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Hepatite C:

já existe cura,
falta o dinheiro

Associação Portuguesa de
Adictologia revela preocupação
face a possível desmantelamento:

“Portugal tem 30
anos de experiência
acumulada que não
pode perder”

Um verão quente…
Ou um quente verão?
O clima tem-nos pregado algumas
partidas, neva no verão e faz calor no inverno…Preparam-se as trupes para organizar as reentré políticas, os Antónios não
se entendem, o governo zanga-se com o
ratão, o presidente, cego, surdo e mudo,
virou monarca, a troika ora vai, ora fica, a
dívida não pára de subir, a selecção está
manca e descolorida, as bandeiras estão a
ser desfraldadas sem se conhecerem os
resultados, os nossos jovens não regressam ao país, as telenovelas cada vez estão mais chorosas, o banco alimentar cada
vez alimenta mais bocas com menos alimentos, as mentirologias passaram a fazer parte do nosso lexo, a demagogia passou a evidência científica e o Zé parece
que teima em continuar a ser o que é...
Parece uma brincadeira, um jogo de
palavras, mas cuidado! Este pode ser o
verão do nosso descontentamento. A situação política geoestratégica está muito
imprevisível e volátil, a caótica crise europeia, os conflitos sociais, económicos, políticos e militares, o elevado índice de desemprego na Europa, a situação ucraniana e o conflito de interesses entre os EUA
e a Rússia, os ciber crimes que opõe a
América à China, o acordo de gás entre a
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ca que poderá ditar um regresso à esfera
da saúde mental que, até aqui, não queria

toxicodependentes na sua esfera mas

que, face à riqueza de recursos envolvidos, já pondera “atacar”...

Noutro plano, à extraordinária notícia

do advento de uma cura farmacológica
para a Hepatite C sobrepõe-se a dúvida

material do preço. Desde que nasci fui ensinado que a saúde não tem preço... Enganaram-me, pois... Ainda assim, relembrando os preços com que os anti retrovirícos

invadiram os mercados há uns anos atrás,

possibilitando uma sobrevida e qualidade
China e a Rússia... têm necessariamente
implicações gigantescas nos interesses
dos eurodólares.
Por cá, no pós eleições europeias, fica
uma vez mais a certeza de que a maior
força política nacional é a coligação que
une abstenção, votos em branco e nulos.
Talvez fruto do vazio de ideias de um sistema partidário muito aquém do que poderia
ter sido, sobretudo para quem carrega um
peso chamado 25 de Abril.
A verdade é que, em vez de propostas
concretas, sobraram discussões fúteis. E
mais seria difícil esperar. Estávamos perante eleições para um continente que
pouco ou nada tem considerado em abono
dos interesses portugueses. E perante representantes portugueses que pouco ou
nada têm decidido em abono dos... portugueses.
No domínio da saúde, por exemplo, temos dois casos concretos dignos de reflexão: por um lado, como Dependências noticia na presente edição, a legítima preocupação por parte dos profissionais de saúde, com experiência de três décadas
acumuladas, face ao potencial desmantelamento de um modelo que chegou a ser
reconhecido e copiado internacionalmente. Há um ano que o plano de intervenção
nos comportamentos aditivos e dependências aguarda aprovação. O mesmo se aplica ao álcool. O mesmo se aplica à orgâni-

de vida a milhões de infectados com o
VIH, questiono-me: e se forem milhões as

encomendas, não irão os laboratórios baixar o politicamente exorbitante preço de

cada tratamento? Não poderão, finalmente, as mais altas instâncias internacionais,

como por exemplo a Organização Mundial
da Saúde, fazer algo pela saúde pública

mundial e criar, por exemplo, uma central
de compras, unindo os interesses de mi-

lhões de cidadãos que necessitam urgentemente de uma solução... que afinal já
existe? Ou só nos unimos quando temos

que obedecer a interesses alheios, comprando vacinas em excesso como parece
ter sido o caso da gripe A?

Podemos esperar sentados, podemos

continuar a não votar, a deixar que os ou-

tros decidam por nós, podemos aproveitar

o calor de inverno numa manhã fria de verão e fingir que não somos afectados por
todas estas injustiças ditadas por governos insensíveis e por uns quantos miúdos

candidatos a ferozes ditadores. Ou, num
dever de cidadania, propor, contestar, fornecer ideias, alternativas, fazer-nos representar e fazer daqueles que elegemos

para nos representarem cidadãos activos

e responsáveis e não pessoas frias que de
nada servirão neste verão que se adivinha
quente.

Sérgio Oliveira, director
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As drogas num mercado europeu em transformação: Análise de 2014 :

Relatório Europeu sobre
Drogas revela fenómeno
«cada vez mais complexo»

O fenómeno das drogas na Europa está a tornar-se
cada vez mais complexo e a gerar desafios emergentes que suscitam preocupações para a saúde pública.
É o que afirma o Relatório Europeu sobre Drogas 2014:
Tendências e evoluções, publicado no passado dia 27
em Lisboa pela agência da UE de informação sobre
droga (EMCDDA). Na sua análise anual sobre o problema das drogas, a agência volta a descrever uma
situação globalmente estável, com alguns sinais positivos em relação às drogas mais tradicionais. No entanto, esses sinais são contrabalançados por ameaças que surgem relacionadas com drogas sintéticas,
incluindo estimulantes, novas substâncias psicoativas
e produtos medicinais, que estão a tornar-se mais importantes num mercado de droga europeu em transformação.

A Comissária Europeia dos Assuntos Internos, Cecilia Malmström, afirma: «Estou muito preocupada com a possibilidade
das drogas atualmente consumidas na Europa serem ainda mais
prejudiciais para a saúde dos consumidores do que eram no passado. Há indícios de que a potência do ecstasy e da cannabis
vendidos nas ruas está a aumentar. Verifico também que o Sistema de Alerta Rápido da UE, a nossa primeira linha de defesa contra as drogas emergentes, está sob pressão crescente dado que o
número e a diversidade destas substâncias continua a aumentar
acentuadamente. Este ano, o sistema já analisou quatro novas
substâncias associadas a intoxicações agudas e mortes ocorridas
nos EstadosMembros».
A Comissária Malmström acrescenta: «Os organismos responsáveis pela aplicação da lei na Europa são cada vez mais confrontados com o facto de pequenos pacotes de fácil transporte,
contendo pós aparentemente inócuos, poderem dar origem a muitos milhares de doses individuais. Esta análise anual do EMCDDA
faculta-nos uma perspetiva extremamente importante sobre a evolução do fenómeno das drogas na Europa. Importa agora que esta

informação contribua para a aplicação da lei, bem como para a
prevenção e o tratamento da toxicodependência. É essencial utilizarmos estes dados de modo a garantir que a resposta das autoridades europeias consegue acompanhar a evolução dos desafios
que enfrentamos».
Wolfgang Götz, Diretor do EMCDDA, salienta: «Na generalidade, verificamos que se fizeram progressos na Europa relativamente a alguns dos principais objetivos de saúde pública estabelecidos no passado. Mas esta visão a nível europeu pode ocultar
algumas diferenças muito significativas a nível nacional. Os nossos dados mais recentes mostram, por exemplo, um nítido contraste entre tendências globais encorajantes da UE no que diz respeito às mortes por overdose e infeções por VIH relacionadas com
o consumo de droga e certas evoluções preocupantes observadas
em alguns EstadosMembros».
Reconhecendo esta complexidade, o relatório apresenta uma
visão geral das tendências a longo prazo e evoluções do fenómeno da droga a nível europeu, sem descurar os problemas emergentes em alguns países.

Declínio da heroína mas substâncias de
substituição causam preocupação

Embora a produção mundial de heroína permaneça elevada e
as quantidades apreendidas na Turquia estejam a aumentar, os
últimos dados sobre a procura de tratamento, bem como as
apreensões efetuadas na Europa, indicam uma tendência decrescente no consumo e na disponibilidade desta droga. O número de
utentes que iniciaram pela primeira vez um tratamento especializado para os problemas associados ao consumo de heroína baixou do número recorde de 59 000 novos utentes registados em
2007 para apenas 31 000 em 2012. Os dados relativos à oferta de
droga mostram que a quantidade de heroína apreendida em 2012
(5 toneladas) foi também a menor da última década, correspondendo a metade da quantidade apreendida em 2002 (10 toneladas). O número de apreensões de heroína caiu igualmente de cerca de 50 000 em 2010 para 32 000 em 2012.

Estima-se que existam na Europa cerca de 1,3 milhões de
consumidores problemáticos de opiáceos, a maioria dos quais
consome heroína. O relatório reflete as preocupações suscitadas
pelo facto de a heroína estar a ser substituída por substâncias
como os opiáceos sintéticos. Produzidos ilegalmente ou desviados de fontes médicas, estes incluem formas de fentanil extremamente potentes e outras substâncias utilizadas no tratamento de
substituição de opiáceos (por ex.: metadona e buprenorfina).
Em 2012, 17 países comunicaram que mais de 10 % dos utentes
que iniciaram pela primeira vez um tratamento especializado devido ao consumo de opiáceos abusavam de outros opiáceos que
não a heroína.

Mortes relacionadas com a droga: redução global,
mas com aumentos em alguns países

O consumo de droga é uma das principais causas de mortalidade entre os jovens na Europa, tanto diretamente, através de
overdoses (mortes induzidas pela droga), como indiretamente,
através de doenças, acidentes, violência e suicídios. Globalmente,
foram notificadas cerca de 6100 mortes por overdose na Europa,
em 2012, na sua maioria associadas a opiáceos. Este número representa uma diminuição em comparação com os 6500 casos notificados em 2011 e com os 7100 casos de 2009. Os progressos
efetuados neste domínio podem ser em parte atribuídos à expansão do tratamento e das intervenções de redução dos danos (por
ex.: o tratamento de substituição de opiáceos). Ainda assim, contrariando a tendência globalmente animadora observada a nível
europeu, as mortes por overdose permanecem elevadas, ou estão
mesmo a aumentar, em alguns países.
Estima-se que a taxa média de mortalidade por overdoses na
Europa seja de cerca de 17 mortes por milhão de habitantes (entre
os 15 e os 64 anos), mas há grandes variações a nível nacional.
Cinco países registaram taxas superiores a 50 mortes por milhão
de habitantes, sendo as mais elevadas notificadas pela Estónia
(191 por milhão) e pela Noruega (76 por milhão), seguidas da Irlanda (70 por milhão), Suécia (63 por milhão) e Finlândia (58 por
milhão).
Embora a heroína esteja ainda envolvida em muitas overdoses fatais, as mortes relacionadas com o seu consumo estão, de
um modo geral a diminuir, enquanto que as relacionadas com o
consumo de opiáceos sintéticos estão a aumentar em alguns países. Em 2012 as mortes por overdose sofreram um acentuado
crescimento (de 38 %) na Estónia, estando o fentanil e seus derivados presentes na maioria dos casos. Os derivados não controlados do fentanil e vários outros potentes opiáceos sintéticos (por
exemplo, o AH-7921) têm sido cada vez mais detetados no mercado de drogas ilícitas através do Sistema de Alerta Rápido da UE
(EU–EWS).

VIH: surtos em alguns países têm impacto
negativo na tendência da UE

Ao longo da última década, a União Europeia conseguiu grandes progressos no combate à infeção por VIH entre os consumidores de droga injetada – incluindo, designadamente, uma maior
cobertura das medidas de prevenção, tratamento e redução dos
danos. Os dados mais recentes mostram, porém, que as evoluções ocorridas em alguns países estão a contrariar o declínio prolongado do número de diagnósticos de novos casos de VIH na Europa. «Surtos de VIH entre consumidores de droga na Grécia e na

Roménia, bem como problemas detetados nos países bálticos,
têm moderado os progressos da Europa na redução do número de
novas infeções relacionadas com a droga», afirma o relatório.
Em 2012, o índice médio de casos de infeção por VIH recentemente diagnosticados e atribuídos ao consumo de droga injetada
era de 3,1 por milhão de habitantes. Na Estónia, o índice de novos
casos permanece elevado (53,7 casos por milhão de habitantes
em 2012), enquanto que na Letónia as taxas anuais têm vindo a
aumentar desde 2009 (de 34,5 casos por milhão de habitantes em
2009 para 46,0 casos em 2012). Em 2012, foram notificados 1788
novos casos de VIH, ligeiramente mais do que em 2011 (1732),
confirmando-se assim a tendência para o aumento do número de
casos observada desde 2010. Por outro lado, enquanto que em
2010 a Grécia e a Roménia contribuíram com pouco mais de 2 %
para o número total de novos casos de pessoas infetadas através
do consumo de droga injetada notificados na UE, em 2012 esta
percentagem aumentou para cerca de 37 % (tendo a Grécia reportado uma taxa de 42,9 casos por milhão de habitantes e a Roménia 8,0 casos).
Apesar do sucesso obtido pela Europa no combate à transmissão do VIH entre os consumidores de droga, este vírus mantém o seu potencial para se propagar rapidamente em determinados grupos. Uma avaliação de riscos efetuada em 2013 pelo
EMCDDA–ECDC, com o objetivo de identificar os países vulneráveis a novos surtos de VIH, revelou a presença de um ou mais indicadores de risco em cerca de um terço dos 30 países examinados. Este resultado sugere a necessidade de vigilância contínua e
de uma maior cobertura das medidas de prevenção do VIH.

“O número de utentes que

iniciaram pela primeira vez um
tratamento especializado para
os problemas associados ao

consumo de heroína baixou do

número recorde de 59 000 novos
utentes registados em 2007 para
apenas 31 000 em 2012”
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Estimulantes: cocaína estável ou em queda, mas
metanfetamina e MDMA suscitam preocupação

A cocaína continua a ser o estimulante ilícito mais consumido
na Europa, embora os consumidores se concentrem num pequeno número de países ocidentais da União Europeia. Estima-se
que cerca de 14,1 milhões de adultos europeus (entre os 15 e os
64 anos) já tenham consumido essa droga; 3,1 milhões dos quais
no último ano. Dados recentes sugerem que o consumo de cocaína está a decrescer, tendo 11 dos 12 países que realizaram inquéritos entre 2011 e 2013 assinalado uma diminuição da prevalência
entre os jovens adultos (entre os 15 e os 34 anos). Analisando as
tendências a longo prazo do consumo de cocaína verificou-se que
este atingiu o seu ponto mais alto em 2008, seguido de uma diminuição na Dinamarca, em Espanha e no Reino Unido (países com
taxas de prevalência relativamente elevadas). Na maioria dos outros países, o consumo mantém-se estável ou tende a diminuir.
Na Europa, o consumo de anfetaminas (incluindo a anfetamina e a metanfetamina) continua a ser globalmente inferior ao da
cocaína: com cerca de 11,4 milhões de adultos a referirem o seu
consumo pelo menos uma vez na vida e 1,5 milhões no último
ano. Das duas drogas, a anfetamina é a mais utilizada, mas disponibilidade e o consumo de metanfetamina na Europa suscitam
preocupações crescentes. O relatório hoje publicado refere que as
apreensões de metanfetamina, ainda que reduzidas em número e
quantidade, têm vindo a aumentar ao longo da última década, o
que indica uma maior disponibilidade desta droga. Em 2012, foram notificadas na UE 7000 apreensões, equivalentes a 343 kg.
Outras 4000 apreensões, correspondentes a 637 kg, foram repor-

“Estima-se que existam
na Europa cerca de
1,3 milhões de consumidores
problemáticos de opiáceos, a
maioria dos quais consome
heroína”

tadas pela Turquia e Noruega (quase o dobro da quantidade
apreendida em toda a UE).
O consumo de metanfetamina, historicamente baixo na Europa e essencialmente limitado à República Checa e à Eslováquia,
parece estar agora a disseminar-se (por ex.: na Alemanha). Do
Sudeste da Europa (Grécia, Chipre e Turquia) chegam notícias
preocupantes de que o consumo de cristais de metanfetamina fumados constitui um problema ainda circunscrito, mas emergente e
passível de se expandir entre as populações vulneráveis. Acresce
que, em algumas grandes cidades europeias, foram detetadas novas tendências para o consumo de metanfetamina injetada entre
pequenos grupos de homens que têm relações sexuais com outros homens.
O relatório destaca também os receios suscitados pelo ressurgimento de pós e comprimidos de ecstasy (MDMA) de alta qualidade. As apreensões e as notificações de efeitos adversos para a
saúde levaram a Europol e o EMCDDA a emitir uma advertência
conjunta sobre a disponibilidade no mercado de produtos extremamente potentes contendo MDMA. A Europol comunicou em
2013 o desmantelamento na Bélgica das duas maiores instalações de produção de droga alguma vez descobertas na União Europeia, com capacidade para produzir em muito pouco tempo
grandes quantidades de MDMA.

Novas substâncias psicoativas: Sistema de Alerta
Rápido da UE «sob pressão crescente»

Na Europa, o aumento das novas substâncias psicoativas
(NSP ou «novas drogas») em número, tipo e disponibilidade não
mostra sinais de diminuição, afirma o EMCDDA. Em 2013, 81 novas drogas foram notificadas pela primeira vez junto do Sistema
de Alerta Rápido da UE (EU–EWS). Este resultado eleva para
mais de 350 o número de novas substâncias sujeitas à vigilância
da agência. Segundo o relatório hoje divulgado, o sistema está
«sob pressão crescente devido ao volume e à variedade de substâncias que estão a aparecer no mercado». Nos últimos quatro
anos, foram detetadas cerca de 250 substâncias.
As novas substâncias psicoativas, não controladas ao abrigo
do direito internacional, são frequentemente vendidas no mercado
como euforizantes legais («legal highs») e produzidas com a intenção de imitar os efeitos das drogas controladas. Vinte e nove
das drogas detetadas no último ano eram canabinóides sintéticos,
o maior grupo que está a ser monitorizado pelo Sistema de Alerta
Rápido da UE (EU–EWS). A rapidez com que as drogas recentemente controladas têm sido substituídas por novas substâncias
suscitou uma variedade de respostas jurídicas inovadoras em
toda a Europa.
As novas drogas podem ser produzidas em laboratórios clandestinos dentro da Europa mas o mais frequente é serem legalmente importadas em pó, principalmente da China e da Índia, e
depois transformadas, embaladas e comercializadas na Europa
como euforizantes legais ou químicos usados para investigação
(«research chemicals»), bem como vendidas diretamente no mercado de drogas ilícitas. A Internet continua a moldar de forma decisiva o mercado destas substâncias. Em 2013, o EMCDDA identificou cerca de 650 sítios Web que vendem estas substâncias aos
europeus. Além disso, a compra de drogas novas e «antigas»
através das «darknets» — redes secretas em linha que permitem
manter o anonimato das comunicações – constitui um novo desafio para a aplicação da lei.

