectiva bio-

psico-social”

“a redução do consumo 
de álcool é um 

objectivo viável com 
nalmefene – a eficácia é 
evidente tão cedo como 
no mês 1 e manteve-se 

até 1 ano”

“a dependência do 
álcool é uma condição 

médica crónica, 
recidivante, com uma 

cobertura muito baixa 
de tratamento”

Em que medida se poderá esta-
belecer um paralelo com a tra-
dicional redução de riscos asso-
ciados aos consumos das subs-
tâncias clássicas, como a heroína 
ou a cocaína e o novo paradigma 
presente na administração deste 
fármaco em que, através da re-
dução do consumo, se pensará 
igualmente no objectivo de re-
duzir os riscos e danos associa-
dos ao mesmo?
AG – Não estamos a orientar o trata-

mento com nalmefene para uma redução 
de danos, até porque está indicado para 
um tipo de paciente que ainda não sofreu 
danos muito relevantes. Não é propriamen-
te o que sucede com o heroinómano, em 
que optamos por essa estratégia de redu-
ção de danos por sabermos que não conse-
gue deixar a heroína e renuncia ao trata-
mento dessa adição… Claro que com al-
guns alcoólicos sucede o mesmo mas a 
maior parte dos utentes tratados com nal-
mefene não terão ainda desenvolvido uma 
patologia física severa. O que fazemos com 
o nalmefene é ampliar o leque de soluções 
terapêuticas para pacientes que se encon-
trem ainda em fases recuperáveis da sua 
evolução.

“os pacientes com um 
nível alto ou muito 
alto de consumo de 

risco no início do 
estudo e randomização 

obtêm um benefício 
clinicamente relevante 

do tratamento com 
nalmefene”
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PreVal
Estudo de determinação da pre-

valência e caracterização de doentes 
com abuso ou dependência do ál-
cool, nas consultas de psiquiatria

Objectivos
Avaliar a prevalência de abuso ou 

dependência do álcool, em doentes 
com patologia psiquiátrica, seguidos 
em consulta de psiquiatria.

Caracterizar o perfil dos doentes 
classificados com situações de abuso 
ou dependência do álcool.

Metodologia
Estudo transversal 
Os médicos psiquiatras partici-

pantes incluíram consecutivamente 
todos os doentes avaliados em con-
sulta (independentemente da causa) 
durante um período de 5 dias conse-
cutivos.

Os doentes deram consentimen-
to oral para participação no estudo. 
O estudo foi submetido à CNPD.

O estudo consistiu na aplicação 
de um questionário aos doentes, 
cujos dados foram analisados em 
anonimato.

Cálculo de prevalência de abuso 
ou dependência do álcool e interva-
los de confiança a 95%.

Análise comparativa do perfil de-
mográfico entre o grupo classificado 
como tendo de abuso ou dependên-
cia do álcool e o grupo sem abuso ou 
dependência do álcool, utilizando 
técnicas de estatística paramétrica.

Para efeitos da análise do nível 
de risco de abuso do álcool conside-
ra-se os critérios definidos pela OMS 
e para a análise de dependência, 
considera-se os critérios definidos 
no ICD – 10.

Resultados
Número de questionários  
recolhidos  3.778
Número de médicos  
participantes 124
Número de doentes  
incluídos na análise 3.681

Considerações finais
A prevalência de Dependência/

Abuso de Álcool foi de 18,9%.
Nos doentes classificados como 

tendo dependência ou abuso do ál-
cool predominam os indivíduos do 
sexo masculino.

Os diagnósticos psiquiátricos 
mais frequentes nestes doentes são 
abuso de substâncias e depressão, 
no entanto a percentagem de doen-
tes com dependência/abuso está so-
bre representada nas perturbações 
de personalidade e fobias.

Cerca de metade dos doentes 
classificados como tendo dependên-
cia ou abuso do álcool tinham diag-
nóstico prévio de abuso/dependên-
cia de álcool.
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OEDT debruça-se sobre antigos e novos problemas relacionados com a droga 

problEMa das drogas 
Na Europa Está EM 

“pErMaNENtE MudaNça”

A apresentação pública do Relatório Euro-
peu sobre Drogas 2013 do OEDT decorreu, no 
passado dia 28 de Maio em Lisboa, como é ha-
bitual, e reuniu dezenas de jornalistas oriundos 
dos quatro cantos do mundo interessados no 
fenómeno. 

A principal conclusão do Relatório Europeu 
sobre Drogas 2013: Tendências e evoluções, pu-
blicado em Lisboa pelo Observatório Europeu 
da Droga e da Toxicodependência mostra que o 
problema das drogas na Europa está em “per-
manente mudança”, devido a novas ameaças 
emergentes que desafiam os modelos actuais 
de políticas e práticas. Na sua análise anual, a 
agência descreve as evoluções positivas relati-
vamente às drogas mais utilizadas, como, por 
exemplo, a diminuição do número de novos 
consumidores de heroína, o menor consumo 
de droga injectada e a redução do consumo da 
cannabis e da cocaína em alguns países. Contu-
do, estas mudanças são mitigadas por preocu-

investir em novos 
tipos de intervenções, 

como as que se 
destinam a tratar a 

hepatite C e a prevenir 
as overdoses.

pações relativamente aos estimulantes sintéti-
cos e a novas substâncias psicoactivas, disponi-
bilizados tanto no mercado ilícito, como no 
chamado mercado dos ”euforizantes legais”.

Relatório Europeu sobre 
Drogas 2013: Responder ao 
problema das drogas
De acordo com o OEDT, os níveis de trata-

mento atingiram um recorde mas persiste a ne-
cessidade de investir em novas intervenções e 
na reintegração social. Entre as mudanças posi-
tivas observadas no panorama europeu em 
matéria de droga contam-se níveis recorde de 
oferta de tratamento aos toxicodependentes 
na Europa. No entanto, a agência adverte que 
os serviços de tratamento têm ainda de superar 
desafios consideráveis. Embora o número de 
consumidores de heroína que iniciam o trata-
mento pela primeira vez continue a diminuir, a 
natureza dos problemas a longo prazo associa-
dos ao consumo de heroína significa que mui-
tos destes utilizadores irão necessitar de ajuda 
nos próximos anos. A agência sublinha que, 
face ao elevado número de consumidores de 
droga que se encontram actualmente em con-
tacto com os serviços, torna-se cada vez mais 
necessário privilegiar a continuidade dos cuida-
dos, a reintegração social e a negociação de um 
consenso sobre que resultados, realistas e a lon-
go prazo, podem ser considerados relativamen-

te ao processo de recuperação. Entre as ques-
tões em destaque, encontra-se a necessidade 
de investir em novos tipos de intervenções, 
como as que se destinam a tratar a hepatite C e 
a prevenir as overdoses. Uma mensagem que o 
relatório transmite com particular ênfase é que 
o tratamento da toxicodependência será pro-
vavelmente, uma opção política eficaz em ter-
mos de custos, mesmo em tempos de austeri-
dade económica.

O OEDT estima que pelo menos 1,2 mi-
lhões de europeus tenham recebido tratamen-
to por consumo de drogas ilícitas em 2011. Os 
consumidores de opiáceos constituem o maior 
grupo em tratamento seguido pelos consumi-
dores de cannabis e de cocaína. De acordo com 
a agência, o tratamento de substituição conti-
nua a ser a “primeira opção” para o tratamento 
da dependência de opiáceos. São cerca de 730 
000 os europeus que recebem actualmente 
este tipo de tratamento – em comparação com 
os 650 000 em 2008 –, o que corresponde a cer-
ca de metade dos actuais 1,4 milhões de consu-
midores problemáticos de opiáceos estimados 
na Europa. As intervenções psicossociais e a de-
sintoxicação são as outras principais formas de 
tratamento da toxicodependência disponíveis.

“Com a Europa ainda a enfrentar um cresci-
mento económico negativo, um aumento das 
taxas de desemprego e de cortes na despesa 
pública, existe o risco dos orçamentos disponi-
bilizados para a saúde, a manutenção da ordem 
pública e as medidas de segurança serem afec-
tados”, declarou João Goulão, Presidente do 
Conselho de Administração do OEDT. “Já esta-
mos a receber relatórios de vários países euro-
peus sobre cortes efectuados em serviços rela-
cionados com as drogas. É necessário reforçar a 
mensagem de que o tratamento da toxicode-
pendência continua a ser a opção mais eficaz 
em termos de custos, mesmo em tempos eco-
nómicos difíceis”.

O Relatório destaca quatro áreas que care-
cem de atenção particular:



15«Hepatite C, “a epidemia 
invisível da Europa”: 
encargos de saúde elevados, 
mas adesão ao tratamento 
ainda limitada
Transmitida através da partilha de agulhas, 

seringas e outro equipamento de injecção, a 
hepatite C é actualmente a doença infecto-con-
tagiosa mais comum entre os consumidores de 
droga injectada na Europa, com amostras na-
cionais destes consumidores a apresentarem 
percentagens de infecção com o vírus (VHC) 
que oscilam entre 18 % e 80 %. Também conhe-
cida como a “epidemia invisível”, a infecção pelo 
vírus da hepatite C pode permanecer por diag-
nosticar durante longos períodos de tempo, 
com muitos dos infectados a apresentarem sin-
tomas ligeiros, ou mesmo ausência de sintomas 
durante 20 anos ou mais.

Ao contrário da hepatite B, não existe vaci-
na contra a hepatite C, no entanto, a doença 
pode ser prevenida, afirma o OEDT.

Numa publicação especial sobre o trata-
mento da hepatite C, publicado em simultâneo 
com o relatório (ver Perspectivas sobre as dro-
gas – Perspectives on drugs/POD), a agência 
adverte que “é previsível, durante a próxima dé-
cada, um aumento acentuado das doenças he-
páticas em estado avançado” entre os consumi-
dores de droga injectada, devido ao facto da in-
fecção com o vírus da hepatite C poder evoluir 
para casos de cirrose hepática e cancro de fíga-
do, doenças que exigem tratamentos bastante 
dispendiosos.

 “Sabemos agora que os consumidores de 
droga podem beneficiar de tratamento contra 
o VHC e que estão a surgir novas terapias que 
oferecem maiores oportunidades para uma in-
tervenção eficaz”, afirma Wolfgang Götz, Dire-
tor do OEDT. “Sabemos igualmente que são 
muito poucos os consumidores de droga que 
estão a beneficiar destes progressos. Temos de 
agir no sentido de promover uma intervenção 
precoce, incentivar a procura de tratamento e 
eliminar os obstáculos ao acesso a cuidados de 
saúde. Os custos a longo prazo da inércia nesta 
área serão consideráveis, tanto para as pessoas 
infectadas, como para o erário público”. 

Mortes relacionadas com 
a droga: ainda um grande 
desafio para a saúde pública
O consumo de droga é uma das principais 

causas de mortalidade entre os jovens na Euro-
pa, tanto directamente, através de overdoses 
(mortes induzidas pela droga), como indirecta-
mente, através de doenças e acidentes, violên-
cia e suicídio relacionados com as drogas. A 
maioria dos estudos realizados a grupos de 

consumidores problemáticos de droga revela 
taxas de mortalidade na ordem de 1%–2% por 
ano, o que representa um “excesso de mortali-
dade” (risco de morte em comparação com o da 
população em geral) neste grupo 10 a 20 vezes 
superior ao dos seus pares não consumidores 
de droga.

