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Rita Valadas:

“Rasgar
horizontes,
preconceitos,
tipicidades e
padronizações”
“Numa noite,
percorremos
as 7 mil ruas
da cidade”

Se consumires… Não conduzas

A discussão sobre a legalização da cannabis é uma ideia sobre a qual importa reflectir em
toda a sua dimensão, ética, sociológica ou médica, desde que suportada pela evidência científica.
Não se pode ser a favor ou contra
sem avaliar o problema e as consequências em toda a sua dimensão. Há experiências interessantes e inovadoras que importa seguir com cuidado e atenção. Não
vivemos numa sociedade imutável, devemos evoluir nas respostas aos mais diversos e complicados problemas. Recuso uma discussão simplista, do sim e do não.
Foi nesse sentido que, em
tempos, escrevi que o uso da cannabis é prejudicial à saúde e,
como tal, deveria ser desencorajado porque o seu uso está associado a um potencial de depen-
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dência, a doenças respiratórias e
mentais graves e a riscos para o
funcionamento cognitivo, entre
tantos outros…
Segundo um estudo da Faculdade de Saúde Pública Mailman
da Universidade da Columbia nos
Estados Unida da América, os acidentes mortais relacionados com
o consumo de cannabis triplicaram nos últimos dez anos, ocasionados pela condução sob a influência dessa droga.
“Hoje, um em cada nove condutores envolvidos em acidentes
fatais acusa testes positivos de
cannabis”, disse o co-autor Dr.
Guohua Li, director do Centro de
Epidemiologia e Prevenção de
Lesões Columbia. “ Se esta tendência continuar, em cinco ou
seis anos as drogas que não são
alcoólicas vão superar o álcool e
tornar-se a substância mais comum envolvendo mortes relacionadas com a condução sob a influência de álcool ou drogas.”
A equipa de investigação chegou a estas conclusões a partir
de estatísticas de acidentes de
seis estados onde se realizaram
testes toxicológicos para condutores envolvidos em acidentes
de viação fatais. As estatísticas
incluíram mais de 23.500 condutores que morreram no espaço
de uma hora depois do acidente,
entre 1999 e 2010.
O álcool contribuiu aproximadamente para a mesma percentagem de mortes no trânsito em
toda a década, com cerca de 40
por cento, disse Li.

Mas as drogas desempenharam
um papel cada vez mais prevalente
nos acidentes mortais, descobriram
os pesquisadores. A condução sob
o efeito de drogas foi responsável
por mais de 28 por cento de mortes
no trânsito em 2010, em comparação com mais de 16 por cento em
1999.
A cannabis foi a droga principal envolvida neste aumento,
contribuindo para 12 por cento
dos acidentes de 2010, número
bem superior aos 4 por cento verificados em 1999.
Os autores do estudo, também observaram que o uso combinado de álcool e cannabis aumenta drasticamente o risco de
morte de um condutor. “Se um
condutor estiver sob a influência
de álcool, o risco de um acidente
fatal é 13 vezes maior do que o
risco de um motorista que não o
faz “, disse Li. “ Mas, se um condutor está sob a influência de álcool e cannabis, o risco aumenta
para 24 vezes mais do que numa
pessoa sóbria. “
Este é um estudo alarmante,
que envolve jovens de ambos os
sexos que conduzem sob o efeito da cannabis, nem sequer é a
minha opinião, pelo que, mais do
que o sim, ou o não o que importa é ponderar os prós e os contras, projectar e avaliar os danos associados ás futuras estratégias e práticas a adoptar.
Sérgio Oliveira, director
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Santa Casa da Misericórdia de Lisboa:

Há cinco séculos próxima
e especializada nos
portugueses
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O Departamento de Acção Social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa reúne e coordena estrategicamente
um conjunto de serviços que elegem como missão a
prossecução e o desenvolvimento de fins de acção social. O objectivo mais visível da instituição reside no
apoio, sobretudo, aos cidadãos mais desprotegidos residentes na cidade. Um dos factores de diferenciação
desta estrutura da SCML, em conformidade com o legado histórico da instituição, reside na interiorização de
uma identidade corporativa e espírito de missão que lhe
permite constituir-se como uma espécie de incubadora
de boas práticas no domínio da intervenção social, muitas delas concebidas e devidamente avaliadas em sede
própria, não descurando situações de vulnerabilidade
independentes de condições económico financeiras dos
públicos que serve. Daí que a sua acção seja transversal
a grupos-alvo como crianças e jovens, adultos, famílias,
comunidades étnicas, idosos e outros públicos vulneráveis. O DASS procura prevenir situações de desigualdade e carência socioeconómica, vulnerabilidade social,
exclusão social, e promover o desenvolvimento pessoal,
inclusão e coesão social, de forma directa e coordenada
com as outras entidades públicas e privadas.
Dependências foi conhecer este projecto que apoia
diariamente milhares de cidadãos, apresentado por
Rita Valadas, a administradora da Ação Social da
SCML que dedica os seus esforços ao serviço das
pessoas vulneráveis
A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa possui, ao nível
da intervenção social, uma área, a Ação Social, dedicada
ao apoio de cidadãos mais desprotegidos residentes na
cidade. Que cidadãos são esses e que tipos de apoios preconiza esta área?
Rita Valadas (RV) - Parece-me importante fazer um enquadramento, recuando um pouco no tempo porque a maior parte das
pessoas não saberá que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
não é propriamente uma instituição igual às outras Santas Casas… A SCML, do ponto de vista jurídico, tem uma personalidade
singular que lhe conferem os seus Estatutos. É uma pessoa colectiva de direito privado e utilidade pública administrativa e substitui
a Segurança Social. Em Lisboa, a SCML tem um protocolo com a
Segurança Social, que lhe delega competências na área da acção
social, o que nos responsabiliza directamente, uma vez que repre-

sentamos o Estado. Neste caso, estamos no primeiro sector, sendo que temos ainda um negócio, os jogos sociais, que gerimos em
nome do Estado, o que nos confere esta singularidade de sermos
primeiro, segundo e terceiro sector. Esta singularidade permite
que sejamos laboratoriais em quase tudo o que fazemos. No âmbito da acção social permite-nos tentar encontrar soluções alternativas às que estão tipificadas e, posteriormente, avaliar os resultados dessas iniciativas.
Quer dizer que a SCML também actua ao nível do empreendedorismo social no que concerne à concepção de
projectos inovadores, não se confinando à replicação de
projectos padronizados?
RV - Sim, nesta área de atuação, nós conseguimos ter oportunidade para, de acordo com as alterações sociais, conceber pro-

Acompanhamento de especialidade

“Nesta óptica da nossa perspectiva sobre a especialização,
criámos o Pilar, Programa Idosos em Lar, que acompanha todas
as pessoas que estão nesta situação e gere as vagas dos nossos equipamentos. Através desta ferramenta, conseguimos
perceber onde será melhor colocarmos cada utente, se se trata
de uma situação mais vulnerável e sem retaguarda familiar tentamos colocação na nossa rede, se for uma pessoa que tem família fora, esta escolhe um equipamento e nós atribuímos um
apoio. Essa situação é acompanhada a partir da proximidade e,
três meses após estar no lar, a pessoa deixa de ser acompanhada pela acção social local, que assim fica livre para outras situações, enquanto com uma equipa interdisciplinar e ajudantes
familiares conseguimos acompanhar de forma mais eficiente”.
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jectos, acções, valências e formas de estar, o que se releva de extrema importância em termos de enquadramento da acção. É
essa diferença que enquadra a alteração que estamos actualmente a implementar na nossa organização no terreno. A SCML comemora este ano 516 anos e, ao longo dos tempos, tem sido protagonista em muitas valências. A adopção, por exemplo, começou
connosco. A génese da actividade da SCML está ligada ao cuidar
de crianças e à saúde materno-infantil. Também foi pioneira no
cuidado de idosos na comunidade, no desenvolvimento comunitário, no apoio social a doentes com VIH… Isso foi sendo possível
porque a SCML tem esta matriz especial. Não somos financiados
por valência o que nos permite testar algumas alterações. No que
se refere à intervenção, a organização dos serviços de Ação Social tem oscilado muito entre privilegiar a especialidade ou a proximidade e em tentar juntar estas duas áreas. Neste momento, a
aposta é numa proximidade muito delegada e responsbilizante. Tínhamos a cidade dividida em quatro e, hoje, dividimo-la em dez,
numa matriz de gestão das respostas de proximidade à população
vulnerável. Percebemos que as pessoas não nos conheciam com

Um tecto para o sem-abrigo

Listas de espera

“Existem sempre listas de espera… Temos procurado
que não aconteçam nas situações de urgência. Pode existir
uma lista de espera para lar, constituída por situações que
ainda estão a ser avaliadas ou que ainda podem beneficiar
de apoio domiciliário. Existem algumas listas de espera
para algumas valências mas que não se verificam em relação a situações críticas. Para estas, tentamos sempre encontrar respostas imediatas. Os sem-abrigo são cerca de
800 pessoas em lista de espera… Muitos não pretendem
deixar a rua, outros carecem de um apoio de saúde mental
que Portugal não oferece… É um trabalho de proximidade
na rua que tem que ser realizado com o apoio da saúde
mental, que as outras valências não conseguem resolver”.

“O grande problema da pessoa sem-abrigo é ficar a primeira noite na rua. As pessoas que se sentem seguras sabem que isso é sempre solução. Ao nível da intervenção, o
nosso maior problema não consiste em encontrar um tecto.
Tectos até os há… O problema é que as pessoas, quando vivem sob um tecto, têm regras. E, quando vivem na rua, têm
as regras da rua. As regras dos condomínios não são iguais.
A contratualização com estas pessoas não é fácil. Quando
providenciamos alojamento para uma pessoa sem-abrigo,
temos que celebrar um contrato de boa fé para que as pessoas saibam que têm que corresponder a determinadas
obrigações. Também percebemos que, para as pessoas saírem da rua, temos que criar uma resposta intermédia. Vamos criar um centro de transição, em que a pessoa sinta algum conforto parecido com a casa mas inicialmente com as
regras da rua. Pode ser algo semelhante a um contentor
que, no final, resulte na aquisição de condições que lhe permita transitar para uma resposta residencial. O símbolo do
fim a atingir é a chave, algo com que se sonha quando se
está na rua e que representa um sítio só nosso. Quando a
pessoa estiver em condições de tomar conta da sua chave,
estará apta para ser normalmente integrada na sociedade.
Aliás, o mesmo sucede com os nossos jovens. Para ajudar
a fazer o caminho para “fora da rua” também vamos contar
com um centro de recuperação de competências sociais”.

a clareza necessária. Por um lado não sabiam que podem vir ter
com a SCML e ter acesso a determinados apoios e por outro desconhecem o âmbito de actuação dos serviços confundindo muitas
vezes as respostas à pobreza com as respostas aos mais vulneráveis do ponto de vista social. Sabemos queexiste muita vulnerabilidade mesmo em pessoas com rendimentos. Confundir vulnerabilidade com pobreza é um equívoco e a SCML obriga-se a responder, em muitas situações, a estes dois quadros. Também por isso,
queremos trabalhar a especialidade. Se por um lado trabalhamos
a proximidade na resposta local, muito próxima das juntas de freguesia e aproveitámos o momento em que se procedeu à reorganização administrativa da cidade para fazer a nossa própria reestruturação, indo em linha com a actual distribuição. Por outro lado
definimos as áreas estruturantes da acção social como áreas de
especialidade: a deficiência, o envelhecimento, a infância, o desenvolvimento comunitário e o atendimento social, para além de
outras que já definíamos como especialidade, que são as dos sem
-abrigo e das pessoas vulneráveis com necessidade de acompanhamento terapêutico.
Estas áreas estruturantes de especialidade também são
abordadas numa perspectiva de proximidade?
RV - Sim e não… As respostas residenciais para idosos, por
exemplo, não são propriamente de proximidade. Há muito tempo
que geríamos essas respostas para toda a cidade, independentemente das necessidades, recorrendo, inclusivamente, a lares fora
de Lisboa, nalguns casos devido à relação qualidade custo, noutros porque se situam mais próximos das famílias… Nestes casos,
depois de assumirmos que não estávamos perante uma resposta
de proximidade, deveria ser gerida de outra forma. Esta área do

