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ET de Cedofeita
celebra 25 anos

Saúde mental
em Portugal:

Investir hoje ou
gastar amanhã?

A visão dos especialistas

Louco? Até um dia!

A propósito do ano europeu da
saúde mental e do cérebro, a que
nesta edição damos um destaque especial, dou comigo a pensar sobre os
acontecimentos num mundo que, seguramente, assume contornos de loucura, e na probabilidade de as pessoas padecerem de um qualquer distúrbio psíquico ou transtorno mental
que nos afecte colectivamente… Já
nem sei se é por indiferença emocional, por cobardia, medo ou por incapacidade racional que continuamos a
ignorar e a negar tudo o que se passa
à nossa volta. O que se passa na
mente de gente que assassinou mais
de 800 mil pessoas no Ruanda? Cri-

me, genocídio…, seja lá o que for não
faz qualquer sentido! Mas então, o

que estavam lá a fazer as forças de
segurança da Bélgica e da ONU, se
não tinham um mandato para parar a

matança? E as mortes na Somália e

no Congo? mais de 5 milhões de pessoas… Terá isto a ver com o que se
está a passar no mundo da alta finan-

as utilizam para matar inocentes em
nome de um “deus menor”. Isto é a
decadência das nações e dos povos
que, incapazes de viver num mundo
de paz e harmonia com os valores da
ética e da natureza, vivem como os
vampiros, sugando o sangue dos ino-

giões, da morte entre raças, da ocu-

Hoje, estamos influenciados por

pelo poder, das guerras entre reli-

centes…

pação de países, da luta pelas duvi-

uma quadrilha criminosa, que vive da

dosas independências, da criação
das sidas, gripes, estirpes de aviário,

porcos, macacos ou ébolas, dos tsu-

nami, da produção, consumo e tráfico
de drogas, de armas, petróleo, seres
crianças e idosos, do confronto inter-

geracional, da corrupção mundial, da
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vender armas a bandidos que depois

ça, dos jogos de interesse, nas lutas

humanos, da violência sobre pares,

FICHA TÉCNICA

a comprar petróleo a terroristas e a

fraude e da corrupção, de um sistema
financeiro internacional que gravita no
crime, na guerra e na lavagem de capitais sujos de sangue, uma cambada
de “bestas desumanas” afectadas por
uma “patologia incurável”, traiçoeira e
manipuladora, que está a conduzir a

escravatura, da exploração da mão-

humanidade para o abismo. O que se

ecossistema, do desemprego, da mi-

ouvir e calar. Ficar quedo, mudo, indi-

das milhões de pessoas em todo o

cupante silêncio sustentado numa es-

de-obra infantil, da destruição do

está a passar é mau de mais para ver,

séria e da fome a que estão condena-

ferente e acomodado face a um preo-

mundo… Ou será um caso de “loucura colectiva?

Confesso que não sei fazer a dis-

tinção do real para o imaginário, nem

encontrar a lógica destas situações e
comportamentos mas sei distinguir o

bom do mau e, por isso, penso que o
mundo tem de estar louco para andar

pécie de “faz de conta, não vale a
pena ou são todos iguais” equivale a
compactuar com algo que nem sequer deveria constituir excepção,
quanto mais regra...
Sérgio Oliveira, director
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Percursos de inovação, criatividade e conhecimento

ET de Cedofeita
celebra 25 anos

A ARS Norte, IP, comemorou os 25 Anos da Equipa de
Tratamento de Cedofeita no passado dia 15 de Outubro. A acção foi promovida pela DICAD/CRI Porto Central, subordinada ao tema “Percursos de Inovação, Criatividade e Conhecimento”. Sendo a ET de Cedofeita o
mais antigo serviço de tratamento no âmbito das dependências e dos comportamentos aditivos ligado ao
Ministério da Saúde a funcionar no Porto e, constituindo-se como uma instituição de referência na área, neste evento, que decorreu no Auditório da Biblioteca Almeida Garrett (Porto), ficou bem evidente a qualidade e
a especificidade dos serviços prestados à população
em problemas relacionados com comportamentos aditivos e dependências. Dependências acompanhou a
sessão e registou os testemunhos de Joana Coutinho e
de Manuel Cardoso.
Joana Coutinho, Coordenadora
Técnica do CRI Porto Central