Globalmente, foram notificadas em 2011 
cerca de 6 500 mortes por overdose, na sua 
maior parte relacionadas com opiáceos. Embo-
ra este número seja inferior aos 7 000 casos re-
portados em 2010 e aos 7 700 casos em 2009, 
reduzir as mortes relacionadas com as drogas 
continua a ser “um importante desafio para a 
política de saúde pública na Europa”, salienta o 
relatório.

Cinco países – Dinamarca, Alemanha, Itália, 
Roménia e Reino Unido – referem a implemen-
tação de projectos-piloto ou programas de dis-
pensa de naloxona para administração domici-
liária a consumidores de opiáceos, suas famílias 
e prestadores de cuidados.

Negligenciar as necessidades 
sociais dos consumidores de 
droga pode comprometer 
as suas possibilidades de 
recuperação a longo prazo
O tratamento dos problemas relacionados 

com a droga desempenha um papel importan-
te na ajuda de que os consumidores de droga 
necessitam para abandonar ou, pelo menos, 
gerir, o seu consumo de substâncias.

Segundo o OEDT, todos os países referem 
actualmente a existência de algum tipo de ser-
viços de reintegração social, que pode ajudar a 
melhorar as competências sociais, a promover a 
educação e a empregabilidade e a dar resposta 
às necessidades de habitação.

No entanto, a agência acrescenta que os ní-
veis de oferta são, em geral, “insuficientes em 
relação às necessidades”.

Dos utentes que iniciaram o tratamento es-
pecializado da toxicodependência em 2011, 
cerca de metade (47%) estavam desemprega-
dos, e quase um em cada dez careciam de um 
alojamento estável (9%). O baixo índice de es-
colaridade é também comum neste grupo, ten-
do 36% completado apenas o ensino básico.

O êxito das medidas de reintegração social 
depende muitas vezes da colaboração entre os 
diferentes serviços de apoio. Como nota positi-
va, é de salientar um inquérito recente do OEDT 
que revelou que 17 de 28 países referiram a 
existência de alguma forma de parceria entre as 
agências de tratamento da toxicodependência 
e os serviços que prestam apoio nas áreas da 
habitação e do emprego.

Serviços de tratamento da 
toxicodependência para 
reclusos: mantém-se a 
“lacuna na continuidade 
do tratamento” entre a 
comunidade e a prisão
Estudos recentes referem que entre 5% a 

31% dos reclusos já terá consumido drogas in-
jectáveis. Enquanto que alguns reclusos aban-
donam ou reduzem o consumo de droga quan-
do se encontram na prisão, outros podem co-
meçar a consumir ou aderir a práticas de consu-
mo mais nocivas (por ex.: a partilha de material 
injectável).

Os reclusos com problemas de consumo 
de droga têm, por vezes, necessidades de saú-
de complexas, que exigem uma resposta multi-
disciplinar, pelo que a avaliação das necessida-
des no momento da entrada na prisão constitui 
uma intervenção importante. A maior parte 
dos países refere actualmente a existência de 
parcerias entre os serviços de saúde prisionais e 
os prestadores de cuidados de saúde na comu-
nidade mas, em geral, os serviços de tratamen-
to da toxicodependência prestados nas prisões 
estão ainda aquém dos disponibilizados ao res-
to da população. O OEDT salienta a necessida-
de de assegurar a continuidade dos cuidados 
prestados aos reclusos após a sua libertação, 
quando o risco de morte por overdose é eleva-
do devido à sua reduzida tolerância aos opiá-
ceos.

Novo relatório do OEDT e 
da Europol sobre as novas 
drogas no mercado

Estima-se que 1,2 
milhões de europeus 

tenham recebido 
tratamento por 

consumo de drogas 
ilícitas em 2011.
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mente o mercado europeu das dro-
gas
O número, tipo e disponibilidade de novas 

drogas na Europa continuou a aumentar em 
2012, de acordo com um relatório divulgado 
pelo OEDT e pela Europol. A globalização, o 
progresso tecnológico e a Internet permitiram 
o desenvolvimento de um mercado aberto a 
novas drogas que acarreta desafios significati-
vos para a saúde pública, para a aplicação das 
leis e para a tomada de decisões políticas.

Até há cerca de 10 anos, a maior parte das 
novas substâncias psicoactivas que surgiam no 
mercado europeu da droga era produzida em 
laboratórios clandestinos ou proveniente de 
medicamentos desviados e vendida directa-
mente no mercado de drogas ilícitas. Embora a 
situação se mantenha, o aparecimento de um 
comércio próspero de «euforizantes legais» na 
Internet e em lojas especializadas em zonas ur-
banas causou uma profunda mudança no mer-
cado da droga. Actualmente, estas substâncias, 
frequentemente produzidas na China e na Ín-
dia, são agora importadas a granel para a Euro-
pa, onde são processadas, embaladas e vendi-
das como «euforizantes legais». Estas substân-
cias podem acabar também por ser vendidas 
nas ruas, como substitutas das anfetaminas, do 
ecstasy, da heroína ou da cocaína.

Em 2012, foram oficialmente notificadas 
pela primeira vez, 73 novas substâncias psi-
coactivas através do sistema de alerta rápido da 
UE, o que confirma a tendência para o aumento 
do número de novas substâncias notificadas 
em cada ano: 49 em 2011, 41 em 2010 e 24 em 
2009. Em 2012, a lista de substâncias notifica-
das foi dominada por 30 canabinóides sintéti-
cos, que imitam os efeitos da cannabis.

O sistema de alerta rápido da UE monitori-
za actualmente mais de 280 novas substâncias 
psicoactivas, sendo que o número de substân-
cias notificadas nos últimos dois anos corres-
ponde a mais de metade do número total de 
substâncias notificadas desde 2005.

Através do sistema de alerta rápido, as 
agências recolhem e analisam informações so-
bre todas estas substâncias, o que lhes permite 
identificar danos, avaliar o grau de envolvimen-
to do crime organizado e, se necessário, tomar 
medidas para salvaguardar a saúde pública. Es-
tas informações, fornecidas pelos Estados-
Membros da União Europeia, permitiram, em 
2012, avaliar os riscos de duas substâncias mui-
to diferentes que foram associadas a mais de 40 
mortes na Europa. A primeira, a 4-MA (um esti-
mulante) era vendida como anfetamina no 
mercado das drogas ilícitas, enquanto que a se-
gunda, a 5-IT (referenciada como produzindo 
efeitos simultaneamente estimulantes e aluci-
nogénios), era vendida tanto no mercado dos 
«euforizantes legais» como no mercado ilícito. 
Ainda em 2012, e para além das avaliações de 
risco, o OEDT emitiu uma série de alertas de 
saúde pública para a rede do sistema de alerta 
rápido, chamando a atenção para danos rela-
cionados tanto com as novas substâncias como 
com as drogas controladas.

Wolfgang Götz, Diretor do OEDT, afirma 
que: “monitorizar novas drogas é mais do que 
contar números. Este relatório revela claramen-
te que o sistema de alerta rápido desempenha 
um papel essencial para assegurar o acesso da 
UE e dos Estados-Membros à mais recente in-
formação disponível sobre as novas substân-
cias psicoactivas e sobre os danos que essas 
substâncias podem causar, contribuindo para 
permitir que em toda a União Europeia possam 
ser tomadas as medidas adequadas para salva-
guardar a saúde pública”.

Segundo o relatório, agora, mais do que 
nunca, é necessário obter informação actualiza-
da e cientificamente rigorosa sobre as novas 
substâncias provenientes de toda a Europa e do 
exterior. Embora a capacidade operacional do 
sistema de alerta rápido tenha continuado a ex-
pandir-se, o relatório evidencia algumas dificul-
dades inerentes na monitorização deste merca-
do de drogas emergente, como a identificação 
de novas substâncias cada vez mais complexas 
e a interpretação de dados limitados sobre os 
níveis de consumo.

Rob Wainwright, Diretor da Europol, afirma 
que “o fenómeno das novas drogas é agora re-
conhecido como um problema global e como 
um mercado globalizado, o que o torna parti-
cularmente difícil de controlar. O relatório reve-
la que o crime organizado está envolvido na 

produção de novas drogas, que é um mercado 
em rápido desenvolvimento e expansão, com 
baixos riscos e lucros elevados”.

Cannabis 
Embora alguns dados indiquem que o con-

sumo de cannabis na Europa tende a diminuir, so-
bretudo em países com um historial antigo e con-
solidado de prevalência elevada, este ainda se 
mantém em níveis historicamente elevados, com 
um mercado vasto e relativamente sólido. Os ti-
pos de produtos de cannabis disponíveis também 
estão a diversificar-se. A cannabis herbácea, às ve-
zes muito potente, tem agora um papel mais im-
portante, a que veio juntar-se o recente apareci-
mento de produtos sintéticos «tipo-cannabis». Es-
tas duas novidades são potencialmente preocu-
pantes do ponto de vista da saúde pública. Dado 
o seu estatuto de droga consumida com mais fre-
quência, a cannabis constitui uma questão impor-
tante para o trabalho de prevenção desenvolvido 
junto dos jovens e, nesta área, há um interesse 
crescente pela utilização de estratégias de preven-
ção ambiental. Esse interesse é consentâneo com 
os dados que comprovam a utilidade das aborda-
gens ambientais para reduzir os problemas asso-
ciados ao consumo de substâncias legais como o 
tabaco e o álcool. 

Tendências estáveis ou 
decrescentes nos países com 
prevalência mais elevada
Os produtos de cannabis são, em geral, fu-

mados e normalmente misturados com tabaco. 
Os padrões de consumo de cannabis variam 
desde o ocasional ou experimental até ao regu-
lar e dependente, estando os problemas rela-
cionados com a cannabis fortemente associa-
dos a um consumo frequente e de quantidades 
mais elevadas. Entre os efeitos para a saúde 
contam-se os problemas respiratórios, os pro-
blemas de saúde mental e a dependência. Al-
guns dos novos agonistas dos receptores cana-
binóides sintéticos podem ser extremamente 
potentes e são cada vez mais notificados casos 
de consequências adversas agudas. 

A cannabis é a droga ilícita mais susceptível 
de ser experimentada pelos estudantes euro-
peus. Nos inquéritos ESPAD realizados em 
2011, o consumo de cannabis ao longo da vida 
entre os jovens de 15–16 anos variou entre 5 % 
na Noruega e 42 % na República Checa

Estima-se que 15,4 milhões de jovens euro-
peus (15–34 anos) (11,7 % desta faixa etária), 9,2 
milhões dos quais com idades compreendidas 
entre 15 e 24 anos (14,9 %), consumiram canna-
bis no último ano. O consumo de cannabis é, de 
um modo geral, mais elevado entre os indiví-
duos do sexo masculino. 

Em 2011 cerca de 
6 500 mortes por 

overdose, na sua maior 
parte relacionadas 

com opiáceos. Embora 
este número seja 

inferior aos 7 000 casos 
reportados em 2010 
e aos 7 700 casos em 

2009, reduzir as mortes 
relacionadas com 

as drogas continua a 
ser “um importante 

desafio para a política 
de saúde pública na 

Europa”.