Formação e validação de competências

“Apostamos na formação e na validação de competências porque acreditamos que dar ferramentas às pessoas é
um passo fundamental para que possam adquirir autonomia. Queremos que as pessoas deixem de querer e precisar
de vir à SCML… pelas boas razões. Quando começou a haver formação em Portugal, os nossos públicos não conseguiam aceder à oferta do Instituto de Emprego e Formação
Profissional. Não tinham condições, faltavam muito, não
cumpriam as regras… Por isso, a nossa oferta tem uma
base de formação inicial nas competências sociais e humanas, para poder permitir às pessoas que façam a formação
connosco ou recorram à formação disponível no mercado.
Mas os públicos vulneráveis não conseguem aceder a esta
última. Por isso, a SCML a faz. Todo este trabalho é avaliado”.
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envelhecimento vai ainda responsabilizar-se por definir o que é
estruturante do ponto de vista técnico nas respostas para o envelhecimento activo,como todos os centros de dia poderão beneficiar a população da mesma forma, com os mesmos recursos e
adoptar um olhar atento para, do ponto de vista laboratorial, podermos investir num contínuo para termos uma resposta que sirva
a todos, considerando as especificidades …
Desse modo, não correm o risco de padronizarem respostas?
RV - Reconhecendo que a realidade é cada vez mais heterogénea e muito rapidamente mutável, não devemos padronizar ex-

Relações internacionais

“Temos relações internacionais a vários níveis. Pertencemos à FEANTSA - federação europeia das associações
nacionais que trabalham com os sem-abrigo, uma instância
de lobby para esta problemática, que a estuda e se debruça
sobre esta realidade; temos várias parcerias e, nesse âmbito, a SCML candidatou-se a um programa europeu com um
projecto, o United At Work, juntamente com instituições de
Espanha e Inglaterra, para desenvolver um projecto que se
baseia na oportunidade de criar empregos que envolvam
gente nova e idosos. Funcionará como uma espécie de incubadora, com candidatos que nos apresentem projectos,
em que os mais velhos reconheçam a mais-valia dos mais
novos e vice-versa. Portugal foi reconhecido e louvado através desta candidatura na área do empreendedorismo e economia social, algo que nos honra muito. Na área do envelhecimento, temos uma parceria em que a Misericórdia é espaço de laboratório com o ISCTE e com outras instituições
na Europa, o SIFORAGE. Temos esta componente no domínio da investigação e no apuramento da resposta em que investimos muito. Paralelamente, temos uma parceria com
Moçambique, em que apoiamos a primeira licenciatura em
Serviço Social; também já o fizemos com fisioterapia, terapia ocupacional e terapia da fala; e temos outras parcerias
em estudo com Angola, São Tomé e Cabo Verde para a área
da formação e preparação e para a área da saúde”.

cessivamente sob pena de não responder a ninguém. Quando se
padroniza, utiliza-se a média… a média não é ninguém… Por isso
apostamos, em quase todas as áreas, em respostas pequenas, o
mais adequadas possível aos seus destinatários. E temos vindo a
criar outros tipos de respostas que não estão tipificadas. Criámos,
por exemplo, os apartamentos terapeuticamente assistidos porque havia pessoas que já não podiam estar em casa mas que
também ainda não precisavam de estar institucionalizadas e era
preciso garantir, sob uma ideia de liberdade de movimentos, a
toma de medicação. Abrimos estes apartamentos a toda a população vulnerável que precise, de um ponto de vista crónico ou agudo, de acompanhamento terapêutico. E estas pessoas em fase
aguda nunca tinham acesso a isto, o que fazia com que se tornassem crónicas. Basicamente, o que tentámos fazer resume-se num
termo: rasgar. Rasgar horizontes, preconceitos, tipicidades e padronizações. Por isso, este convívio da especialização, a única
forma de vermos os fenómenos sociais da mesma forma, tentando utilizar os mesmos recursos para todos e, simultaneamente, da

proximidade, garantindo que não nos retiramos do local, assegurando que não perdemos o olhar próximo sobre a realidade social.
Apesar da designação, a SCML parece não confinar a sua
intervenção à cidade de Lisboa…
RV - Na sequência da passagem da gestão de equipamentos
da Segurança Social para a SCML, em 2011, assumimos responsabilidades ao nível distrital, nomeadamente o acolhimento de
crianças em situação de emergência. Temos respostas desde o
nascimento das crianças até ao funeral e a ideia é fazermos este
contínuo completo da melhor forma possível.
Esta mesa da SCML assumiu ainda que gostaria de articular
fora da cidade com outras misericórdias que, estando em alguma
dificuldade no seu reposicionamento e sustentabilidade, pudéssemos ajudar. Foi assim que demos sequência a um protocolo de
2004, com a Santa Casa da Misericórdia de Vila de Rei, assumindo o financiamento da construção de um lar para grandes dependentes e ficando com um determinado número de vagas até sermos ressarcidos. Trata-se de um investimento actual para benefício futuro para nós, sendo que a misericórdia local terá um potencial mais alargado e uma fonte de sustentabilidade, enquanto Vila
de Rei terá uma hipótese de captar gente e emprego para o município.
Como analisa a situação actual dos sem-abrigo em Lisboa?
RV - Confesso que essa análise daria para duas horas de conversa… (risos). Também aí fizemos um trabalho. A enorme força
voluntária que existe à volta desta área representa um potencial
fantástico, valiosíssimo do ponto de vista financeiro e humano.
Mas, mal organizado, revela-se destruidor. A este nível, na cidade,
não me parece que no conjunto da rede social estejamos a prestar

o melhor serviço. O que fizemos em concreto, conscientes disso,
foi procurar conhecer a realidade. No âmbito do nosso programa
Inter-Gerações, que se constitui como um programa de diagnóstico de excelência criado em 2012 face ás preocupações que nos
traziamos idosos isolados em situação de vulnerabilidade, tentámos o diagnóstico sobre os sem-abrigo. A ideia consistiu em trabalharmos de forma inter-geracional, utilizando competências dos
mais velhos e jovens desempregados, dando-lhes a oportunidade
de entrarem no mercado de trabalho com uma experiência que,
ainda que pontual, lhes permite um enriquecimento curricular muito interessante. No fundo, juntamos a competência dos mais velhos e a necessidade dos mais novos. Com os sem-abrigo, fomos
para a rua e definimos um programa a três tempos: um programa
de entrevistas a fazer em dois momentos, no Verão e no Inverno,
para percebermos as diferenças entre a presença na rua em estações do ano diferentes, o lançamento de um inquérito que convidámos as pessoas sem-abrigo a responder e uma noite, uma
onda nocturna sobre a cidade. Nos dois momentos de Verão e Inverno, contámos 649 pessoas na rua, das quais, cerca de 454 responderam ao inquérito. Na noite, fizemos um desafio à cidade,
para que viessem connosco contar e inscreveram-se cerca de 800
pessoas. Numa noite, percorremos as 7 mil ruas da cidade e contámos em único… Somámos isso às pessoas que estavam nessa
noite em centros de acolhimento (343) e obtivemos um número de
842. A rede social de Lisboa é gerida a partir de uma comissão tripartida, que inclui SCML, Câmara Municipal de Lisboa e Segurança Social. Esta intervenção conjunta permite encontrar muitas respostas, já que sós, dificilmente conseguimos as respostas. A Comissão tripartida dedicou uma atenção especial ás questões dos
sem-abrigo. Com base na proposta do Grupo de Missão da Rede
Social para a Pessoa Sem abrigo, que foi aprovada no Conselho
Local de Açaõ social de Lisboa, procurámos encontrar os meios
para a intervenção. A câmara municipal cedeu um espaço que se
transformará na “casa mãe” para todos ( as pessoas sem-abrigo
e as instituições). Agora teremos de sentarmo-nos todos à mesma mesa e perceber o que cada um quer e pode dar para que resposta que estamos a dar não seja desarticulada. Não poderei propriamente dizer que temos recursos a mais na cidade para este
problema porque continuam a existir áreas lacunares mas há
áreas de“atropelo”. A esse nível, corro o risco de ser mal interpretada mas temos de encontrar estratégias para evitar que se sedentarizemos sem-abrigo nas ruas, em condições completamente
desumanas. Se a pessoa não se levanta para ir buscar um prato
de sopa não se levanta para fazer nada na sua vida. Eu sei que
muita gente advoga que, se não formos lá, ninguém vai. Mas não
podemos contentarmo-nos em ir lá substituir o cobertor, dar um
copo de leite que fica à volta das pessoas… Temos também de
encontrar soluções e a competência para o fazer existe nas equipas técnicas e voluntárias.
O fim último será sempre a reabilitação…
RV - Diria que esse é o primeiro… Há pessoas em que nem
sequer devemos falar em reabilitação porque o prefixo não faz
sentido. Se não habilitarmos… Ou se não inserimos nunca …
como havemos de reinserir? O que pretendemos é que a pessoa
tenha um projecto de vida e é para isso que trabalhamos, até à situação residual de intervenção social. No seio do NPISA, a ideia é
sentar todas as instituições parceiras à mesa. O projecto que as
instituições apresentaram resulta numa divisão em quatro eixos:

Prémios Santa Casa Neurociências

Os Prémios Santa Casa Neurociências, criados pela
atual administração, são uma aposta arrojada, inovadora, e
não menos louvável, no sentido de atingir a missão por que
se rege, na melhoria da qualidade de vida dos menos favorecidos. Trata-se de um investimento anual de 400 mil euros
na área das Neurociências, na promoção de investigação
científica de excelência em duas grandes áreas da sua atuação: a recuperação de lesões vertebro-medulares e o acompanhamento de idosos com demências de origem neurodegenerativa.
O Prémio Melo e Castro, no valor de 200 mil euros, recai
no âmbito das lesões vertebro-medulares traumáticas, adquiridas ou congénitas. Pretende promover a descoberta de
potenciais soluções para a reabilitação dos indivíduos afetados, reduzindo, de forma significativa, as limitações motoras e fisiológicas que lhes estão associadas.
O Prémio Mantero Belard, também de 200 mil euros, tem
como objetivo promover e dinamizar a investigação científica ou clínica, no âmbito das doenças neurodegenerativas
associadas ao envelhecimento (como a doença de Parkinson e a doença de Alzheimer), possibilitando novas estratégias no tratamento e restabelecimento das funções neurológicas.
Os Prémios Santa Casa Neurociências serão atribuídos
aos melhores projetos desenvolvidos em território nacional, sendo aceites parcerias ou colaborações com instituições ou investigadores de outras nacionalidades, de acordo com o estipulado em regulamento.

planeamento, atendimento, acção local e acolhimento. No âmbito
dos três últimos, que são do foro da intervenção, a Misericórdia
assumirá a responsabilidade do atendimento e convidou instituições a avançarem connosco num modelo diferente. Colocaremos
os recursos de que dispomos em cima da mesa e a SCML fará o
primeiro diagnóstico, encaminhando para os especialistas na problemática mais premente. A título de exemplo, se estivermos perante um problema de toxicodependência, encaminharemos para
um gestor de caso de uma instituição que trabalhe com essa problemática. Que disporá dos mesmos recursos que a SCML dispõe
e fará o atendimento no mesmo local. Os recursos serão partilhados por todos. Desta forma, evitar-se-á que muitos técnicos somem atendimentos, sendo que uns farão apenas o diagnóstico e
outros o acompanhamento especializado. Desde logo, tivemos a
adesão de 16 instituições, o que é fantástico.
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Porto acolhe debate sobre inclusão e exclusão nas doenças hepáticas :

A Saúde do Fígado e o
Roteiro pela Inclusão

A relação entre a saúde do fígado, a exclusão e formas de contrariar esta realidade estiveram em análise na reunião “A
Saúde do Fígado e o Roteiro pela Inclusão”. A iniciativa decorreu no dia 14 de Fevereiro, na Fundação Cupertino de Miranda, no Porto, e foi organizada pelo Serviço de Gastrenterologia do Centro Hospitalar de São João.
O encontro, que elegeu como principal objectivo promover uma visão humanizada da saúde e das doenças do fígado,
alertando para estas patologias como um grave problema de saúde pública, juntou especialistas que integram as diversas vertentes da sua realidade assistencial e que debateram estratégias de inclusão e reinserção dos doentes hepáticos.
O papel da sociedade civil e institucional – igreja, autarquias, classe política em geral, hospitais, escolas e imprensa – no
papel de educar, formar e tratar no âmbito da saúde hepática, também foi alvo de análise.
Dependências marcou presença no evento e entrevistou Maria Emília, presidente da Associação SOS Hepatites e Zé Pedro, músico dos Xutos & Pontapés e activista nesta área.