Num momento em que se assinalam 25 anos desde a
constituição do então CAT de Cedofeita, o que significa,
enquanto coordenadora técnica do CRI Porto Central, herdar este legado?
Joana Coutinho (JC) – Como tive oportunidade de referir no
meu discurso, o tempo e o espaço às vezes têm particularidades de
conjugação felizes, de tal modo que foi para mim muito significativo e
um grande privilégio, poder estar, nas funções que actualmente desempenho e com as responsabilidades que tenho, a promover e a
assinalar as comemorações dos 25 Anos da ET de Cedofeita do CRI
Porto Central, de resto, a mais antiga equipa, ligada ao Ministério da
Saúde, em funcionamento na região norte. Foi ainda mais especial e
intenso assinalar esta data, pois foi um momento de recordação de
dois enormes seres humanos e dois grandes profissionais que já não
se encontram entre nós, e que estiveram ligados a esta equipa, no-

meadamente o Dr. José Gonzalez e a Dra. Georgina Samico. Tive o
privilégio de trabalhar com ambos nos últimos anos e recordo-os de
uma forma muito serena e carinhosa, destacando das minhas memórias três traços fundamentais que me serviram e servirão para a vida:
a delicadeza do trato, o profundo respeito pelos utentes e uma admirável e invulgar disponibilidade para com o serviço. Esta é a melhor
das heranças! O mais enriquecedor legado!
Que principais momentos destacaria deste encontro, que
reuniu não só profissionais afectos à ET de Cedofeita
mas, igualmente, responsáveis e técnicos provenientes
de outras estruturas?
JC – Foi nossa preocupação (refiro-me à comissão organizadora), desde o início, que o programa científico do Encontro pudesse ter
uma dupla orientação. Por um lado, envolvendo os profissionais da
ET de Cedofeita, profissionais altamente especializados e qualificados nesta área de conhecimento. Pareceu-me muito interessante a
apresentação do estudo comparativo, com a evolução sociodemográfica e clínica da população que assistimos ao longo destes 25
anos, para além da partilha do trabalho que temos vindo a desenvolver nos diferentes domínios de intervenção com os nossos utentes a
nível médico, psicologia, serviço social e enfermagem. Mas pareceu-nos também interessante envolver no programa científico um
conjunto de colegas, de outras instituições, públicas e privadas, com
quem ao longo dos anos temos vindo a articular num trabalho de
parceria e interdisciplinaridade proveitosas, em prol dos nossos
utentes. Finalmente destacava no programa do Encontro a presença
de individualidades incontornáveis na área dos CAD, que nos ajudaram a projectar o futuro e a reflectir sobre os desafios que os tempos
actuais nos colocam neste domínio de intervenção.
Após alguns momentos de indefinição, resultantes de
mais uma alteração orgânica dos serviços ligados às dependências, as equipas acabaram por não ser desmanteladas, como chegou a temer-se e a maioria dos profissionais continua a assegurar a implementação de uma política sobre drogas que distinguiu o país. Que sentimentos e
vivências ficam após esses momentos?
JC – Na realidade vivemos um período, ainda longo, de indefinição, na sequência da extinção por fusão do IDT, I.P. E da integração
das Unidades de Intervenção Local nas Administrações Regionais de
Saúde. Durante muito tempo não soubemos como essa integração
iria ser feita, quando e de que modo. Tememos que não fosse compreendida pelos decisores políticos a necessidade de manter a “coluna vertebral” e a identidade de um serviço que, pelo tipo de trabalho
que desenvolve, tem que ser um serviço diferenciado e especializado. Tememos a diluição desta resposta – que a curto prazo resultaria
num desmantelamento – e o fim de um caminho de décadas de trabalho que mostrou resultados positivos inequívocos e a admiração

“O CRI Porto Central vive uma situação extremamente difícil, de grande
carência, no que toca a recursos de enfermagem”

dos parceiros internacionais. Foram tempos difíceis para os profissionais e para as equipas, vividos necessariamente com a angústia de
quem desconhece o futuro desta área e o seu próprio. Hoje senti, pelas palavras tranquilizadoras do Senhor Presidente da ARS Norte no
Encontro, que esta questão da perda da identidade, da diluição das
respostas e do desmantelamento das equipas já não se coloca. Por
isso, entre os profissionais ficou um sentimento de satisfação, maior
tranquilidade e maior motivação para continuar o seu trabalho.