17Mais de 3 milhões de 
consumidores diários de 
cannabis e aumento da 
procura de tratamento 
Os dados de 22 países indicam que cerca 

de 1 % dos adultos, ou seja, pelo menos três mi-
lhões, afirmam consumir a droga desta forma. 
Mais de dois terços dessas pessoas têm idades 
compreendidas entre os 15 e os 34 anos e, nes-
ta faixa etária, mais de três quartos são do sexo 
masculino. 

Em 2011, a cannabis foi a segunda droga 
principal de consumo mais frequentemente 
mencionada, a seguir à heroína, pelos utentes 
que iniciaram o tratamento especializado da to-
xicodependência na Europa (109 000) e a mais 
referida pelos que iniciaram o tratamento pela 
primeira vez. Na Europa, o número de utentes 
consumidores de cannabis que iniciam o trata-
mento pela primeira vez aumentou de cerca de 
45 000 em 2006 para 60 000 em 2011.

Heroína e outros opiáceos 
Num contexto de aumento global da dis-

ponibilidade de tratamento para os consumi-
dores de heroína, os indicadores sugerem que 
o consumo e a disponibilidade desta droga ten-
dem, actualmente, a diminuir. A quantidade de 
heroína apreendida também mostra uma ten-
dência decrescente a longo prazo e, mais recen-
temente, o número de apreensões começou 
igualmente a diminuir. Alguns países referem 
que, ao longo da última década, a heroína foi 
sendo substituída no mercado por outros opiá-
ceos. Mais recentemente, registaram-se alguns 
choques ou situações de escassez desta droga 
nos mercados de outros países, geralmente se-
guidos de uma recuperação parcial. 

O número de consumidores de heroína 
que iniciam o tratamento pela primeira vez 
também continua a diminuir e, em termos glo-
bais, as pessoas em tratamento devido ao con-
sumo de heroína constituem uma população 
envelhecida. As mortes relacionadas com os 
opiáceos também decresceram nos últimos 
anos. Historicamente, a heroína caracterizava-
se por ser consumida por via injectável, mas há 
muito que esse comportamento tem vindo a 
diminuir. Este facto, associado ao impacto das 
intervenções, terá contribuído, provavelmente, 
para o decréscimo observado nos novos casos 
de infecção por VIH atribuídos ao consumo de 
droga. No entanto, é preocupante constatar 
que essa tendência positiva foi interrompida 
por surtos recentes de VIH relacionados com o 
consumo de droga injectada, na Grécia e na Ro-
ménia. Estes surtos mostraram claramente que 
continua a ser necessário consolidar as respos-
tas, sobretudo no que respeita à redução dos 

danos e ao tratamento eficaz da toxicodepen-
dência, para que esses problemas possam con-
tinuar a decrescer na Europa. Independente-
mente das novas tendências observadas no 
consumo de heroína, a dificuldade em debelar 
este problema significa que ele continuará a re-
vestir-se de grande importância para os servi-
ços de tratamento da toxicodependência ainda 
por muitos anos. Face ao grande número de 
consumidores de droga presentemente em 
contacto com os serviços, torna-se cada vez 
mais necessário privilegiar a continuidade dos 
cuidados, os serviços de reintegração social e a 
obtenção de um consenso sobre os resultados 
a longo prazo que se podem esperar, com rea-
lismo, em matéria de recuperação.

Mais de 1,4 milhões de 
consumidores problemáticos 
O consumo de opiáceos continua a ser res-

ponsável por uma percentagem desproporcio-
nadamente elevada da mortalidade e da mor-
bilidade resultantes do consumo de droga na 
Europa. 

Cocaína 
O consumo de cocaína injectada e o de co-

caína-crack são os que apresentam maiores ris-
cos para a saúde, incluindo a transmissão de 
doenças infectocontagiosas.

A cocaína é a droga estimulante mais con-
sumida na Europa, apesar de a maior parte dos 
consumidores estar concentrada num número 
relativamente pequeno de países. Estima-se 
que cerca de 2,5 milhões de jovens europeus 
(1,9 % desta faixa etária) consumiram cocaína 
no último ano. A Dinamarca, a Irlanda, a Espa-
nha e o Reino Unido comunicaram níveis relati-
vamente elevados (2,5–4,2 %) de consumo de 
cocaína no último ano entre os jovens adultos. 
Nos países com maior prevalência e inquéritos 
mais recentes, os níveis de consumo de cocaína 
no último ano, neste sector da população, ten-
deram a atingir um pico em 2008/2009, para 
depois sofrerem pequenas diminuições ou es-
tabilizarem. Noutros países, os níveis de consu-
mo de cocaína têm-se mantido relativamente 
baixos e estáveis, embora a França e a Polónia 
refiram algum acréscimo em 2010.

Sinais de declínio da procura 
de tratamento devido ao 
consumo de cocaína. 
A cocaína foi indicada como droga princi-

pal de 14 % dos utentes cuja entrada em trata-
mento da toxicodependência foi reportada em 
2011 (60 000) e de 19 % dos que iniciaram o tra-
tamento pela primeira vez (31 000). Nesta ma-
téria, há grandes diferenças nacionais, sendo 
aproximadamente 90 % dos utentes consumi-
dores de cocaína pertencentes a apenas cinco 
países (Alemanha, Espanha, Itália, Países Baixos 
e Reino Unido). O número de utentes que ini-
ciaram o tratamento pela primeira vez na vida 
devido ao consumo de cocaína como droga 
principal aumentou de 35 000, em 2006, para 
37 000, em 2009, diminuindo, em seguida, para 
31 000 em 2011 (23 países). Na Espanha, verifi-
cou-se, a partir de 2005, uma redução pequena, 
mas constante, do número de novos utentes 
que iniciaram o tratamento devido ao consumo 
de cocaína, observando-se a mesma situação 
no Reino Unido, a partir de 2008, e na Itália, des-
de 2009. No ano de 2011, apenas cerca de 3 000 
novos utentes consumidores de cocaína-crack 
como droga principal iniciaram tratamento em 
toda a Europa, dois terços dos quais, aproxima-
damente, no Reino Unido e a maioria dos res-
tantes na Espanha e nos Países Baixos.

Estimulantes sintéticos 
O facto de as drogas sintéticas estimulan-

tes serem frequentemente substituíveis entre si 
dificulta a compreensão das tendências globais 
do seu consumo, uma vez que os consumido-
res fazem as suas escolhas em função da dispo-
nibilidade, do preço e da «qualidade» percep-
cionada. A anfetamina e o ecstasy continuam a 
ser os estimulantes sintéticos mais consumidos 
na Europa, competindo, até certo ponto, com a 
cocaína. A anfetamina ainda é uma componen-
te importante do panorama do consumo de 
droga em muitos países e, historicamente, o 
seu consumo injectável tem sido uma parte sig-
nificativa do problema de consumo crónico de 
drogas em muitos países setentrionais. A longo 
prazo, a maioria dos indicadores relativos às an-

Mais de 3 milhões 
de consumidores 

diários de cannabis e 
aumento da procura de 

tratamento 



18 fetaminas manteve-se estável, mas os dados 
mais recentes sugerem uma disponibilidade 
crescente da metanfetamina, sendo que, em al-
guns mercados, esta substância já está a substi-
tuir a anfetamina. Alguns dados sugerem um 
declínio da popularidade do ecstasy nos últi-
mos anos, provavelmente em resultado de 
muitos comprimidos vendidos com essa desig-
nação não conterem MDMA ou terem um baixo 
grau de pureza. 

Os estimulantes, sobretudo quando con-
sumidos em doses elevadas, podem ter con-
sequências negativas para a saúde e todos os 
anos são reportadas algumas mortes. Para os 
consumidores de estimulantes que tenham 
problemas, as urgências hospitalares consti-
tuem, frequentemente, o primeiro ponto de 
contacto com os serviços. Estão actualmente 
em curso alguns projectos europeus destina-
dos a melhorar a monitorização neste domí-
nio e a fornecer orientações sobre a forma de 
responder eficazmente a emergências causa-
das pela droga em contextos de diversão 
nocturna. Embora as mortes relacionadas 
com estimulantes sejam relativamente invul-
gares, suscitam grande preocupação, sobre-
tudo quando vitimam jovens adultos sem 
problemas de saúde. O surgimento de novas 
substâncias psicoactivas cujo grau de toxici-
dade se desconhece complica ainda mais a 
situação. Um exemplo recente foi o apareci-
mento da substância estimulante não con-
trolada 4-MA, notificada pela primeira vez em 
2009, no mercado de drogas ilícitas, onde é 
vendida como anfetamina ou misturada com 
esta. A ocorrência de vários casos mortais as-
sociados a essa substância em algumas zonas 

levou à realização de uma avaliação dos seus 
riscos, seguida de uma recomendação de 
controlo a nível europeu.

Estimulantes ilícitos na 
Europa: padrões de consumo 
regionais 
A cocaína, as anfetaminas e o ecstasy são 

os estimulantes ilícitos mais consumidos na Eu-
ropa, embora algumas substâncias menos co-
nhecidas, incluindo as piperazinas (p. ex., BZP) e 
as catinonas sintéticas (p. ex., a mefedrona e a 
MDPV), também possam ser ilicitamente con-
sumidas devido aos seus efeitos estimulantes. 
Os elevados níveis de consumo de estimulan-
tes tendem a ser associados a contextos especí-
ficos de dança, música e espaços recreativos 
nocturnos, onde essas drogas são frequente-
mente consumidas em conjunto com o álcool. 

Os dados relativos à prevalência ilustram as 
diferenças geográficas existentes no mercado 
europeu de estimulantes, sendo a cocaína mais 
prevalecente no sul e no oeste do continente, 
as anfetaminas mais comuns nos países do cen-
tro e do norte e o ecstasy o estimulante mais 
consumido nos países do sul e do leste. Os da-
dos relativos ao tratamento mostram padrões 
semelhantes para a cocaína e a anfetamina, 
sendo poucos os utentes que iniciam o trata-
mento devido a problemas causados pelo ecs-
tasy.

Aumento da procura de 
tratamento devido ao 
consumo de metanfetamina 
Apenas dois países dispõem de estimativas 

recentes do número de consumidores proble-
máticos de metanfetaminas, que indicam per-
centagens para a população adulta (15–64 
anos) na ordem de 0,42 % na República Checa 
(2011) e de cerca de 0,21 % na Eslováquia 
(2007). Observaram-se, recentemente, alguns 
indícios de consumo problemático de metanfe-
tamina na Alemanha, Grécia, Chipre e Turquia. 

Cerca de 6 % dos utentes que iniciaram 
um tratamento especializado da toxicode-
pendência na Europa, em 2011, menciona-
ram as anfetaminas como droga principal 
(aproximadamente 24 000 utentes, dos quais 
10 000 iniciaram o tratamento pela primeira 
vez na vida). Os consumidores de anfetamina 

como droga principal só constituem uma 
proporção considerável das pessoas que ini-
ciaram o tratamento pela primeira vez na Le-
tónia, Polónia e Suécia, enquanto a metanfe-
tamina é referida como droga principal por 
uma grande proporção dos utentes que ini-
ciam o tratamento pela primeira vez na Repú-
blica Checa e na Eslováquia. Entre 2006 e 
2011, as tendências relativas aos consumido-
res de anfetaminas que iniciaram tratamento 
pela primeira vez mantiveram-se em grande 
medida estáveis, excepto na República Checa 
e na Eslováquia, que comunicaram um au-
mento dos consumidores de metanfetamina 
em tratamento pela primeira vez. 