Comissão Europeia aprova Sovaldi® da Gilead Sciences
A Gilead Sciences anunciou que a Comissão Europeia autorizou o seu medicamento Sovaldi® (sofosbuvir) para o tratamento da hepatite C crónica em adultos, em combinação com a ribavirina e interferão alfa peguilado, avança o site FirstWord Pharma.
De acordo com a Gilead Sciences, o Sovaldi® foi aprovado para uso em doentes com os genótipos
1-6 da hepatite C crónica, e é a primeira opção de tratamento totalmente oral para doentes que não podem usar interferão. A Gilead acrescentou que esta aprovação assinala o primeiro regime de tratamento
para doentes que aguardam por um transplante hepático para prevenir a recorrência da hepatite C crónica.
O CEO da Gilead, John Martin, disse: “Estamos empenhados em trabalhar em conjunto com os governos locais e sistemas de saúde para disponibilizar o Sovaldi® o mais brevemente possível na Europa”.
O Solvaldi® foi autorizado nos EUA e Canadá em Dezembro do ano passado. O medicamento está
a ser revisto na Austrália, Nova Zelândia, Suíça e Turquia.

Quais são os sintomas?
ER – Não existem… Quanto muito cansaço. E cansados andamos todos por muitas outras causas. A única forma de se saber
se se é portador é fazendo o rastreio no médico de família.
Fala-se de cerca de 150 mil portadores de VHC… Com que base?
ER – Os dados que temos são da OMS. Penso que fizeram
uma extrapolação para Portugal com base nos estudos realizados
noutros países, como Espanha, mas ninguém tem a certeza absoluta de quantos portadores existem no nosso país. O que é grave
porque temos combatentes da guerra do ultra mar e da Índia infectados há mais de 40 anos.
Fará sentido falar-se em epidemia?
ER – Sim, faz. Não fizemos nada pela hepatite e, se assim
continuarmos, dentro de pouco tempo, vamos ter uma margem
muito significativa de pessoas infectadas.

Emília Rodrigues, Presidente
da Associação SOS Hepatites
Em que medida poderemos falar em inovação ao associarem-se, neste encontro, temas como o VHC, toxicodependência e inclusão?
Emília Rodrigues (ER) – Não é de agora… Sabemos que
uma média entre 50 a 60 por cento dos toxicodependentes têm
HIV e HCV. O facto de começarmos a falar nisso e de estarmos todos unidos, isso sim, corresponde a uma inovação.
Quando falamos sobre Hepatite C, o que há que ter em
conta especialmente?
ER – Falamos de um vírus que destrói o fígado. Falamos de
um vírus que não tem a ver exclusivamente com toxicodependência. Na SOS Hepatites, procuramos os ex-combatentes, as mulheres que foram mães, que fizeram abortos, quem fez tatuagens ou
piercings. Temos uma faixa muito pequena de ex toxicodependentes e alcoólicos… Em suma, estamos a falar de um vírus que mata
o fígado muito lentamente.
Justifica-se o epíteto de epidemia silenciosa quando falamos de Hepatite C?
ER – Sim, justifica-se. O fígado não dói. A Hepatite não dá dores. Quando se sentem dores, estamos muito provavelmente perante uma cirrose…

Estamos a falar de uma doença transmissível…
ER – Sim, pode ser através de sangue. E, a esse nível, apesar
de não andarmos propriamente todos a sangrar, existem exemplos em que podemos adoptar medidas preventivas. Por exemplo,
a primeira vez que um filho faz a barba recorre à gilete do pai que,
se não souber que é portador, pode potenciar um contágio. Não se
partilham objectos de uso pessoal, como escovas de dentes, alicates das unhas, corta unhas… O vírus resiste a 300 graus e permanece vivo durante 72 horas.
Quer dizer que existe uma grave falha ao nível da prevenção
ER – Sim, existe. Por outro lado, muita gente não quer saber.
É uma doença que, infelizmente, é conectada com toxicodependência, prostituição e álcool e, como tal, só afecta os outros… Há
uma consciência errada de que a mim não acontece. Estamos perante uma doença de sociedade e não de grupos de riscos. Existem factores de risco, grupos de risco somos todos nós. Da nossa
parte, vamos fazendo campanhas de prevenção e de alerta, vamos às escolas, a centros de saúde, onde nos chamam mas, na
realidade, feito pelo Governo, pouco ou nada…Não obstante falarmos de uma doença grave, de 660 milhões de pessoas infectadas
no mundo. Uma em cada 12 pessoas é portadora de Hepatite B
ou C e, se não fizermos nada agora, tornar-se-á uma pandemia.
São doentes “caros”?
ER – Não vou chamar-lhes doentes caros… Temos medicamentos novos, um dos quais foi aprovado no dia 10 de Janeiro deste ano
e que esperávamos há dois anos e meio. Esta inovação, há dois
anos e meio, garantia 85 por cento de cura ao doente. Logicamente,
as farmacêuticas baixaram o preço. Quanto à nova geração de medicamentos, podemos falar de um preço acrescido mas os 85 a 90 por
cento de cura, com as mais valias resultantes de uma vida activa e
contributiva, justifica perfeitamente que se faça algo.

“Aconselho toda a gente a fazer o rastreio. São múltiplos os riscos a que estamos sujeitos hoje
em dia e é fácil perceber quais os grupos mais expostos. Uma ida ao dentista, uma tatuagem, um
piercing, a partilha de utensílios domésticos… São inúmeros os factores de risco. Não vamos
semear o pânico mas qualquer de nós está sujeito a ser infectado com qualquer tipo de vírus e,
quanto mais cedo for detectado, mais facilmente será definido um tratamento e, eventualmente,
uma cura”.
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A Hepatite C, é uma inflamação do fígado provocada por um vírus, que pode levar a casos de falência hepática, cirrose e cancro.
É conhecida como a epidemia «silenciosa» pela forma como tem aumentado o número de portadores crónicos em todo o mundo e
pelo facto de os infectados poderem não apresentar qualquer sintoma, durante 10, 20, 30 ou 40 anos.
Em Portugal, onde a hepatite C é uma das principais causas da cirrose e do carcinoma hepatocelular (cancro do fígado), estimase que existam 150 mil portadores, embora grande parte não esteja diagnosticada. Entre estes portadores destacam-se os ex-combatentes do Ultramar, quem foi operado ou transfusionado antes de 1992, quem fez abortos, quem fez piercings e tatuagens.
Cerca de 20 por cento dos infectados com o VHC recuperam espontaneamente, mas mais de 80 por cento passam a sofrer de
hepatite crónica, sem que muitas vezes os portadores se apercebam e, em 20 por cento dos casos, pode dar origem a uma cirrose
ou a cancro no fígado. O consumo do álcool para quem é portador do vírus da Hepatite C é extremamente prejudicial pois acelera e
muito a progressão dos danos hepáticos.
A hepatite C é perigosa pois, em 80% dos casos, torna-se crónica, podendo evoluir para uma provável cirrose ou cancro no fígado. O período de evolução da doença é estimado em 20 a 40 anos, sendo que cada organismo reage diferentemente. Este prazo depende também dos cuidados e do modo de vida do paciente.

pena de se descobrir muitos casos e não se poder oferecer capacidade de resposta ao nível do tratamento. Tenta-se tapar o sol
com a peneira e esconder os flagelos que aparecem. Infelizmente,
no poder político, essas coisas sucedem com frequência, não só
no âmbito da saúde.
Esta infecção subsiste como um estigma associado à toxicodependência quando, afinal, a incidência para extravasar em larga medida este eventual grupo de risco…
ZP - Parece-me que se pretende atirar para cima dos toxicodependentes a causa do problema existente, não só ao nível da
Hepatite C como igualmente do VIH. Mas as coisas não são assim
tão lineares. No caso da Hepatite C, por exemplo, muita gente foi
vacinada antes sequer de se descobrir o vírus, que pode estar incubado no nosso organismo durante muito tempo. É falacioso imputar aos toxicodependentes uma associação exclusiva com este
tipo de contaminações. É um problema real, que está na nossa sociedade e que, infelizmente, qualquer um de nós pode padecer. É
muito fácil atirar-se para esse submundo de pessoas que não são
tão bem aceites socialmente e inventar uma desculpa para não
serem tratados porque pertencem a um grupo de risco por opção
pessoal…

Zé Pedro, guitarrista dos Xutos & Pontapés
Neste encontro fala-se sobre inclusão, desiderato difícil
para quem é portador de VHC…
Zé Pedro (ZP) – Pois, o problema da inclusão coloca-se em
diversos contextos que tenham a ver cenários menos habituais,
que as pessoas não estejam preparadas para aceitar. E normalmente gera exclusão. É por isso que dou a cara em muitas frentes. As pessoas não podem ser atiradas para o lado ou tratadas
de maneira diferente dos supostamente saudáveis. Sou totalmente a favor de todas estas inclusões e de todas as iniciativas que,
de alguma forma, possam sensibilizar a sociedade civil de forma a
diminuir barreiras a quem, por um motivo ou outro, sente na pele
diferenças relativamente a pessoas com perfis supostamente saudáveis.

O Zé Pedro viveu uma fase difícil, tendo sido inclusive
transplantado. Como se sente hoje?
ZP – Sinto-me óptimo! Felizmente, ultrapassei todas as minhas experiências de vida com sucesso, tive que pagar caro mas
correu tudo bem. Mudei a minha forma de vida, sobretudo no que
toca aos comportamentos de vida que me levaram a passar por
essa situação mas, felizmente, hoje, sinto-me bem. Mais o processo não foi nada fácil. Por isso, aconselho as gerações a terem
muito cuidado relativamente às suas opções, sejam elas de índole
sexual, sejam elas de consumos de drogas injectáveis. Na altura
em que experimentei drogas, não havia informação relativamente
às possíveis infecções de hepatites ou VIH… Hoje existe. Aconselho as pessoas a aconselharem-se devidamente e, no mínimo, a
tomarem cautelas para evitarem ter que pagar facturas caras no
futuro, como eu tive que pagar.