Este relatório destaca indícios de que, em alguns países, estas substâncias já estão a ser direcionadas para os segmentos
mais importantes dos mercados da droga. Em abril de 2014, o Comité Científico do EMCDDA avaliou os riscos de quatro novas
substâncias de elevada potência e toxicidade: 25I-NBOMe, AH7921, MDPV e metoxetamina. Estas substâncias estão a ser vendidas em substituição das drogas cujos efeitos visam imitar – respetivamente: o LSD (alucinogénio), a morfina (opiáceo), a cocaína
(estimulante) e a cetamina (um medicamento com propriedades
analgésicas e anestésicas) – podendo ser ainda mais perigosas
do que estas. Os relatórios das avaliações de risco das quatro
substâncias foram apresentados à Comissão Europeia e ao Conselho da União Europeia para servirem de base à possível adoção
de medidas de controlo a nível da UE.
O aparecimento de substâncias sintéticas muito potentes é
uma preocupação claramente evidenciada pelas notificações feitas ao Sistema de Alerta Rápido da UE, e tem implicações tanto
para os consumidores como ao nível da aplicação da lei: tais
substâncias podem ser tóxicas em doses muito baixas e pequenas quantidades podem dar origem a muitas doses individuais.

Cannabis: controvérsias,
contrastes e contradições

Os inquéritos da UE sobre as atitudes dos cidadãos sugerem
que a cannabis continua a ser a droga em relação à qual a opinião
pública se encontra mais dividida. Essas divergências têm contribuído para um animado debate público, que recentemente foi avivado por evoluções internacionais no controlo da oferta e do consumo de cannabis (por ex.:, alterações legislativas em alguns estados dos Estados Unidos e certas regiões da América Latina). Os
debates europeus sobre o controlo da cannabis têm-se focado
mais na oferta e no tráfico do que propriamente no consumo pessoal. Não obstante, o número total de infrações por posse e consumo de cannabis tem vindo a crescer a um ritmo constante há
quase uma década.
Cerca de 73,6 milhões de europeus consumiram cannabis em
algum momento da sua vida, 18,1 milhões dos quais no último
ano. Aproximadamente 14,6 milhões de jovens europeus (entre os
15 e os 34 anos) referem tê-la consumido no último ano. Globalmente, o consumo de cannabis na Europa parece ter estabilizado
ou mesmo diminuído, especialmente nas faixas etárias mais jovens. No entanto, as tendências nacionais são mais divergentes,
como mostra o facto de oito dos países que efetuaram novos inquéritos desde 2011 terem registado diminuições e os outros cinco referirem aumentos da prevalência do consumo no último ano
(entre os 15 e os 34 anos).
As preocupações de saúde pública são maiores para os europeus que mantêm um consumo diário ou quase diário desta droga
(cerca de 1 % dos adultos europeus, entre os 15 e os 64 anos).
Em 2012, a cannabis foi a droga principal mais frequentemente referida pelos utentes que iniciaram pela primeira vez o tratamento
da toxicodependência. «A ausência de um acompanhamento sistemático no domínio das emergências médicas relacionadas com
o consumo da droga representa um “ângulo morto” na vigilância
europeia às ameaças emergentes para a saúde», salienta o
EMCDDA. Os poucos dados disponíveis permitem concluir que as
emergências médicas relacionadas com a cannabis parecem ser
um problema cada vez maior em alguns países com prevalência
elevada.

Wolfgang Götz, Diretor do EMCDDA, conclui: «Estou particularmente satisfeito com as análises facultadas por este relatório,
quer sobre os problemas já conhecidos quer sobre as ameaças
emergentes. A existência de informação de qualidade é essencial
para que a Europa possa responder aos problemas relacionados
com a droga e confere maior eficácia às nossas intervenções. Há
mais de 15 anos, as instituições da União Europeia e os EstadosMembros demonstraram ter grande visão ao investirem num Sistema de Alerta Rápido da UE para as novas substâncias psicoativas, que é, hoje em dia, universalmente respeitado. Acredito que
este sistema — que já provou repetidamente a sua eficácia na
partilha de informação e na rápida resposta a ameaças — pode
ainda ser reforçado. Causa-me, todavia, grande preocupação que
este mecanismo esteja sujeito a uma pressão crescente e possa
ficar em risco se não for dotado de meios adequados».

Agência da UE de informação sobre droga
destaca seis temas com novas análises em linha

O Relatório Europeu sobre Drogas 2014: Tendências e evoluções, apresenta seis novos contributos para a sua série Perspetivas sobre drogas (Perspectives on drugs - PODs). Esta última seleção de análises interativas em linha oferece uma panorâmica
atualizada de aspectos importantes da situação europeia em matéria de droga. As PODs analisam as preocupações emergentes
suscitadas pelo consumo de estimulantes; as novidades observadas no mercado de cannabis na Europa, bem como os progressos
registados no tratamento através da internet e na análise de águas
residuais.

“O consumo de droga é uma
das principais causas de
mortalidade entre os jovens
na Europa, tanto diretamente,
através de overdoses, como
indiretamente, através de
doenças, acidentes, violência
e suicídios”
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Catinonas sintéticas: preocupantes surtos locais e
nacionais de consumo injetado

No período entre 2005 e 2013, foram detetadas mais de 50
substâncias derivadas de catinonas sintéticas (estimulantes) através do Sistema de Alerta Rápido da UE (EU–EWS). Entre as
substâncias monitorizadas por este sistema figuram a mefedrona
(sujeita a medidas de controlo na União Europeia em 2010), o
MDPV (objeto de avaliação de riscos em abril de 2014), e a pentedrona. As catinonas sintéticas podem ser inaladas sob a forma de
pó ou ingeridas em comprimidos, mas a atenção do EMCDDA
está hoje focada nos preocupantes surtos de consumo injetado
destas substâncias.
Embora o consumo de catinonas injetadas não esteja muito
disseminado na Europa, já foi assinalado como um problema localizado em grupos de consumidores de droga de alto risco em alguns países (por ex.: República Checa, Alemanha, Irlanda, Espanha, Áustria, Polónia, Finlândia, Suécia e Reino Unido). Porém, na
Hungria e Roménia, tem-se verificado uma prática mais generalizada de consumo injectado destas substâncias. Um inquérito realizado a nível nacional na Hungria sobre os programas de troca de
agulhas e seringas revelou, por exemplo, que em 2012, 36 % dos
utentes injetavam catinonas como droga principal.
Um comportamento que suscita crescente preocupação — observado em subgrupos de homens que têm relações sexuais com
outros homens — é o consumo injetado de várias drogas ilícitas (por
ex.: catinonas e metanfetaminas) nas denominadas festas de «sexo
químico». Até à data, este novo comportamento, associado a práticas
sexuais de risco, tem sido registado em algumas grandes cidades.
Atendendo ao potencial impacto dos padrões emergentes de consumo de catinonas injetadas, a monitorização rigorosa deste problema
constitui uma prioridade de saúde pública.

“Ao longo da última década,
a União Europeia conseguiu
grandes progressos no
combate à infeção por VIH
entre os consumidores de
droga injetada”

Metanfetaminas: crescente preocupação devido ao
aparecimento de novos e diversificados padrões
de consumo

As metanfetaminas são uma droga estimulante cujo consumo
está presente em muitas regiões do mundo (por ex.: no Sudeste
Asiático e nos EUA), onde desde há muito causa graves problemas de saúde pública. Embora o consumo de metanfetaminas na
Europa tenha estado historicamente confinado à República Checa
e à Eslováquia, começam a surgir novos focos e padrões de consumo noutras regiões e em diversas populações. São disto exemplo os consumidores recreativos que inalam metanfetaminas (em
pó) na Alemanha; os consumidores de opiáceos injetados que fumam «cristais de metanfetaminas» na Grécia, Chipre e Turquia; e
os homens que têm relações sexuais com outros homens e que
injetam esta droga juntamente com outras substâncias.
Nesta nova análise, o EMCDDA examina as atuais dificuldades na obtenção de respostas sociais e na área da saúde em relação a esta droga. Embora não existam medicamentos aprovados
para tratar a dependência de metanfetaminas, as intervenções
psicossociais têm-se mostrado eficazes. A Agência salienta: «O
atual problema da Europa em relação às metanfetaminas é multifacetado, pelo que será necessário definir, desenvolver e adaptar
respostas adequadas aos padrões locais de consumo e aos problemas observados».

Análise dos progressos alcançados
com medicamentos para tratar a
dependência da cocaína

A cocaína continua a ser a droga estimulante ilícita mais consumida na Europa e mantêm-se os desafios no que diz respeito ao tratamento da dependência desta droga. Em 2012, 14 % dos utentes
que iniciaram um tratamento especializado da toxicodependência na
Europa declararam consumir cocaína como substância principal. O
EMCDDA apresenta uma meta-análise de seis avaliações da eficácia
dos medicamentos utilizados no tratamento dos problemas de consumo de cocaína, bem como da aceitação desses medicamentos pelos
consumidores. As análises originais, realizadas pelo Grupo de Drogas e Álcool da Colaboração Cochrane, envolveram 92 estudos (85
dos quais nos EUA) e mais de 7 000 participantes. Os estudos demonstraram como alguns medicamentos podem reduzir a ansiedade
dos consumidores, mas ainda não foi encontrada qualquer solução
farmacológica para a dependência dessa droga. Enquanto a investi-

gação nesta área vai avançando, as intervenções psicossociais continuam a desempenhar um papel fundamental no tratamento dos
consumidores de cocaína.

Produção interna de cannabis herbácea: uma fonte
de abastecimento importante – potência da resina
importada a aumentar

Há muito que a Europa é um dos maiores mercados mundiais
de consumo de cannabis, sobretudo sob a forma de resina, maioritariamente importada de Marrocos. Estima-se que no nosso continente sejam consumidas, anualmente, cerca de 2050 toneladas
de resina de cannabis («haxixe») e de cannabis herbácea («marijuana»). O EMCDDA revela hoje como esse mercado está actualmente dominado pelos produtos herbáceos, produzidos e consumidos a nível interno. As plantações de cannabis têm vindo a aumentar consideravelmente em toda a Europa.
Na última década, o número de apreensões de cannabis herbácea em território europeu ultrapassou o das apreensões de resina. Em 2012 foram notificadas cerca de 457 000 apreensões de
cannabis herbácea, para apenas 258 000 apreensões de resina.
Nesse ano, foram apreendidos cerca de sete milhões de plantas
de cannabis, quantidade duas vezes e meia superior à notificada
cinco anos antes. As inovações recentemente introduzidas na produção de cannabis são motivo de preocupação (ver vídeo), dado
que os produtores estão a cultivar plantas que têm simultaneamente um elevado teor de THC (o princípio ativo da cannabis) e
um baixo teor de CBD (uma substância antipsicótica). Embora a
potência de ambas as formas de cannabis tenha aumentado desde 2006, no caso da resina esses aumentos foram bastante acentuados entre 2011 e 2012.

Tratamento da toxicodependência através da
internet: novas formas de interação com os
consumidores de droga

A internet tem vindo a ser reconhecida como um meio adequado para veicular programas de educação, prevenção e tratamento
no domínio da droga e do álcool, em vários contextos. Hoje, o
EMCDDA descreve a forma como o tratamento da toxicodependência através da internet se expandiu na Europa durante a última
década, principalmente no que respeita ao consumo de cannabis.
Esta forma de intervenção utiliza um conjunto de técnicas psicossociais testadas e integra-as num novo mecanismo de transmissão através da internet. Embora a proteção dos dados e o anonimato sejam questões importantes a ter em conta, este tipo de
prestação de serviços pode apresentar benefícios como: maior
cobertura geográfica; acesso a consumidores não abrangidos pelos serviços de tratamento especializado da toxicodependência; e
assistência mais imediata (inexistência de tempo de espera).
À medida que se forem desenvolvendo, os programas de tratamento da toxicodependência através da internet, estes poderão
constituir um complemento útil para os serviços de tratamento tradicionais, oferecendo novas formas de interação com consumidores de droga que necessitem de ajuda.

O maior estudo sobre a análise de águas residuais
em várias cidades é hoje divulgado

Hoje serão também divulgados os resultados do maior projeto
europeu até agora realizado no novo domínio científico da análise
de águas residuais. No âmbito deste projeto, foram analisadas

águas residuais de mais de 40 cidades (de 21 países) para investigar os hábitos de consumo de droga dos seus habitantes. As respetivas conclusões constam de um documento das Perspetivas
sobre drogas do EMCDDA dedicado a esse tema. As águas residuais provenientes de cerca de 8 milhões de pessoas foram submetidas a análises destinadas a detetar vestígios de cinco drogas
ilícitas: anfetaminas, cannabis, cocaína, ecstasy e metanfetaminas.
Os resultados proporcionam uma imagem esclarecedora dos
fluxos de drogas nas cidades envolvidas, e revela acentuadas variações regionais nos padrões de consumo. Os vestígios de cocaína, por exemplo, eram mais elevados nas cidades ocidentais e em
algumas cidades do sul, mas mais reduzidos nas cidades do norte
e do leste. Os níveis mais elevados de consumo de anfetaminas,
embora distribuídos de forma relativamente uniforme, foram registados no norte e no noroeste da Europa. O consumo de metanfetaminas, geralmente baixo e tradicionalmente concentrado na Europa Central parece estar a expandir-se. E quando se examinaram os padrões semanais de consumo de droga constatou-se
que, na maioria das cidades, os níveis de cocaína e de ecstasy
aumentavam acentuadamente ao fim de semana, enquanto que o
consumo de metanfetaminas e cannabis parecia estar distribuído
de forma mais uniforme ao longo da semana.
João Goulão, Presidente do Conselho de Administração
do EMCDDA, assinala: «Este ano, o EMCDDA revela uma variedade de novos desafios colocados pelas drogas estimulantes e
por outras substâncias. A agência analisa, em particular, os mais
recentes dados científicos no que respeita ao tratamento dos problemas relacionados com o consumo de cocaína, metanfetaminas
e cannabis. Um elemento comum neste domínio é a importância
das intervenções psicossociais, que constituem uma componente
essencial das ferramentas terapêuticas com que procuramos responder aos actuais problemas que a droga coloca».

“Cerca de 73,6 milhões
de europeus consumiram
cannabis em algum momento
da sua vida, 18,1 milhões dos
quais no último ano”
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Fórum Nacional Álcool e Saúde:

Membros do FNAS selam
compromisso com horizonte 2016

O Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte, em
Loures, habitual sede de reunião do Fórum Nacional
Álcool e Saúde, acolheu, no passado dia 8 de Maio
a oitava reunião do FNAS. O programa foi consagrado à apresentação dos compromissos submetidos e
aprovados, bem como da área de membros FNAS
do Directório do Álcool. Outro momento alto do
evento foi a assinatura oficial da carta de compromisso, que orientará o funcionamento deste Fórum
durante este segundo ciclo (2013-2016).
O programa da reunião incluiu ainda a apresentação de uma panorâmica sobre a realidade nacional
e do Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 2013-2020,
bem como da Rede de Referenciação.
Houve ainda espaço para uma dissertação sobre a
realidade internacional e para a apresentação da
Estratégia Europeia e da Estratégia Global da OMS,
bem como de projectos europeus em curso e ligados ao álcool, como o RARHA, o BISTAIRS, o
ODHIN e o EWA.
A realidade do Fórum foi o mote que precedeu a
apresentação da experiência dos Grupos de Encontro e a apresentação dos compromissos recebidos.
No final da reunião, houve ainda tempo para a definição de recomendações para o desenvolvimento
dos compromissos e para a apresentação da área
dos Membros no Directório. No final do evento, Dependências entrevistou o presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares.

Bernardino Soares, Presidente da Câmara
Municipal de Loures

Enquanto deputado, acompanhou o trabalho desenvolvido
pelo então IDT em prol da minimização dos efeitos negativos
do uso de substâncias psicoactivas. Hoje, assinou um compromisso assente no desenvolvimento de iniciativas que visam a minimização dos efeitos nocivos do uso de álcool...
Como pretende fazê-lo, tendo em conta que, no concelho
cujos desígnios políticos lidera, o álcool assume também
uma dimensão económica preponderante?
Bernardino Soares (BS) – Nós temos que ter uma noção
muito precisa que o abuso de álcool é um problema de saúde muito grave e que tem uma dimensão económica negativa face às
consequências que acarreta, desde acidentes a problemas de
saúde, passando pelo impacto na produtividade dos serviços e
das empresas. E isso não é incompatível com a existência de uma
actividade económica ligada à produção vinícola, no caso do nos-

O consumo médio de bebidas

alcoólicas tem decrescido na União
Europeia, mas a proporção de

crianças, adolescentes e jovens

adultos que evidenciam padrões de
consumo de risco e nocivos tem

aumentado nos últimos dez anos.
so concelho, que tem o seu papel muito importante e que não tem
qualquer incompatibilidade com uma política de uso moderado e
da sua adequação a hábitos de vida saudáveis. Pela parte do município, pretendemos desenvolver um processo de diagnóstico
mais profundo da situação actual para estarmos habilitados a estabelecer um plano de trabalho, quer do ponto de vista interno,
quer do ponto de vista da população em geral, no sentido de diminuir o consumo abusivo de álcool e de potenciar uma maior implantação de estilos de vida saudáveis.
Presumo que, na sua perspectiva, a economia não se sobreporá à saúde…
BS – Não vai nem precisa. Não teremos mais sucesso na actividade vinícola do que temos por haver um consumo excessivo
de álcool. Não é isso que traz mais capacidade económica aos
produtores de vinho, que apostam na qualidade e não na quantidade do consumo.

O consumo de risco e nocivo

de álcool continua a ser um dos

principais determinantes da saúde e
uma das principais causas de morte
prematura e de doenças evitáveis,
sendo responsável por 6,5% de
todos os problemas de saúde e

morte precoce na União Europeia.