Ecstasy: baixa procura de 
tratamento 
O ecstasy refere-se normalmente à subs-

tância sintética MDMA. Esta droga é sobretudo 
consumida sob a forma de comprimidos, mas 
às vezes está disponível em pó, podendo ser in-
gerida, inalada ou (raramente) injectada. O con-
sumo de ecstasy está tradicionalmente ligado 
aos contextos de música electrónica e de dança 
e concentrado entre os jovens adultos, em es-
pecial do sexo masculino. Entre os problemas 
associados ao consumo desta droga incluem-
se a hipertermia aguda e problemas de saúde 
mental. As mortes relacionadas com o ecstasy 
são raras. 

Estima-se que 1,8 milhões de jovens 
adultos tenham consumido ecstasy no últi-
mo ano, variando as estimativas nacionais 
entre menos de 0,1 % e 3,1 %. Normalmente, 
o consumo desta droga atingiu um pico no 
início ou em meados da década de 2000, para 
depois diminuir. Entre 2006 e 2011, a maioria 
dos países comunicou tendências estáveis ou 
decrescentes do consumo de ecstasy. Com 
excepção da Polónia, este declínio continua a 
observar-se nos países que comunicam da-
dos de inquéritos desde 2010. Em 2011, pou-
cos consumidores iniciaram o tratamento de-
vido a problemas relacionados com o ecs-
tasy: este foi mencionado como droga princi-
pal por menos de 1 % (cerca de 600 utentes) 
das pessoas que iniciaram o tratamento pela 
primeira vez na Europa.

“Monitorizar novas 
drogas é mais do que 

contar números. “

o relatório 
revela que o crime 

organizado está 
envolvido na produção 
de novas drogas, que é 

um mercado em rápido 
desenvolvimento 
e expansão, com 

baixos riscos e lucros 
elevados”.



19Novas substâncias 
psicoactivas 
Na Europa, existe um número crescente de 

novas substâncias psicoactivas, que muitas ve-
zes visam reproduzir os efeitos de drogas con-
troladas. Algumas dessas substâncias são direc-
tamente vendidas no mercado de drogas ilíci-
tas, enquanto outras, as denominadas «legal 
highs» (alternativas lícitas às drogas ilícitas), são 
comercializadas de forma mais aberta. A evolu-
ção neste domínio é rápida, em virtude da velo-
cidade com que estas substâncias vão surgin-
do. Ocasionalmente, uma delas transita para o 
mercado de drogas ilícitas e ganha popularida-
de no mesmo, como aconteceu com a mefe-
drona, que é o exemplo mais recente. Em 2013, 
o mecanismo de alerta rápido da UE tem conti-
nuado a receber notificações de substâncias 
novas à média de cerca de uma por semana. As 
novas drogas predominantes nos últimos anos 
têm sido os agonistas dos receptores canabi-
nóides sintéticos, as fenetilaminas e as catino-
nas, que se assemelham, em grande medida, as 
drogas ilícitas mais populares. Recentemente, 
porém, uma percentagem crescente das subs-
tâncias reportadas provém de grupos químicos 
menos conhecidos e mais obscuros. Muitos dos 
produtos à venda contêm misturas de substân-
cias e, devido à falta de dados farmacológicos e 
toxicológicos, é difícil especular sobre as impli-
cações, a longo prazo, do seu consumo para a 
saúde. Porém, os dados mostram, de forma 
crescente, que algumas dessas substâncias cau-
sam problemas que requerem intervenções clí-
nicas e já se registaram casos mortais. A Comis-
são Europeia está a elaborar uma nova propos-
ta destinada a reforçar a resposta da UE às no-
vas substâncias psicoactivas. Embora o 
consumo destas últimas seja sobretudo obser-
vado entre os jovens e em contextos recreati-
vos, elas têm tido alguma difusão nas popula-
ções de consumidores problemáticos de droga. 
Nos países que comunicaram situações de es-
cassez de heroína, constatou-se alguma substi-
tuição dos opiáceos por estimulantes sintéti-
cos, especialmente catinonas. O motivo da 
transição da heroína injectada para as catino-
nas não é claro, mas pode estar ligado ao fácil 
acesso a essas novas drogas e à percepção de 
que têm uma qualidade elevada. O aumento 
do seu consumo injectável, bem como dos pro-
blemas de saúde mental e dos danos físicos por 
elas causados, suscita preocupações de saúde 
pública. Até agora, os países experimentaram 
várias medidas de controlo para responder ao 
problema das novas drogas. Menos desenvolvi-
da, mas igualmente importante, é a resposta à 
necessidade de identificar e adoptar respostas 
adequadas de redução da procura.

Mefedrona: uma nova 
concorrente no mercado de 
estimulantes 
Há indícios de que as catinonas sintéticas, 

nomeadamente a mefedrona, se podem ter im-
plantado no mercado de estimulantes ilícitos 
de alguns países. Por enquanto, porém, só o 
Reino Unido possui inquéritos repetidos que in-
cluam essas drogas. Nos dados mais recentes, 
1,1 % dos adultos (16–59 anos) da Inglaterra e 
do País de Gales afirmaram ter consumido me-
fedrona no último ano, o que a coloca em quar-
to lugar entre as drogas ilícitas mais consumi-
das. A prevalência do consumo desta droga no 
último ano entre os jovens de 16 a 24 anos era 
idêntica à do ecstasy (3,3 %), a terceira droga 
mais prevalecente nesta faixa etária. Constatou-
se, porém, uma diminuição dos níveis de con-
sumo em todas as faixas etárias, comparativa-
mente ao inquérito de 2010/2011. 

De um modo mais geral, continuam a ser 
comunicados casos de mortalidade e morbili-
dade relacionados com a mefedrona na Euro-
pa, embora os níveis sejam relativamente bai-
xos. Alguns países também referem o consumo 
injectável de mefedrona, MDPV e outras catino-
nas sintéticas entre grupos de consumidores 
problemáticos de droga e utentes dos serviços 
de tratamento da toxicodependência (Hungria, 
Áustria, Roménia e Reino Unido).

Alucinogénios, GHB e 
cetamina: ainda presentes 
Existem várias substâncias psicoactivas 

com propriedades alucinogénias, anestésicas e 
depressoras no mercado de drogas ilícitas da 
Europa: estas substâncias podem ser consumi-
das individualmente, associadas a outras dro-
gas mais comuns ou em sua substituição. Os ní-
veis de prevalência globais do consumo de co-
gumelos alucinogénios e de LSD na Europa 
têm-se mantido, de um modo geral, baixos e 
estáveis há muitos anos. Entre os jovens adultos 
(15–34 anos), os inquéritos nacionais produzi-
ram estimativas da prevalência do consumo de 

cogumelos alucinogénios no último ano que 
variam entre 0 % e 2,2 %, e de LSD entre 0 % e 
1,7 %.

Desde meados da década de 1990 que o 
consumo recreativo de cetamina e de ácido 
gama-hidroxibutírico (GHB) tem sido referido 
entre alguns subgrupos de consumidores de 
droga na Europa. Existe um reconhecimento 
crescente dos problemas de saúde relaciona-
dos com estas substâncias, como é o caso dos 
danos causados às vias urinárias pelo consu-
mo prolongado de cetamina. A perda de 
consciência e a dependência são riscos liga-
dos ao consumo de GHB, cuja síndrome de 
abstinência já se encontra documentada. 
Quando existem, as estimativas nacionais da 
prevalência do consumo de GHB e de cetami-
na, tanto entre a população adulta como en-
tre a população escolar, permanecem baixas. 
No Reino Unido, 1,8 % dos jovens dos 16 aos 
24 anos mencionaram ter consumido cetami-
na no último ano, mantendo-se esses níveis 
estáveis entre 2008 e 2012, embora tenham 
registado um aumento de 0,8 % em 2006. Os 
inquéritos específicos efectuados em locais 
de diversão nocturna referem níveis mais ele-
vados de prevalência do consumo ao longo 
da vida. Por exemplo, um inquérito a fre-
quentadores de clubes nocturnos dinamar-
queses indicou que 10 % dos inquiridos já ti-
nham experimentado cetamina. No Reino 
Unido, entre os indivíduos que responderam 
a um inquérito realizado através da Internet, 
e que foram identificados como frequenta-
dores regulares de discotecas, 40 % disseram 
ter consumido cetamina e 2 % GHB, no últi-
mo ano.

“o fenómeno das 
novas drogas é agora 

reconhecido como 
um problema global 
e como um mercado 
globalizado, o que o 

torna particularmente 
difícil de controlar. “

dos utentes 
que iniciaram 

o tratamento 
especializado da 

toxicodependência 
em 2011, cerca de 

metade (47%) estavam 
desempregados, e 
quase um em cada 

dez careciam de um 
alojamento estável 
(9%). o baixo índice 

de escolaridade é 
também comum neste 

grupo, tendo 36% 
completado apenas o 

ensino básico.
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Mais de 900 pacientes passaram 
até hoje pelas Casas de Santiago… 
Cerca de 40 por cento dos quais 
recaem e tentam novamente a re-
cuperação em favor de uma espe-
rança alicerçada num modelo que 
apela à espiritualidade e à força 
do querer. No passado dia 16 de 
Maio, esta unidade de saúde espe-
cializada em adições e desordens 
de personalidade, que assenta a 
sua intervenção no Modelo Min-
nesota, comemorou o seu -nono 
aniversário, convidando utentes e 
ex utentes a partilharem as suas 
experiências.
Foi um encontro com o passado 
explicado no presente, com o fu-
turo no horizonte. O momento 
musical interpretado por Filipa 
Melo, emocionou os presentes e 
abriu as portas para um diálogo 
sobre a espiritualidade no trata-
mento das adições que contou 
com a presença do Rabino Elish 
Salas da comunidade Judaica de 
Belmonte, do Padre Carlos da 
igreja Católica de Belmonte, e do 
padre Soares do seminário de Tor-

tosendo, que partilharam as dife-
rentes abordagens e a visão do 
problema das adições.
O tema da esperança e da espiri-
tualidade esteve sempre muito 
presente em todas as interven-
ções, como um alicerce na cons-
trução de um projeto de vida, “os 
nossos jovens são doentes de 
amor, perderam o horizonte e os 
valores da vida, vitimas duma so-

ciedade individual e consumista” 
foram alguns adjetivos citados. 
 Dependência esteve lá e recolheu 
os testemunhos do presidente da 
Câmara Municipal de Belmonte, 
António Melo e de Alexandra Tra-
cana, Diretora da Instituição.

Acabou de assistir a diversos tes-
temunhos de vidas dramáticas… 
Como presidente de câmara, es-
tará já habituado a este tipo de 
histórias…
Amândio Melo (AM) - Infelizmente, a 

sociedade de hoje convive diariamente 
com situações destas. Temos pena que não 
existam mecanismos que permitam captar 
mais apoios para que estas pessoas, que se 
envolvem nestas dependências, fossem as-
sistidas de uma forma mais objectiva e con-
creta. Este é um problema global e não ex-
clusivo dos grandes meios urbanos e reve-
la-se como situações que merecem, por to-
das as razões, ser tratadas. E nem sempre as 
famílias têm condições para o fazer. Creio 
que a administração central tem que olhar 
para estas situações e tentar que estas ca-
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dessas pessoas, procurando formas de co-
financiar os custos que representam, de 
forma a que os utentes que servem possam 
ter a oportunidade de viverem uma vida 
normal.