Na sequência da emergência destes fenómenos o CRI Porto
Central montou há dois, três anos, três consultas para adolescentes e jovens (Porto, Vila Nova de Gaia e Santa Maria da Feira).
Posso dizer-lhes que o número de pedidos para estas consultas
tem aumentado exponencialmente. Tenho recebido pedidos da
comunidade local e das autarquias para alargar estas respostas
locais mais dias por semana e este parece-me ser um caminho
fundamental a fazer.

Apesar de não ter acompanhado desde o início da constituição da resposta elencada em Cedofeita, encontra-se
no serviço há tempo suficiente para nos traçar uma panorâmica sobre a evolução do fenómeno ao longo das duas
últimas décadas… Que principais desafios se perfilam
hoje face a essas constantes alterações de perfis e consumos e o que mudou essencialmente nas vossas preocupações?
JC – O fenómeno das toxicodependências e dos comportamentos aditivos sempre foi uma realidade dinâmica e sujeita a grande
mutabilidade. A realidade socioeconómica actual tem influenciado de
forma inequívoca o recrudescimento do fenómeno. Todos os dias
surgem novas substâncias com as quais é preciso lidar do ponto de
vista da oferta e da procura. O serviço tem agora competências de intervenção no âmbito de comportamentos aditivos sem substâncias,
muito preocupantes nos tempos actuais, sobretudo junto dos jovens
(dependência de jogos on-line, dependência do telemóvel, da internet, das redes social, do sexo on line, entre muitas outras).
As novas realidades emergentes colocam um constante desafio
aos profissionais que trabalham na área dos CAD (prevenção, dissuasão, RRMD, Tratamento e Reinserção) exigindo-lhes uma constante actualização e readaptação das suas práticas de intervenção.

Como avalia a integração na ARS Norte e os recursos actualmente à disposição do CRI Porto Central?
JC – De algum modo já respondi à primeira parte desta questão há pouco. Como lhe disse, no início do processo da alteração
orgânica do serviço ficamos apreensivos, o que é normal em processos de mudança. Como já tive oportunidade de lhe dizer, hoje
sentimo-nos um pouco mais seremos com as mensagens que nos
têm vindo a ser transmitidas pelo Conselho Directivo da ARS Norte e pelas palavras tranquilizadoras há pouco proferidas pelo seu
presidente, Dr. Castanheira Nunes, na sessão de Abertura do Encontro.
Em termos de recursos, o CRI Porto Central vive uma situação extremamente difícil, de grande carência, no que toca a recursos de enfermagem. Seria também fundamental o reforço de
profissionais médicos na ET de Gaia e na ET de Santa Maria da
Feira. Finalmente os recursos na área da prevenção que o CRI
Porto Central dispõe actualmente são manifestamente insuficientes face às solicitações e pedidos que nos chegam da comunidade e face às respostas que temos montadas no terreno,
facto que me preocupa profundamente, pois considero que a
prevenção deve ser uma área de grande investimento nos tempos actuais.

“O CRI Porto Central montou há dois, três anos,
três consultas para adolescentes e jovens”
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Manuel Cardoso,
Subdirector Geral do SICAD

Luís Castanheira Nunes, Presidente
do CD da ARS Norte

“Continuaremos a revelar capacidade para responder
às várias solicitações”

“É da prática e de actos que se faz história”