Em que medida poderá o contexto de crise actual resultar
num aumento de consumos?
BS – Com certeza que resulta. Esse é um fenómeno amplamente diagnosticado em vários momentos de crise, como este, e
por isso devemos redobrar os esforços para combater o fenómeno
do consumo excessivo e do abuso de álcool. Existe efectivamente
uma ligação entre esses dois fenómenos e precisamos de trabalhar para contrariar essa evolução.
Enquanto autarca, continuará a conferir especial atenção
àquelas áreas que lhe conferiram notabilidade nas funções de deputado?
BS – Certamente que sim. E com muita atenção às áreas da
saúde e das dependências, que sempre me ocuparam bastante
na Assembleia da República. Não é por acaso que hoje estou também aqui neste Fórum, aqui sediado nas nossas instalações em
Loures, com muito agrado da nossa parte. Estamos disponíveis
para dar todo o apoio necessário para desenvolver os seus trabalhos e para que os mesmos sejam profícuos.
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Fórum Nacional Álcool e Saúde:

CGTP zela pela saúde
dos trabalhadores
mento de saúde ocupacional, que se necessário, encaminham para o
médico de trabalho enquanto elemento determinante para salvaguardar e acompanhar um problema de saúde. É neste âmbito que o projecto se desencadeia. Levantamento de situações, interacção com os
trabalhadores, alerta num sentido pedagógico e intervenção no âmbito da saúde se for caso disso.
Que população alvo pretendem atingir?
JA - O projecto está em curso desde 2001 em vários locais de
trabalho e a nossa população-alvo tem a ver com um universo à volta
dos 6 mil trabalhadores. Falamos de grandes empregadores, como
as autarquias do Seixal, Sesimbra, Palmela, Vendas Novas e Loures
que integrará o projecto ainda no decorrer deste ano, e ainda a Empresa Águas Públicas do Alentejo, para além de empresas privadas e
outras autarquias que já fizeram parte do projecto.

O que é, concretamente, o Projecto Eurídice, implementado
em Portugal pela CGTP?
José Augusto (JA) - O Eurídice é um projecto desenvolvido pela
Cooperativa Marcella em Itália, com a qual a CGTP-IN celebrou uma
parceria. Está implementado ao nível europeu, em 6 países, e tem a
particularidade da Prevenção e Intervenção nas Dependências em
Meio Laboral.
Mas sempre numa perspectiva pedagógica, encarando o álcool
como um problema para o trabalhador, protegendo-o e alertando
para os problemas que advêm do seu consumo, tal como de outras
substâncias. As nossas acções desenvolvem-se nas empresas/autarquias onde o projecto está implementado, no âmbito dos Grupo de
trabalho, envolvendo as comissões sindicais, os departamentos de
saúde ocupacional e recursos humanos das empresas e, a partir de
um protocolo que celebrámos com o SICAD, com o apoio técnico da
parte deste organismo, bem como das ARS. É nestes grupos de trabalho, tendo presente sempre o problema principal, a protecção do
trabalhador e a saúde no local de trabalho, que pretendemos intervir
e sensibilizar os trabalhadores e as organizações.
Que tipos de actividades pretendem desenvolver?
JA – O processo inicia-se através de questionários de preenchimento voluntário e sem identificação. Inquirindo o público-alvo, neste
caso os trabalhadores relativamente às preocupações e problemas
que têm, ao que sentem e a casos concretos. Numa segunda fase,
desenvolve-se uma acção pedagógica, informando e alertando para
os problemas relacionados com o álcool. Tudo isto é objecto de questionários, posteriormente tratados no âmbito dos grupos de trabalho.
Os casos específicos, sempre salvaguardando o sigilo das pessoas e
de forma voluntária, são acompanhados pelos técnicos do departa-

Em que medida poderão resultar da implementação deste
projecto interesses antagónicos entre os trabalhadores e as
entidades empregadoras?
JA - A relação de trabalho é, como todos sabemos, desigual. O
trabalhador não está num patamar idêntico ao da empresa. Está
numa posição de subordinação à entidade patronal, o que significa
que, durante o período de trabalho, se submete às suas ordens, à
sua condição disciplinar… O que estas acções nunca poderão servir
é como factor de repressão ao trabalhador. A dependência de álcool

A intervenção da CGTP na Prevenção e Intervenção nas Dependências em Meio Laboral.

“A defesa do trabalhador, a integridade do trabalhador,
os seus direitos, a sua dignidade e tudo o que afecta a sua
segurança e condição humana no exercício profissional é
para nós determinante. E vai desde o horário de trabalho ao
salário e demais condições em que o mesmo é exercido.
Também por isso aderimos ao Projecto Eurídice. Gostaríamos de atingir muito mais trabalhadores para além dos que
conseguimos através deste projecto, mas temos que alocar
os meios de acordo com a nossa disponibilidade. Tentamos
preservar toda a nossa acção em todas as vertentes dos direitos dos trabalhadores e, para atender com todas as condições como fazemos nesta e noutras áreas, temos que dispor dos meios mínimos para podermos exercer com toda a
dignidade tudo aquilo que nos propomos concretizar. Este é
um projecto que já desenvolvemos há muitos anos, tem
dado excelentes resultados em muitas empresas, gostaríamos de ir a muitos mais mas, infelizmente, não dispomos
dos meios financeiros e humanos para tal. O dinheiro da
CGTP é o dinheiro dos trabalhadores e, como tal, é sempre
empregue na defesa dos seus direitos e dignidade enquanto trabalhadores”.

tem que ser encarado sempre como uma doença. Para nós o problema é o que leva um trabalhador a refugiar-se no álcool. Entre outros,
são susceptíveis de afectar negativamente a saúde dos trabalhadores, os factores inerentes às condições de trabalho, tais como a perigosidade, horários prolongados, trabalho por turnos, ritmos excessivos, stress, frustração, falta de estímulo, baixos salários, precariedade, insegurança no emprego, comportando múltiplos factores de risco, quer físicos, quer psicossociais, interagindo e potenciando os
problemas ligados ao consumo de álcool e outras drogas.
Normalmente, a tendência é para a estigmatização do indivíduo
em si, que bebe e não devia fazê-lo. Nós afastamos essa vertente
porque nos preocupa a protecção do trabalhador e o conhecimento
das causas, que nalguns casos podem advir da relação de trabalho.
Fenómenos como a crise, a situação de insegurança no emprego e o trabalho precário poderão explicar estes tipos de
consumos?
JA - Esses e outros… Estamos a falar do álcool mas poderemos
falar de outros consumos e comportamentos, que em situações estremas levam por vezes ao suicídio. Ritmos de trabalho intensos, precariedade, exploração, desregulação do horário de trabalho, falta de
tempo para o lazer e para a família, baixos salários…, tudo isto associado tem repercussões determinantes para que as pessoas se tentem refugiar nalguns pontos, como o consumo excessivo de álcool.
Estas questões dos consumos abusivos, que colidem com a
segurança no trabalho, alguma vez fizeram parte da agenda
política sindical no sentido de as verem contempladas nos
contratos colectivos de trabalho e na negociação colectiva?
JA - Sim. Devo dizer que os sindicatos da CGTP são os que elegem mais representantes dos trabalhadores para a saúde e segurança no trabalho. Temos aliás, duas áreas muito significativas, na administração local por intervenção do STAL, o nosso Sindicato do sector
e nas Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Eléctricas, Farmacêutica,
Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas, por intervenção
da Fiequimetal a nossa Federação do sector, com um trabalho muito
expressivo nos locais de trabalho. No que diz respeito à contratação
colectiva, as regulamentações existem quanto ao direito dos trabalhadores e à protecção colectiva e individual, meios que têm também
a ver com a saúde do trabalhador. E há um factor determinante que
não podemos escamotear: a importância da saúde ocupacional e do
médico de trabalho nas empresas. Pelo que temos vindo a constatar,
há uma tentativa de fingimento de prestação de um pseudo-serviço
de saúde ocupacional, nalguns casos, camuflado por algo que não
são mais do que carrinhas ao serviço de -empresas que nada têm a
ver com a prestação de um serviço de qualidade de medicina no trabalho, limitando-se ao preenchimento de formulários e a cumprir calendário. Constata-se que as empresas têm por pretensão elaborarem regulamentos internos sobre o consumo de álcool num sentido
repressivo. Mas a sua aplicabilidade na prática é quase exclusivamente vocacionado para determinados locais de trabalho e para determinados trabalhadores, sendo raramente aplicado do topo à base,
incluindo chefias, órgãos de direcção ou administração. Também
aqui existem dois pesos e duas medidas.
Em que medida deveriam as inspecções de trabalho tutelar a
preservação desses direitos do trabalhador?
JA - A Autoridade para as Condições de trabalho tem vindo a ser
esvaziada de funções e de meios, o que limita e nalguns casos anula

A CGTP e o Fórum Nacional Álcool e Saúde

“O FNAS tem a ver com múltiplas vertentes de resposta
por parte da sociedade face a um problema, em que a componente laboral se assume como uma parte importante.
Mas reconhecemos que a parte que respeita a outras vertentes da sociedade, seja no campo da segurança rodoviária ou noutros, se afigura como uma boa oportunidade para
trocarmos conhecimentos e experiências. Nesse espaço de
diálogo aberto, a nossa postura é a da preservação da integridade do ser humano para uma vida mais saudável e com
melhores condições de vida e de trabalho. As condições
que as pessoas têm hoje para poderem viver mais anos têm
que ser encaradas enquanto factores de desenvolvimento
social e civilizacional que se traduzam numa melhoria da
sua qualidade de vida e de saúde e não para serem obrigadas a trabalhar até morrer”.

a sua capacidade de actuação e função principal. Pela nossa parte,
temos todo o interesse em que a ACT exista e veja reforçada a sua
intervenção no sentido de proteger a parte mais fraca da relação de
trabalho, que são os trabalhadores. Ou seja, fazer valer os direitos
dos trabalhadores. Não é o que acontece A título de exemplo, importa
referir que relativamente aos horários de trabalho, as entidades patronais deixaram de ter a obrigatoriedade de os entregar à inspecção
de trabalho…, acresce que, a precariedade, a fiscalização dos próprios contratos de trabalho, os ritmos de trabalho, nada disto é sujeito
a fiscalização, isto para não falar também da escassez de meios para
atender na hora às solicitações de intervenção e fiscalização.
Dispõe de indicadores relativamente a acidentes de trabalho em
que a o consumo de substâncias psicoactivas esteja presente?
JA -Existem estatísticas e ainda recentemente foram revistas as
formas de avaliação dessas questões mas é um facto que os acidentes por falta de condições de segurança no trabalho são muito superiores àqueles que advêm do consumo de álcool. Que é um problema, de facto! Mas que deve ser encarado do ponto de vista pedagógico e da recuperação com acompanhamento médico, como um problema de saúde que tem que ser tratado. Nunca na vertente
repressiva, porque essa não produz qualquer efeito positivo.
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Profissionais de saúde no Fórum Hepatite C:

Hepatite C: Já existe cura…
falta o dinheiro

Vamos curar a Hepatite C em 2014. O propósito até poderia parecer utópico, estivéssemos a falar há cerca de um ano atrás mas hoje é bem realista e serviu de mote para a realização do Fórum Hepatite C, no passado
dia 22 de Maio. O evento, que teve como chairman o Prof. Fernando Ramalho e como co-chairman o Prof. Adalberto Campos Fernandes, decorreu no Centro de Reuniões do Museu do Oriente, em Lisboa, contando
com o patrocínio científico da Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia
e da APAH - Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares.
Com o recente surgimento de novas terapêuticas assentes em fármacos que anunciam a possibilidade de cura a praticamente
todos os doentes com Hepatite C, abrem-se
novas perspectivas para milhões de pessoas que, em todo o mundo, acabavam por
encontrar no transplante do fígado a última
réstia de esperança. No entanto, outros problemas se levantam actualmente, sobretudo
nos planos económico e financeiro. Falamos
de fármacos que, face aos elevados custos
de investigação, se apresentam caros mas
igualmente numa equação que permitirá aos
estados a poupança de muitos milhões, ao
evitar casos agudos e ao permitir que estes
doentes voltem a ser pessoas produtivas.
Por outro lado, impõem-se questões às administrações hospitalares sobre a forma
como vão acomodar mais este custo nos
seus já exíguos orçamentos… E os doentes? Tem ou não direito a ser tratados com
as mais recentes inovações terapêuticas? E
nós, enquanto sociedade, temos ou não o
dever de criar as condições a quem tem a
responsabilidade de tratar estes doentes?
Estaremos ou não disponíveis para fazer
este esforço e encontrar forma de financiar
mais estes tratamentos?
Dependências marcou presença no
evento e entrevistou Fernando Ramalho e
Tato Marinho.

Fernando Ramalho

Que principais objectivos estão
subjacentes à realização deste Fórum?
Fernando Ramalho (FR) - Comecei
a tratar a Hepatite C há 26 anos, numa
altura em que as percentagens de cura
eram ínfimas relativamente a hoje em
dia. O grande salto, ao nível do tratamento é a possibilidade de curarmos
praticamente todos os doentes, algo que
se poderá prolongar entre 2014 e 2015.
Este novo fármaco, que foi aprovado no
final de semana passado apresenta a
grande vantagem de obter curas que não
conseguimos com a terapêutica actual
nos doentes mais difíceis. Temos aproximadamente 600 doentes em fim de linha
com necessidade de tratamento e é para
esses que pretendemos que sejam encontradas soluções que nos permitam
fornecer-lhes fármacos que, à partida,
são caros. O Ministério da Saúde tem

que perceber, de uma vez por todas, as
necessidades, perceber que o país gasta
anualmente 70 milhões de euros com estes doentes. Um número significativo
destes doentes tem que ser submetido a
transplante mas nem todos podem face à
diminuta existência de órgãos. E cada
doente transplantado custa cerca de 110
mil euros, isto sem envolver aqui custos
indirectos ou sociais. Por isso, este Fórum tem por objectivo discutir estes novos fármacos, colocando um enfoque
aprofundado nos aspectos económicos e
financeiros destes mesmos medicamentos. Pretendemos que daqui saiam ideias
que possam ser aproveitadas pelo Ministério porque pertence aos especialistas,
a quem tem a prática do terreno e trata
estes doentes, a possibilidade de fornecer a quem de direito, neste caso ao poder político, para poder comprar esses
fármacos. E não vermos afirmações
completamente díspares, algumas das
quais não correspondem minimamente à
realidade. É importante que se crie uma
política de entendimento entre o Ministério e os laboratórios que comercializam
estes medicamentos. Temos que ter a
noção de que estes fármacos resultam
de uma investigação muito cara. Hoje
em dia, fazer investigação é muito caro e
entende-se que estas empresas pretendam tirar rentabilidade. Agora, tem que
se chegar a um consenso e estes é muito simples: quantos mais doentes se tratarem maior é a possibilidade de os custos reduzirem. Temos o exemplo da Sida
que, em 1990, custaria perto de 90 mil
dólares por doente a cada país. A partir
dessa altura, constituíram-se movimentos de doentes e da sociedade que conduziram a que os medicamentos para a
Sida tivessem uma expansão quase universal. E a universalidade do medicamento permitiu, de facto, reduzir os custos, ao ponto de hoje em dia cada fármaco para o tratamento da Sida custar menos de 100 dólares por doente. É nesta
perspectiva que também tem que haver

alguma intervenção da área política portuguesa, europeia e a nível mundial porque, se tratarmos mais doentes, os fármacos sairão mais baratos. E repare que
dei o exemplo da Sida, que não tem
cura… No caso da Hepatite C estamos a
falar de uma doença que tem cura, um
tempo de tratamento de apenas três meses e com efeitos adversos praticamente
inexistentes.
Pelo exposto, facilmente se conclui
que será desumano adiar o acesso
às novas terapêuticas…
FR - É desumano por uma razão muito
simples. Enquanto responsável pela Unidade de Hepatologia do Hospital Santa
Maria, tenho doentes com necessidades
urgentíssimas de se tratarem, sob pena de
desenvolverem um cancro no fígado nos
próximos seis meses e de terem a necessidade de um transplante. É urgente que
se libertem verbas para que esses doentes
mais urgentes possam ser tratados.
Se é verdade que não se deve descriminalizar no acesso à saúde e às
melhores práticas existentes, no
caso dos milhares de portugueses
que combateram no Ultramar poderemos falar numa responsabilidade
acrescida por parte do país…
FR - Esses são vítimas de uma guerra.
Tenho lutado para que os ex combatentes
da Guerra do Ultramar possam ser tratados. Estamos a falar de pessoas com 70
anos, que estão afectados com esta doença e que não sabem que a têm porque é
assintomática. Por isso, vão um dia destes
aparecer com uma complicação. Lutaram
por este país, que tem a obrigação de fazer algo por eles. Devemos dizer-lhes para
fazerem análises e tratá-los porque há
uma dívida que temos para com eles.

Que consequências representa esta
doença para os familiares dos infectados?
FR - São difíceis e complexas. Para
aqueles que têm cirrose hepática, que desenvolvem o cancro e que têm necessidade de ser transplantados é um drama social. Eu vivo quase diariamente o drama
destas famílias, destes doentes e das pessoas próximas dos doentes, que sofrem
ainda o impacto do medo da transmissão.
Estes novos medicamentos curam e esse
medo desaparece! Temos uma nova pessoa para ser liberta para a sociedade.

Tato Marinho

“1.600 pessoas
têm necessidade
de tratamento a
muito curto prazo
dado o risco real
de evolução para
cirrose, carcinoma
hepatocelular,
transplante ou morte”
“Se o Infarmed der
os numeros, faça as
contas a 35%, para
calcular o número de
cirrose”

Como sabe, com o aparecimento de novas terapêuticas que anunciam resultados próximos de 100% poderemos estar a falar da cura desta doença. Abrem-se
realmente novas perspectivas para a vida destes doentes a nível mundial.
No entanto, a introdução destas novas moléculas levantam outros problemas:
Para o médico o dever ético de tratar sempre e da melhor forma os seus doentes,
disponibilizando-lhe as melhores terapêuticas e as mais seguras.
Para as Administrações Hospitalares a forma como vão acomodar mais este
custo nos seus já exíguos orçamentos?
E os doentes? Tem ou não direito a ser tratados com as mais recentes inovações terapêuticas?
E nós enquanto sociedade? Temos ou não o dever de criar as condições a
quem tem a responsabilidade de tratar estes doentes? Estamos ou não disponíveis para fazer este esforço e encontrar a forma de financiar mais estes tratamentos?