A crise também afectou o conce-
lho de Belmonte?
AM – Sim, como é evidente não somos 

uma ilha e acabámos por também sermos 
afectados pelos problemas do país, que 
nos atingem em várias vertentes. Mas há, 
da nossa parte, a esperança de que esta si-
tuação mude e consigamos ultrapassar os 
problemas que surgem diariamente. Vol-
tando um pouco atrás, reafirmo que preci-
sávamos de ter mais casas destas e que o 
acesso fosse mais facilitado por forma a 
que mais pessoas tivessem a oportunidade 
de ter uma vida normal.

Belmonte é um concelho com 
uma cultura “sui genéris” cujos 
destinos políticos lidera, o que 
o tem deixado mais amargurado 
ao longo destes anos?
AM – Não ter tido condições, em algu-

mas situações, para dar respostas sociais que 
se impõem. As pessoas têm direito a terem 
uma existência digna e, naturalmente, a so-
ciedade, a comunidade e os poderes públicos 
deviam ter capacidade e condições para po-
derem dar essas respostas. Às vezes até sem 
as pessoas as procurarem, serem as próprias 
entidades públicas a sinalizarem e irem de 
encontro a essas situações e tentarem resol-
vê-las, até porque existem pessoas que, por 
uma ou outra razão, nem sequer são capazes 
de pedir ajuda. E essas ajudas deviam chegar 
de uma forma automática, institucional, 

como se fizessem parte das obrigações. Te-
nho consciência de que existem situações 
que não conseguimos resolver, em parte por-
que as pessoas não pediram ajuda mas tam-
bém porque nem sempre os serviços públi-
cos estão presentes como deveriam estar. 
Mas devo confessar que também existem 
muitas coisas boas neste percurso cujo saldo 
julgo ser claramente positivo. Temos hoje 
uma rede de apoio social que assegura a co-
bertura integral do município, temos centros 
de dia em todas as localidades, estamos a 
construir uma rede de lares em todas as fre-
guesias, concedemos apoios sociais às famí-
lias mais carenciadas e estamos a construir 
um caminho que tem muito em vista dar es-
sas respostas. Só tenho pena que os nossos 
parcos recursos não nos permitam ir mais 
longe.

Vai continuar no cargo de edil?
AM – Não vou continuar porque a lei 

não mo permite…

Concorda que esta lei não per-
mita que seja o povo a decidir 
quem o deve servir ao nível au-
tárquico?
AM – Claro que deveria ser o povo a de-

cidir mas ainda bem para mim que esta lei 
existe pois, de outra forma, ainda me senti-
ria tentado a tentar ser reeleito. Mas enten-
do que se deve dar o lugar aos mais novos, 
que têm outras ideias. Mas também enten-
do que a lei não é muito abonatória e che-
ga a ser até uma negação da democracia 
porque limita a escolha das pessoas que 
votam e o seu direito de cidadania.

O que deixa por fazer?
AM – Gostaria muito de ver os lares de 

que falei a funcionarem em pleno, o que 
será com certeza uma tarefa para o próxi-
mo executivo concluir.

Alexandra Tracana

Este encontro, que serve para 
comemorar mais um aniversário 
da Casas de Santiago, tem como 
lema Vidas Convida… Em que 
medida poderá representar um 
paralelo com a ausência de vida 
num dependente de drogas?
Alexandra Tracana (AT) – Sim, um 

pouco… É uma vida dilacerada, com pouco 
espírito e sanidade mas que a recuperação 
pode devolver. A história da vida do uso 
acaba por fazer parte da sua história como 
ser humano e pode recuperar. Pode ter essa 
experiência e viver o agora e o futuro.

À tradicional classificação biop-
sicossocial, a Alexandra acres-
centou, na sua comunicação, a 
doença da espiritualidade. Qual 
é o sentido?
AT – Entendo a adição como uma doen-

ça sobretudo espiritual. É uma doença de 
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falta de fé, de falta do acreditar, de falta de 
missão. Antigamente, era fácil: nascia-se 
com uma missão e não se dependia da es-
colha de um projecto pessoal. Era imposto 
à nascença. O facto de termos que investir 
no nosso projecto e a nossa escolha depen-
de de um espírito são. Nessa interrogação, 
os adictos perdem-se um pouco e nasce a 
dependência nessa insolução da missão.

Falaram aqui em casas de senti-
mentos… Porquê Casas de San-
tiago?
AT – Casas de Santiago têm a ver com o 

meu irmão Tiago, que consumia drogas e 
essa era uma das particularidades que nos 
unia. Não consumíamos os dois mas tínha-

mos os dois esse problema. O Tiago, mais 
do que eu, tinha uma dificuldade enorme 
de aceitação, de fazer algo para sair do uso 
activo, e nunca conseguiu ultrapassar essa 
fase. Na altura, as instituições e os técnicos 
que trabalhavam nesta área tinham menor 
capacidade de intervenção e não trabalha-
vam propriamente caso a caso. E o Tiago 
não conseguiu… Eu acreditei sempre que 
um projecto alternativo que trabalhasse 
com base no caso a caso poderia ajudar to-
dos os que carenciassem de cuidados espe-
cializados. Há que ter em conta que um 
adicto, quando entra em tratamento, sente 
a perda de tudo o que tem no momento, 
que é a sua adição. E nós temos que o en-
cher com outras coisas, que se traduzem na 

espiritualidade, no acreditar, no poder su-
perior.

Mas é uma casa de sentimentos?
AT – É uma casa de sentimentos… To-

dos os dias uma animação. E esses senti-
mentos e animação são alguns dos motivos 
pelos quais percebemos que existe sempre 
uma esperança de mudar de vida. O pa-
ciente mais idoso que tivemos tinha 74 
anos, saiu há meio ano e está bem. Envia-
nos mails, contacta connosco e essa aven-
tura de mudar de vida depois dos 70 é algo 
que se deve partilhar…

Esta unidade não trata apenas de-
pendentes de substâncias… Ainda 
há pouco ouvíamos o testemunho 
de uma utente que tinha uma de-
sordem de personalidade…
AT – Sim, acreditamos que o Modelo 

Minnesota se ajusta a desordens de perso-
nalidade. Somos uma unidade de saúde em 
adição e desordens de personalidade asso-
ciadas. Trabalhamos com duplo diagnósti-
co e, assim sendo, ajusta-se perfeitamente 
porque a perspectiva é a mudança e aquilo 
que o modelo preconiza é exactamente o 
mesmo. Nós podemos dizer o quê e como e 
existem passos para o concretizar.

Oferecem resposta aos proble-
mas das dependências sem subs-
tância?
AT – Não importa a substância. Importa 

a personalidade aditiva. Não importa se é 
álcool, se é haxixe ou jogo mas antes a rela-
ção que se estabelece com aquele compor-
tamento ou substância. Nada é de todo pa-
tológico. Patológica é a relação que se esta-
belece com o comportamento que torna a 
vida disfuncional e desgovernada.

Vêem-se hoje jovens, em idades 
muito tenras com problemas de 
dependências…
AT – Diria que já se vêem jovens com 13 

anos a cheirar cocaína e que essa é uma reali-
dade tolerada. Nos últimos tempos, cerca de 
20 por cento dos nossos pacientes têm me-
nos de 18 anos. Um conjunto significativo de 
jovens entre os 15 e os 18 anos têm-nos pro-
curado, não só devido ao consumo de subs-
tâncias, normalmente canabinóides, mas 
igualmente com doenças comportamentais 
ou jogo online. Temos tido muitos jovens que 
abdicam das suas vidas em favor de vidas vir-
tuais… Se calhar porque é mais fácil hoje, na 
nossa realidade, viver a vida virtual.
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Joana (nome fictício)
Entrei aqui completamente angustiada, a vida 

para mim não tinha nenhum sentido, não queria a 
ajuda de ninguém, nem do meu marido e filhos, 
não valia a pena viver e até pensei no suicídio. Co-
meçava assim a história de Joana (nome fictício).

Depois de uma consulta com um psicólogo que 
aconselhou o meu internamento, cheguei à clinica 
Casas de Santiago, tinha 60 anos e vinha muito 
apreensiva e cheia de medo por entrar numa clini-
ca cheia de “drogados “era uma cena horrível, não 
abria a boca para nada só chorava, porque nada fa-
zia sentido, uma “velha” que nada sabia de drogas 
ao lado e a conviver com jovens toxicodependen-
tes que poderiam ser meus filhos. Com o passar do 
tempo compreendi o quanto estava enganada na 
ideia e nos preconceitos que tinha desta gente e 
foram eles que ajudaram na minha recuperação. 
Foram eles que falaram comigo, que me deram 
força e ajudaram a compreender a vida. Foram fan-
tásticos no apoio e na ajuda para que eu pudesse 
hoje estar aqui completamente recuperada da mi-
nha doença.

Que grande ajuda tive dos técnicos desta casa, 
mas dos utentes também. E se hoje vivo feliz com 
o meu marido, filhos e netos em boa hora o devo a 
todos vocês. Que diferença entre o meu passado 
de sofrimento, depressões, angustias, medos e 
tentativas de suicídio, dos traumas da infância, de 
pensar que ninguém gostava de mim…e o de hoje 
em plena felicidade com a minha família e os meus 
amigos. Hoje conversamos, partilhamos ideias e 
sentimentos e não me envergonho do meu passa-
do, eu que tinha ideias preconcebidas sobre a vida 
dos drogados aprendi a vê-los como seres huma-
nos muito melhores do que eu e que muita gente.

Hoje sou uma mulher feliz e grata por ter pas-
sado por esta “casa de sentimentos” onde me senti 
feliz, me transformei e onde gosto de voltar.

Carla (nome fictício)
…Hoje vivo os dois anos mais importantes da mi-

nha vida, vivo um dia de cada vez, reconheço que es-
tou em “lua-de-mel” porque desde que entrei aqui nas 
Casas Santiago, toda a minha vida mudou…Não foi fá-
cil, resisti, lutei muito para não desistir, e hoje estou 
aqui vivendo os melhores dias da minha vida. Criei 
amizades, partilhei problemas, preocupações e senti-
mentos, participei nas iniciativas e no programa de re-
cuperação, percebi a importância que os técnicos da-
vam na minha recuperação para romper com as situa-
ções de dependência e viver uma vida sem drogas, isto 
foi muito importante para mim e para minha transfor-
mação pessoal, todos ajudaram no meu relacionamen-
to equilibrado. Eu tinha tudo, emprego, casa, carro in-
dependência económica, mas ao mesmo tempo sentia 
uma profunda solidão, a vida para mim não tinha qual-
quer sentido, sentia-me muito infeliz, que quando co-
mecei a ter o contacto com a droga, ela caiu-me que 
nem uma luva, porque veio anestesiar todos os meus 
sentimentos. A minha droga de eleição era a cocaína 
que comecei a consumir há onze anos atrás mas não 
vou descurar o facto das ditas “drogas leves” como a 
cannabis…já lá estarem e terem sido elas as minhas 
drogas de iniciação. Desde sempre eu tive a propensão 
de camuflar os meus sentimentos e de usar coisas, pes-
soas, sentimentos e naturalmente o álcool e as drogas, 
fumei cannabis durante muitos anos até procurar uma 
outra droga mais potente, a cocaína, que acabou por 
desestruturar e dar cabo de toda a minha vida.