E.T., CAT… aqui pouco importa… Como disse aqui, é um prazer
poder estar em nome do SICAD, é uma pena que o CAT de Cedofeita
esteja agora sob a égide da ARS e não pertença ainda a uma instituição nacional. Tenho que relevar o papel dos presidentes das ARS e
dos vogais, que souberam, com pragmatismo, pelo menos manter as
unidades íntegras, não as desfazendo como alguns pretendiam. No
que concerne aos 25 anos e a esta evolução, Cedofeita foi e manterse-á como uma referência não só no Norte como no país, a exemplo
do que sucede nomeadamente com as Taipas e Olhão, quer pelos profissionais que têm, quer pelo enorme valor que emprestaram a esta
área.
Foram, são embrião mas, para além disso, souberam crescer.
Configuram um suporte e, simultaneamente, uma reserva de conhecimento técnico, científico, clínico e de saber que é absolutamente indispensável no desenvolvimento de todos os processos. Mais: fruto dessa experiência, têm a capacidade de nos permitir passar de uma intervenção dirigida no âmbito das toxicodependências, fundamentalmente
da heroína e da cocaína, para outras intervenções, onde o paradigma
é semelhante. Refiro-me, em concreto, à área do álcool, do jogo, da internet, etc. Essa robustez de conhecimento clínico e científico que os
profissionais desta unidade têm, permite-nos, mantendo-a íntegra, planear o futuro com alguma segurança. Por outro lado, ao integrar esta
intervenção clínico terapêutica, com outros tipos de intervenção, de
forma concomitante e concorrente para a resolução dos problemas,
como sejam a prevenção indicada, selectiva e mesmo universal, conjugadas com a dissuasão, com o acompanhamento possível de ser feito para a reinserção e com o suporte fundamentalmente territorial no
âmbito da redução de riscos e minimização de danos, teremos uma
envolvente que nos permite ter garantias de futuro, independentemente do objecto do comportamento aditivo, com ou sem substância.
No que toca à evolução que fizemos, convém frisar que, num primeiro momento, estivemos assoberbados com uma procura a que não
conseguíamos dar resposta, de doentes num estado crítico, de pessoas com toxicodependência que ainda hoje não conseguiram libertarse de maneira a terem uma vida mais tranquila e autónoma…
Pudemos, fruto do conhecimento técnico e do empenho dos profissionais, integrar as respostas aos problemas ligados ao álcool e aos
outros comportamentos aditivos e dependências. Há ainda um longo
caminho a percorrer, mas este conhecimento e evolução, constituem
uma garantia de futuro e, se nos deixarem, continuaremos a revelar
capacidade para respondermos às várias solicitações.

Gostaria antes de mais vos cumprimentar a todos, agradecendo a V. presença, saudando em particular os colaboradores
da equipa de tratamento de Cedofeita pelos 25 anos que hoje
celebra. Hoje tenho um gosto especial em estar aqui presente
com todos vós a celebrar o 25º aniversário desta unidade de intervenção local. Tenho esse gosto por várias razões:
Desde logo, porque, como sabem melhor do que eu, esta é
uma das emblemáticas unidades de intervenção local do país.
Tendo nascido em Julho de 1989, ainda sob designação de
CAT (Centro de Atendimento a Toxicodependentes) de Cedofeita, é a mais antiga Equipa de Tratamento em funcionamento no
Porto e em toda a região Norte pertencente ao Ministério da
Saúde. É a segunda mais antiga, em funcionamento, a nível
nacional. A primeira foi a Equipa das Taipas, em Lisboa (que
hoje funciona nas instalações do Hospital Júlio de Matos).
Esta equipa de tratamento foi depois integrada no Serviço de
Prevenção da Toxicodependência em 1990, tendo funcionado até
então através de uma comissão instaladora dependente do Ministério da Saúde, composta por Júlio de Machado Vaz, Júlio Roque,
Adelino Vale Ferreira, Mário Espiga de Macedo, João Coelho. Alguns deles, com quem temos a felicidade de contar entre os nossos colaboradores. Este é o segundo motivo de satisfação. Foi enquadrada na política traçada pela Resolução nº 23/87 de 21 de
Abril, que aprovou o Plano Integrado de Combate à Toxicodependência e o seu fundamento teve por base a criação de respostas
ligadas ao ministério da saúde atendendo à constatação do aumento do consumo de drogas, da visão do toxicodependente
como doente e preocupações de saúde pública. Este é o meu terceiro motivo de satisfação! Esta equipa acompanhou e ajudou a
influenciar mentalidades que permitiram aos decisores evoluir no
seu pensamento, olhando para o fenómeno das dependências
como um fenómeno de preocupações sobretudo ao nível da saúde do indivíduo, abandonando as antigas visões com tónica nos
efeitos de relevância judiciária, e meramente social.
O quarto motivo de satisfação é porque esta unidade e a sua
história são hoje parte integrante da ARS Norte. Faz parte dos
seus históricos e briosos pergaminhos. Naturalmente que poderão
pensar que este é um motivo de mera vaidade ou orgulho institucional. Também è! Mas não é só por isso. Bem pelo contrário. É
fundamentalmente porque quase dois anos dos 5 desta Unidade
foram já passados após a integração das delegações regionais do
ex IDT nas ARS. Ou seja, a equipa continua Aí, a servir os cida-