Que motivos sustentarão a indiferença dos poderes públicos face a uma doença considerada simultaneamente
incidente e silenciosa?
ZP – Por um lado, falamos de uma doença que acarreta muitos encargos económicos. Num momento de crise, no caso da Hepatite C, parece-me que não interessa muito fazer rastreios sob

Como podemos prevenir a Hepatite C:
Não partilhar objectos de uso pessoal cortantes ou perfurantes; (escovas de dentes, corta
unha, alicates das unhas, giletes).Usar luvas quando se entra em contacto com sangue ou
objectos com sangue; O uso de preservativos reduz o risco de transmissão sexual.
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Encontrar+se:

Aceitar a doença mental para
ter uma vida “normal”
A Encontrar+se é uma IPSS, de utilidade pública, sem
fins lucrativos, que surgiu da necessidade de desenvolver soluções para as dificuldades encontradas no
desenvolvimento, implementação, avaliação e investigação de respostas adequadas às exigências próprias da reabilitação psicossocial das pessoas com
doença mental grave.
No entanto, desde cedo que a necessidade de intervir
noutros domínios ligados à saúde/doença mental levou a que a ENCONTRAR+SE se dedicasse a outras
iniciativas nas áreas da formação, sensibilização, promoção da saúde mental, combate ao estigma e discriminação, advocacy, entre outras. Na verdade, a escassez de respostas de qualidade, integradas e compreensivas no domínio da saúde/doença mental tem
condicionado a possibilidade de recuperação de muitas pessoas com problemas desta natureza, com repercussões a nível pessoal, familiar e social, bem
como na própria economia do país, representando um
domínio onde é urgente intervir.

As propostas da ENCONTRAR+SE baseiam-se num conhecimento em permanente actualização sobre boas práticas nas diferentes áreas de actuação e sobre as directrizes nacionais e internacionais em termos de políticas de saúde mental, contextualizadas na realidade portuguesa. Em termos de paradigma de intervenção, a Encontrar+se partilha, por um lado, de uma perspectiva
de intervenção contextualista, privilegiando o modelo comunitário
de acção, e por outro lado de uma perspectiva de “empowerment”,
promovendo a participação activa das pessoas afectadas directa,
e indirectamente, por problemas de saúde mental e/ou sofrimento
psicológico nos diferentes processos ligados à recuperação e reintegração
Para a boa execução dos propostos a que se dispõe, a Encontrar+se conta com a colaboração de técnicos experientes nas diferentes áreas de intervenção em saúde mental, com experiência
clínica e de investigação; articula com instituições de saúde, de
solidariedade social, de ensino e de investigação, com os organismos do Estado, e promove a participação da sociedade civil e, em
especial, de todos aqueles afectados directa, ou indirectamente,
pela doença mental.
Pela inovação, qualidade e relevância do trabalho realizado, a
ENCONTRAR+SE foi reconhecida como uma iniciativa de elevado potencial de empreendedorismo social, e o Centro de Atendimento Integrado foi distinguido pelo Instituto de Segurança Social
com uma “Menção Honrosa”, no âmbito de uma iniciativa que visava identificar “Boas Práticas” no distrito do Porto.
A abrangência do trabalho realizado nos 7 anos de existência
levou a que, em Julho de 2013, a denominação de Associação de
Apoio a Pessoas com Perturbação Mental Grave fosse mudada
para Associação para a Promoção da Saúde Mental. Para melhor
compreendermos a instituição e as suas preocupações, entrevistámos Filipa Palha, presidente do conselho directivo da Encontrar+se.
Como começa a história da Encontrar+se?
Filipa Palha (FP) - A história da Encontrar+se começa com a
constatação de que não existiam em Portugal respostas compreensivas e integradas para trabalhar as questões da doença
mental tal como seria desejável. Tínhamos respostas do ponto de
vista do tratamento de psiquiatria que apoiam e acompanham crises agudas, internamentos, tratamento farmacológico, etc. mas,
depois, há todo um processo de recuperação de uma experiência
desta natureza que precisa de um conjunto de intervenções que
não existiam. As respostas que se enquadram na reabilitação psicossocial, centrados nos aspetos da vida que podem estar comprometidos no contexto da experiência de um problema de saúde

“Reabilitação da pessoa com
doença mental grave”

cação, a intervenção psicológica e psicoterapêutica é muito importante para que as pessoas e seus cuidadores consigam perceber
e integrar um problema desta natureza na sua experiência de

vida, o que é um processo, muitas vezes, extremamente difícil.
Quando uma experiência de doença mental afecta a nossa per-

cepção sobre nós próprios, sobre os outros e o mundo, condicionando o nosso comportamento, desempenho e funcionalidade, há
muito de nós que, de repente, vai ficar afectado e afectar quem
nos rodeia. Isto tem que ser compreendido, integrado na pessoa e

em todos os que foram indirectamente afectados. É, pois, um dos
mais importantes aspectos da intervenção na doença mental ajudar as pessoas neste processo, o que será investir no futuro desta
pessoa e dos que lhe são significativos.
mental (ex. autonomia e funcionamento social, ocupacional, laboral), apesar de fundamentais, também acabaram por ficar muito
vocacionados para programas específicos não abrangendo áreas
de intervenção fundamentais. Desta forma, temos, maioritariamente, respostas numa fase aguda e centrada no controlo de sintomas, e depois quando há um grau de incapacidade psicossocial
que precisa de ser reabilitada. Precisamos de mais, logo que o
problema aparece para não comprometer potencial de cada pessoa, e o seu processo de recuperação. Porque, para cada pessoa,
este processo de recuperação de um problema de saúde mental,
será único. Precisamos de ter, para as doenças mentais, aquilo
que temos para as doenças físicas: tão cedo quanto possível, disponibilizar todo o conhecimento existente para que este processo
de recuperação seja o mais feliz possível. Ou seja, não desperdiçar o potencial de recuperação que cada pessoa tem. Nós temos
conhecimentos suficientes para disponibilizarmos um programa
compreensivo, oferecendo um conjunto de respostas adequadas
a cada pessoa, às suas dificuldades e potencial. Não podemos é
deixar que as pessoas fiquem à espera de recuperarem autonomamente ou arriscando internamentos sucessivos e, depois, com
uma consulta de mês a mês para controlar a medicação, e de seis
em seis meses com a psicóloga para se ver o que se fará…
A doença mental continua a ser ignorada e estigmatizada ?
FP – A doença mental não deveria ser ignorada, até porque
sabemos que a prevalência é significativa. 1 em cada 4 pessoas
passa por um problema de saúde mental. Portanto, a doença
mental é uma realidade que vive diariamente ao pé de nós, quer a
aceitemos ou não. Com certeza que continuamos a ter muito estigma na forma como as pessoas vivem os problemas de saúde
mental. As pessoas continuam a achar que têm que controlar, que
tem a ver com força de vontade, com fraqueza, o que resulta em
vergonha, culpa, incompreensão, etc. Isto leva a que as pessoas
neguem, escondam e adiem a procura de ajuda, resultando em
muito sofrimento e no agravamento de algumas situações para as
quais respostas atempadas são muito eficazes. Por outro lado,
quando as pessoas assumem, sentem medo de serem conotadas
como mais incapazes por estarem a passar por um problema desta natureza. Mas também é verdade que existem certos problemas de saúde mental que as pessoas já vão aceitando melhor. O
que precisamos efectivamente é de ajudar a que as pessoas recuperem tão cedo quanto possível de um problema de saúde mental, e que nesse processo adquiram competências para o saber
gerir, e integrar numa vida autónoma e de qualidade. A psico-edu-

Quer dizer que estamos perante uma doença tratável e
curável?

FP – Quero dizer que, como em todas as outras doenças, é

fundamental intervir o mais precocemente possível, com todo o

conhecimento que existe, e cuidar também daqueles que são

afectados indirectamente pela doença. Como acontece em muitas

outras doenças, há formas de adoecer muito graves e outras de
recuperação mais fácil. Temos que perceber que, na doença mental, como em qualquer outra, a evolução varia de pessoa para pes-

soa e pode ter diferentes trajectos. Algumas pessoas passam pela

experiência, recuperam e foi uma experiência na sua vida; para
outras o processo é mais exigente, quando tem algum efeito a ní-

vel do funcionamento, um impacto na vida e quando a se precisa
de mais algum tempo para recuperar, ou quando persistem algumas dificuldades; outras ainda, serão afectadas de forma mais

grave exigindo cuidados continuados. Precisamos de ter as respostas necessárias para investir todo o conhecimento para que o

potencial de recuperação de cada pessoa não seja desperdiçado,

e estar preparados para atender a diferentes exigências do ponto
de vista do apoio necessário.

Quais são as causas da doença mental?

FP – São multi-factoriais, incluindo aspectos biológicos, psico-

lógicos, sociais, no contexto de uma determinada carga genética e
contexto de vida. Há uma interacção entre estas diferentes variá-

veis, que vão contribuir para a experiência de um problema de
saúde mental. Muitas vezes, esta experiência assemelha-se a um
acidente, que interrompe um trajecto de vida e obriga a uma paragem. Uma vezes mais longa, e outras vezes mais curta. Se no aci-

dente de viação se tiver partido uma perna, é possível que se coloque gesso, estamos internados durante algum tempo e esta

imobilização que afecta a marcha para ser recuperada exige que
consigamos ter acesso a reabilitação física, para garantir que o
potencial de recuperação não seja posto em risco. No problema

de saúde mental passa-se exactamente o mesmo. E muito disto

passa pela capacidade de se disponibilizar às pessoas um conjun-

to de serviços de que necessitam. É preciso que os técnicos tenham tempo para estar com as pessoas, dominem o tipo de intervenção que se mostra eficaz na recuperação de certas competên-

cias (ex. psicoeducação, psicoterapia, reabilitação cognitiva), que
haja espaços na comunidade que disponibilizem cuidados integrados e personalizados para ajudar as pessoas seguir a sua vida
tranquilamente.
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“Contribuir de forma activa na
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produção de evidência científica”
tências sociais, competências vocacionais para quem tem como
objectivo trabalhar; estimulação cognitiva porque sabemos que,
em muitos casos, a experiência de uma doença mental vai afectar
o funcionamento cognitivo… Nada anti-psiquiatria; apenas psiquiatria em conjunto com os restantes profissionais que têm um
papel importante neste domínio da saúde.

O UPA Faz a Diferença (UPA FAD) é um projecto dirigido
aos jovens, alunos do ensino secundário (10º, 11º e 12º
anos de escolaridade), com idades compreendidas entre os
15 e os 18 anos, que decorreu entre Julho de 2009 e Junho
de 2011, com o objectivo geral de contribuir para o aumento
do conhecimento sobre questões de saúde mental, no sentido de, não só incentivar a procura precoce de ajuda e diminuir atitudes estigmatizantes e discriminatórias como sensibilizar para a necessidade de promoção da saúde mental.
Envolveu a realização de acções de sensibilização pró-saúde mental em 13 escolas da zona Norte litoral de Portugal
(10 escolas públicas e 3 escolas privadas), junto de 1277
alunos do ensino secundário.