Foram momentos difíceis da minha vida ver de um 
momento para o outro ruir toda uma vida economica-
mente estruturada, fiquei sem nada, perdi o amor da 
minha família, a confiança dos meus pais que hoje re-
cuperei e só por isso sinto-me imensamente feliz. Hoje 
sou uma mulher em recuperação, ganhei a minha au-
toestima, estou muito orgulhosa de mim… 

Hoje, devo toda esta felicidade a esta casa que nun-
ca esquecerei, aos técnicos e amigos que sempre acre-
ditaram que existem vidas com vida.

tEstEMuNHos



24 uM MarCo Na CoNquista 
da libErdadE

Há três meses atrás, Dependências 
testemunhava a inauguração, em 
Ovar, de uma unidade de excelên-
cia dedicada ao tratamento de um 
vasto conjunto de transtornos dis-
ruptivos e dependências. A Liber-
dade XXI é um centro de tratamen-
to multidisciplinar alicerçado na fi-
losofia do Modelo de Minnesota. O 
tratamento na Liberdade XXI con-
templa acompanhamento clínico, 
acompanhamento psiquiátrico e 
dinâmicas psico-terapêuticas que 
incluem terapias de grupo e indivi-
duais, actividades terapêuticas, in-
tervenção familiar (sistémica), pa-
lestras e vídeos informativos sobre 
as várias problemáticas subjacentes 
à dependência. Como complemen-
to, realizam-se actividades lúdico 
desportivas como passeios, ginásti-
ca, arte terapia, relaxamento, entre 
outras.
Foi precisamente estas experiências 
que Marco, o primeiro utente da Li-
berdade XXI, vivenciou desde que, há 
três meses, contactou com este ino-
vador projecto terapêutico. Foi a pri-
meira alta deste centro de tratamen-
to, que promete muitos mais casos de 

sucesso em áreas tão sensíveis como 
aquela que faz de Marco um… mar-
co…
Dependências testemunhou a alta de 
um “novo” homem que, no entanto, 
não perderá os laços com a família 
que o ajudou a reabilitar-se… Três 
dias após a alta, Marco continuaria o 
seu processo de reabilitação, encon-
trando o emprego entretanto perdido 
na clínica que o fez recuperar o 
rumo…

O que sente nesta altura?
Sinto-me bem… Confiante mas com al-

guns medos, o que me parece natural. Mas sin-
to-me confiante, sinto que é possível. Há três 
meses atrás, via o futuro completamente negro, 
não deslumbrava luz nenhuma nem saída. Sen-
tia-me completamente desacreditado mas 
tudo isso mudou claramente…

Como foi esse passado, em termos 
de consumos?
Comecei bem novo, com quinze anos… 

Haxixe… No primeiro ano, fumava esporadica-
mente, com colegas, um fim-de-semana aqui, 
uma noite ali… mas ao fim do primeiro ano se-
guiu-se o uso compulsivo, várias vezes ao dia. 
Posso dizer que não fumava tabaco mas sim ha-
xixe. Depois, seguiu-se a fase dos químicos, que 

não durou muito tempo… discotecas, bares, 
copos… Até que, há cinco anos, conheci a he-
roína. Ainda andei três anos a consumir espora-
dicamente, uma vez por mês, aos fins-de-sema-
na mas, com o falecimento do meu pai, foi o 
descalabro.

Como consumia?
Fumava… Injectei meia dúzia de vezes, 

não mais do que isso.

Alguma vez, nesse período em que 
sentiu tudo a desabar, se sentiu im-
pelido a pedir ajuda?
Nunca me passou pela cabeça pedir ajuda. 

Não havia qualquer esperança, fosse com trata-
mentos ou sem tratamentos…

Trabalhava na altura?
Sim, trabalhei até Setembro passado.

E conseguia conciliar os consumos 
com o trabalho?
Sim, com algumas falhas pelo meio mas fui 

conciliando. Aliás, não foi por causa das drogas 
que, na altura, fiquei sem trabalho. Sou canali-
zador e, face à estagnação da construção, fiquei 
sem trabalho. Estes últimos meses foram, sem 
dúvida, os piores.

O que tinha em termos de retaguar-
da familiar?
Como disse, fiquei sem pai há quatro 

anos… A minha mãe sabia, há muito, que fu-
mava as minhas ganzas mas, por muito que 
suspeitasse ou soubesse das outras drogas, 
nunca me tinha apanhado porque eu também 
não dava propriamente as coisas à mão. Até 
que descobriu uma prata, pouco tempo antes 
de vir para aqui. Não me disse nada, contactou 
com este centro, os técnicos foram lá a casa e 
propuseram-me vir passar aqui uns dias. Na al-
tura, disponibilizei-me, embora sem qualquer 
réstia de esperança e confesso que saí de casa 
mais para fazer um favor à minha mãe do que a 
mim próprio. Aqui chegado, iniciei o meu pro-
cesso de tratamento. 

É fácil aderir às actividades nesses 
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primeiros tempos?
Tendo sido desde sempre uma pessoa 

muito isolada, pouco dada a grupos ou a con-
viver no seio de pessoas desconhecidas, 
como era o caso quando aqui cheguei, não 
foi fácil. Confesso que senti muitas dificulda-
des, mesmo para falar com o psicólogo, com 
o terapeuta, a abrir-me… Nunca me tinha 
aberto com ninguém nem via qualquer van-
tagem em fazê-lo. Pensava que o problema 
era apenas meu… Mas, aos poucos, fui perce-
bendo como é bom receber ajuda e falar so-
bre o que nos preocupa.

Que opinião tem acerca deste mo-
delo, baseado na espiritualidade, 
no auto-conhecimento, na conquis-
ta da confiança, na partilha…?
O poder da partilha é super aliviante. Saio 

daqui muito mais confiante e conhecedor de 
mim próprio. Comecei a conhecer-me aqui e 
esse é um trabalho que terei que desenvolver 
durante algum tempo. A minha vida deu uma 
volta de 180 graus.

Como será o dia de amanhã?
Em família! Vêm buscar-me hoje e viverei 

algo que, há muitos anos, não se proporciona-
va.

Três meses representam, ainda as-
sim, pouco tempo… O que fica des-
ta experiência partilhada com ou-
tras pessoas na Liberdade XXI?
Ficam amizades para o resto da vida. É uma 

família que se ganha. Embora pareça pouco 
tempo, são três meses vividos 24 horas após 24 
horas e, num mês, conhecemos melhor aqui 
uma pessoa do que um amigo lá fora durante 
sete ou oito anos… Falamos, partilhamos, abri-
mo-nos e criam-se relações de amizade muito 
bonitas.

Ter-lhe-ão falado acerca de factores 
que aumentarão o risco da recaí-
da…
Existem muitos sinais… É muito importan-

te o trabalho de auto-conhecimento que nos 
propiciam aqui. Treinamos tudo isso aqui den-
tro, o que se revelará de extrema importância. 
No dia-a-dia, quando me deparar com aqueles 
pequenos sinais que aqui projectamos, estarei 
certamente muito melhor preparado.

Calculo que não soubesse viver sem 
drogas há muito tempo…
Que liberdade! Embora estejamos aqui fe-

chados, é uma liberdade boa… levantarmo-
nos de manhã, fazermos as coisinhas que te-
mos que fazer, os trabalhos, os grupos, ofere-
cermo-nos para realizar algo, chegarmos ao fi-
nal do dia e irmos deitar-nos… é uma liberdade 
plena, mesmo!

Trocava isso pelo prazer de consu-
mir?
Não, de maneira alguma. Só por hoje, é cer-

to que não.

O que gostaria de voltar a fazer?
Ir até à serra, passear… Abdiquei de muitas 

coisas, deixei de fazer tudo. Roubei bens para 
vender, roubei saúde e descanso aos meus fa-
miliares e a mim próprio…

Aconselharia este tipo de tratamen-
to a outras pessoas com problemas 
de dependências?
Sem dúvida alguma! Isto não é para quem 

precisa mas para quem quer. A equipa é soberba! 
É o meu primeiro tratamento e não conheço outra 
casa mas, antes de ter aqui chegado, falei com ou-
tros colegas de uso, que já tinham feito tratamen-
tos, e fiquei com uma imagem muito negativa 
acerca da eficácia deste tipo de estruturas… Por 
acaso, tive a sorte de vir para a Liberdade XXI… se-
não, ou fugia de lá ou, mal saísse, ia dar nela. Sa-
bem levar as pessoas pela positiva, sugerem-nos 
coisas em vez de nos obrigarem e ajudam-nos de 
uma forma que revela muito conhecimento e de-
dicação. Além disso, este fantástico espaço físico, 
quer interior, quer exterior, também ajuda muito.



26 MarijuaNa 
lEgalizatioN

Marijuana is the most commonly 
used illicit drug in the United States, with 
nearly 17 million Americans age 12 and 
older reporting past‐month use, and 
374,000 people entering an emergency 
room annually with a primary marijuana 
problem. The downward trend in youth 
marijuana use during the late 1990s has 
ended. According to the 2009 National 
Survey on Drug Use and Health, past‐
month marijuana use among 12‐ to 17‐
year‐olds climbed 9 percent from 2008 
(6.7%) to 2009 (7.3%), as shown in figure 
1.

Not surprisingly, this increase coinci-
des with a softening of youth attitudes 
about the risks of marijuana (figure 1). 
Among 12‐ to 17‐year‐olds, thepercep-
tion of great risk in smoking marijuana 
once a month declined from 2008 (33.9%) 
to 2009 (30.7%).

Recently, there have been increasing 
efforts to legalize marijuana. The Obama 
Administration has consistently reitera-
ted its firm opposition to any form of 
drug legalization. Together with Federal 
partners and state and local officials, the 
Office of National Drug Control Policy is 

working to reduce the use of marijuana 
and other illicit drugs through develop-
ment of strategies that fully integrate the 
principles of prevention, treatment, reco-
very, and effective supply reduction ef-
forts. Proposals such as legalization that 
would promote marijuana use are incon-

sistent with this public health and safety 
approach.

In the highly charged debate over le-
galization, many troubling mispercep-
tions have gained currency. It is critical 
these false assumptions be addressed 
and clarified using the best evidence 
available. A careful examination of the 
facts leads to the following conclusions 
about the dangers of marijuana use and 
the likely consequences of legalization:

Marijuana use is harmful 
and should be discouraged
Marijuana use is associated with de-

pendence, respiratory and mental illness, 
poor motor performance, and impaired 
cognitive and immune system functioning, 
among other negative effects.

Marijuana intoxication can cause dis-
torted perceptions, difficulty in thinking 
and problem solving, and problems with 
learning and memory.

Studies have shown an association bet-
ween chronic marijuana use and increased 
rates of anxiety, depression, suicidal 
thoughts, and schizophrenia.