dãos como até hoje serviu! E isso é o que é o mais relevante e assinalável o dia de hoje! Aliás, nesta matéria, temos sido consistentes no contributo que temos dado sobre a integração destas unidades e destes cuidados no Serviço Nacional de Saúde - isto é,
nas ARS. Em todas as linhas da nossa gestão e em todos os contributos estratégicos que temos dado, temos preconizado, defendido e implementado a nossa visão inicial: integrar para optimizar,
para obter ganhos em saúde e de eficiência e alargar o âmbito de
intervenção. Isso não significa, desmantelar uma resposta multidisciplinar, de referência internacional, cercear-lhe a sua autonomia técnica nem as vias directas de acesso ao Conselho Directivo
da ARS.
Mas significa adequar os instrumentos de gestão aos demais
do SNS, como sejam os contratos - programas cujos indicadores
estamos a desenvolver; significa encontrar sinergias entre as várias redes de cuidados, trabalhando a prevenção, como estamos a
fazer através da criação de medidas mínimas de integração em
casa agrupamento de centros de saúde, como sejam ministrar formação em comportamentos aditivos, implementar o audit e o assist, alinhar os programas de troca de seringas às especificidades
do fenómeno das dependências, alargar as consultas descentralizadas e outras possíveis; significa aproximar os cuidados agudos
independentes das características de dependência do doente,
consolidando protocolos clínicos entre estas unidades e os serviços locais de saúde mental; significa alinhar esforços de todas as
redes de cuidados, através da integração da informação e respectivos sistemas. Essa foi e mantém-se a nossa visão. Temo-la implementado, como pode testemunhar o Senhor Coordenador Regional, e temo-la defendido para estratégia nacional quando chamados a contribuir para ela.
Por isso estou feliz por estar aqui hoje a celebrar este 25º
aniversário. E estou porque essa efeméride me permite constatar as mudanças organizativas que a intervenção nos comportamentos aditivos e dependências têm sofrido, não tem impossibilitado, no entanto, o desenvolvimento da sua intervenção e
o cumprimento dos desígnios da sua missão – promover a redução dos consumos de drogas lícitas e ilícitas, bem como a
redução dos comportamentos aditivos e das dependências.
Todas as medidas supra citadas são exemplo disso. Mas é
também exemplo disso, permitam-me dizê-lo, a acção concertada

que nesta matéria a ARS Norte está a procurar desenvolver para a
cidade do Porto com a Câmara Municipal. Por essa razão também
saúdo o Senhor Vereador Manuel Pizarro pela disponibilidade demonstrada que, esperamos, produza rápidos efeitos. Já não é novidade para ninguém que a saúde em todas as políticas é muito
mais efectiva. E menos custosa. Também essa visão é inovadora
na prática, embora teoricamente muito divulgada.
E é da prática e de actos que se faz história. A mudança organizativa que a intervenção nesta matéria tem sofrido veio implicar aos seus profissionais a necessidade de saírem da sua
zona de conforto, podendo até ser causadora de resistências,
por parte de alguns. No entanto, sendo estes profissionais especializados em intervir numa população tão exigente e reincidente, a resistência à dificuldade será uma qualidade saliente,
a par de um trabalho contínuo de criatividade em cenários de
intervenção que podem nem sempre ser os mais apelativos.
Eventos como o de hoje, que assinalam o nascimento de
um serviço precursor nesta matéria, na região Norte, são exemplos do continuum evolutivo desta actuação. Reunir profissionais que pensam a sua prática nesta matéria, em momentos de
reflexão sobre o estado da arte, a sua evolução histórica e
perspectivas de futuro, torna-se fulcral para o desenvolvimento
da motivação e da sua qualidade de desempenho.
Por isso vos desejo um frutuoso trabalho, na esperança que
desenhem o futuro de pelo menos mais 25 anos de actividade
para esta unidade!
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Manuel Pizarro, vereador da
Câmara Municipal do Porto