Fala-se hoje numa nova áurea no tratamento da Hepatite C, adiantando-se
mesmo a possibilidade de cura. Como
surge e o que representa, em concreto,
essa nova áurea?
Tato Marinho (TM) - A cura já existe
há mais de 20 anos… Mas passámos de
uma percentagem de 6% para os actuais
95%. Mas a ideia de cura já existia… Tivemos, há 20 e poucos anos, doentes
que fizeram os primeiros tratamentos, tiveram sorte e estão curados. E é uma
cura definitiva, mesmo em doentes já
com cirrose há uma paragem de evolução da doença na grande maioria dos casos.
A que tipos de doentes poderá ser prescrito esse novo tratamento?
TM – A Associação Europeia para o Estudo do Fígado e a Organização Mundial de
Saúde definiram agora algo que entendo que
já se devia ter feito há muito tempo: quem
tem o vírus, independentemente do grau de
fibrose, deve ser tratado com tentativa de
curar a sua doença.. e de forma definitiva.
Houve uma fase em que alguns entendiam
que, entre quem tinha o vírus, só quem tivesse as aminotransferases elevadas devia ser
tratado. Alguns doentes destes, ainda que
com fibrose ligeira, vieram a desenvolver
mais tarde, formas mais graves como seja a
cirrose. Portanto, a ideia actual é quem tem o
vírus é para tratar, se bem com que prioridades diferentes.
Valerá a pena continuar a “adiar” essa
cura?
TM – Pessoalmente, entendo que não.
Há doentes que não são urgentes mas a
médio prazo devem ser tratados. É uma
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doença contagiosa. Pode ser transmitida
ao parceiro sexual. Por outro lado há alguns com doenças menos graves na fase
inicial que evoluem que poderão evoluir de
forma mais rápida em poucos anos.
Apesar de se tratar de uma doença
silenciosa, existem dados que permitam avaliar a quantidade de doentes
que necessitam urgentemente deste
novo medicamento?
TM – Sim, o Infarmed está a fazer um
inquérito aos hospitais que seguem estes
doentes… Ainda não há dados definitivos,
mas temos de certo alguns milhares de
doentes com cirrose. O conhecimento da
realidade nacional vai permitir abordar melhor os portugueses que têm este problema. Não queria ser eu a divulgar os núme-

“Em Portugal cerca de
35-40% dos doentes
apresentam cirrose.
Estima-se que 1000
mortes por ano estão
associadas à infecção
por VHC”
“A infecção pelo VHC
é curável e a sua
terapêutica é finita”

ros, se o Infarmed autorizar tudo bem. Cerca de 35% do pool global tem já cirrose.
Esses números reflectem os casos de
doentes toxicodependentes, nomeadamente os que são ou foram seguidos nos CRI e actuais ET?
TM – Sugeri ao Infarmed que o fizesse,
nos CRI, nas prisões… Não é apenas nos
hospitais que temos pessoas a necessitar
deste tipo de tratamento.
Defende que o Ministério da Saú-

de deve avançar rapidamente com a
comparticipação deste medicamento?
TM – O Estado tem que fazer negociações com a indústria. Sim, deve avançar
com a comparticipação, mas não a qualquer preço. Sei que é muito caro e, na Hepatologia, não estamos habituados a estes
preços. Existem outras áreas da medicina,
como o VIH, os transplantes, a oncologia
ou a hemodiálise em que estes valores são
gastos sem se questionar mas, na Hepatologia e nesta doença é uma novidade. Agora, assumindo a estimativa deste número
de doentes, é óbvio que os preços irão baixar. Têm é que se sentar todos à mesma
mesa e não adiar… Neste momento, existem dificuldades relacionadas com o preço
mas nem toda a gente precisa deste medi-

Uma questão de tempo porque a cura está a chegar às pessoas que têm hepatite C

“Só podemos estar muito contentes. Vemos quem é responsável por seguir
estes doentes algo desiludido face às interrogações do Governo relativamente
aos gastos que se terão que alocar para as doenças do fígado. Acima de tudo, entendo que só temos que nos sentir muito felizes porque estamos a conseguir a
cura de mais de 90 por cento das pessoas que sofrem e podem morrer por causa
da hepatite C. Ainda bem que a medicina conseguiu chegar aqui. É óbvio que estamos perante algo novo, os políticos ainda não estarão convencidos da evidência científica… Há quem diga que os cientistas demoram 10 anos a convencer os
políticos… Nós já andamos há 15 anos a lutar pelos direitos dos nossos doentes
do fígado de uma forma mais activa e sinto que a vitória está a chegar… É uma
questão de tempo e confesso que estou muito optimista”.

camento. E há novos a aparecer. Vão haver pelo menos cinco novos medicamentos, o que também contribuirá para uma redução do preço…
Acredita num acordo entre a indústria farmacêutica e o Estado?
TM – Sim, claro. Tem que acontecer.
Se noutros países acontece… Estas questões não são só um problema português,
mas europeu e mundial.
Em que medida a família também é
afectada?
TM - É efectivamente uma doença que
afecta a família. Há dias dizia que, com os
novos medicamentos, a minha equipa do
Hospital Santa Maria curou 16 pessoas.
Mas, na verdade, curou muito mais. Curou
16 famílias! A pessoa deixa de transmitir
aos filhos, ao parceiro sexual, desaparece
o espectro mental da possibilidade de a
doença evoluir para cancro…
Esta é uma doença fundamentalmente originada pelo abuso de álcool?
TM – O álcool agrava. Quem tem Hepatite C e bebe demais agrava a doença.
São dois factores de risco de cirrose e cancro do fígado, que se potenciam.
Estará o médico de família preparado para diagnosticar e perceber esta
doença?
TM – A maioria não porque também
não existe uma formação adequada. Como
a Hepatologia é uma ciência que tem evoluído rapidamente, as faculdades de medicina não fazem a formação adequada nesta área. Mas é uma questão de tempo e começamos a trabalhar nisso. Penso que deveria fazer parte de uma estratégia
nacional. As doenças do fígado no seu
conjunto são a sétima causa de morte em
Portugal e na Europa de acordo com o Eurostat.

Testemunho - Nome Fictício: Graziete

Em 1980, grávida do meu terceiro filho e com um historial de anemia desde os
11 anos, fui internada 5 vezes para levar transfusões de sangue. Foram 3 antes do
parto e 2 logo a seguir.
À terceira, estive muito doente, tendo me sido dito que fiz rejeição.
O tempo passou e 10 anos depois, voltei a sentir me muito mal, com comichão
e manchas no corpo todo, vermelhidão calor, inchaço e dores nas pernas. O médico mandou fazer análises e apareceu hepatite( não a e não b)
Fui à médica de família, que desvalorizou totalmente o caso e me perguntou
como tinha apanhado uma doença sexualmente transmissível, o que provocou
discussões com o pai dos meus filhos, de quem me encontro divorciada.
A vida continuou e eu sempre muito doente e cansada, o que era atribuído à
anemia.
Quando aos 48 anos, entrei na menopausa, deixei de ter anemia e ganhei uma
vitalidade e energia que até aí desconhecia.
Em 2009, enjoava com frequência, tinha vômitos e a barriga muito inchada.
Fui consultar a minha ginecologista e queixei me da barriga volumosa, que
nunca tinha tido.
Mandou me fazer análises e apareceu hepatite, mas desta vez, já lhe chamaram hepatite c.
Comecei a pesquisar na net e fiquei assustada.
Fui à consulta da especialidade no Pedro Hispano e saí de lá em pânico. O médico explicou me o tratamento e os seus efeitos e queria que fizesse o tratamento
de imediato, porque a partir dos 60 anos se recusava a fazer ( eu tinha 58).
Mudei de médico e de hospital. No S. João, encontrei bons médicos e iniciei o
tratamento em setembro de 2011 ( interferon+ ribavirina). Genotipo 3 baixa carga
viral. Negativei ao fim de 15 dias, sendo considerada uma boa respondedora.
Em Dezembro tive de suspender o tratamento ( 3 meses incompletos) porque
estava com uma anemia em ultimo grave que punha em risco a minha vida.
Seis meses depois, novas análises e o vírus continuava. Tanto sacrifício para
nada!
A partir daí faço exames de 6 em 6 meses e recuso me a repetir o tratamento,
porque o considero de uma agressividade brutal e sem garantias de cura.
Espero, enquanto puder, pelos novos medicamentos, porque sei que não vou
aguentar um 2 o tratamento. Fiquei muito abalada física e psicologicamente. Ainda tenho, frequentes lapsos de memória, falta de concentração, depressões e
quase não tenho cabelo.
Trabalhei dos 18 aos 53 anos, sempre descontei e agora cortam me na reforma,
privam me dos subsídios e mesmo assim, não há dinheiro para medicamentos?
Sinto me revoltada por mim e por tantos que passaram e passam pelo mesmo.

“O número anual

de casos de cirrose

compensada, cirrose
descompensada,
carcinoma

hepatocelular e mortes
deverão aumentar

45%, 100%, 80%, e 90%
respectivamente, antes
de 2030”

“Estima-se que seja

necessário tratar cerca
de 1600 doentes em

2014 e 2015, 3300 em
2016 e 2017, e 8200 a
partir de 2018”

“É possível salvar
muitas vidas e

reduzir os números
de carcinoma

hepatocelular e cirrose
descompensada em
mais de 80%”

“A dotação orçamental
disponibilizada pelo
Ministério da Saúde

para a hepatite C não
está em linha com

a dimensão real do
problema”
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Associação Portuguesa de Adictologia:

“Portugal tem 30 anos
de experiência acumulada na
intervenção da toxicodependência
que não pode perder”

A Associação Portuguesa de Adictologia – Associação Portuguesa para o Estudo das Drogas e das Dependências (APEDD), em simultâneo com o processo
eleitoral para os seus corpos sociais 2014-2017, que
decorreu no passado dia 17 de Maio de 2014 em Lisboa, realizou uma sessão pública sobre “A evolução
das políticas públicas sobre adições e organização de
serviços”, sendo convidado para dinamizar a sessão o
médico psiquiatra Nuno Miguel, que teve um papel
preponderante na definição e organização dos serviços ligados às dependências em Portugal.

A APEDD entendeu que seria pertinente um debate sobre
esta temática tendo em consideração a evolução do fenómeno,
as boas práticas, os benefícios para a comunidade e a actual
indefinição que paira sobre esta área desde 2011 na sequência
da extinção do IDT, IP.
Relembremos que o IDT, IP foi extinto em 2011, o Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 2013-2020 aguarda, desde 2013 a aprovação do
governo, e os serviços com intervenção no terreno aguardam o
relatório final do grupo de trabalho criado pelo despacho do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, Fernando
Leal da Costa, de 27 de Fevereiro de 2014.

A sessão iniciou com uma perspectiva histórica da criação
destes serviços salientando pontos importantes:
Em Portugal, a área da toxicodependência era praticamente desconhecida e foi, progressivamente, passando por várias
tentativas de soluções diferentes, até se estruturar uma resposta coerente e eficaz.
Esta resposta compreendia um serviço vertical de prevenção e tratamento, sediado no Ministério da Saúde, e uma outra
instituição, sob tutela da Presidência do Conselho de Ministros,
com a função de permitir a implicação de outros Ministérios
(Educação, Juventude, Justiça, Segurança Social, Administração Interna, Defesa), coordenar essa intervenção dos vários
Ministérios e mobilizar a sociedade civil.
Foi a procura exigente duma articulação, entre a prática interventiva junto da população toxicodependente e o enquadramento de âmbito interministerial, que permitiu a definição de
políticas globais e coerentes, a sua monitorização e a avaliação
a nível nacional. Esta articulação teve inicialmente expressão
institucional numa comissão interministerial e mais tarde no
IDT.
A existência de um serviço vertical permitiu a fácil partilha e
acumulação de conhecimento essencial face a um fenómeno
novo (em que o conhecimento científico e as práticas consolidadas eram deficientes) e em constante mudança exigindo uma
actualização permanente. Permitiu ainda uma coerência de actuação em todo o país na prevenção, no tratamento e na atitude
social em relação ao problema.
As estruturas com intervenção no terreno foram conceptualizadas de acordo com as necessidades dos doentes que procuravam ajuda. Daí ter sido montada uma estrutura de tratamento com unidades em todo país, pelo menos uma por cada
distrito, podendo existir mais unidades de acordo com as necessidades que iam surgindo.
Este contexto, a partir duma perspectiva interdisciplinar,
possibilitou, por um lado, um conhecimento profundo, actualizado e dinâmico do fenómeno, aberto a novas ideias, permanentemente discutido nos serviços e com os parceiros, e por
outro lado, possibilitou a progressiva consolidação de práticas
coerentes, coesas e flexíveis.
A toxicodependência é uma complexa perturbação neurobiológica, mental e social. Ao falarmos de tratamentos são múltiplas as intervenções a realizar e daí a necessidade de uma
equipa especializada e multidisciplinar.

Equipa com formação permanente nesta área, que possa
dar resposta imediata às solicitações que lhe são pedidas e que
reconhece a importância de tratar todas as vertentes ligadas às
adições.
O modelo de intervenção deixou de estar centrado na intervenção médica para passar a ser multidisciplinar, com intervenção de médico, psicólogo, enfermeiro, técnico serviço social, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, técnicos psicossociais.
A existência deste diálogo e formação conjunta, dos profissionais que trabalhavam nesta área, levou a que fossem estabelecidos procedimentos comuns para os serviços, o que permitiu termos um conhecimento de como cada serviço intervém
nesta área.
Esta rede pública foi complementada com uma rede privada
de comunidades terapêuticas, criada com a mobilização da sociedade civil, com quem foram convencionadas camas para internamentos prolongados. Foram convencionadas também unidades de internamento de desabituação.
As mudanças ocorridas no fenómeno da toxicodependência
levaram à implementação de políticas de redução de riscos e
minimização de danos, com implicação da sociedade civil, com
resultados muito positivos e à necessidade de implementar um
modelo de intervenção em reinserção.
A existência de uma instituição de coordenação interministerial sediada na presidência do Conselho de Ministros permitiu, com o suporte institucional, que muitas destas actividades
pudessem existir – comunidades, troca de seringas, programas
de baixo limiar, por exemplo.
E ainda permitiu o trabalho interministerial para a criação de
respostas dos outros ministérios, Viva a Escola, Vida Emprego,
Formação Profissional de toxicodependentes, Programas de tratamento de reclusos toxicodependentes, são alguns exemplos.
A APEDD lembra que Portugal tem uma experiência acumulada de mais de três décadas em matéria de intervenção em
toxicodependências, com reconhecimento internacional, com
profissionais qualificados e com experiência demonstrada através dos resultados actualmente reconhecidos como positivos,
que não pode perder.
Este saber fazer de muitos anos, que constitui um património técnico/profissional e científico, desde sempre colocado ao
serviço da comunidade, a par da criação de uma rede articulada através de valências e serviços com organização nacional,
são os elementos indispensáveis de uma resposta aos comportamentos aditivos, por isso parte integrante de uma política que
entendemos dever ter continuidade.
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Parece-nos ser altura de reflectir sobre as consequências
que tem tido o desaparecimento do serviço vertical, com a integração nas ARS, e sobre a perda da interministerialidade de actuação com a colocação do IDT (e depois SICAD) no Ministério
da Saúde.
Mesmo mantendo a integração na ARS que medidas podem ser tomadas para assegurar quer a coordenação dentro de
cada ARS quer a nível nacional?
Faz sentido voltar a discutir-se se a coordenação da área
dos comportamentos aditivos e das dependências deve voltar à
Presidência do Conselho de Ministros. Há vantagens, uma vez
que facilitava o diálogo entre ministérios originando respostas
melhores e mais rápidas
É importante que mesmo no seio das estruturas das ARS
não se abandone a especificidade das intervenções em comportamentos aditivos, promovendo a articulação com os Cuidados de Saúde Primários ao mesmo tempo que estabelece no
âmbito da psiquiatria e saúde mental uma resposta diferenciada assumindo-se desta forma como um sistema alargado de
prestação de cuidados.
Em face do exposto a APEDD manifesta mais uma vez a
sua apreensão face à demora na definição de linhas orientadoras na área das adições.
Por último, a APEDD vai solicitar uma audiência ao grupo
de trabalho criado pelo despacho de 27 de Fevereiro, afirmando desde já a sua completa disponibilidade para participar activamente nas respostas a dar aos complexos problemas das
adições.
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CRI Porto Oriental:

CRI Porto Oriental evoca o
passado para preparar o futuro

O propósito foi a celebração dos 20 anos de trajecto
de uma equipa de tratamento sediada no município de
Gondomar. Mais do que tratar, uma equipa que, nos
últimos anos, soube integrar respostas fundamentais
como a prevenção, a redução de riscos e minimização
de danos e a reinserção… Duas décadas de especialização, de celebração de parcerias com diversos organismos da sociedade civil, de contactos com a realidade de um território com especificidades que justificaram a continuidade de uma resposta integrada e
partilhada. O II Encontro do CRI Porto Oriental, realizado nos dias 15 e 16 de Maio de 2014, promovido pelo
DICAD/CRI Porto Oriental, com a designação “Evocar
o passado, preparando o futuro: 20 anos a cuidar”,
não serviu apenas para assegurar respostas acerca
do futuro de um dispositivo internacionalmente reconhecido… Mas também, serviu para assegurar o reconhecimento do responsável máximo da ARS Norte,
que prometeu “lutar” pela sua continuidade, a bem da
saúde pública.
Neste Encontro, que ultrapassou largamente a já de si significativa capacidade de lotação do Auditório Municipal de Gondomar, reflectiu-se e partilhou-se com as várias redes sociais abrangidas territorialmente por esta Unidade de Intervenção Local do
DICAD, as práticas profissionais e os projectos sociais dinamizados nas diferentes áreas de intervenção (Prevenção, Tratamento,
Reinserção Social e Redução de Riscos e Minimização de Danos)
no campo das dependências e comportamentos aditivos, abrangendo ainda os restantes profissionais que integram a ARS Norte.
Dependências entrevistou Jorge Barbosa, coordenador do
CRI Porto Oriental, e Carlos Vasconcelos, assistente graduado sénior de psiquiatria.