Qual será o papel a desempenhar por actores como o médico de família, o psicólogo e o psiquiatra? Não haverá
uma apropriação excessiva da psiquiatria relativamente a
esta doença?
FP – Ninguém deve ocupar o lugar de ninguém. Temos que
perceber que, quando falamos de um problema que envolve os
domínios inerentes ao biopsicossocial, devemos ter ao serviço da
causa profissionais das diferentes áreas. Sou completamente contra os movimentos anti-psiquiatria porque, ou acreditamos que se
trata de uma doença e, como tal precisamos dos médicos que, no
caso desta doença, são psiquiatras ou então… Ao longo do meu
trabalho, conto sempre, no que é necessário, com o apoio da psiquiatria. No entanto, voltamos à questão inicial: o que precisamos
de disponibilizar às pessoas com este tipo de problemas? Se a
psiquiatria é uma das áreas importantes, certamente, outras também o são. Precisamos de salvaguardar que esta colaboração entre diversos profissionais esteja ao serviço das pessoas. Portanto,
a psiquiatria é fundamental, tal como a psicoterapia. Hoje, temos
evidência científica suficiente, sintetizada em muitos guias de
boas práticas que referem que a integração da psicoterapia faz
parte das boas práticas no tratamento de muitas doenças mentais,. Se juntarmos uma terapia cognitivo comportamental a um
tratamento farmacológico num quadro depressivo, o potencial de
recuperação é exponencialmente maior. Sabemos que o mesmo
se aplica nos casos de um primeiro surto psicótico, que normalmente acontece no final da adolescência inicio d idade adulta,
onde é obrigatório termos um conjunto de respostas disponíveis
para que não se comprometa o potencial de recuperação e a vida
das pessoas. Para pessoas com défices mais acentuados, temos
programas de várias naturezas para intervir ao nível das compe-

Como entra a família neste processo?
FP – A família entra desde o primeiro momento. Se temos família, no sentido de pessoas significativas, uma experiência desta
natureza vai ter impacto nestas pessoas mais próximas. Há expectativas que ficam comprometidas porque, de repente, a pessoa passou a ter um comportamento diferente do expectável, porque a relação com esta pessoa se tornou difícil, ou quase impossível, porque a pessoa pode, por momentos, “não parecer aquela
que conhecemos, que amamos e da qual sabemos o que esperar”. Portanto, a família tem que estar envolvida desde sempre,
para perceber o que se está a passar, para ser apoiada, e para saber apoiar. A Federação Europeia das Associações de Famílias
define como “trialogue”, esta necessidade de existir um diálogo
entre a pessoa, a família e os profissionais de saúde. A família é
uma parte importantíssima do processo de recuperação. Hoje em
dia resiste-se muito ao contacto dos profissionais com a família
com justificações relacionadas com a confidencialidade, o que é
um falso problema. Envolver a família é obrigatório e não envolve
quebrar confidencialidade, nem sequer partilhar informação ou
material da esfera confidencial. A inclusão da família é fundamental as ajudar a compreender o que se está a passar, para os integrar como parceiros num processo em que tem um papel fundamental, enquanto agentes de proximidade e até como co-terapeutas. Além disso, as famílias também precisam de ser ajudadas.
A pessoa com doença mental reconhece a sua doença?
FP – Existem momentos em que pode não reconhecer. Ou outros em que quer negar que está doente e tentar ter “força” para
ultrapassar o problema. Negar um problema de saúde mental é
muito comum. Outras vezes, as pessoas reconhecem que não estão bem, mas têm vergonha e escondem. Imagine uma pessoa
com uma perturbação obsessivo compulsiva, que começa a ter rituais de verificação ou de lavagem… Tem consciência que o seu
comportamento é um pouco mais do que o expectável, mas tem
vergonha de partilhar, tenta controlar, adia, evita algumas situações onde não consegue lidar com a ansiedade subjacente, isolase e, muito provavelmente, agrava o quadro clínico. Depois, existem outras doenças como as do âmbito da psicose em que, como
sabemos, há uma alteração da percepção da realidade e da forma
como se interpreta os acontecimentos, e aí a pessoa vive uma
realidade que é só sua mas que não reconhece ser produto de
uma doença.
Também é verdade existir resistência à medicação relacionada com a doença mental?
FP – Sim, existem vários mitos associados aos psicofármacos
que dificultam a adesão à medicação. A ideia de que esta cria dependência para o resto da vida; a imagem da medicação deixar as

pessoas adormecidas, incapazes… O movimentos anti-psiquiatria
também reforçou o uso abusivo da medicação com o fim de drogar
as pessoas, de as controlar, incapacitar e dominar. Mas a verdade
é que é graças à medicação que muitas pessoas recuperam de
um problema de saúde mental, ou o conseguem manter controlado pela vida fora. Uma vez mais, é preciso reconhecer que a necessidade de tomar medicação, seja para que problema for, pode
exigir uma fase de adaptação, de ajustes, podem ter que sofrer alterações e ter em conta possíveis efeitos secundários. Também
passa por um processo de educação das populações, de as alertar para a necessidade de trabalharem com os seus médicos este
processo de adaptação e monitorização para encontrar a solução
mais indicada. O problema da adesão à medicação não é um exclusivo da saúde mental, mas de todos os outros problemas de
saúde crónicos que exigem uma continuidade na toma de medicação. Mas já se aprendeu muito com o trabalho feito com outros
problemas de evolução crónica, como com os doentes diabéticos.
Só temos que ajudar as pessoas a perceber que a toma da medicação, quando esta é necessária, não deve ser vista como “porque o médico mandou”, mas como opção individual para que não
haja obstáculos de natureza médica a boicotar o seu projecto de
vida.
Em que medida estará este contexto de crise económicofinanceira a potenciar um agravamento da incidência de
perturbações mentais na população?
FP – É uma evidência já mais do que documentada. Desde
que a crise começou foram publicados diferentes documentos a
alertar para os efeitos da crise em termos de aumento de problemas de saúde mental, dos riscos associados, e de medidas que
devem ser tomadas para os atenuar. Somos obrigados a desenvolver uma série de respostas face a um contexto social histórico
que acaba por ser um terreno mais propício ao desenvolvimento
de programas de saúde mental. Neste sentido, temos que perceber de que natureza são, quais os riscos e accionar as respostas
para que, tão cedo quanto possível, as pessoas possam ser ajudadas. Sabemos, por exemplo, que os cuidados de saúde primários têm neste momento um papel fundamental. Como tal, devíamos estar a accionar ou ter accionado uma série de estratégias ao
nível dos cuidados de saúde mental que permitissem que esta
proximidade pudesse atender às necessidades das pessoas, e
ajuda-las a lidar com os desafios resultantes da actual conjuntura
sócio-económica. Uma das áreas que sabemos ter um papel fundamental é o apoio psicológico, a psicoterapia que permite ajuda
as pessoas tantos nos quadros ansiosos e depressivos, como na
adaptação a situações de vida tais como, lidar com dívidas, ou a
obrigatoriedade de sair de casa e a voltar a viver com os pais, entre outras. Mais uma vez, o tempo exige uma abordagem atempada e integrada.
Quem pode recorrer aos serviços da Encontrar+se?
FP – Qualquer pessoa. Infelizmente, ainda não temos o protocolo com a ARS Norte / Ministério da saúde no sentido de podermos apoiar mais pessoas do que as que apoiamos. Neste momento, temos 57 pessoas em acompanhamento, e já temos lista
de espera. O Centro de Atendimento Integrado disponibiliza um
conjunto de intervenções, e cada pessoa elabora um plano de intervenção que engloba um, ou mais serviços, adequados ao seu
processo de recuperação e objectivos de vida. Temos pessoas
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que vêm cá fazer psicoterapia individual e depois participam em
algumas actividades que desenvolvemos, outras também fazem
reabilitação cognitiva e integram o grupo de famílias, outras é só
apoio psicoterapêutico. Face à realidade de cada pessoa, em conjunto, vamos percebendo o que é mais ajustado. Todas as pessoas passam por uma avaliação social, no sentido de percebermos as suas possibilidades para comparticipar nos serviços, mas
a grande maioria não tem meios pelo que usufrui dos nossos serviços de forma gratuita.
E quanto à prevenção, que projectos têm desenvolvido?
FP – Depois de termos implementado a primeira campanha
anti-estigma de âmbito nacional, o UPA 08, que deu inicio ao “Movimento Unidos para Ajudar (UPA). Levanta-te contra o estigma e
a discriminação das doenças mentais”, sabíamos que seria necessário desenvolver projectos adaptados a grupos específicos.
Escolhemos começar pelos jovens, no sentido de potenciar o aumento dos seus conhecimentos sobre as questões de saúde mental que lhes permitisse não desenvolver atitudes estigmatizantes,
e que os dotasse da capacidade de identificar sinais de alerta para
pedirem ajuda precoce. Sabemos que 1 em cada 5 adolescentes
passa pela experiência de um problema psicológico significativo, e
que 50% das perturbações mentais têm o seu início durante a
adolescência, pelo que nos parecia ser urgente intervir a este nível. Também há muitos mitos a desmontar nestas idades, sendo
um relacionado com a visão da cannabis e da erva como “droga
leve” que não faz mal. Sabe-se que é um potencial desencadeador de surtos psicóticos, pelo que é urgente alertar para este facto.
Por outro lado, muitos jovens começam a beber e a fumar este
tipo de substância para “lidar”, ou “aliviar” um mal estar psicológico com o qual não sabem lidar. Iniciativas de promoção da literacia em saúde mental, e de competências pessoais e sociais deveriam ser, no meu entender, uma prioridade como programa de
saúde escolar. Acredito que contribuir a estes níveis potenciaria o
comportamento saudável e responsável a todos os outros níveis
(ex. sexualidade, consumos de drogas, alimentação saudável), e
poderia ajudar a construir um futuro com melhor qualidade de vida
e bem estar, independentemente do facto de se saber que viver
não é fácil.
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Investigação em português:

Cessação Tabágica – Uma
Prática a Implementar

A implementação de medidas preventivas e de tratamento na área da cessação tabágica é uma das prioridades da saúde pública e que exige medidas urgentes.
Os efeitos do consumo de tabaco são a principal causa
de morte evitável, não só para o fumador, mas também
para os não fumadores expostos ao fumo. (OMS)
Para o desenvolvimento do nosso estudo selecionamos os
seguintes objetivos gerais: implementar a consulta de cessação de forma a dar resposta às solicitações da população da
ETR de Viseu; compreender e analisar o grau de dependência física, psicológica e comportamental; planear de forma
personalizada e avaliar a adequação do programa e contribuir para o aumento do número de ambientes livres de fumo
do tabaco.
Os objetivos específicos são, promover uma consulta de referência e de follow-up na área da cessação tabágica e diminuir a incidência e a prevalência do tabagismo na população
que frequenta a ETR- Viseu.
O presente estudo, de metodologia quantitativa, caracterizase por ser um estudo observacional transversal descritivo,
uma vez que os dados foram obtidos de forma directa e sistemática, sem ter sido feita qualquer intervenção nos indivíduos estudados.
A recolha dos dados efectuou-se através de entrevista directa e aplicação de um questionário construído para o efeito,
após o consentimento livre e informado dos intervenientes.
Foram Aplicadas três escalas, de auto-preenchimento que
nos permitiram quantificar o estadio de Mudança comportamental, o grau de motivação e de confiança para deixar de
fumar (Avaliação dos estadios de mudança comportamental;
Escala Visual analógica da motivação para deixar de fumar e
a Escala Visual analógica da confiança para deixar de fumar;). Também foi aplicado o Teste de Richmond adaptado,

Cilia Batista – Psicóloga Clínica e Terapeuta Familiar na ETR Viseu e
Paula Pinto – Assistente Social e Terapeuta Familiar na ETR Viseu

medida semiquantitativa que permite quantificar o grau de
vontade em parar de fumar, numa escala de 0 a 10. E finalmente um Questionário sobre hábitos tabágicos, adaptado,
para uma melhor caracterização do comportamento e da história tabágica dos utentes.
A prevenção e o controlo do tabagismo constituem uma das
áreas de acção prioritárias, inseridas no objectivo mais vasto
de prevenção de doença e promoção de saúde, através da
criação de condições que facilitem a adopção de estilos de
vida saudáveis. Com este propósito, parece - nos importante
a elaboração deste projecto na ETR- Viseu, que contempla a
criação de consultas especializadas de apoio aos fumadores
que pretendam reduzir/deixar de fumar, uma vez que, tem
sido recorrente a solicitação por parte dos utentes deste serviço.