Other research has shown marijuana 
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smoke to contain carcinogens and to be an 
irritant to the lungs. Marijuana smoke, in 
fact, contains 50‐70 percent more carcino-
genic hydrocarbons than does tobacco 
smoke.

Legalization would  
lower price, thereby 
increasing use
A recent report from the RAND Corpo-

ration, “Altered State,” discusses how legali-
zation would cause the price of marijuana 
to plummet, triggering increases in use of 
the drug.

Illegality helps keep prices higher. 
And because drug use is sensitive to pri-
ce, especially among young people, 
higher prices help keep use rates relati-
vely low.

Use of the legal substances alcohol and 
tobacco far outpaces the use of marijuana 
(figure 2), a strong indication that laws re-
duce the availability and acceptability of 
substances.

Our experience with even tightly regu-
lated prescription drugs, such as Oxycon-
tin, shows that legalizing drugs widens 
availability and misuse, even when controls 
are in place.

Tax revenue would  
be offset by higher  
social costs
The costs to society of alcohol and to-

bacco – substances that are legal and taxed 
– are much greater than the revenue they 
generate.

Federal excise taxes collected on al-

cohol in 2007 totaled around $9 billion; sta-
tes collected around $5.5 billion. Combi-
ned, these amounts are less than 10 per-
cent of the estimated $185 billion in al-
cohol‐related costs to health care, criminal 
justice, and the workplace in lost producti-
vity.

Tobacco does not yield net revenue 
when taxed. Each year, Americans spend 
more than $200 billion on the social costs 
of smoking, but only about $25 billion is 
collected in taxes.

Legalization would  
further burden the 
criminal justice system
Legalizing marijuana would increase 

use of the drug and, consequently, the 
harm it causes, thus adding to the burden 
on the criminal justice system. Arrests for 
alcohol‐related crimes, such as violations of 
liquor laws, public drunkenness, and dri-
ving under the influence, totaled nearly 2.7 
million in 2008. Marijuana‐possession ar-
rests under current laws in 2008 totaled 
around 750,000.

Most people whose only crime is ma-
rijuana possession do not go to prison. A 
survey by the Bureau of Justice Statistics 
showed that 0.7% of all state inmates 
were behind bars for marijuana posses-
sion only (with many of them pleading 
down from more serious crimes). Other 
independent research has shown that the 
risk of arrest for each “joint,” or marijuana 
cigarette, smoked is about 1 arrest for 
every 12,000 joints.

Legalization would do 
little, if anything, to curb 
drug violence
Marijuana accounts for only a portion 

of the proceeds gained by criminal organi-
zations that profit from drug distribution, 
human trafficking, and other crimes, so le-
galizing marijuana would not deter these 
groups from continuing to operate. 

Under the most commonly proposed 
legalization regime – one that imposes 
high taxes on marijuana – violent drug car-
tels would simply undercut legal prices to 
keep their market share. With increased de-
mand for marijuana resulting from legaliza-
tion, these groups would likely grow stron-
ger.



28 uNa Hoja vErdE 
al alCaNCE dE CualquiEra

Esa hoja verde de forma única, deseosa de 
muchos, alcanzable para cualquiera y dañina 
para todos. El cannabis es la droga ilegal más 
consumida en el territorio español. Afganistán 
es el primer productor, pero África tiene mucho 
que ver para situar a la península ibérica en la 
principal vía de entrada a Europa. Se puede pre-
senta en forma de hierba, sensemilla y resina. Y 
más del 50% de los decomisos de esta última, 
en toda Europa, se realizan en España. El Simpo-
sio sobre Cannabis, celebrado el pasado mes de 
mayo en Barcelona de la mano de Socidrogal-
cohol, acercó a los profesionales con una pers-
pectiva muy científica, todas las facetas de esta 
sustancia, sus consecuencias, sus consumos y 
sus tratamientos.

Hasta el año 2004 el cannabis había ex-
perimentado un crecimiento exponencial, 
pero ahora ha empezado a descende, aun-
que se sigue situando en edades peligrosas, 
de 14 a 18 años, cuando la persona aún se en-
cuentra en plena fase de desarrollo y sigue 
siendo, como ya hemos destacado, la droga 
ilegal más consumida del país.

Los datos de consumo tienen mucho que 
ver con la accesibilidad, así la primera droga 
más consumida es el alcohol, seguido del 
cannabis. Es barata y además no presenta 

una percepción de riesgo elevado. Hay que 
tener en cuenta, según explica Julia Gonzá-
lez, Directora del Observatorio Español de 
Drogas y parte del equipo del Plan Nacional 
sobre Drogas,  que un paquete de tabaco 
está considerado más peligroso que el consu-
mo diario de cannabis.

Policonsumo
Todos los lectores lo saben ya, las cifras 

de policonsumo se han disparado. Es la nue-
va forma de consumo de sustancias, la base 
es el alcohol y éste luego se acompaña de 
otras sustancias, dependiendo del individuo 
y de múltiples factores más. En el caso del 
cannabis, se destaca que este tiene una rela-
ción muy directa con el atracón (botellón o 
binge drinking). Estamos hablando, por lo 
tanto, de un consumo problemático, que 
afecta a personas de entre 15 y 18 años con 
prevalencias muy altas de consumo. Y es que 
un 30% de los jóvenes que prueban esta sus-
tancia en el último año, van a desarrollar una 
dependencia a la misma. 

La mayor de las preocupaciones es que a 
pesar de estos elevados datos de consumo y 
de dependencia, tan solo el 3% de los estu-
diantes están siendo tratados.

Efectos sobre el organismo
El sistema cannabinoide tiene que ver 

con la actividad motora, por eso los consumi-
dores habituales presentan problemas de 
coordinación y retraso en el tiempo de reac-
ción, así como una actitud pasiva (casi paso-
ta) ante todo lo que ocurre a su alrededor. 
Además se incrementa la psicosis en un 40% .  

Estos son algunos de los efectos : A nivel 
periférico produce sudoración y sequedad en 
la boca. En el sistema respiratorio provoca 
broncodilatación (más todos los problemas 
propios de los tóxicos del tabaco si es una 
mezcla de ambos). El sistema cardiovascular 
se ve afectado porque produce taquicardia. 
En cuanto al sistema inmune hay una modifi-
cación de la respuesta. También se ve merma-
da la capacidad de toma de decisiones racio-
nales por una reducción de la actividad corti-
cal. Y por último se reducen las conexiones 
neuronales al disminuir la longitud de las 
dendritas (ramificaciones de las neuronas 
que permiten  las conexiones)

Además, el consumo produce la activa-
ción del sistema de refuerzo, incrementa la li-
beración de dopamina, que está relacionado 
con el efecto placentero y por tanto, con el 
inicio de la adicción. Por lo que la conclusión 
a la que se llega tras la exposición de Gonzá-
lez es que efectivamente, el consumo de can-
nabis es adictivo.

El cannabis y la ansiedad
 “El consumo de cannabis está asociado 

con problemas agudos y crónicos de salud 
mental como la ansiedad, depresión e inclu-
so alteraciones neurocognitivas”, así lo asegu-
ra Rocío Martín-Santos, doctora del Hospital 
Clínic de Barcelona.

Martín-Santos explicó que cada persona 
puede reaccionar diferente. “Algunos toman 
uno (refiriéndose a lo que comúnmente se 
conoce como ‘porro’) para relajarse antes de 
dormir, otros en cambio, lo prueban y les 
sienta fatal, les produce ansiedad y terminan 
en el hospital”. Lo que está claro es que uno 
de los principales efectos farmacológicos de 
los cannabinoides en los humanos es que 
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bloquea la conducta de miedo y dificulta la 
percepción de la realidad. Para explicar esta 
última conducta la doctora presentó el si-
guiente experimento:

Escogen a un grupo de personas. Cada 
sujeto debe realizar un diálogo ante mucha 
gente. Ante la fobia social que provoca hablar 
en público, se les da cannabis a algunos de 
los sujetos, mientras que a otros no. Ante mu-
cha gente y el escrutinio de psicólogos reali-
zan la prueba. Como resultado, los sujetos 
que han consumido tienen una peor percep-
ción que los que no lo han hecho.

Aplicaciones médicas
La evolución permite conocer hoy en día 

incluso la cantidad de cannabidiol o tetracan-
nabidiol de las semillas que se adquieren, 
esto tiene sobretodo aplicaciones médicas 
muy importantes. Está demostrado que el 
cannabis es útil para el tratamiento de las 
náuseas provocadas por la quimioterapia, 
para la anorexia, cuando esta está asociada a 
la pérdida de peso que se produce cuando la 
persona está enferma de SIDA, en casos de 
esclerosis múltiples, en casos de dolores muy 
intensos, etc. ¿Pero cuál es el límite entre el 
uso y el abuso? El abuso va a producir efectos 
indeseables agudos, según explica Magi Far-
re, profesor del IMIM-Hospital del Mar de Bar-
celona. “El consumo moderado es complica-
do de definir, habría que ver las consecuen-
cias a corto, medio y largo plazo. Ver las canti-
dades de consumo por día, mes y año, la 
edad de inicio en el consumo y múltiples va-
riantes. Es muy complejo”.

Intoxicación y dependencia
La intoxicación por cannabis  trae consi-

go cambios conductuales o comportamenta-
les (ansiedad, disforia, retraimiento social) y 
alucinaciones auditivas, visuales y táctiles, 
pero si se trata de un intoxicación crónica y 

no puntual, las consecuencias son  mayores, 
provocando un estado de pasividad e indife-
rencia, disfunciones de las capacidades cog-
nitivas, interpersonales y sociales y creando 
múltiples problemas académicos y laborales.

Cuando se produce una pérdida de con-
trol, un consumo compulsivo y problemas 
asociados como por ejemplo, la tolerancia, es 
cuando existe un dependencia a la sustancia. 
Y esta se va a presentar en el 7-10% de los 
que han probado el cannabis alguna vez. 

La dependencia se va a desarrollar por 
múltiples factores como la concentración de 
THC o la edad de inicio en el consumo.

Factores de riesgo por 
intoxicación
En primer lugar, como consecuencia del 

consumo se pueden desarrollar trastornos 
mentales como la ansiedad, la depresión, la 
psicosis inducida y la esquizofrenia. También 
se ha demostrado una alta correlación con la 
alteración de los estados de ánimo y los in-
tentos de suicidio. Aunque lo más habitual es 
la psicosis, que debe desaparecer cuando se 
para el consumo. EL cannabis va a acelerar la 
aparición de la esquizofrenia, va a exacerbar 
sus síntomas y a empeorar su evolución.

Además, puede producir delirium por in-
toxicación cuando se consume mucha canti-
dad, flashback, déficits cognitivos y síndrome 
amotivacional.

Situación 
El consumo de cannabis en España se si-

túa en edades tempranas comprendidas en-
tre los  14 y los 18 años, aunque en ocasiones 
la dependencia se alarga en el tiempo y en 
los. Los jóvenes que acuden a  tratamiento 
minimizan los consumos y justifican que los 
problemas que tienen no están relacionados 
con éste. Suelen acusar a algún amigo de 
consumir más que él mismo y suelen sentirse 
incomprendidos en casa, y no solo como con-
secuencia de la edad adolescente.