“As zonas problemáticas da cidade

assemelham-se hoje mais ao que se
passava há uma década e meia do
que há quatro anos atrás”

“Se não sabem, não bulam”
“O principal objectivo da minha presença é elogiar o papel do
CAT de Cedofeita na cidade e no país. Tem uma influência que vai
muito além das fronteiras geográficas do Porto, algo compatível com
a nossa maneira de olhamos a cidade, enquanto espaço de abrigo,
de acolhimento, de encontro e, neste caso particular, de irradiação de
uma atitude e conhecimento que se deve profundamente aos profissionais que, ao longo destes anos, trabalharam no CAT de Cedofeita,
actual ET de Cedofeita e tão bem souberam conviver com êxitos e dificuldades. Depois dos anos de chumbo da Troika, talvez seja esta a
altura de pensarmos sobre os resultados obtidos a partir do que se
andou a fazer. O Dr. Rocha e Melo, ilustre neurocirurgião do Porto falecido há cerca de uma década, a dada altura, deparado com um
doente que, fruto de uma queda a vindimar numa aldeia distante do
Porto que o colocou em coma profundo, discutia com a sua equipa
sobre a pertinência de anestesiar o doente… Ao que ouviu uma voz
ao fundo da sala, que sussurrava: “Se não sabe, não bula…” Ora,
neste momento, não me ocorre melhor ideia do que esta: Se não sabem, não bulam… Francamente, a ideia do experimentalismo organizacional que invadiu o país, mudando siglas, arranjando mais atrapalhações e pondo toda a gente ocupada a tratar da organização em
vez de tratar da eficiência, da eficácia e das pessoas a quem a nossa
actividade se dirige. Esta é uma das maiores desgraças que nos
aconteceu, nos últimos anos, no país e talvez seja importante avaliar,
ao fim de três anos de extinção do IDT, se melhorámos resultados, se
gastámos menos dinheiro, se o sistema se tornou mais eficiente ou
eficaz, se o problema na sociedade diminuiu, se a capacidade de resposta aumentou… ou se isto é apenas uma notícia de propaganda
apresentada em powerpoint para alguém dizer que cortou x institutos
e fez desaparecer mais não sei o quê… O país tem que ser mais exigente quanto à avaliação das políticas públicas. Embora tenhamos

“O país tem que ser mais exigente
quanto à avaliação das políticas
públicas”