Pretende-se ainda caracterizar os fumadores da consulta de
cessação tabágica.
Assim num primeiro momento foram avaliadas as variáveis
sócio-demográficas, tais como, género, idade, escolaridade,
naturalidade, residência e situação profissional.
Num segundo momento, foram também analisados a história
e comportamento tabágicos, através das seguintes variáveis:
idade de início do consumo, número de cigarros/dia; motivo
de inicio; local de inicio e com quem; horas de maior frequência de consumo, porque fuma, se foi alguma vez proibido de
fumar, a existência de pais fumadores; se considera capaz
de deixar de fumar; reação à privação de consumo; quais os
malefícios que conhece, quais os benefícios/vantagens de
deixar de fumar; se o ambiente familiar contribuirá para o
ajudar e se existem nele outros fumadores.
Num terceiro momento avaliamos a motivação para deixar de
fumar foi avaliada a partir da escala de Richmond e a escala
analógica da motivação para deixar de fumar; a avaliação do
estádio de mudança comportamental; o nível de confiança
para deixar de fumar.
Neste estudo participaram 14 utentes, no período de agosto
a novembro de 2012, num total de 77 atendimentos/consultas e verificamos que todos os utentes que recorreram à consulta de cessação tabágica vieram por iniciativa própria. E
todos eles encontravam-se, há pelo menos 6 meses sem
consumos de substâncias (lícitas e ilícitas).
Em caso de necessidade, os utentes foram encaminhados
para a consulta médica e foram encorajados a usar fármacos
apropriados. Nesta situação temos 4 utentes.
Os resultados do presente estudo mostram que a maioria
dos fumadores que solicitaram a nossa consulta são homens
(60%), com idades compreendidas entre os 23 e os 47 anos,
o nível de escolaridade mais representativo é o 2º ciclo (36%) e 57% dos utentes
encontram-se desempregados e são
maioritariamente naturais do distrito de
Viseu.
Podemos também verificar que a média
de idade de início de consumos foi aos
13,5 anos.
Os utentes em estudo apresentam uma
motivação moderada para deixar de fumar, e quando avaliamos o estádio de
mudança comportamental verificamos
que 64% se encontra numa fase de preparação.
É importante referir que a totalidade dos
utentes envolvidos nesta iniciativa reduziram efetivamente o consumo de tabaco
e/ou pararam de fumar e mantém-se em
consulta, não tendo havido até à data
deste relatório qualquer desistência.
É nossa convição que todos os utentes
motivados para deixar de fumar devem
ser referenciados para a consulta de cessação tabágica, usufruindo de uma intervenção individualizada e repetida até a
cessação definitiva.
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Nesta consulta são avaliados os fatores que conduziram à
iniciação, à manutenção do consumo e ao desejo de parar de
fumar. Também é dado o aconselhamento necessário e apoio
no processo de decisão, contribuindo para a motivação do
processo de redução e de cessação tabágica sempre com o
reforço positivo pelo sucesso alcançado, salvaguardando
sempre a prevenção da recaída.
A implementação da consulta de cessação tabágica permitiunos a utilização de vários instrumentos de trabalho, que
constituíram uma mais valia importante na nossa prática,
uma vez que nos permitiram por um lado, pensar, pesquisar,
reflectir e planificar a intervenção/relação com o(s) utente(s),
possibilitando, por outro lado, avaliar de forma qualitativa e
quantitativa essa mesma intervenção.
Consideramos ainda que esta consulta/nova metodologia de
trabalho poderá dar um contributo importante para a nossa
formação pessoal/profissional e, igualmente, um contributo
para aprofundar e conhecer esta população, e as áreas de
intervenção associadas às diferentes dependências.
Sendo que a maior dificuldade por nós sentida foi a inexistência de estudos sobre tabagismo na área das dependências para nos ajudar/orientar na melhor estratégia para o tratamento de utentes com
problemas de abuso de substâncias.
Parece-nos ainda fundamental, sensibilizar
e motivar os profissionais de saúde para a
importância e o impacto do aconselhamento e referenciação no combate ao tabagismo e ainda a implementação de formação
especifica na área da cessação tabágica
aos profissionais de saúde, já que sentimos, não raras vezes esta necessidade
para uma melhor intervenção.
Através das consultas de cessação tabágica pretendemos acima de tudo lançar um
desafio a todos os profissionais da ETR de
Viseu, pois segundo os diferentes investigadores nesta área de saúde que fomos
consultando, a mensagem que fica é que
“… se cada profissional de saúde conseguisse, por ano, ajudar um fumador a parar
de fumar, se alcançaria uma efetividade
nunca vista em relação a este objetivo de
saúde”.
Dando reforço a esta convicção propomos
como lema a partir de agora: “Ajudo alguém a parar de fumar”.
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Fórum Nacional Álcool e Saúde:

Com moderação…
por que não?

Fruto de uma alteração de paradigma por parte das organizações do sector público, nomeadamente no que concerne ao
estabelecimento de parcerias com entidades representativas
do meio empresarial e da sociedade civil, têm surgido, ao longo dos últimos anos, projectos sustentados em evidência no
domínio da saúde. No caso particular da saúde, a adopção
de estilos de vida saudáveis e o combate ao uso nocivo de
substâncias potencialmente nocivas, como o álcool, tem encontrado nestas parcerias um novo rumo. A fileira da produção e distribuição revela consciência social e tem sido elemento activo na definição de políticas. Ao longo dos últimos
cinco anos, o Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) investiu mesmo 1,5 milhões de euros em acções de prevenção que visam
a educação e sensibilização da população para um consumo
moderado de um dos símbolos da cultura nacional, o vinho.
Dependências foi conhecer este paradigmático parceiro do
Fórum Nacional Álcool e Saúde, em entrevista com Frederico
Falcão, Presidente do IVV
Que motivos levam o Instituto da Vinha e do Vinho a estar
presente em organizações como o Fórum Nacional Álcool e
Saúde ou a Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm
(RARHA) coordenada pelo SICAD?
Frederico Falcão (FF) – O Instituto da Vinha e do Vinho representa todos os produtos do sector vitivinícola. Falamos de vinhos e
de bebidas espirituosas à base de vinho. Sendo o vinho um produto
que faz parte da nossa cultura, história e meio de vida, não só português mas mediterrânico, quando consumido com moderação, é uma
bebida que ajuda a combater várias doenças. Aliás, todos os dias recebo clippings de todo o mundo relacionados com benefícios do vinho para a saúde. E, de facto, o vinho pode ser benéfico para a saúde quando consumido de forma moderada.
…Como uma grande maioria das substâncias…
FF – Exactamente. Agora, temos consciência de que o vinho e a
aguardente, por terem álcool, podem levar a dependências e trazer
efeitos muito nefastos para a sociedade, em termos de degradação
moral, social e todos os moldes associados às pessoas que se deixam seduzir por consumos abusivos. Falando em nome de todo o
sector vitivinícola, como temos essa consciência - os valores de que
falo são suportados por todo o sector vitivinícola que revela uma
preocupação muito grande, desde o setor privado ao setor cooperativo em estar na linha da frente no combate ao consumo abusivo.
Não queremos, de forma alguma, defender consumos abusivos nem
virar as costas aos problemas que os mesmos acarretam. Por isso,
somos parceiros do Fórum Nacional Álcool e Saúde, além de termos
programas próprios que visam combater esses tipos de consumos.
No que concerne ao mercado interno, temos uma medida que designamos como Eixo 2, no âmbito da qual já investimos mais de 1,5 mi-

lhões de euros nos últimos cinco anos em campanhas nas escolas e
nas ruas, chamando a atenção para os problemas relacionados com
o consumo abusivo de bebidas alcoólicas. Em suma, temos uma
grande preocupação com esta problemática e queremos estar na linha da frente a combater.
Quem nos lê há-de pensar que o sector elege como objectivo final o lucro obtido a partir do fabrico de bebidas alcoólicas. Em que medida será possível combinar esse binómio
competitividade empresarial/responsabilidade social?
FF – É óbvio que é possível. Claro que qualquer actividade empresarial tem como um dos objectivos o lucro. Mas nós também sabemos
quais são os problemas associados aos consumos abusivos. E estes
trazem-nos outras implicações que são muito piores. Repare no caso
das campanhas do álcool associado à condução: o vinho sofreu muito
com isso. Se é verdade que o vinho tem a sua quota-parte de responsabilidade em muitos acidentes que se dão na estrada porque as pessoas consomem de forma exagerada e depois conduzem, quando não
o deviam fazer, também é verdade que muitas dessas campanhas foram apresentadas com um copo de vinho… Se formos ver por tipo de
álcool, não será propriamente o vinho a substância mais presente… De
qualquer forma, sabemos que os nossos produtos, quer o vinho quer as
bebidas espirituosas à base de vinho, podem ser prejudiciais e queremos estar na linha da frente da preocupação. Por outro lado, também
pretendemos promover uma boa imagem. E, falemos a nível nacional
ou mediterrânico, o vinho tem uma imagem positiva de um estilo de
vida saudável. Não queremos, de forma alguma, ter o nosso produto
associado a consumos abusivos, a degradação social ou moral. O sector não está preocupado com o lucro desmedido e este eixo 2 constitui
uma boa prova disso mesmo.