“As mudanças não podem

significar o desmantelamento de
uma organização que, até aqui,
funcionou bem”

Jorge Barbosa, coordenador do CRI Porto Oriental

Que objectivos mediaram a organização deste II Encontro
do CRI Porto Oriental?
Jorge Barbosa (JB) – Este encontro teve dois objectivos essenciais. O primeiro, relacionado com a partilha e a reflexão sobre as
práticas no domínio dos comportamentos aditivos e as dependências. Pretendemos com este evento partilhar as nossas experiências
e dúvidas, nesta matéria, junto dos nossos parceiros, em particular as
estruturas que compõem as nove redes sociais abrangidas pelo CRI
Porto Oriental. O segundo objetivo do encontro centra-se na comemoração de uma trajectória de 20 anos de implementação da Equipa
de Tratamento de Gondomar. Com este evento pretendemos igualmente respeitar e reforçar a identidade desta equipa e também de
um trabalho que foi desenvolvido durante duas décadas e se assume
como um projecto de descentralização e de proximidade que serve
uma população muitas vezes fora de alcance dos serviços de saúde
da rede assistencial pública.
A que critérios obedeceu a definição dos temas a abordar
neste encontro?
JB – Os temas reflectem as novas preocupações em torno
dos comportamentos aditivos, sobretudo o consumo de novas

Afectação de recursos

“No que concerne a recursos físicos, falta a concretização
das obras na ET Porto Oriental, um projecto que aguardamos
já há algum tempo… Esperemos que até final do Verão se iniciem as tão desejadas obras de requalificação. Em termos de
recursos humanos, temos lacunas ao nível da enfermagem e
ao nível médico, que são as mais preocupantes neste período
e que poderão comprometer o futuro em termos de intervenção, sobretudo ao nível dos programas de substituição opiácea. No entanto, acrescentamos que o Conselho Diretivo da
ARS Norte está muito atento a estes problemas e a tentar resolvê-los de forma atempada e eficiente”.

“Sentimos a responsabilidade de

auxiliar todos aqueles que apelam
à nossa colaboração, ajudandoos no domínio da intervenção

comunitária, através da cultura da
participação e da partilha”

substâncias psicoactivas e novos grupos da população afectados por este problema. Estamos atualmente muito direcionados
para a implementação e dinamização de consultas de jovens e
em simultâneo a apostar na consulta das novas dependências
e na promoção de respostas ao nível dos comportamentos aditivos, sobretudo no que concerne ao jogo patológico.

Ainda esta semana, a equipa de Dependências acompanhou o trabalho desenvolvido pela Caritas de Vila
Real e constatou que o CRI Porto Oriental presta apoios
que ultrapassam o seu âmbito territorial em termos formais…
JB – O CRI Porto Oriental é uma unidade de intervenção local
da DICAD da ARS Norte. E no âmbito da DICAD, trabalhamos em
conjunto e comungamos os mesmos problemas, assumindo um
compromisso de parceria interna. Sentimos a responsabilidade de
auxiliar todos aqueles que apelam à nossa colaboração, ajudando
-os no domínio da intervenção comunitária, através da cultura da
participação e da partilha.

Carlos Vasconcelos

São preocupações reflectidas do terreno?
JB – São preocupações que reflectem já a procura dos nossos serviços. Entidades públicas, entidades particulares de solidariedade social, agrupamentos de escolas e as próprias famílias fazem-nos sentir essas preocupações. E, encaminham-nos doentes
com estas novas patologias.
Volvidos dois anos de mais uma alteração orgânica
que resultou na integração dos CRI nas ARS, o que
fica?
JB – Fica um património humano que tem vindo a intervir com
conhecimento e experiência profissional nesta área ao longo de
30 anos, que é respeitado e valorizado pelos parceiros sociais.
Basta lembrar que somos reconhecidos internacionalmente pela
excelência do trabalho feito no domínio dos comportamentos aditivos e das dependências. Por isso, resgatar essa experiência e
prepararmo-nos para o futuro, adaptando-nos aos novos perfis de
consumidores e novos padrões de consumo, são os nossos desafios futuros.
A integração na ARS do Norte trouxe resultados positivos
ao nível da intervenção?
JB – Sim. Ganhámos em termos de proximidade, através do
apoio disponibilizado às Consultas Descentralizadas. Isto tem-se
refletido em termos de ganhos em saúde para as populações que
residem na periferia.

O que significa evocar um passado de 20 anos a cuidar,
preparando o futuro, o tema da sua conferência?
Carlos Vasconcelos (CV) – Em alguns momentos da vida,
sentimos a necessidade de realizar sínteses do que estivemos a
fazer. Quando se trata de 20 anos, é uma história comprida, que
se confunde um pouco com a história da instituição de que fazemos parte. Este momento é particularmente importante porque estamos a pensar no futuro e estamos preocupados porque não sabemos como as coisas irão funcionar. Daí que seja o momento
para fazer um balanço e lançar alguns avisos à navegação em termos evolutivos e do impacto na situação clínica destas dezenas
de milhares de doentes que seguimos.
Parece-lhe razoável proceder a mais alterações orgânicas,
estruturais e políticas numa área que contribuiu ao longo
dos últimos anos para o reconhecimento internacional do
país?
CV – Temos que nos adaptar constantemente às mudanças.
Mas essas terão que ter uma intenção positiva, de melhoria e
aperfeiçoamento. Quando as mudanças poderão significar o desmantelamento de uma organização que, até aqui, funcionou bem,
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“Temos de respeitar o conhecimento

“As novas drogas são uma grande

de 30 anos nesta área”

estamos muito preparados”

e o património humano de mais

é preocupante. Agora, as mudanças não encerram um mal em si
mesmas. Podem até ser um bem necessário…
Mas parece-lhe que estamos a correr esse risco de
desmantelamento de um dispositivo especializado de assistência ao dependente?
CV – É um risco que estamos a sentir neste momento, tendo
em conta todas as perspectivas actuais que existem.
Pelo que temos assistido neste encontro, nota-se uma
preocupação de adaptação dos técnicos a novos públicos
e perfis de consumo… Pelos ecos que tem sentido a partir
do terreno, que alterações tem constatado ao longo dos
últimos anos?
CV – As coisas mudaram um pouco… O mais significativo
foi a presença do álcool e dos dependentes de álcool nas nossas consultas. Podemos afirmar que 50 por cento das novas
admissões são dependentes de álcool, o que nos obrigou a
adaptar os nossos processos e formas de trabalhar. As novas
drogas preocupam-nos e sinto que não estamos muito preparados. Aparecem-nos pontualmente, não correspondendo a um
quadro de dependência física como sucede com a heroína ou

preocupação para as quais não

do álcool, e obrigam-nos a pensar melhor sobre como devemos
intervir. Obviamente, algumas formas de comercialização destas drogas foram controladas, como sucedeu com as smart
shops, mas temos um vasto conjunto que continua disponível e
produz danos bastante intensos nos nossos utentes. Relativamente a estas, faltam-nos conhecimentos e planeamento de
trabalho. Temos que reunir e trocar experiências, falar em conjunto… Independentemente das mudanças que venham a
acontecer, o acento tónico tem que ser feito na formação. Mesmo nós, que nos dedicamos há muitos anos a esta área, precisamos de aprofundar o estudo das novas drogas psicoativas.
Francamente, não estou a ver gente nova a entrar nas instituições que intervêm na área dos comportamentos aditivos e dependências. Precisamos de trazer gente nova e de a formar. Se
assegurarmos a oferta formativa, qualquer alteração orgânica
ou política que venha a acontecer será menos grave… O problema é colocar no terreno pessoas que não estão minimamente preparadas para lidarem com esta realidade.

“50 % das novas admissões são
dependentes de álcool”

Caras colegas e caros colegas
É um facto que a idade das pessoas que procuram as consultas
de dependências tem vindo a aumentar paulatinamente ao
longo dos últimos anos.
Acreditamos que fatores como a inclusão de doentes alcoólicos, o prolongamento dos tratamentos com agonistas opióides
e as crescentes recaídas possam influenciar esta tendência.
No entanto, independentemente das razões, a realidade está
diante dos nossos olhos: os nossos utentes estão mais velhos e
isso acarreta diferenças a nível biológico, mental e relacional
e, em consequência, nós temos de aprender a lidar com esta
nova situação.
Face a isto considerámos estar na altura de refletir sobre a
questão. Assim sendo procurámos um painel de individualidades
que pudessem não só informar-nos acerca das várias facetas
do fenómeno como promover a partilha de experiências e o
debate entre nós.
É deste modo que venho convidar-vos a estar presentes no
nosso Encontro das Taipas, no próximo mês de novembro.
Creiam que serão bem-vindos e que é com grande alegria que
promovemos mais este momento de convívio e de partilha de
saberes.
Ficamos a aguardar pela vossa visita.
Pela comissão organizadora do XXVII Encontro das Taipas
António Costa

Programa provisório
Dia 1
09:30h – 10:00h – Sessão de abertura
10:00h – 11:00h – Consumo de substâncias e
envelhecimento
11:00h – Intervalo
11:30h – 13:00h – Saúde mental e física no
envelhecimento dos toxicodependentes
13:00h – Intervalo para almoço
14:30h – 16:00h – A evolução das relações
intergeracionais na população
toxicodependente
16:00h – Intervalo
16:30h – 17:30h – Velhas dependências – novos rostos
17:30h – Encerramento dos trabalhos do dia
Dia 2
09:30h – 11:00h – O envelhecimento psicossocial
11:00h - Intervalo
11:30h – 13:00h – O imaginário criativo e as drogas, ao
longo da vida
13:00h – Intervalo para almoço
14:30h – 16:00h – O cansaço também nos toca?
16:00h – Sessão de encerramento
16:30h – Encerramento dos trabalhos do dia
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CRI Vila Real:

Caritas Diocesana de Vila Real
com novos projectos na redução
de riscos e na reinserção

Dando prossecução a um trabalho social e de saúde que aposta essencialmente na proximidade e na
promoção do bem-estar dos indivíduos e das famílias, a Caritas Diocesana de Vila Real iniciou no passado mês de Março dois novos projectos na área
das dependências. Os territórios são os municípios
de Vila Real e de Valpaços.
O primeiro passo para a definição dos territórios,
considerados lacunares e prioritários em termos de
intervenção nestes eixos foi a realização de um
diagnóstico, no âmbito do PORI, o que originou o
lançamento de um concurso público por parte do SICAD.
A Caritas Diocesana de Vila Real é a entidade promotora do projecto, que envolve a Administração
Regional de Saúde do Norte, através do CRI de Vila
Real, e conta com um financiamento de 250 mil euros.
Hélder Afonso, responsável pela área social e pelos
projectos relacionados com a área das dependências desta instituição de solidariedade social, explica, em entrevista a Dependências, que o projeto se
desenvolverá em dois eixos: o “Mais próximo de ti”,
que aposta na redução de riscos e minimização de
danos, e o “Espaço Humanus”, que visa promover a
reinserção.

Em que consistem os dois projectos recentemente implementados, após concurso público, pela Caritas de Vila
Real, nos eixos da redução de riscos e da reinserção?
Hélder Afonso (HA) - Estes dois projectos resultam de um
concurso lançado pelo SICAD. No âmbito do PORI, foi feito um
diagnóstico, a partir do qual se concluiu que Vila Real era um território prioritário, ao que se somou posteriormente o território de
Valpaços. Os dois projectos visam intervenções nos eixos da reinserção e da redução de riscos e minimização de danos. Este último está a ser implementado por nós em parceria com o CRI, e irá
resultar no acompanhamento prestado pela equipa da Caritas ao
nível do programa de baixo limiar de exigência.
Presumo que através de uma equipa de rua…
HA - Sim, através de uma equipa de rua, que intervém nos
dois territórios que mencionei. Nós já tínhamos uma equipa de intervenção directa, financiada pela Segurança Social, e face a essa

3800 famílias apoiadas anualmente pela Caritas, só em Vila Real…

“A Caritas de Vila Real apoia, anualmente, cerca de 3800 famílias em toda a diocese, o equivalente ao distrito. Estamos a
falar de apoio social. No que concerne ao RSI, acompanhamos
600 famílias só no concelho de Vila Real… Se a Caritas, que dá
uma resposta social da Igreja Católica, não estivesse no terreno, a exemplo do que sucede com outras instituições católicas
que substituem o papel social do Estado, não sei o que seria de
muitas famílias portuguesas… Nós pagamos rendas, água, luz,
gás, creche, tratamentos de saúde. Paralelamente, fazemos
atendimento social e intervimos, com estes vários projectos,
nas áreas das dependências. Acabamos por criar respostas
unidas por um propósito: proporcionar bem-estar às famílias.
Claro que a crise veio complicar, ao mesmo tempo que pôs a
nu a fragilidade de muitas populações e do tecido social português ”, mas também deu oportunidade às instituições de demonstrar a capacidade de estarem à altura dos desafios.
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Equipa de intervenção directa

A Equipa de Intervenção Directa do Projecto Homem de Vila Real é uma unidade de intervenção directa junto de populações toxicodependentes, das suas famílias e, de uma forma geral, junto das comunidades afectadas pelo fenómeno
da toxicodependência.
Tem como objectivos principais o fomento da integração dos toxicodependentes em processos de recuperação, tratamento e reinserção social, através do desenvolvimento de acções articuladas de sensibilização, orientação e encaminhamento.
Esta equipa intervém ainda ao nível da despistagem de situações de risco em jovens consumidores experimentais,
ocasionais e habituais; da sensibilização da população toxicodependente para a mudança de comportamento e para o
abandono de condutas aditivas; da motivação/sensibilização para o tratamento e construção de um projecto de vida livre de drogas e álcool; do envolvimento dos indivíduos como protagonistas no seu processo de mudança; da indução
da família numa dinâmica de mudança, em que desapareça a expressão “ele tem um problema” e se chegue a verbalizar
“aqui existe um problema”; São ainda objectivos da Equipa de Intervenção Directa facilitar a inter-relação e comunicação entre os membros da família; reorganizar a estrutura familiar, ou seja, ajudar a que cada membro assuma o seu papel; envolver as famílias como suporte de referência e apoio no processo de ajuda às situações de disfunção e relacionamento; envolver a comunidade no processo dinâmico e interactivo tendo em vista a prevenção primária e secundária,
o apoio e a resolução de problemas originados pelo fenómeno da toxicodependência; informar esta população alvo do
problema das doenças infecto-contagiosas e o seu modo de contágio; e procurar e encontrar os meios que visam a reinserção social e profissional desta população alvo.
experiência que, aliás comunga uma tradição de trabalho em
rede, assumimos esse desígnio e criámos uma equipa de rua que
cobre o concelho de Vila Real e o de Valpaços. O grande objectivo
desta equipa é promover meios de proximidade aos utentes que,
por outra via, não viriam às estruturas de apoio e de saúde.
Afirmou que essa equipa implementa um programa de baixo limiar… Distribui metadona?
HA - Vamos distribuir metadona em baixo limiar de exigência.
Para já, estamos a fazer um levantamento para sabermos quantas
pessoas estão nesta situação mas o nosso objetivo é distribuirmos metadona em ambulatório, através da equipa de rua, tal e
qual como sucede, por exemplo, no CRI Porto Oriental que recentemente visitei.

“Promover meios de proximidade
aos utentes que, por outra via,

não viriam às estruturas de apoio
e de saúde”

O público-alvo desta unidade móvel resume-se aos consumidores de rua, os tradicionais utilizadores de heroína,
ou também intervirá noutros contextos, nomeadamente
os de lazer e festivos?
HA - Sim, também é nosso intuito que esteja disponível para
fazer acções de sensibilização e de educação, nomeadamente na
semana académica e em outros eventos festivos, bem como nas
escolas, na universidade ou em públicos específicos onde sejamos chamados. Por um lado, vamos ao terreno, junto dos utentes,
mas também pretendemos prevenir que os nossos potenciais
utentes sofram danos. Actuar na noite de Vila Real é um dos nossos grandes objectivos. Junto de bares e discotecas, tentaremos
promover acções de prevenção e de sensibilização.
Como é constituída esta equipa de rua?
HA - A equipa de rua é constituída por um técnico de serviço
social, um enfermeiro, um psicólogo e um terapeuta. Por sua vez,
no eixo da reinserção, a Caritas pretende criar espaços, na estrutura onde estamos sediados, onde periodicamente os nossos
utentes possam vir, promovendo/desenvolvendo competências.
Desde expressões artísticas a outras actividades, desenvolveremos oficinas de trabalhos manuais, promovendo a aproximação
dos nossos utentes aos serviços que lhes disponibilizamos. Pretendemos, também com isto, dotá-los de competências ao mesmo

“Tem surgido vários casos de
gente muito nova, entre os 18

e os 21 anos, ligada ao consumo
e ao tráfico”
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tempo que prevenimos e sensibilizamos. Simultaneamente, queremos que se sintam acolhidos por uma instituição e uma estrutura que está aqui para colaborar com eles.
Em última instância, como serão os utentes encaminhados para este projecto de reinserção?
HA - O projecto será sempre desenvolvido em articulação com
o CRI de Vila Real. É a primeira vez que estes projectos são implementados em Vila Real e, num primeiro momento, os utentes
estão a ser encaminhados pelo CRI, que é a entidade que os sinaliza e diagnostica. Há uma passagem pelo CRI e, depois, uma ligação à Caritas. Até ao momento, através da equipa de rua ainda
não conseguimos encaminhar nenhum utente para o projecto de
reinserção.
Pelos ecos que vão surgindo do terreno, quais são os
consumos mais problemáticos em Vila Real?
HA - O álcool, por si só, já é uma problemática bem presente,
mais ainda numa zona em que, culturalmente tem o peso que tem.
Ainda por cima, sendo uma substância “barata”, quando comparada com outras, as pessoas bebem com muita facilidade e, por outro lado, quando surgem os problemas, não os assumem como tal.
E presenciamos que a maior parte dos problemas de violência doméstica que temos por cá estão relacionados com consumos excessivos de álcool. Temos recebido muitos utentes na nossa comunidade terapêutica do Projecto Homem com consumos excessivos de álcool e violência doméstica associada. Também nos
preocupam muito os consumos de cocaína e de drogas sintéticas.
Parece que, também aqui, o acesso tem sido muito facilitado… E
tem surgido vários casos de gente muito nova, entre os 18 e os 21
anos, ligada ao consumo e ao tráfico.
Com a implementação destes dois projectos, nos eixos da
redução de riscos e da reinserção social, a Caritas Diocesana de Vila Real acaba por abrir mas também por fechar
um ciclo… Já têm prevenção (e sensibilização nas escolas), tratamento, redução de riscos e reinserção…
HA - Sim, foi-nos criada uma nova oportunidade, que agarrámos. Foi um concurso público em que temos um conhecimento
privilegiado porque já nos encontrávamos no terreno e conhecemos a problemática. Foi uma forma de promovermos a aproximação a utentes que andariam afastados dos serviços. Constatámos
ainda a oportunidade de fazer uma intervenção, no caso da reinserção, que desse continuidade ao tratamento… Não falaria no fechamento de um ciclo mas antes na continuação de um trabalho
de aproximação aos nossos utentes, através de uma resposta ainda mais abrangente e integrada. Devo frisar que o trabalho em
rede que tem sido criado com o CRI de Vila Real se tem revelado
fenomenal. Ao longo dos últimos três anos, temos trabalhado conjuntamente de forma muito equilibrada, responsável e sempre
com o objectivo do bem comum e de ajuda ao utente.
São muitos os parceiros?
HA - São. Em Vila Real, o grande parceiro da Caritas é o CRI
mas temos ainda o município de Vila Real e outros não oficializados, como a PSP, a GNR e a Segurança Social. Outros grandes
parceiros neste projecto são o município de Valpaços, a Santa
Casa da Misericórdia de Valpaços e os agrupamentos de escolas
dos dois municípios.