andado anos a reclamar contra os cortes indiscriminados e a afirmar
que não se realizavam verdadeiras reformas de Estado, a julgar pelos resultados dessa reforma, nomeadamente na Justiça e na colocação dos professores, o melhor será mesmo não fazer reforma nenhuma. Se durante mais de três quartos do mandato não se lhes conhece uma verdadeira reforma, talvez seja melhor deixarem esta parte
final em sossego para quem vier a seguir, seja quem for, tentar compor alguns dos cacos resultados das políticas dos últimos anos. Dito
isto, o que verdadeiramente me preocupa é a sensação que todos
temos de que existe um afrouxamento da atenção do Estado ao problema das dependências. Um afrouxamento dos mecanismos de
resposta e uma retirada desta área de actividade da prioridade política de intervenção do Estado. Ainda recentemente, Portugal era reconhecido internacionalmente pela política implementada no âmbito
das dependências. Enquanto membro do Governo, na tutela desta
área, fartámo-nos de receber ministros de outros países ver o que fazíamos. Isto é o país ao contrário! Parece que se passou uma esponja sobre tudo isso. É perturbador que o país tenha evidenciado sucesso nalgumas matérias? É perturbador que os serviços públicos
tenham afinal demonstrado que são capazes de funcionar e de responder aos problemas do país? É perturbador perceber-se que, no
início desta década, o problema das dependências tenha saído do
top 10 das famílias? Penso que deveria ser um motivo de orgulho e
de análise. No Porto, a sensação que todos temos do terreno, ainda
que mais empírica do que demonstrada com dados objectivos, é que
os problemas estão novamente a recrudescer. As zonas problemáticas da cidade assemelham-se hoje mais ao que se passava há uma
década e meia do que há quatro anos atrás… Com isto não pretendo
diminuir as responsabilidades do município do Porto em resposta ao
repto que nos foi lançado pelo DICAD e pela ARS no sentido de construirmos um plano integrado para estas questões na cidade. Estamos
perfeitamente envolvidos e espero que, nas próximas semanas surjam notícias nessa matéria mas isto não pode inverter quem são os
principais responsáveis nem quem tem a capacidade de financiar um
programa nesta matéria. As receitas dos municípios reduzem ano
após ano, ao contrário das receitas do Estado Central. Mesmo a
anunciada panaceia universal, o aumento do IMI, resultaram paradoxalmente numa redução das receitas da Câmara Municipal do Porto
de 4,5 milhões de euros de 2012 para 2013, isto apesar de os proprietários pagarem hoje mais… E o Estado recusa-se fornecer-nos
os dados da cobrança do IMI dos imóveis sob o escudo do sigilo fiscal… Achamos estranho mas acabaremos com o Estado português
em tribunal… Em suma, apesar da limitação de meios que nos afecta, o que não podemos fazer é desistir deste combate nem aceitar
voltar ao passado. Se não formos capazes de seguir o exemplo das
pessoas que trabalharam e trabalham no CAT de Cedofeita, é isso
que provavelmente acontecerá. Os fenómenos da adição e a sua natureza disruptiva nas pessoas, nas famílias e nas comunidades é
algo com que a comunidade conviveu desde sempre e continuará a
conviver. E nós não podemos desistir da ideia de uma intervenção
pública que permita conhecer o fenómeno, os seus impactos e minorar o sofrimento que causa. É uma causa pela qual vale a pena trabalhar!”
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Reunião em Lisboa da COPOLAD

Nació en Portugal la Biblioteca
Iberoamericana sobre Drogas
y Adicciones (BIDA)

Presidido por João Goulão en presencia de Teresa Salvador Llivina y Alexis Goosdeel se abrió en Lisboa el “III
Taller de Trabajo para Responsables de Centros de Documentación para la implementación de la Biblioteca
Iberoamericana sobre Drogas y Adicciones (BIDA)”, organizado bajo el liderazgo del Serviço de Intervençao
nos Comportamentos Aditivos e nas Dependenças – SICAD-Portugal y la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas – DGPNSD-España.
El taller tiene como objetivo dar seguimiento a poner en marcha la Biblioteca Iberoamericana sobre Drogas y Adicciones
(BIDA) a través del intercambio de experiencias de los países durante la fase de pilotaje, la identificación de puntos clave para la
mejora de la plataforma y la propuesta de acciones para la eficiente prestación del servicio.
Con esta actividad los países Iberoamericanos participantes
en BIDA (Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, España, México, Perú, Portugal y Uruguay) ven consolidado el proyecto que han venido desarrollando en el marco de COPOLAD a
lo largo de cuatro años de trabajo centrado en el consenso, diseño, implantación y creación de registros en la plataforma.
BIDA, que actualmente se encuentra en fase de introducción
de datos por parte de los centros de documentales que la conforman, ofrecerá a partir de 2015 a investigadores, profesionales,
responsables de la toma de decisiones y público interesado en general, un catálogo colectivo físico de gestión descentralizada, con
acceso directo a un amplio repositorio digital compuesto por un
Catálogo de Revistas y un Fondo Documental en materia de dro-