Não teme que esta espécie de diabolização do álcool, face a
padrões de consumos que começam a ser preocupantes, acabe por afectar um produto, como o vinho, que não deixa de ser
um símbolo da cultura portuguesa?
FF – Esta preocupação de estarmos mais próximos do Fórum Nacional Álcool e Saúde ou do SICAD visa também, de alguma forma, combater
isso, tentando melhorar a mensagem a passar. Se estivermos afastados
destes centros de decisão e de controlo, não teremos acesso à mensagem
que se passa, potenciando que a essa diabolização do álcool corresponda
uma diabolização do vinho. É preciso constatar que o vinho e as espirituosas à base de vinho até podem ser produtos saudáveis, funcionando como
vasodilatadores, impedindo problemas do coração (digo-o fundamentado
em dezenas de estudos científicos que têm sido publicados nos últimos
anos)… Não é o produto per si que causa o problema mas antes o seu uso
abusivo, causando dano. Por isso, a ideia passa por corrigirmos e não deixarmos diabolizar a imagem de um produto de prestígio, que é saudável se
for consumido de forma correta e moderada.
No Fórum Nacional Álcool e Saúde foram consensualizadas, entre os mais diversos sectores representados, duas mensagens a
transmitir à população em geral: tolerância zero para grávidas e
menores de 18 anos. No caso da condução, condutores profissionais ou recentemente encartados viram a taxa ser reduzida. A
indústria foi consultada e concorda com estas medidas?
FF – A nossa opinião foi tida em conta. Em relação ao abaixamento da
taxa para 0,2 para novos encartados e condutores profissionais, podemos
entender. Não pretendemos é que se adoptem fundamentalismos. Relativamente à medida que respeita a grávidas, confesso que é um assunto
que me desperta paixão desde há alguns tempos e tenho mesmo uma
vasta compilação de artigos que vão saindo a nível mundial, onde existem
opiniões que desaconselham as grávidas a consumir e outras que referem
que não faz mal nenhum que consumam um copo por dia. Creio que não
existe grande consenso a nível científico, mas também não somos contrários a que haja uma recomendação para que as mulheres grávidas não
consumam.
Já em relação à idade mínima permitida de consumo, que passou
dos 16 para os 18, deixando de fora vinho e cerveja, há quem lhe
chame cedência face a um lobby e quem fale em descriminação
positiva…
FF – Apesar de a palavra lobby não me assustar, não o chamaria assim. Acho que a palavra lobby deve ser desmistificada. Se for feito às claras e não de forma abusiva, como chantagem ou camuflada, é uma forma
de fazer valer as opiniões que temos. Obviamente, o sector dos vinhos tem
uma preocupação, como terão os outros setores e é natural que cada um
defenda a sua posição. O lobby associado à defesa das nossas convicções não me parece mal. Sobre essa questão da idade também fomos
consultados e o que fizemos foi pesquisar a legislação dos outros países
europeus e o que constatámos foi uma descriminação entre tipos de bebida. Em muitos países, os vinhos e as cervejas eram permitidas a partir dos
16 anos, enquanto as bebidas com maior teor alcoólico só o eram a partir
dos 18 ou 21. Aqui, verifica-se também uma questão cultural. Penso que
esta divisão entre os 16 e 18 é perfeitamente defensável, apesar da divisão
entretanto surgida no sector dos vinhos. Portugal tem um consumo de vinho per capita relativamente elevado e temos muito menos problemas de
alcoolismo por cada mil habitantes do que outros países onde o consumo
per capita é muito inferior. Obviamente, cada problema de alcoolismo deve
ser encarado como grave mas, se compararmos com os países nórdicos
ou de leste, onde existe muito mais incidência de alcoolismo, o nosso pro-
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blema não é assim tão preocupante. Agora, insistimos que se deve controlar e fiscalizar um pouco mais. Se considerarmos aceitável que jovens com
16 ou 17 anos se juntem e consumam vinho ou cerveja de forma regrada
e responsável, também é verdade que nem sempre isso acontece. Da
mesma forma que é verdade que existe legislação que pune e prevê medidas para evitar esses tipos de consumos abusivos. Essa fiscalização deveria funcionar melhor, sobretudo nas saídas nocturnas. Por outro lado, dever-se-ia apostar, como nós fazemos, na sensibilização. Creio que deveríamos enveredar mais pela prevenção, sensibilização, educação e fiscalização do que propriamente pela criação de legislação ainda mais
proibicionista.
Que eixos elegem como prioritários para a veiculação das vossas mensagens?
FF – Temos duas associações do sector que aderiram ao Wine in Moderation europeu, cuja presidência é assumida por um representante nacional que assume essa campanha e à qual se associaram várias entidades do setor vitivinícola. Há todo um acompanhamento deste programa
europeu, existem campanhas de televisão e spots publicitários. E deixeme ressalvar que considero errado o facto de termos que passar estas
mensagens apenas a partir horas tardias apenas porque referimos o termo
vinho. Estamos a falar de moderação, de prevenção, de estilos de vida
saudáveis e de evitar o que é abusivo… Fazemos muitas campanhas de
rua em contextos de animação nocturna, nomeadamente no âmbito da redução de riscos, com realização de testes de álcool, visando a chamada
de atenção para o consumo moderado. E também elegemos o contexto
escolar. Contrariamente a quem defende que o público-alvo deve começar
no pós 18 anos, defendo que devemos começar pelos jovens a partir dos
16. É preferível assumir isto e ir logo às escolas, informando-os, sensibilizando-os e prevenindo futuros riscos. Isso sim, é prevenção. Uma vez
mais saliento que o nosso papel deve passar por aí: investir na educação e
sensibilização dos jovens e consumidores.
Como avalia as relações entre a indústria vitivinícola e a decisão
política, nomeadamente no âmbito da saúde?
FF – As relações são muito boas! Posso dizer que reuni com o Sr. Secretário de Estado da Saúde, com o SICAD temos uma relação muito próxima… O IVV é o representante de Portugal na Organização Internacional
da Vinha e do Vinho (OIV), que tem vários grupos de trabalho, entre os
quais o de Nutrição e Saúde, de onde emanam recomendações sobre a
temática do vinho e da saúde. A nível nacional, existe uma comissão de ligação e acompanhamento à OIV, a CNOIV, cuja presidência é assumida
pelo presidente do IVV, e que é constituída por universidades, associações
e empresas onde preparamos e concertamos as posições nacionais e
contributos técnicos e científicos sobre as diversas matérias em estudo na
OIV. Posso-lhe adiantar que, muito recentemente, convidámos o SICAD
para fazer parte desta organização… Portanto, queremos trabalhar de forma muito próxima com as organizações da saúde e fazer parte da solução
para o problema.
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Fórum Nacional Álcool e Saúde:

Prevenção rodoviária
somos todos nós!

A Prevenção Rodoviária Portuguesa é uma associação
sem fins lucrativos que elege como objectivo prevenir
os acidentes rodoviários e as suas consequências. A
acção deste parceiro do Fórum Nacional Álcool e Saúde, para além da educação e sensibilização, visa a
formação nas várias vertentes, de professores, de jovens, de técnicos ligados à construção, sinalização e
conservação dos diversos tipos de vias.
A instituição promove periodicamente acções de desenvolvimento da educação rodoviária, assumindo
ainda como desígnio a sistematização e análise de
dados referentes ao trânsito rodoviário, não só no que
se refere ao fenómeno em si, mas também aos múltiplos aspectos sociais que o determinam e condicionam. Diligenciar para que sejam criadas condições
que permitam a obtenção de novos elementos de informação com vista a facultar um conhecimento tão
próximo da realidade quanto possível é um dos rostos
da missão social desenvolvida pela PRP, entidade
responsável pela elaboração de um programa de segurança rodoviária, atendendo aos vários níveis em
que se insere e aos vários aspectos de que se reveste.
A PRP elabora ainda estudos específicos, quer por iniciativa própria, quer por solicitação e promove a preparação, aperfeiçoamento e actualização de técnicos
de segurança rodoviária nas técnicas mais modernas,
através de cursos e seminários, de modo a satisfazer
as necessidades específicas no sector nos seus múltiplos aspectos.
Em entrevista a Dependências, José Miguel Trigoso,
presidente da PRP, falou das suas preocupações fundamentais relativamente à prevenção.

Calculo que, finalmente, se sinta satisfeito face à publicação de uma legislação que há muito vinha reclamando, a da redução da taxa permitida de álcool para condutores profissionais e recém encartados…
José Miguel Trigoso (JMT) - Há uns anos que vínhamos a
propor esta redução da taxa de álcool permitida que agora se
veio a verificar. Já aquando da elaboração do Primeiro Plano
Nacional de Prevenção Rodoviária, em 2002, apresentámos
essa proposta. Na altura não foi concretizada mas foi-o agora.
Embora apenas contemple recém encartados e condutores profissionais…
JMT - Sim, tal como fundamentalmente sugeria a nossa
proposta. Diversos estudos apontam claramente para que sejam essas categorias as mais prementes e existem já bastantes
países europeus que enveredaram por essa distinção, que faz
todo o sentido. Esses estudos apontam que nos jovens, com
menos experiência de condução e menos hábitos regulares de
consumos de bebidas alcoólicas, os níveis de sinistralidade começaram a disparar a partir da taxa de 0,2. Enquanto que, para
os condutores mais experientes e com mais anos de consumo,
os níveis de sinistralidade apenas começam a disparar a partir
dos 0,5.
Quer dizer que se trata de uma decisão baseada em evidência científica?
JMT - Sim, claramente. Também se entende que, no caso
das pessoas que exercem profissionalmente a condução, se
deve igualmente reduzir a taxa para 0,2, nomeadamente porque desenvolvem uma tarefa claramente exigente. Seja ao serviço de veículos de emergência, seja em transportes públicos,
veículos pesados cuja dimensão e responsabilidade associada
representam níveis de exigência superiores. E parece-me que
a legislação tem sido aceite de forma pacífica. Veremos agora
que impacto terá.
Quer dizer que a sociedade já revela mais consciência
relativamente ao problema da condução sob o efeito do
álcool?
JMT - Entendemos que a sociedade interiorizou o problema
do álcool como efectivamente importante, pelo menos ao nível
da condução automóvel. A opinião geral é de que o problema é
particularmente grave, diversos inquéritos de opinião têm apontado nesse sentido mas, depois, na prática, há uma auto desculpabilização. E as pessoas não têm noção de que, por mais
cuidados que tenham, a deterioração das capacidades necessárias para a condução de qualquer tipo de veículo e mesmo
para circular a pé é enorme. Isso é algo que as pessoas percebem quando aqui realizamos acções de reeducação para con-

Mais fiscalização nas estradas

“Ao nível das políticas que visam uma efectiva redução da sinistralidade é muito importante a educação mas
também o controlo e fiscalização, para que as pessoas
sintam alguma pressão. A recomendação da União Europeia aponta para que cada condutor seja fiscalizado pelo
menos uma vez em cada três anos. Isto leva a que as
pessoas sintam que correm algum risco de serem punidas caso cometam infracções. Sendo nós cerca de 6 milhões de condutores, deveria haver cerca de 2 milhões e
meio de testes por ano. Creio que já teremos ultrapassado um milhão, o que representa alguma evolução. No entanto, num inquérito recentemente realizado, comprovámos que 51 por cento dos condutores de veículos ligeiros
e de motociclos entrevistas nunca foram fiscalizados nos
últimos três anos, não chegando a 30 por cento os que
foram fiscalizados uma vez. Isto significa que devemos
eleger como objectivo a duplicação da fiscalização. Não
é um aumento do número de punições que pretendemos
mas antes mais pressão preventiva. Por outro lado, creio
que deveríamos implementar nas escolas um trabalho de
educação, prevenção e sensibilização, integrado na política geral do álcool”.
dutores punidos em processos relacionados com consumos excessivos de álcool. Quando conduzimos, desempenhamos uma
tarefa baseada, primeiro, na observação do ambiente rodoviário, desde as infra-estruturas aos diferentes comportamentos
com que nos deparamos. Trata-se de um ambiente muito dinâmico e que nos obriga a que façamos uma análise do que observamos e a que decidamos o que fazer. Existem diversos estudos que apontam que, em média, tomamos 12 decisões por
minuto e depois executamos essas decisões. Essas quatro fases, da observação, análise, decisão e da execução ficam menos precisas e mais lentas com o consumo de álcool. E é esse
aumento do tempo de reacção e menor precisão na execução
das decisões que originam um aumento significativo da taxa de
sinistralidade.

Quando conduzimos,

desempenhamos uma tarefa

baseada, primeiro, na observação
do ambiente rodoviário, desde

as infra-estruturas aos diferentes
comportamentos com que nos

deparamos. […] Existem diversos
estudos que apontam que, em
média, tomamos 12 decisões

por minuto e depois executamos
essas decisões.

Para um problema transversal,
políticas transversais

“Neste momento em que a sociedade se encontra
desperta para o problema do álcool e já beneficia de um
conjunto de informações que, embora ainda insuficiente,
é vasto sobre um conjunto de situações em que o consumo excessivo influencia negativamente a condução,
creio que o exame de condução deveria ser radicalmente
alterado. Estas matérias do processo de observação,
análise, decisão e execução, da condução associada ao
consumo excessivo de substâncias psicoactivas, a formação dos condutores, a educação e sensibilização deveriam assumir um papel muito significativo na avaliação.
Têm que ser definidas políticas transversais para reduzir
a velocidade média praticada e a condução sob o efeito
do álcool. Têm que ser políticas que abordem, de forma
coordenada, a educação, a formação, o controlo, a fiscalização, a reorganização do sistema e as infra-estruturas”.