Uma das competências dos CRI é assegurar a formação
das entidades parceiras. As novas equipas da Caritas tiveram acesso a acções desse género?
HA - Sim, temos. O nosso enfermeiro, os nossos psicólogos e
os assistentes sociais passaram pelo CRI de Vila Real para fazerem formação em articulação com os técnicos dessa estrutura.
Tem sido excelente! Devo frisar que houve também abertura por
parte do CRI Porto Oriental, na pessoa do Dr. Jorge Barbosa, que
nos criou a oportunidade de articular com as suas estruturas, o
mesmo tendo sucedido com a equipa de rua Arrimo. Também a
nossa irmã Caritas de Coimbra nos impulsionou no primeiro instante.

“Mais próximo de ti, e o “Espaço
Humanus” são dois projectos
para os nossos jovens ”

Comunidade terapêutica

O programa do Projecto Homem tem uma abordagem
biopsicossocial, que consiste em aprender a viver de forma
autónoma e sem qualquer dependência. Ao começar um
programa do Projecto Homem, a pessoa dá início a um processo terapêutico que a leva a recuperar a sua autonomia, o
seu sentido de responsabilidade e a sua capacidade de tomar decisões e de se tornar novamente um membro ativo
da sociedade.
O programa do Projecto Homem propõe as seguintes terapias: consulta, avaliação, acompanhamento, tratamento
psicológico e psicoterapia, terapias individuais, terapias de
grupo, terapia familiar, terapias de expressão emocional,
prevenção da recaída, desenvolvimento das competências
sociais, seminários psicopedagógicos e apoio psiquiátrico.
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CT Centro Social Convívios Fraternos:

20 Anos a reconstruir vidas

António Valente de Matos um nome, uma vida, ligada
a um projecto de “reconstrução” de felicidades perdidas, que agora comemora 20 anos de “Convívios Fraternos” o nome da comunidade terapêutica criada a
24 de Maio de1994.
Por lá já passaram mil e cinco jovens, muitas centenas
reconstruiram as suas vidas, alguns formaram-se com
cursos superiores, vivem e refizeram as suas vidas, ingressaram no mercado de trabalho, constituíram família e hoje estão aqui a conviver e a partilhar os 20 anos
de trabalho e de recuperação.
20 anos de adaptação ás novas realidades, de mudanças e de alterações, mas firme nos princípios e objectivos de apoiar todos os jovens, com maior incidência os que se encontram em situação de risco ou em
conflito familiar e social , tais como toxicodependentes, alcoólicos, marginais e colaborar na formação cultural , cívica de todos os jovens.
António Valente de Matos, insiste e persiste que esta não é
uma tarefa fácil. É preciso fazer uma rutura com as drogas e descobrir os verdadeiros valores da vida para que esta tenha sentido.
Os técnicos, os profissionais envolvidos no tratamento e na reinserção dos doentes exercem a sua profissão no respeito integral
dos direitos fundamentais, envolvendo a participação individual,
do grupo e das famílias. A revista dependências associou-se á festa e pode testemunhar a alegria das largas dezenas de utentes,
familiares e amigos e de muitas pessoas que por lá passaram ao
longo dos anos, e que fizeram questão de trazer a mulher e os filhos para lhes mostrar um passado que fez parte das suas vidas.
E para saber como se viveram vinte anos, falamos com António
Valente de Matos.

20 Anos depois, o que mudou?

Valente de Matos (VM) - Durante estes 20 anos muitas coisas

se alteraram nesta Instituição e nas 2 Comunidades Terapêuticas,

desde da transformação e melhoramentos das instalações até ao

aperfeiçoamento dos métodos, objetivos e meios de ação terapêutica, à diferenciação de idades dos doentes, à diversidade de
consumos de drogas, ao alastrar de novas substâncias tóxicas de

muita agressividade que exigem novas estratégias e novas técni-

cas de comunicar a mensagem terapêutica aos doentes. Temos
que estar em alerta permanente e abertos às realidades para darmos respostas eficientes àqueles que nos pedem ajuda.
Porque abriu a comunidade aos jovens?

VM – Neste momento dos doentes em tratamento nas 2 co-

munidades desta Instituição 70% são menores que, apesar da diferença de idades dos restantes 30%, adultos, o convívio e o relacionamento entre eles tem resultado como sucesso terapêutico.

O número de adultos diminuiu nestas comunidades e na maio-

ria das comunidades terapêuticas, por o Despacho nº 16938/2013
de 31 de dezembro que altera o Decreto-Lei nº721/99 de 15 de

março que regula o sistema de apoios ao tratamento e reinserção

social de toxicodependentes, ter impossibilitado a apresentação

de propostas de admissão de residentes feitas pelas comunidades ao SICAD e pela dificuldade dos CRI em propor os seus
doentes para tratamento em comunidades terapêuticas.

E é, por isso, que assistimos ao triste e degradante espetáculo

de jovens toxicodependentes vagueando pelas ruas das cidades
(e não só) na mendicidade para alimentar o consumo, despojados
de sentimentos e de meios indispensáveis para dignamente so-

breviverem, sem perspetivas de futuro e apenas alguns recorrendo à metadona o que é extremamente redutor e o adiar do seu
problema.

É sadio esse convívio de jovens com adultos?

VM – O enquadramento sociopedagógico de adultos e meno-

res em tratamento, não só é sadio mas, embora com especificida-

des diferentes nas abordagens e técnicas psicopedagógicas do

tratamento, é uma maior valia na dinâmica normal, no controle da
vida da comunidade e no próprio processo terapêutico.

Ainda se recorda dos motivos que o levaram a criar a Comunidade Terapêutica?

VM – Perfeitamente: Durante 28 anos foi Capelão Militar ten-

do organizado um movimento para a formação e prevenção de si-

tuações de risco de jovens; chamado Convívios -Fraternos, hoje
espalhado por todas as dioceses de Portugal e em alguns países
estrangeiros.
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Por esse movimento, através de cursos de formação humana
e religiosa e de outras estruturas, passaram mais de 45 mil jovens
até hoje.
Com o 25 de abril e com o regresso dos chamados retornados, alastrou assustadoramente o consumo e a oferta de substâncias tóxicas. Alguns jovens pertencentes a este movimento, sentindo-se vítimas do consumo de estupefacientes, pediram-me ajuda e a possibilidade de usarem uma casa do movimento, em Eirol,
Aveiro, para tentarem fazer uma desabituação na tentativa de se
libertarem definitivamente das drogas. Como nessa casa não havia nem condições, nem meios, nem apoio técnico para o efeito,
perante a gravidade do problema, ao deixar a vida militar em
1993, decidi criar um projeto para dar resposta e ajuda terapêutica
a toxicodependentes. Depois de estabelecer contactos com o Sr.
Comissário de então para a toxicodependência - Padre Feitor Pinto. Lancei mãos à obra e assim nasceu em 24 de maio de 1994,
com a abertura da primeira comunidade, o Projeto Terapêutico
Reconstruir, dos Convívios - Fraternos.
Está arrependido?
VM – De maneira nenhuma, antes pelo contrário, estou muito
feliz pelo que fiz.
Se tivesse de voltar atrás, faria tudo da mesma maneira?
VM - Rigorosamente o mesmo. Criar uma casa onde os doentes se sintam bem e felizes, num ambiente familiar, de reconstrução da vida, um espaço onde possam partilhar os seus problemas
e sobretudo saírem daqui para uma nova vida libertos permanentemente de substâncias tóxicas, é uma experiência de realização
inesquecível e extraordinariamente gratificante. Veja estas pessoas que estiveram aqui há 10, 15 ou 20 anos. Estão aqui hoje
com as suas famílias, com os seus filhos, tem o seu emprego e a
sua casa, estão a viver o presente, não ignorando o passado, mas
com muita esperança no futuro. Eu estou muito feliz por eles, mas
são eles que me fazem feliz, assim como aos terapeutas que trabalham nas nossas comunidades.

“Assistimos ao triste e

degradante espetáculo de jovens
toxicodependentes vagueando
pelas ruas das cidades”

“Os menores de hoje apresentam
igualmente problemas de
identidade”

Nestes 20 anos há alguma história ou caso que mais o tenha marcado?
VM – Na minha missão de sacerdote sempre trabalhei com jovens. A minha primeira experiência foi nos Serviços Tutelares de
Menores do Ministério da Justiça como educador (precetor) de jovens entre os 10 e os 18 anos de idade, de 1957 a 1966, na então
Colónia Correcional de Vila Fernando, no Alentejo.
Nessa altura já havia na camada juvenil muitos problemas, de
vadiagem, anarquia e pequena criminalidade entre os menores,
que não eram fáceis de resolver.
Os menores de hoje apresentam igualmente problemas de
identidade, de abandono familiar, de ordem social, de envolvimento em pequenos grupos (gangues) com tendência criminal, de absentismo escolar, de envolvimento em consumo de drogas e com
muitos outros descios comportamentais.
Sempre lidei com eles numa dimensão de pessoa humana,
tratando-os com carinho, de que estão sempre muito carentes, e
com amor e, por isso, posso afirmar que nunca tive problemas
graves com eles, para além de pequenos choques normais do relacionamento humano entre educador- educando.
Se alguma coisa neste momento tenho a lembrar, são tantos
gestos de carinho, gratidão e de amizade de jovens que se cruzaram comigo durante a minha vida e a quem eu ajudei a serem felizes.
Quantos jovens já passaram pelas vossas Comunidades
Terapêuticas?
VM – 1005 jovens, muitos deles hoje completamente recuperados, apesar da subjetividade do termo. Tentamos manter um
contacto com a maioria das pessoas que por cá passaram, até
para sabermos como estão. Todavia a alteração dos meios de comunicação que deles possuímos a quando do seu internamento e
a quantidade de empresas a operar nesse setor, alterou a maior
parte dos contactos que possuíamos, anulando-os. No entanto
creio não estar muito longe da verdade, se lhe disser que cerca de
70% dos doentes que cumpriram o programa completo estão libertos de drogas, constituíram família e estão inseridos na sociedade.

E hoje, volvidos 20 anos, é um homem feliz?
VM – Muito. Vejo os pais e os filhos a conviverem juntos,
vejo-os aqui, hoje mesmo, a recordarem os momentos que viveram nesta casa que é, foi e será sempre deles. Temos sempre as portas abertas para os acolher. Em todos eles há orgulho e felicidade, porque libertos de drogas mas também muita
esperança. A felicidade dos 1005 jovens que por aqui passaram
e se encontram libertos é também a minha felicidade e de todos
os terapeutas.

“70% Dos doentes que

cumpriram o programa completo
estão libertos de drogas,

constituíram família e estão
inseridos na sociedade”

Qual é o modelo terapêutico das Comunidades?
VM - A minha experiência de trabalho com jovens foi muito importante na definição do modelo terapêutico. Ao reformar-me da
vida militar, ficando mais livre, pensei em organizar um programa
terapêutico para jovens toxicodependentes. Chamei para trabalhar comigo uma psicóloga e uma assistente social, acabadas de
se licenciar, e começámos a trabalhar um projeto que respondesse aos problemas que o consumo das drogas trazia ao consumidor e sua família. Organizámos um programa terapêutico Biopsicosocial para ajudar a reconstruir a vida nos aspetos físicos, psicológicos, familiar, profissional, social e religioso dos toxicodependentes. Por isso se chama Projeto Reconstruir. É um programa de
12 meses de tratamento intensivo em ambiente de internamento
rigoroso e protegido com vista à reinserção socioprofissional controlada, podendo ir até aos 18 meses.

Finalmente como vê o futuro das Comunidades Terapêuticas?
VM – Penso que a maioria delas se encontra numa situação
muito difícil e a caminho de fecharem as portas, por não estar a
ser reconhecido pelo Estado a vantagem económica, social e
terapêutica do trabalho, nas Comunidades Terapêuticas que
não substituem o trabalho dos CRI mas que o completam e são
uma grande e insubstituível valia no tratamento da toxicodependência. Tantos esforços, generosidades e sacrifícios perdidos? Por outro lado, muitos responsáveis pelas Comunidades
Terapêuticas, muitas vezes resolvem os problemas por influências particulares, em vez de se unirem na defesa dos seus direitos, passando o tempo a “olhar para o seu umbigo” e dando
a impressão de que tudo está bem, em vez de encontrar e
apoiar um interlocutor forte (federação sindical), para defender
junto do Ministério da Saúde os direitos e as vantagens, em todos os sentidos, do tratamento dos toxicodependentes em Comunidades Terapêuticas. Se as Comunidades Terapêuticas têm
o direito a que o Estado colabore economicamente pelo trabalho que fazem nessa área, o grande beneficiado desse trabalho
é o Estado que continua com a obrigação de dar resposta ao
grave problema da toxicodependência agravado pelo alastrar
de novas drogas e dos danos que elas provocam nos seus consumidores.

“1005 Jovens já passaram pelas
nossas casas”
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Junta de Freguesia de Campanhã:

A triste realidade do poder
local, estóico e sobrevivente

Dependências visitou a maior freguesia portuense
em área geográfica e aquela que, simultaneamente,
é sede do maior número de bairros sociais e ilhas
da cidade. Campanhã há muito reclama um olhar
mais atento e responsável por parte dos decisores
políticos do país mas, em boa verdade, acabou também por ser ostracizada pelo poder autárquico ao
longo dos últimos anos. Com Rui Rio ao leme da autarquia, a freguesia viu fugir parte considerável do
investimento europeu destinado à requalificação de
um dos seus bairros mais problemáticos e das pessoas que o habitam, o Bairro do Lagarteiro mas também ficaram por resolver muitos outros problemas
focalizados sobretudo em zonas habitadas por
populações vulneráveis. Apesar dos esforços evidenciados pelos últimos presidentes de junta, injustamente os elos mais fracos do poder democrático e supostamente de proximidade, forçados a
manobras dignas de engenharia financeira e de
serviço social no exercício diário, as dificuldades
persistem. Apesar de, hoje, contarem com novos
parceiros de “luta”, nomeadamente na câmara
municipal, mas com maiores dificuldades ainda,
ditadas pelo balanço da… balança financeira do
país, cega relativamente a realidades que não
quer ou não pode ver…