El psicólogo César Sánchez, que además 
es director del programa ‘Adolescentes y Fa-
milias’ de Proyecto Hombre Madrid, explica-
ba que los chicos jóvenes tienen cada vez un 
estilo de vida más drogodependiente. 

Las características de los jóvenes consu-
midores son: Baja percepción de riesgo, mini-
mización los consumos y problemas parale-
los a la dependencia como robos, pequeños 
hurtos o la no atención a sus obligaciones, 
como la asistencia a clase. 

Los jóvenes de entre 18 y 23 años que 
acuden a tratamiento  suelen presentar una 
motivación ambivalente para acudir en bus-
ca de ayuda, lo hacen por demanda de la fa-
milia pero en ocasiones también por la pro-
pia. Se sitúan en consumos ya muy elevados, 
que suelen ser de 10 porros diarios y presen-
tan síntomas de ansiedad y depresión. Sán-
chez destacó la poca presencia de mujeres, 
que sin embargo, se adhieren mucho mejor 
al tratamiento.

José Luis Sancho Acero, psicólogo y direc-
tor técnico de RECURRA-GINSO, habló de un 
aumento de violencia filo paterna (con daño fí-
sico, psicológico o financiero hacia los padres). 
Esto suele ocurrir en familias donde tratan a sus 
hijos como ‘tesoros’ y ejercen un sobreprotec-
ción. Suelen estar muy cuestionada por la pro-
pia familia, la escuela y la sociedad y van a ocul-
tar el problema y evitar el conflicto hasta que se 
llegan a sentir desbordados.

En el tratamiento psicológico va a ser im-
prescindible la entrevista motivacional y la 
intervención familiar, para conocer el lugar y 
la posición de la familia dentro del problema 
que lleva al consumo.

Sancho destacó que el fracaso escolar 
entre los consumidores está presente en un 
abrumador 30%.

Gran parte de los pacientes son hombres 
y cultivan las plantas en su casa. Será por tan-
to, muy importante, según se debatió en el 
simposio sobre cannabis, incluir  a la familia 
en el tratamiento, incorporar actividades ex-
traescolares como factor de control y tener 
en cuenta que en el caso de las mujeres va a 
ser necesario un abordaje más a largo térmi-
no y más comprensivo. Mientras que en am-
bos sexos serán necesarias las pruebas toxi-
cológicas.

Casi el 83% de los que llegan a tratamien-
to, lo hacen por programas de medidas alter-
nativas, es decir, por tenencia, posesión o 
consumo en la vía pública.
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Las cuentas no cuadran. En las familias 
donde los dos padres están en paro y dos 
hijos pequeños aún van al colegio, llegar a 
fin de mes es casi una odisea. Veo a la ma-
dre con una cucharilla de café recogiendo 
los restos de un yogur que han merendado 
sus niños. El alquiler, el agua, la luz y la 
prestación por desempleo no le permiten 
comprar yogures para todos. Escasea la co-
mida, como en tiempos de la Guerra Civil, 
aunque ella no la vivió. El cariño de los pa-
dres no ha permitido que los niños se en-
tristezcan y ellos saben que los Reyes Ma-
gos solo pueden llevar un juguete a cada 
niño porque hay muchos en el mundo y no 
sería justo que algún niño se quedara sin 
regalo para que ellos reciban dos o más.

Allí están los dos hermanos jugando a 
los coches, pasean firmes sobre el respaldo 
de un sofá envejecido. Sus padres con una 
calculadora y numerosas facturas esparci-
das, los miran desde la mesa del comedor, y 
sonríen a lo único que les da vida. Sus hijos. 

En la radio hablan de que el Gobierno 
debe hacer más recortes: “Los ciudadanos 
deben hacer otro sacrificio”, asegura Rajoy. 
Los dos se miran y tragan saliva. La nevera 
está medio vacía. La locutora sigue con el 
informativo y anuncia una subida del pre-
cio del tabaco y el alcohol.

-Deberé dejar de fumar- dice la mujer.
-Hace mucho que debiste hacerlo, es 

más importante comer que ese vicio que 
tienes- le reprocha el marido.

-No es tan sencillo. Los grupos de 
apoyo a exfumadores que había en el cen-
tro de salud los han eliminado por los re-
cortes-explica la madre con el ceño frunci-
do.

-Piensa que ese incremento del precio 
del tabaco irá destinado luego a invertir 
más en sanidad…no te quejes-dice el hom-
bre

-Pues entonces debería seguir fuman-
do para que mejore la sanidad, aunque yo 
muera antes- dijo concluyendo así la con-
versación.

Es complicado, ¿verdad? Con el dinero 
de los decomisos luego se financian los 
programas de prevención para drogas y,  el 
Plan Nacional sobre Drogas tiene un espe-
cial empeño en capturar a cuantos más tra-
ficantes mejor porque al final eso repercute 
en un beneficio. Pero, con las drogas lega-

les, como el tabaco y el alcohol…no hay 
decomisos. 

Rubalcaba proponía en 2011 una subi-
da de los impuestos sobre estas dos dro-
gas. Con ello pretendía destinar el dinero 
recogido para financiar la sanidad pública, 
que luego contribuye y gasta dinero en 
rehabilitar a enfermos alcohólicos  o a reali-
zar grupos de apoyo a los ex fumadores.

Ahora dos años después, el Gobierno 
Popular sugiere lo mismo. Cristóbal Monto-
ro, Ministro de Hacienda y Administracio-
nes Públicas, anunciaba la necesidad de su-
bir algunos de los impuestos especiales. 
Los hidrocarburos están ya muy altos, así 
que esta vez, les ha tocado al alcohol y al 
tabaco. Este planteamiento del ministro 
nos hace preguntarnos si el fin de la subida 
es la mejora de la salud de los ciudadanos o 
si se trata de meros intereses económicos. 
Aunque yo, desconfiando mucho en la raza 
política (pues me niego a admitir que son la 
misma raza que la mía, personas humanas), 
me temo que va a ser por lo segundo y que 
ese dinero no va a destinarse a sanidad ni 
mucho menos, sino a incrementar las arcas 
del estado o a seguir tapando agujeros ne-
gros de la deuda. Y mientras, los inmigran-
tes no tienen derecho a ser atendidos, el 
copago sanitario complica la superviven-
cia, las ayudas  para la dependencia se de-
tienen en seco y la prevención, que ahorra-
ría millones de euros en tratamiento, asis-
tencia, ingresos hospitalarios por enferme-
dades derivadas de ese consumo, costes 
por accidentes de tráfico…todo sigue 
como siempre o peor porque hay menos 
dinero para salvar vidas. Los médicos, psi-
quiatras, enfermeros, psicólogos, trabaja-
dores sociales…se tiran de los pelos para 
ayudar a la población; y los políticos de tur-
no evitan responder preguntas, compare-
cen a través de plasmas de televisión y dic-
tan desde sus tribunas leyes absurdas o 
dictatoriales; o simplemente se basan en la 
mentira, y dicen pensar en el ciudadano, 
cuando sobre lo que reflexionan es sobre 
cómo aumentar el tamaño de su bolsillo 
para meter así más billetes de 500€.

Pues nada, escuchemos una vez más 
aquello de hay que “hacer un esfuerzo”. Su-
ban los impuestos de tabaco y alcohol, an-
tes que pensar en la prevención o en la sa-
nidad…

* Mireia pascual



31a rEdE CHEgou 
às ruas do porto

Desemprego, isolamento, problemas de 
saúde grave (mental ou de outra ordem), dis-
funcionalidade familiar, quebra emocional pro-
funda, prostituição, toxicodependência, margi-
nalidade…. Podem ser variados e cruzados os 
motivos que levam à condição de sem abrigo 
bem como o são as suas consequências, no en-
tanto, um denominador comum, a rua.

Por outro lado, os Serviços e Organiza-
ções de apoio padecem de mecanismos de 
resposta adequada, o seu papel de normali-
zadores, caracteriza-se, sobretudo, pela ato-
mização da actividade e do recurso dirigido a 
estas pessoas. Assim, esse “papel regula-
dor” atenua o problema e, por não o resolver, 
acaba por favorecer a reprodução dos pro-
blemas sociais enunciados.

É este movimento gerador de paz apa-
rente que o NPISA (núcleo de planeamento e 
intervenção junto das pessoas em situação 
de sem abrigo) do Porto pretende contrariar.

No dia 13 de Junho, nas instalações da Clí-
nica do Outeiro, pólo junto ao Freixo, decorreu 
mais um dos encontros trimestrais de Directo-
res/Decisores desta rede interinstitucional, cuja 
actividade vem desde Fevereiro de 2009 estan-
do prevista a sua continuidade até 2015.

Até ao momento, participaram já dos 
serviços do NPISA cerca de 2600 pessoas 
“moradoras na rua”, sendo que, cerca de 
1350, estando alojadas, encontram-se em 
processo do chamado “acompanhamento so-
cial”. Apesar deste esforço de união, com o 
objectivo de fazer cumprir os princípios da 
“Estratégia Nacional de Apoio às Pessoas em 
Situação de Sem Abrigo”, ainda se mantêm na 
rua cerca de 250 pessoas na Cidade do Porto.

Parceiros com características diferencia-
das, estiveram presentes, desde vários Servi-
ços Públicos, IPSS’S, Organizações Não Go-
vernamentais, Associações de Amigos, Em-
presas até ao Voluntário em nome individual. 
Abraçam a causa através da organização e 
planificação das suas actividades, fazendo-as 
complementarem-se, bem como, através de 
produtos, tais como: “o acompanhamento so-
cial”, interdisciplinar, articulado e personaliza-
do, o desenho de respostas de alojamento 
como é o caso do que classificam de “Aloja-
mento de Longa Duração” (querendo, por 
isso, acabar com o carácter de temporalidade 
do Abrigo para as pessoas que nunca irão ter 
autonomia financeira por variadíssimas ra-
zões, incluindo as estruturais e conjunturais), 
em curso uma “Plataforma de Organizações 

Voluntárias” e uma outra, também em plena 
actividade, a “Plataforma+Emprego”.

No dia 13 de Junho, esta Rede, além de 
dar conta dos resultados do Seminário “ Olá 
Cidade do Porto! Deixa-me Tocar-te!”, promo-
vido por dois dos seus Parceiros, a Associação 
ACCA e a Clínica do Outeiro, através das apre-
sentações de um vídeo “Fazer o que ainda 
não foi feito”  e de um boletim “Do Quotidia-
no ao Desenvolvimento Social”, decidiram 
proceder à engenharia da construção do pro-
jecto da rede, de modo a solidificar a conver-
gência dos diferentes interesses institucio-
nais e organizacionais em função do desafio 
claro de ajudar e promover a saída da rua com 
qualidade.

“Temos de mudar de paradigma. O que 
torna igual os seres humanos são as suas dife-
renças”, disse Jesús Cartelle Fernández. E, as-
sim, foram apontados caminhos diferentes, 
mais estreitos ou largos, mais curtos ou com-
pridos, …”Mas um caminho que temos de se-
guir todos os dias, custe o que custar….Não 
podemos vacilar na hora de tomar decisões. 
Este é um processo em que temos de nos en-
volver todos desde ao políticos aos técnicos e 
a comunidade, porque só assim podemos to-
car a cidade motivando-a”
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