Dependência alcoólica

“Existem pessoas que têm dependência do álcool e
que estão, sistematicamente, numa situação de risco.
Essas pessoas têm que ser identificadas e a sua condução tem que ser condicionada enquanto não estiverem
tratadas e num estado compatível com o exercício da
condução. Em termos tecnológicos, existem hoje equipamentos que podem ajudar, não retirando totalmente essas pessoas da circulação, nomeadamente os alcohol
locks, equipamentos que só permitem que uma pessoa
conduza o veículo se não estiver sob influência do álcool”.
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09h00 – Receção dos participantes
09h45 – Sessão de Abertura
Presidente Honorário do Centro de Apoio ao Sem Abrigo -CASA – Tulku Pema Wangyal
Rinpoche
Presidente da Direção do CASA - Nuno Jardim
Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social - Ministro Pedro Mota Soares
Reitor do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa - Luís Antero Reto
Diretora do Centro de Estudos de História Contemporânea -CEHC-IUL - Magda Pinheiro
Vereador do Pelouro dos Direitos Sociais - João Carlos Afonso
10h15 – Painel - Políticas e práticas sociais para
a problemática dos sem-abrigo
Políticas e Práticas Sociais do CASA: da Bondade à Responsabilidade
Lúcia Dias (Vice-Presidente da Direção do CASA)
Pela PESSOA uma intervenção integral e integrada
Henrique Joaquim (Presidente da Direção da Comunidade Vida e Paz)
NAL - uma nova proposta de intervenção com a PSA
Pedro Raul Cardoso (Diretor do Centro Social e Paroquial de Arroios)
Uma caminhada na Problemática da Pessoa em condição de Sem-Abrigo
Sandra Martins (Diretora de Ação Social do Centro Social do Exército de Salvação)
Moderador: Carmo Nunes (Secretária da Direção do CASA)
11h30 – Coffee Break
12h00 – Painel - Olhares sociais e multidisciplinaridade
Das cantinas económicas de Lisboa às cantinas sociais
Ricardo Cordeiro (Doutorando em História Moderna e Contemporânea)
Trajetórias dos sem-abrigo no âmbito do apoio social
Filipa Menezes (Doutorada em Sociologia e Investigadora do CIES-IUL)
Moderadora: Maria João Vaz (Diretora do Departamento de História)
Debate
13h00 – Almoço

14h00 – Painel - Sem abrigo: pluralidade de realidades
e diversidade de intervenções: da nacionalização à internacionalização
O Outro lado do Espelho
Ana Isabel Silva (Coordenadora da Delegação de Lisboa do CASA)
Famílias Carenciadas: Projeto CASA Amiga Ajuda
Alexandra Silva e Maria João Frade (Coordenadoras do Projeto CASA Amiga da Ajuda)
Aprendizajes y aventuras de CASA en España
Montserrat Beltran (Coordenadora do CASA de Espanha)
Miguel Baixas (Presidente da Associación CASA de Espanha)
Présentation de LAMAISON24 en France
Nathalie Delia Wenta (Coordenadora do CASA de França)
Pelzang (Mediador do CASA de França)
O desafio de fazer política universal que respeite as singularidades
Soninha Francine (Coordenadora do CASA do Brasil)
Sem-Abrigo: as particulares da intervenção da CASA do México
Luis Ramirez (Coordenador do CASA do México)
Moderador: Fernando Santos (Ex-Presidente da Direção do CASA)
15h45 – Coffee Break
O CASA Madeira – 5 anos redistribuindo AMOR
Sílvia Ferreira (Coordenadora da Delegação da Madeira do CASA)
A diferença do CASA de Azeitão e de Setúbal \
na Alimentação e na Humanização
Ana Ferreira (Coordenadora da Delegação de Azeitão do CASA)
Isabel Braz (Coordenadora da Delegação de Setúbal do CASA)
CASA PORTO: Estratégias e Ações
Pedro Pedrosa (Coordenador da Delegação do Porto do CASA)
CASA ALGARVE: Uma realidade multifacetada
Pedro Cebola (Coordenador da Delegação de Faro do CASA)
Moderador: Heitor Lourenço (Actor)
Debate
17:45 – Sessão de Encerramento
Nuno Jardim – Presidente da Direção do CASA
Lúcia Dias – Vice-Presidente da Direção do CASA
Jorge Correia – Ex-Presidente da Direção do CASA
Fernando Santos – Ex-Presidente da Direção do CASA

15 ANOS A REEDUCAR PARA HUMANIZAR

I CONGRESSO

22 e 23 de Maio de 2014 | Cineteatro Municipal de Castro Verde

1º Dia | 22 de Maio de 2014
09h00 Abertura do Secretariado
10h00 Sessão de Abertura Oficial | Abrir os 15 anos

Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde | Dr. Francisco Duarte
Sub-Diretor Geral do SICAD | Dr. Manuel Cardoso
Diretora-Geral da ART | Dra. Carla Silva

10h45 Promoção e Proteção | Especificidades da medida PP

Diretor do Núcleo de Infância e Juventude do Centro Distrital do Porto | Dr. Carlos Peixoto
Diretora Técnica do Lar de Infância e Juventude “GPS” | Dra. Sara Lopes
Presidente da Comissão Nacional de Proteção das Crianças e Jovens em Risco | Dr. Armando Leandro
Moderador | Dra. Ermelinda Carneiro | Juiz de Família e Menores

12h00 Coffe-Break
12h15 Tutelar Educativo | Caminhos para a Reinserção

Diretor do Centro Educativo Olivais | Dra. Ângela Portugal*
Subdiretor Geral da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais de Lisboa | Dr. Licínio Lima
Jurista e Docente | Dr. Luís Fábrica
Moderador | Dr. António Manuel Clemente Pinto | Procurador de Família e Menores

13h00 Almoço Livre
15h00 Prevenção de comportamentos aditivos | Compreender para prevenir
Coordenador da Equipa de Prevenção do SICAD Évora | Dr. Paulo de Jesus
Enfermeiro do Centro Saúde de Castro Verde | Enfº João Fragoso
PSP de Beja | Chefe José Condessa | Agente Principal António Pulquério
Professora da Escola EBI/JI da Malagueira | Profª Maria João Silva*
Moderador | Dra. Maria Manuel Afonso | CPCJ de Castro Verde

16h15 Coffe-Break
16h30 Tratamento | Diferentes intervenções psicoterapêuticas
EMDR | Dra. Micaela Ramos
Terapia não farmacológica nas adições | Dra. Lídia Serra
Psicodrama | Dra. Joana Amaral Dias*
Musicoterapia | Artur Malicia Correia
Moderadora | Dra. Teresa Trindade | Médica Psiquiatra na ART,

18h00 Fecho de Atividades
20h30 Jantar Convívio

2º Dia | 23 de Maio de 2014
10h00 Tratamento | Modelos e Práticas

Diretor da Comunidad Terapeutica Cartaya | Dr. Manuel Zamorano*
Chefe da equipa multidisciplinar para a área da coordenação da intervenção nos comportamentos aditivos e nas
dependências | Dr. Dinis Cortes
Gabinete de Apoio à Juventude | ARS Algarve | Dra. Conceição Barreto*
Diretor da Comunidade Projeto Homem | Dr. Alceu Dias*
Moderador | José Alberto Noronha Marques Robalo | Diretor da ARS de Évora

11h15
11h30

11h30

Coffe-Break
Autonomização/ Projetos de vida | E depois da institucionalização?

Diretor da “Casa da Alameda” | Dr. Rui Godinho
Fundador da “Questão de Equilíbrio” | Professor Doutor Ricardo Martinez
Diretor Técnico do Instituto Profissional do Terço | Dr. Daniel Formosinho
Provedora da Casa Pia | Dra. Cristina Fangueiro
Moderador | Dr. Vasco Oliveira | Instituto da Segurança Social – Unidade de Infância e Juventude

Encerramento

Diretora Geral ART | Dra Carla Silva

Workshops
Arte-terapia | Dra. Patrícia Claudino
Tema a designar

Atividades Paralelas
ŸExposição temática no hall de entrada do Cineteatro pelos jovens institucionalizados na ART
ŸWorkshops temáticos mediante inscrição.

*Orador/Moderador a confirmar

* Entrada gratuita mediante inscrição. Ficha de inscrição disponível em www.art.pt.
Mais informações cv.tecnicos@art.pt

ORGANIZAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE RESPOSTAS TERAPÊUTICAS

“Evocar o passado, preparando o futuro: 20 anos a cuidar”
II ENCONTRO DO CRI PORTO ORIENTAL
15 e 16 de maio de 2014
Auditório Municipal de Gondomar

PROGRAMA PROVISÓRIO
15 de maio de 2014

16 de maio de 2014

09h00 Abertura do Secretariado
09h30 Mesa I – Intervenções Terapêuticas: experiências e perspetivas
Tema 1 – Dificuldades e desafios na intervenção psiquiátrica
Dra. Maria Saramago (Psiquiatra)
Tema 2 – (Re) Inícios e acompanhamentos
Dr. José Raio (Psiquiatra)
Tema 3 – Experiência da Consulta Descentralizada em Unidade Hospitalar
Dra. Cristina Recalde (Psiquiatra)
Tema 4 – Retratos do meu doente
Dr. António Fachada (Psicólogo)
11h00 Coffee Break
11h30 Conferência de Abertura
Conferência: “Da proibição à tolerância: a trajetória política no campo dos
comportamentos aditivos das dependências”
Dr. Jorge Barbosa (Coordenador do CRI Porto Oriental)
12h30 Sessão de Abertura
Presidente da Câmara Municipal de Gondomar (Dr. Marco Martins)
Presidente do Conselho Diretivo da ARS Norte, I.P. (Dr. Luís Castanheira
Nunes)
Diretor-Geral do SICAD (Dr. João Goulão)
Coordenador Regional da DICAD (Dr. Adelino Vale Ferreira)
Coordenador do CRI Porto Oriental (Dr. Jorge Barbosa)
13h00 Almoço Livre
14h30 Mesa II – Particularidades da atuação no campo comportamentos
aditivos e dependências
Tema 1 – Sexualidade e adições: relações perigosas
Dra. Sílvia Ribeiro (Psicóloga Clínica)
Tema 2 – Aproximar os serviços das pessoas: o percurso da ET de Freamunde
Dr. Marco Cruz (Psicólogo Clínico)
Tema 3 – Entre a prevenção indicada e a intervenção precoce: a experiência
da consulta de jovens
Dra. Paula Carvalho (Psicóloga Clínica)
16h00 Intervalo
16h30 Mesa III – Prevenir, Reinserir e Reduzir Danos
Tema 1 – Do global ao local: dinamizar contextos para prevenir riscos
Dra. Paula Dias (Socióloga)
Tema 2 – Reinserção e redes sociais: práticas de inclusão
Dra. Ana Isabel Pacheco ( Assistente Social)
Tema 3 – Intervenção na área da redução de danos: particularidades da
prática médica na unidade móvel
Dr. Luís Gonzaga (Médico de Clínica Geral)

09h30 Mesa IV – Descentralizar para aproximar
Tema 1 – De Gondomar a Valongo: 13 anos a aproximar respostas
Dra. Patrícia Velasquez (Psicóloga Clínica)
Tema 2 – Aproximar para cuidar: 20 anos da Consulta Descentralizada de
São Pedro da Cova
Dra. Isabel Vila Nova (Educadora Social)
Tema 3 – A prática psiquiátrica nas Consultas descentralizadas do CRI Porto
Oriental
Dr. José Outeiro Sá (Psiquiatra)
Tema 4 – O papel do Técnico Psicossocial na integração e articulação dos
utentes com as equipas técnicas
Nelson Matias (Técnico Psicossocial)
11h00 Coffee Break
11h30 Mesa V – Conferência: “Evocar o passado, preparando o futuro: 20
anos a cuidar”
Dr. Carlos Vasconcelos (Assistente Graduado Sénior de Psiquiatria)
13h00 Almoço Livre
14h30 Mesa VI – Novos desafios profissionais em contexto de crise social
Tema 1 – Cuidados de Enfermagem: o olhar do utente
Enfª. Fátima Pessoa
Tema 2 – O serviço Social face aos novos desafios dos comportamentos aditivos e dependências
Dra. Susana Machado (Assistente Social)
Tema 3 – O Psiquiatra na era da patologia dual e das respostas integradas
Dr. Carlos Sousa (Psiquiatra)
Tema 4 – A Psicologia nas velhas e nas novas dependências e na patologia
dual
Dra. Laura Costa e Dra. Diana Pacheco (Psicólogas Clínicas)
16h00 Intervalo
16h30 Mesa VII – Intervenção comunitária: abordagens e respostas
integradas
Tema 1 – Projeto “CARA”
Câmara Municipal de Gondomar
Tema 2 – Projeto “Crescer” (PRI da Prevenção)
Associação “Vai Avante”
Tema 3 – Projeto “PRIV@l” (PRI da Reinserção Social)
Associação para o Desenvolvimento Integrado da Cidade de Ermesinde
Tema 4 – Projeto “Intervir com Arte” (PRI da Redução de Danos)
Centro Social de Soutelo
17h30 Sessão de Encerramento

Apoio:

Organização
e Promoção:
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