Em 2006, o governo de então, liderado por José Sócrates,
lançou um projecto pioneiro, a Iniciativa Bairros Críticos,
que contemplava intervenções na Cova da Moura, Vale da
Amoreira e Lagarteiro, criando-se enormes expectativas
junto das populações. Como se encontra actualmente a
situação do Bairro do Lagarteiro, situado na freguesia de
Campanhã?
Ernesto Santos (ES) – O processo podia ter sido acabado e
não foi muito por culpa do então presidente da Câmara Municipal
do Porto, Rui Rio, que o atrasou muito para além do verificado na
Cova da Moura e do Vale da Amoreira. Quando aqui foi iniciado o
projecto, verificou-se a coincidência da entrada em funções de um
novo Governo que, de imediato, cancelou todos esses programas.
No caso concreto do Bairro do Lagarteiro, apenas nove dos 13
blocos foram intervencionados. Felizmente, graças ao meu antecessor presidente da Junta de Freguesia de Campanhã, Fernando
Amaral, que muito se empenhou, conseguimos aproveitar os fundos provenientes da União Europeia para a construção de um pavilhão mas, reafirmo, ficaram quatro blocos por concluir. Entretanto, o actual executivo da autarquia já conclui mais um, com o prejuízo de actualmente ter que recorrer a fundos próprios. Tudo isto
fruto da teimosia do então presidente Rui Rio, que agora obriga
que a Câmara Municipal do Porto tenha que acabar a requalificação do Bairro do Lagarteiro a expensas próprias e, como é óbvio,
num horizonte temporal muito mais prolongado do que se tivesse
acesso aos fundos comunitários anteriormente disponíveis.
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Estamos a falar num projecto que, além de visar a requalificação dos espaços físicos, almejava dotar as populações residentes de mais competências e respostas…
ES – O projecto pressupunha a oferta de um conjunto de respostas sociais e chegou mesmo a incluir um gabinete da Segurança Social sediado no Bairro do Lagarteiro. Mas, quando o actual
Governo entrou em funções, pura e simplesmente acabou com o
projecto. Sabemos que a degradação não se cingia ao edificado,
estendendo-se também ao contexto social e humano. Não estarei
longe da verdade se disser que cerca de 70 por cento dos residentes vivem do Rendimento Social de Inserção e, face aos cortes
também verificados nesse tipo de apoio, o posto de acção social
que a Junta de Freguesia de Campanhã tem no Bairro do Lagarteiro é diariamente assediado, ao ponto de os próprios técnicos
que aí laboram recearem muitas vezes pela sua integridade física.
E temos que perceber que quando a barriga está vazia se perde a
razoabilidade… Face aos escalões actuais de RSI, um agregado
familiar composto por três pessoas recebe cerca de 300€; se pagarem 30€ de renda social, 80€ de electricidade e 20€ de água,
restam-lhes 170€ para se alimentarem…
O que lhe apraz dizer quando ouve muitas pessoas criticarem a atribuição do RSI?
ES – Talvez por ser oriundo de uma família de estratos sociais
baixos, onde não abundavam recursos, apesar de nunca ter passado fome nem ter vivenciado situações problemáticas que afectassem os meus filhos porque sempre trabalhei, entendo que hoje
a situação é completamente diferente, precisamente porque hoje
o trabalho escasseia. E quem não tem qualificações está condenado ao desemprego. Por isso, apelo àqueles que têm um nível
de vida um pouco mais elevado que não enxovalhem quem vive
do RSI. Temos que pensar nos filhos dessas pessoas…
E como se sente um presidente de uma junta de freguesia
quando é assediado para responder a essas situações de
pobreza e sente que não usufrui de recursos nem de competências para resolver esses problemas?
ES – Sobretudo triste! Esta junta de freguesia passa mensalmente do seu já muito parco orçamento cerca de 5 mil euros para
a acção social… Mesmo assim, sou muitas vezes deparado com
100 pedidos de auxílio para despesas farmacêuticas, sabendo
que só poderei responder a 40… E sinto-me frustrado e até injusto
por pressupor que posso ter cometido erros de análise. Por isso,
chego muitas vezes a casa e nem consigo jantar… É que, para
muitos, este tipo de apoios que a junta de freguesia concede, juntamente com o RSI, são as únicas fontes de rendimento. Se a isto
acrescentarmos o facto de a Segurança Social estar a exigir
anualmente aos beneficiários de RSI, composta por uma faixa
muito significativa de pessoas iletradas, o preenchimento de formulários que as mesmas não são capazes de fazer na íntegra,
constatamos cortes de subsídios durante quatro meses… Recentemente, tive uma reunião com a directora regional da Segurança
Social do Norte e saí de lá triste por constatar que muitas pessoas
saem de lá com o conselho de se dirigirem à junta de freguesia…
Estão a defraudar e a enganar as pessoas! Da minha parte, existem duas medidas, já preconizadas pelo meu antecessor, que
nunca descurarei: o pagamento dos profissionais da junta de freguesia ao final de cada mês e a intervenção social. Mas quem decide esses apoios sociais são os técnicos de acção social da Jun-

ta de Freguesia de Campanhã e não decisores políticos ou elementos da Segurança Social, que representa ou deveria representar o Estado numa primeira linha.
Em suma, falamos quase exclusivamente de pobreza associada à freguesia de Campanhã…
ES – A freguesia de Campanhã é sui generis… Temos aqui a
urbanização do Dragão, entre muitas outras com muitíssima qualidade de vida, temos a Mota Engil… A contrastar, temos uma contribuição do mandato do Rui Rio traduzida em 14 anos de estagnação da cidade do Porto, nomeadamente das ilhas da cidade. E
Campanhã tem um grande leque das mesmas. Estamos a falar de
autênticos barracos, sem sequer usufruírem de saneamento básico, habitados por pessoas que pagam 300€ de renda… E com ordens de despejo porque não conseguem pagar! Depois, também
temos o maior número de bairros sociais da cidade do Porto, o
que acaba por nos penalizar igualmente no IMI. É a maior junta
em área da cidade do Porto mas a que menos IMI recebe.
Estes bairros são difíceis de gerir?
ES – Muito! Não é por acaso que temos um posto de atendimento social no Bairro do Lagarteiro… Provavelmente, deveríamos ter mais espalhados por outros bairros mas, infelizmente, os
nossos recursos não o permitem. Temos três assistentes sociais
que cobrem toda a freguesia, o que é manifestamente pouco. E
não falo apenas por falar. Ainda recentemente fui interceptado
pela polícia num bairro porque, pontualmente os visito de madrugada para atestar a veracidade de queixas que nos chegam. E
constato que, efectivamente, o movimento e o tráfico são por vezes de tal ordem que incomodam as pessoas.
Quer dizer que persiste o problema do consumo de drogas?
ES – Consumo, tráfico e prostituição. E, muitas vezes, o tráfico é feito pelos próprios consumidores a troco da dose diária de
que necessitam. Com a descriminalização do consumo, o que até
pode ser uma boa medida sob diversas perspectivas, os traficantes encontraram uma forma de sustentação.
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Os sem abrigo e os com pouco abrigo

“Deparamo-nos com pessoas sem abrigo e com
outras que, tendo casa, não têm retaguarda familiar.
No que concerne aos sem abrigo, face às recentes
directrizes da Segurança Social, os processos que
visam a atribuição de residência resultam em processos muito mais morosos, podendo demorar três
ou quatro meses, com as pessoas na iminência de
passarem fome e frio, quando até aqui eram muito
mais facilitados do ponto de vista administrativo.
Depois, temos outras pessoas que, tendo um tecto,
sofrem grandes dificuldades, bem patentes especialmente na população mais idosa. Campanhã, nesse
aspecto, será das freguesias que melhores respostas oferecem. Temos a junta de freguesia, a Nossa
Senhora do Calvário, as paróquias de São Pedro de
Campanhã, de Campanhã, da Areosa e de Santo Antoninho das Antas, a Associação Nun’Álvares de
Campanhã, a Obra Diocesana, a Benéfica Previdente
e outras IPSS que vão cobrindo lacunas sinalizadas
na terceira idade. São instituições que prestam
apoio domiciliário, levam diariamente almoço e jantar a essas pessoas sem retaguarda familiar e ainda
lhes prestam cuidados de higiene e de limpeza nas
habitações. Felizmente, nesse aspecto, Campanhã
está muito bem coberta. Não graças a uma resposta
do Estado mas sim das instituições.

Des(orçamento)

“Custa-me admitir mas, ou as coisas se alteram
do ponto de vista financeiro, ou acabarei por estar
aqui para pagar salários e suprir algumas necessidades da população mais desfavorecida. E temo mesmo ter que meter na gaveta parte do meu programa
eleitoral porque, se o Estado me transfere 87 mil euros de três em três meses e, só para pagar ao pessoal, preciso de 40 mil euros mensais, ficam a faltarme 47 mil euros, que têm que sair das receitas da
junta quando poderiam ser canalizadas para investimentos”.

Abril é a resposta para a crise

…Confesso que quarenta anos depois de Abril,
sinto-me defraudado com o rumo que o mesmo levou…Os governantes agitam a bandeira da crise
mas sempre souberam esconder do povo os verdadeiros responsáveis, os grandes apostadores da
bolsa e os grandes banqueiros sem escrúpulos a
quem são perdoados muitos milhões de euros…Não
me conformo ao ver este país perder a sua massa
critica, empurrados para a emigração, mas tenho a
certeza, que com o saber desta juventude “enrascada “e a experiencia dos mais velhos “grisalhos”
conseguiremos reconquistar tudo o que nos estão a
tirar.

Como se encontra a situação do Bairro São João de Deus?
ES – Conheço bem o Bairro São João de Deus, onde nasci…
Ainda estão em pé 144 casas mas, actualmente, apenas cerca de
70 famílias vivem no Bairro São João de Deus. Há um projecto da
Câmara Municipal do Porto, que será tornado público brevemente,
que resultará na recuperação das moradias unifamiliares. Actualmente, é um bairro sem problemas.
Apesar de ter muitos problemas a enfrentar, depara-se
com uma freguesia que fervilha no cariz associativo, uma
espécie de identidade corporativa de Campanhã. Como é
a relação da junta com essas entidades?
ES – A relação da junta com as colectividades foi sempre óptima, fruto de um trabalho desenvolvido desde há muitos anos, dos
tempos do Rodrigo, do Amaral… Durante 12 anos, tive o pelouro
do associativismo nesta junta, com relações fantásticas… Aliás,
pagámos à Porto Lazer as horas do campo e do pavilhão para que
os escalões de formação dessas colectividades possam ter actividade constante. Neste momento, temos muitas dessas instituições a dedicarem-se à dança, com a afluência de muita juventude
e, em vários momentos, o nosso pavilhão enche com dançarinos e
acompanhantes, tal como noutras formas de expressão cultural e
artística, algo que também se tem visto na Escola do Cerco do
Porto ou no Espaço Mira na rua Miraflores e que traduz um movimento cultural muito forte. É algo em que Campanhã tem marcado
a diferença nos últimos tempos. Campanhã tem-se afirmado como
uma nova centralidade no que concerne a espaços culturais.
O Plano de Pormenor das Antas ainda é uma esperança
ou foi vetado ao esquecimento?
ES – Campanhã tem vários planos de gestão urbanística, integrados no plano de pormenor da cidade. O Plano de Pormenor
das Antas não é para esquecer. Foi implementado, foi recentemente alvo de algumas alterações no sentido de o tornar mais versátil e concorrencial mas a falta de vontade de investir actualmente patente neste país, nomeadamente no imobiliário, contribui
para a estagnação desse plano.
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atentamos directa o indirectamente con-

a punto de ponerme a llorar de emoción.
suicidarme dos veces. Una con pastillas

y la otra durmiendo en la nieve esperan-

do no despertar o nací con un vacío
interior que durante un tiempo llené con

alcohol, pero incluso después de dejarlo, lo seguía sintiendo dentro, escuchar

de sus ojos emocionados que no veía,

que la superación de su miedo le hizo
poder llenar el hueco que siempre había

tenido, simplemente hace que ames la

vida y tu oficio. La rehabilitación en este

caso fue gracias a Alcohólicos Anónimos, un grupo internacional que lleva

años trabajando en temas de alcoholiscreencias religiosas o espirituales, que
blemas y realizan reuniones semanales

o diarias, según casos, en los que el
apoyo del prójimo es clave en la recupe-

ración. Alcohólicos Anónimos tiene también su versión de apoyo a familiares, Al
Anon y a hijos de alcohólicos, Al Ateen.

Sin embargo, no es la única vía. En

España tenemos el caso de los Alcohólicos Rehabilitados, reunidos en asocia-

ciones locales, regionales y esperemos
que pronto también en una gran unión

nacional, que había antes pero tuvo que
deshacerse por la crisis. Ellos no son

anónimos, reconocen públicamente su

pasos, la intervención por parte de pro-

Entre los retos conseguidos está el

pectiva bio-psico-social. Siguen sus vi-

cido como tal, como enfermo. Y un en-

rias veces por semana a las asociacio-

de las adicciones más, tiene un impor-

profesional de psicólogos y en algún

tienen que ser tratadas porque detrás

de encuentran también el apoyo incon-

cuperarse y reinsertarse, en definitiva

ellas acuden tanto enfermos como fami-

bería quedar en un segundo plano por-

Y por supuesto tenemos otras opcio-

que todos debemos tener el mismo de-

continuado o centros de día, como Pro-

tificar. La economía y los recursos que

le ir por libre y los que pertenecen a los

son determinantes de la salud de la

zclar con los Alcohólicos Rehabilitados,

mos euros, en definitiva estamos crean-

chas ocasiones el modo de trabajar de

enfermedades desaparezcan y con ello

Sin embargo, desde la humilde opinión

tra la vida de las personas.

momento en el que el apoyo al drogode-

pañola, a escala portuguesa y a escala

to desde las instituciones, me parece in-

vergencias se deben dejar de lado por-

donde

suelen

tener

de observadora de la realidad, en un

Esto está sucediendo, a escala es-

pendiente no pasa por su mejor momen-

europea. Y cuando esto ocurre, las di-

teresante

que la unión hace la fuerza.

el

término

convergencia,

¿Porque no concurren al final todos por

conseguir el mismo fin? La rehabilita-

Mireia Pascual
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1.º Encontro Internacional CASA – Centro de Apoio aos Sem Abrigo:

Novos olhares sociais sobre
os sem-abrigo

O Centro de Apoio aos Sem Abrigo, mais do que uma
instituição, um conceito criado há 12 anos em Lisboa
por um grupo de amigos e que hoje ultrapassa fronteiras, organizou, no passado dia 11 de Abril o seu primeiro encontro internacional. Subordinado ao tema
“Sem-Abrigo, Novos Olhares Sociais: partilhas e estratégias multidisciplinares”, o evento decorreu no ISCTE, em Lisboa e desenvolveu-se em torno de painéis
como Políticas e práticas sociais para a problemática
dos sem-abrigo; Olhares sociais e multidisciplinaridade; Sem abrigo: pluralidade de realidades e diversidade de intervenções: da nacionalização à internacionalização.
Além das experiências no terreno de outras instituições que
partilharam o seu trabalho, por parte do CASA Internacional foi
possível assistir a apresentações de trabalhos desenvolvidos em
Espanha, México e Brasil. Relativamente a Portugal, foram apresentadas as experiências das delegações do CASA do Funchal,
Setúbal, Porto e Faro.
Num mundo conturbado de violência e desigualdade social cabe
a cada um de nós despertar para a realidade que permanentemente
se desenrola aos nossos olhos: a pobreza e o sofrimento. No CASA
é dada a oportunidade de desenvolver um verdadeiro trabalho de ajuda directa aos sem abrigo e aos mais desfavorecidos.
O Centro de Apoio ao Sem Abrigo é uma associação sem fins lucrativos, fruto da iniciativa e inspiração de Pema Wangyal Rinpoche,
Presidente Honorário, constituída em 2002 e é formada globalmente
por voluntários com relevo para a estrutura de coordenadores.
Inscrita na Direcção Geral de Segurança Social como Instituição de Solidariedade Social (IPSS) e reconhecida como pessoa
colectiva de utilidade pública, a associação tem por objectivo levar
a cabo acções de solidariedade social, em particular dar apoio, alimentação e alojamento a favor de Sem-abrigo, crianças, adolescentes e idosos socialmente desfavorecidos, vítimas de violência
ou maus-tratos, independentemente da sua nacionalidade, credo
religioso, política ou etnia.
O CASA realiza actualmente actividades como distribuição de
refeições quentes e embaladas, 365 noites por ano, em várias delegações, distribuição de cobertores, sacos de cama e produtos
de higiene, além de articular com juntas de freguesia para providenciar instalações para banhos e higiene para ao sem-abrigo.
O CASA tem neste momento 13 delegações espalhadas por
todo o país, incluindo na Madeira: Albufeira, Azeitão, Cascais,
Coimbra, Faro, Figueira da Foz, Funchal, Porto, Quarteira, Setúbal, Sintra e São Brás de Alportel.
Dependências esteve presente neste encontro e entrevistou o
Presidente do CASA, Nuno Jardim, e o vereador do Pelouro dos Direitos Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, João Carlos Afonso.

Nuno Jardim, Presidente da Direcção do CASA

Que principais objectivos mediaram a organização deste
Encontro Nacional do CASA?
Nuno Jardim (NJ) – Os principais objectivos passam por
partilharmos experiências e conhecermos mais um pouco sobre
o trabalho de todos. Notamos que existe algum desconhecimento do trabalho realizado por todas as instituições. Pensa-se que
as coisas são um pouco anárquicas e que pouco se consegue fazer mas, na verdade, o que acontece é precisamente o contrário.
Mas este é um tema pouco publicitado. Pouco se sabe, o que o
que temos por certo é por vezes a noção do que vemos mas o
que vemos não é real…
Será este um problema subdiagnosticado?
NJ – Creio que sim. É um problema que, ao passar na rua,
vemos mas, depois, o que se passa por trás não é visível. Inclusive os factores que contribuem para que aquela pessoa sem
-abrigo esteja ali. Não estará, como muitas vezes ouço, só porque perdeu o emprego… Existem diversos factores associados,
sendo que o desemprego é mais um, talvez a âncora final. O trabalho da rede social das diversas instituições está a ser feito, todos trabalham as suas respectivas áreas, sendo óbvio que muita
coisa tem ainda que ser feita.

“O CASA distribui refeições
quentes e embaladas,
365 noites por ano”
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Considera existir verdadeiramente um trabalho em rede?
É que existe a ideia de as organizações quase se atropelam nas suas intervenções e que urge uma maior articulação e optimização…
NJ – Penso que isso já não se verifica. Era verdade há uns
anos atrás mas toda a organização que tem vindo a ser desenvolvida, nomeadamente através da concepção de planos, tem
resultado em linhas de orientação e directrizes que têm evitado
que isso sucedesse. A verdade é que todos olhámos para o plano e começámos a trabalhar e esse trabalho do atropelo tem representado um cuidado, ao ponto de não o fazermos. Temos reunido e discutido muitas vezes e executado. E temos partilhado
as nossas experiências, não tanto olhando exclusivamente para
a nossa casa e defendendo o que é nosso, pensando que o que
fazemos é que é bom. Todos nós conseguimos dar algo mas só
somos eficazes em conjunto. São as especificidades de cada um
que potenciam o crescimento, conferindo diversidade ao trabalho.
Por quê a opção por um encontro de cariz internacional?
NJ – O CASA é um conceito. É obviamente uma instituição mas
não é rígida nem uma imagem materialista. A forma como trabalhamos e como todos os voluntários deram de si no terreno serviu de
fonte de inspiração para muitos amigos nossos, multiplicando-se de
Lisboa para outras cidades de Portugal e, depois, para outros países. Muitos deles vieram a este encontro para perceberem o que
está a ser feito. Apesar de sermos muito negativistas neste país,
Portugal está relativamente avançado e bem estruturado no combate a este flagelo. Diria mesmo que, relativamente a muitos outros
países estamos muitos anos à frente e alguma classe política já se
encontra devidamente sensibilizada.
Não o entristece que intervenções tão importantes como
a que instituições como o CASA desenvolvem sejam basicamente asseguradas através do voluntariado?
NJ – É difícil conseguirmos dar passos mais sólidos e definirmos outros objectivos… Mas este é um tipo de trabalho
impossível de se realizar sem recurso a voluntários. Primeiro,
tratam-se de privilégios. E, como cidadãos, devemos ter o privilégio de podermos ajudar os outros. Esse é o papel do voluntário. No CASA, tem sido uma experiência interessante
porque é precisamente o voluntário quem tem feito crescer a
instituição. É o voluntário que tem trazido as ideias, tem trazido os patrocínios e toda a estrutura necessária. Diria que alguns já são quase profissionais.

“O Centro de Apoio ao Sem

Abrigo, é uma associação sem
fins lucrativos, que tem por

objectivo dar apoio, alimentação
e alojamento aos Sem-abrigo,

crianças, adolescentes e idosos
socialmente desfavorecidos,

vítimas de violência ou maus-

tratos, independentemente da sua
nacionalidade, credo religioso,
política ou etnia”

No âmbito da intervenção que realizam, não sentem algum receio de criarem uma certa dependência na população que servem?
NJ – Sim… e acontece. Temos que estar atentos aos sinais para percebermos quando isso pode acontecer para mudarmos a nossa forma de trabalhar ou a atitude e para sabermos como poderemos ser mais eficazes. Mas entendo isso
como normal. Faz parte da nossa natureza sermos dependentes de qualquer coisa. Não há ninguém nesta sociedade que
não seja dependente de algo, seja da família, da televisão,
dos telemóveis, de substâncias psicoactivas…
O que é uma vitória no vosso quotidiano?
NJ – Uma das vitórias óbvias é a recuperação de alguém. Ou
seja, alguém que consegue sair da rua, dar a volta à sua vida e
integrar-se na sociedade, podendo contribuir para esta e para si
próprio de outra forma. Essa é a maior vitória…
Presumo que, por vezes, bastará reduzir riscos ou minimizar danos…
NJ – Sim. Muitas vezes, basta estarmos atentos, estarmos lá
e conversarmos com eles. Eles próprios têm essa vontade e o
resto, o tempo e a fluidez permitem que essa vontade mais forte
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“Portugal está relativamente

avançado e bem estruturado

João Carlos Afonso, Vereador do Pelouro dos
Direitos Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

no combate a este flagelo. Diria
mesmo que, relativamente a

muitos outros países estamos
muitos anos à frente”

de saírem se desenvolva. Como são pessoas sozinhas, a nossa
presença diária traz-lhes muitas vezes esse conforto e suporte
que não têm tido. E isso é, por vezes, suficiente para saírem da
rua. Eles próprios é que têm que ter essa vontade. Não podemos
obrigá-los. Podemos criar condições e ajudar mas eles próprios
é que têm que dar o passo final.
É usual essa vontade esbarrar em falta de condições de
retaguarda para a dotação de competências, reabilitação
e reinserção?
NJ – Sim, existe alguma falha. São as áreas que têm que ser
melhoradas. Algumas estão directamente ligadas à crise que nos
impuseram e, como tal, é complicado criarmos condições de emprego e de habitação.
Não havendo retaguarda familiar por parte dos vossos
utentes, que tipo de respostas têm actualmente para oferecer ao nível da reabilitação e reinserção?
NJ – Encaminhamento, o trabalho em rede. O CASA não
tem ainda um sítio onde possam ficar, logo, o trabalho que
temos que fazer é, recorrendo às assistentes sociais e psicólogos, encaminhar na rede social, procurando a resposta
adequada, que existe. E conseguimos resolver muitas situações.
O que é, em concreto, o CASA?
NJ – O CASA é uma instituição, na sua génese, voluntária.
Foi fundada em 2002, teve um interregno e só em 2007, quando
os amigos que a criaram, que tinham estado fora do país, voltaram, conheceu o arranque final. Desde então, têm sido todos os
dias do ano a trabalhar, não importando o dia ou a época festiva.
Temos voluntários que dão de si e trabalham para ajudar os outros. Ao longo de 2007, a instituição, que começou em Lisboa,
começou a crescer e a multiplicar-se pelo país. Começámos por
ajudar 15 indivíduos e, neste momento, ajudamos 6 mil. Temos
delegações com alguma independência, que trabalham de acordo com as características e especificidades dos territórios onde
intervêm. Gosto de ver o CASA como um conceito de cidadania
desenvolvido por voluntários, ainda que já tenhamos alguns profissionais, que conseguiram criar uma instituição com 10 delegações e com efeitos de multiplicação fora do país. Isto mostra esperança, que é possível, que as pessoas estão atentas e pretendem mudar as coisas. Sentem-se realmente privilegiadas por poderem ajudar.

Como avalia a estruturação da intervenção em Lisboa
na área do apoio aos sem-abrigo? Já existe um verdadeiro trabalho em rede, como aqui se falou?
João Carlos Afonso (JA) – Devo confessar que acompanho este processo há pouco tempo… Comecei a trabalhar com
a anterior vereadora do desenvolvimento social, Helena Roseta, e na verdade entro no momento em que se começa a estruturar o trabalho em rede. Diria que começo numa fase positiva
e de consolidação, ou seja, não estando ainda complementado,
é um processo em construção, o que é positivo e emocionante
para todos os parceiros que nele participam. Como está a correr bem, é de atractividade e, pelos ecos que me chegam das
pessoas que têm acompanhado o processo ao longo dos anos,
existem melhorias evidentes. Há sinergias e um objectivo, um
caminho definido e partilhado por todas as organizações.
E qual é esse objectivo?
JA – O objectivo é estruturar a rede de respostas. Temos
que acabar com o encaminhamento e passar a fazer o acompanhamento. Se as respostas institucionais e formais reconhecidas estão organizadas é possível acompanhar e não apenas
continuar na senda eterna do encaminhamento, estando ao
lado das pessoas ao longo das várias fases de tentativa de
aproximação a uma vida melhor.
Admitiu, durante a sua comunicação, que o objectivo de
acabar com a situação de sem-abrigo é algo irrealista,
até porque alguns não pretendem mudar a sua condição…
JA – Não é imprescindível acabar com os sem-abrigo… Assim como não é possível acabar com pessoas. É possível a
C.M. Lisboa e o Estado criarem condições para que quem não
queira estar na condição de sem-abrigo possa deixar de estar
e, para quem quiser continuar a estar, pensá-lo como uma rea-

“É importante partilhar

experiencias para sermos mais
eficazes”

“Articula com as Juntas de

freguesia para providenciar

instalações para banhos e higiene
para ao Sem-Abrigo”

lidade para a qual temos que oferecer condições e respostas. A
título de exemplo, Lisboa tem uma rede de balneários públicos
espalhados pelas juntas de freguesia. Se trabalharmos com
cada uma das juntas podemos optimizar os horários de funcionamento, optimizar a resposta para as pessoas que vivem sem
abrigo… São pequenas coisas que podem ajudar, não só alguns a saírem dessa condição, como a outros manterem-se de
uma forma mais digna e saudável nessa condição.
Em que medida será preocupação da Câmara Municipal de Lisboa, enquanto entidade coordenadora de uma
rede social, promover a articulação entre as diversas
instituições no sentido de evitar situações de atropelo
de intervenções verificadas no passado e áreas e territórios lacunares?
JA – Existem dois níveis de acção. Existem instituições que
têm uma actividade planificada, organizada, pragmática e formal. Essas estarão disponíveis, também por razões de financiamento, para articular a forma como intervêm, desde as áreas
territoriais aos dias em que actuam. Instituições voluntárias,
como o CASA, percebem que o seu objectivo é esse, articular e
coordenar. Depois, existe o nível caritativo, que tende a ser
anárquico e, por vezes, demasiado egocêntrico. Muitas vezes,
essas intervenções são contraproducentes. Não o digo de ânimo leve até porque provêem alimentação e outros serviços essenciais mas a verdade é que poderiam ser optimizadas e evitar desperdícios. Nesse nível organizado e institucionalizado, a
Câmara Municipal pode, de facto, ter um papel na forma como
financia essas organizações. O terceiro sector tem que se profissionalizar.
Talvez o sector não devesse viver quase em exclusivo
de voluntariado…
JA – Creio que pode ser profissionalizado por organizações
que se montam com este objectivo social. Em Portugal, a profissionalização da economia social não pode ser um exclusivo
das misericórdias. Pode servir cooperativas, ONG e outras
IPSS, que podem desenvolver um trabalho social, podem complementar o Estado, realizando tarefas financiadas por mecenato, por apoios institucionais do Estado ou pelas autarquias,
podem ter uma actividade económica que financie a sua própria
actividade e o seu fim, que pode ser o apoio às pessoas sem
-abrigo. O CASA desenvolve uma série de iniciativas comerciais, com parceiros, que servem para financiar a sua actividade. E, apesar de o seu modelo de trabalho assentar numa estrutura que inclui poucos profissionais a tempo permanente, outros modelos poderão existir em que uma equipa profissional
motive a procura de um sistema de financiamento necessário
para o desenvolvimento de um trabalho de solidariedade social
que se entenda como necessário, nomeadamente no município

de Lisboa. Complementarmente a esta vertente dos sem-abrigo, estamos a pensar na questão economia social: no financiamento do terceiro sector e na questão do empreendedorismo
inclusivo. A economia social no ponto de vista da reprodução
de riqueza e do trabalho, a questão do financiamento do terceiro sector como forma de financiamento de um trabalho social e
o empreendedorismo inclusivo também como forma de reabilitar as pessoas. Estas vertentes articulam-se e têm que seguir
em paralelo. Em termos de trabalho para as pessoas sem-abrigo, estamos num nível de conjugação de esforço. A C.M. Lisboa pretende formalizar toda esta rede de apoios e estruturá
-los para que estes parceiros os consigam percepcionar num
todo e beneficiar do que disponibilizamos.
Pelos ecos que vai tendo do terreno, considera realmente preocupante a situação dos sem-abrigo em Lisboa?
JA – Estamos perante cerca de mil pessoas sem-abrigo…
É um número preocupante. Temos um número equivalente ao
de Barcelona, onde vive um milhão e meio de pessoas e cuja
resposta é incomparavelmente maior à nossa. Se tivéssemos
uma pessoa, já seria preocupante mas termos cerca de mil, sabendo que este número é equivalente ao de uma cidade com a
dimensão de Barcelona, que tem o nível de resposta que tem...
Estamos a fazer um grande esforço, que passa muito pela racionalização dos meios e pela organização das estruturas de
resposta da sociedade civil, Estado e autarquias. Naturalmente, passará também por um maior investimento. Creio que não
será possível diminuir estes números sem haver investimento,
sendo óbvio que, se continuássemos a fazer o trabalho da mesma forma que se fazia há uns anos atrás, teríamos que gastar
muito mais. Com o trabalho que estamos a desenvolver, não
será preciso um acréscimo assim tão considerável ao nível do
investimento.

“Pensamos que alguma

classe política já se encontra
sensibilizada”
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Nasce mais um projecto de intervenção em rede com a marca IREFREA:

Projecto Noite Saudável
apresentado em Coimbra

O Pavilhão Centro de Portugal serviu de palco para a
apresentação do Projecto Noite Saudável em Coimbra. O evento decorreu no passado dia 24 de Maio e
foi organizado pelo Centro de Prevenção e Tratamento
do Trauma Psicogénico (CPTTP) e Unidade de Violência Familiar (UVF) do CRI de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e
ainda pelo Instituto Europeu para o Estudo dos Factores de Risco (IREFREA – Portugal).
Como afirmam os responsáveis por este projecto, que integra
ainda diversas entidades da sociedade civil e se pretende afirmar
como um projecto de proximidade, actualmente, a recreação nocturna desempenha um papel importante na vida dos jovens e no
desenvolvimento económico de qualquer comunidade. Tem, em
várias situações, a par com a ruptura de hábitos saudáveis de
vida, uma ligação intrínseca a uma multiplicidade de factores de
risco/problemáticas em várias áreas, como a sexualidade, a violência, o consumo de álcool e de outras substâncias e a condução
rodoviária. É pois fundamental, no entender destes técnicos, que
cada comunidade seja co-responsável na (re)definição de estratégias associadas a hábitos saudáveis de lazer. Partindo de orientações e recomendações nacionais e internacionais e da experiência de trabalho em rede desenvolvido na região de Coimbra, o
CPTTP, a UVF e o IREFREA Portugal procuram, em parceria com
outras organizações da comunidade, investir na prevenção das
problemáticas associadas à recreação nocturna.
Assumindo o modelo ecológico-sistémico como modelo de
“leitura” e (re)enquadrando o “problema” numa perspectiva de
saúde pública e de trabalho em rede, nasce o projecto Noite Saudável em Coimbra, iniciativa que elege como principais objectivos
estratégicos identificar/eliminar os factores de risco associados a
situações potencialmente traumáticas (intencionais e não intencionais); identificar e potenciar os factores protectores e estimular/reforçar a resiliência comunitária.
Dependências esteve presente na apresentação do projecto e
entrevistou João Redondo, psiquiatra do CPTTP/UVF, CRI de Psiquiatria e Saúde Mental do CHUC e Reis Marques, psiquiatra, director do CRI de Psiquiatria e Saúde Mental do CHUC.

João Redondo

O que é em concreto o Projecto Noite Saudável em Coimbra?
João Redondo (JR) – Este projecto nasce a partir da ideia de
que as experiências vividas na noite podem ser potencialmente
traumáticas. E sabemos que, a partir daí, surge um conjunto de
patologias, algumas tratáveis e outras que podem ser irreversíveis. No sentido de prevenir em termos primários, secundários e
terciários, nasce este projecto em parceria com o IREFREA, particularmente a partir do Dr. Fernando Mendes, que tem tido um papel importantíssimo no estudo dos factores de risco. Juntámo-nos
e conciliámos as organizações que trabalham nesta área, quer no
domínio da saúde, quer da comunidade em geral. Precisamente
porque percebemos que este é um problema da comunidade em
geral e não um exclusivo da saúde, da justiça ou da câmara municipal.
E que exige respostas de proximidade…
JR – Exactamente! Que exige respostas de proximidade e
políticas da comunidade para o bem-estar de todos. Neste sentido, montámos um conjunto de estratégias, que vão desde
sensibilizar e informar o público sobre uma multiplicidade de temas. Percebemos que havia necessidade, a partir da intervenção na crise, de promover a continuidade de cuidados e criámos a iniciativa Cartão Verde, uma informação sobre o trauma
e sobre a noite, e um e-mail do Centro de Prevenção e Tratamento do Trauma Psicogénico do Serviço de Psiquiatria do
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, com vista a que
quem passou por experiências deste tipo, nomeadamente os
jovens a quem se dirige este projecto, possa entrar em contacto
connosco e pedir ajuda através desse mail. Além disso, as acções de sensibilização e informação vão ser desenvolvidas por
pessoas com o seu interface real nos serviços onde as pessoas
vão pedir ajuda. A ideia é as pessoas conhecerem quem é
quem na nossa cidade para responder a este tipo de proble-

mas. A partir desse cartão passa-se a ter acesso aos serviços e
a essas pessoas. Pretendemos também investir nas organizações da recreação nocturna, como bares, discotecas, cafés…
Nesse sentido, temos uma acção de formação de 12 horas,
onde investiremos em informação sobre factores de risco e sobre intervenção na crise, de forma a que possam ter uma acção
mais participativa e interventiva. Não pretendemos meter-nos
no negócio de cada um. Queremos tão só pessoas mais informadas e capazes de triar. Por outro lado, queremos que as
pessoas percebam melhor o significado desta realidade da noite em Coimbra para que possam ter uma acção mais eficaz e
eficiente nas decisões que tomam e até na argumentação que
têm com os filhos na questão da noite. Temos uma iniciativa denominada Noite Saudável, Vamos nessa e a ideia é que os pais
possam conhecer. Criámos também um fórum em que queremos reunir todos os intervenientes neste projecto para que, de
quatro em quatro meses, possamos discutir a evolução de tudo
isto e ir ajustando as acções. Pela multiplicidade das organizações envolvidas, será importante acertar linguagens e estratégias, num trabalho em rede. É nossa pretensão eliminar factores de risco, o empowerment dos factores protectores e aumentar a resiliência comunitária. Isto é, criar uma comunidade capaz de ter a flexibilidade suficiente para lidar com as várias
crises a que está exposta no dia-a-dia. E potenciar uma comunidade mais saudável e cidadãos que tenham um olhar mais
abrangente sobre os problemas em geral.
Em que medida poderá este projecto ser também considerado como uma ferramenta de redução de riscos para a
área das dependências?
JR – É um projecto de redução de riscos em várias áreas. Falamos da sexualidade e das doenças sexualmente transmissíveis,
das gravidezes nos adolescentes e nos jovens, das violências aos
mais diversos níveis, do suicídio e muitos outros tipos ligados à
noite, à sinistralidade rodoviária… Tudo isto faz parte da prevenção deste projecto. E, porque ao longo do ano vamos investigar a
nossa cidade, vamos fomentar que as estratégias implementadas
pela comunidade vão mais ao encontro das necessidades da população.

Reis Marques

Que importância assume este projecto para o CRI de Psiquiatria e Saúde Mental que dirige?
Reis Marques (RM) – Este projecto, como outros virados para
a prevenção e para a redução dos factores de risco, é importante
porque é necessário que as pessoas entendam que psiquiatria
não é só tratar os doentes que têm graves. A patologia psiquiátrica
abrange também as mais diversas formas de mal-estar que a pessoa sente, os problemas psicológicos, as dificuldades, as dependências e é um pouco nesta base que estamos a trabalhar e a desenvolver, não só o serviço virado para o doente grave, mas também para a prevenção e tratamento daquilo que é habitual. Porque 40 ou 50 por cento das pessoas sentem ansiedades,
depressões, dificuldades, dependências e é importante, para nós,
trabalharmos na prevenção desses estados.
Este projecto tem a particularidade de congregar respostas de diferentes instituições da sociedade civil…
RM – Sem dúvida… Na saúde mental, não vale a pena trabalharmos isolados. Temos que trabalhar em rede, com várias instituições e agentes que estão inseridos na sociedade e são importantes para a reabilitação das pessoas. Paralelamente, este é um
trabalho de proximidade. Longe vai o tempo em que as pessoas
recorriam ao hospital e era apenas aí que os técnicos estavam. As
pessoas têm que se habituar a trabalhar na comunidade.
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