gas y adicciones, que abarca desde aspectos muy especializados,
hasta necesidades básicas de información o divulgación.
Esta iniciativa, busca promover un sistema eficiente de préstamos interbibliotecarios que facilite el acceso a información especializada y de calidad, con especial énfasis en la documentación
científica publicada en español y portugués, que hasta el momento había sido de difícil localización y acceso a través de las bases
de datos del ámbito anglosajón.
La plataforma virtual, que hoy es una realidad, ha sido posible
gracias al trabajo cooperado de los países y a la financiación brindada por la Comisión Europea a través del Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en Políticas sobre
drogas (COPOLAD).
La revista Dependencias estuvo presente y entrevistado, Teresa Salvador – Llivina Directora de Coordinación y Ejecución –
ECE, Mercedes Rubio Ferreiro, Técnica responsable del Centro
de Documentación e Información, DGPNSD-España y Maria Magdalena Balbi de SEDRONAR – Argentina

Teresa Salvador – Llivina

país, en función de los recursos que tenga en el centro de documentación, podrá aportar más o menos.
Hay muchas publicaciones sobre tratamiento y distintas
sustancias, pero lo que hay distinto en cada país, es la prevención.
Teresa Salvador – Llivina – No puedo responder porque no tengo una visión cualificada pero la impresión que tengo es que hay muchas más información sobre tratamiento que sobre prevención, tanto
en América Latina como en Europa. Conforme vayamos recogiendo
nos iremos haciendo una mejor idea, pero de momento la impresión
que da es que hay mucho de tratamiento y poco de prevención e inserción social.

Ha hablado de una dificultad de documentación que los países iberoamericanos tienen, pero, ¿Cómo se va a evaluar
esta documentación para que esté disponible en toda la red?
Teresa Salvador – Llivina – EL paso inicial es que aflore todo lo
que hay. Voy a poner mi caso. Cuando empecé mi tesina no había internet pero había una universidad en Barcelona que daba acceso a
índices de revistas y entonces podías ver los ‘abstracts’ y pedías el
artículo. Tardaban tres meses en darlo. Pero desde ya entonces, en
el año 1989, toda la documentación que llegaba era del ámbito anglosajón. Aunque cada vez más, hay personas de ámbitos no angloparlantes que empiezan a publicar en estas revistas internacionales. Y
eso está muy bien porque te da mucha información de ensayos clínicos, estudios longitudinales, estudios trasversales, que son primordiales para evaluar el impacto de determinadas decisiones políticas,
el impacto de determinados tratamientos, de programas de prevención, etc. Pero de los países no angloparlantes, en este tiempo no se
ha avanzado mucho en saber quién está investigando, y que por un
tema de barrera lingüística no aflora lo que se hace.
Actualmente tengo la impresión que en los países latinoamericanos hay un peso más importante de investigación cualitativa que
cuantitativa o estudios de doble ciego, controlados. Pero nunca he
pensado que ambos métodos de investigación tengan que rivalizar, ni
que uno contradiga a otro, sino que realmente, pudiendo analizar la
información que te aporta una forma de investigación y la otra, el resultado es mucho más rico.
Lo que quiero decir es que el disponer primeramente de un instrumento que nos ayude a saber lo que hay y una vez tengamos indexado lo que hay en lenguas no anglosajonas, en este caso en el español o en el portugués, entonces ya veremos cómo podremos separar el grano de la paja.
Esta diversidad de países con sus múltiples diferencias
hace plantearse si la información va a ser igual para todos
Teresa Salvador – Llivina – La información tiene que ser igual
para todos y una forma de facilitar el acceso a la misma es poniéndolo en una lengua que no sea una barrera. Otra cosa también es poder
hacer análisis de la calidad de la información, eso es otra necesidad.
Pero primero necesitamos saber lo que hay y luego ya haremos cribados. Este no es de momento el objetivo de la biblioteca. Por el momento el objetivo es recoger publicaciones editadas: revistas, tesis
doctorales o literatura gris que suele quedar en un rincón y nadie las
conoce, etc. Hacer un barrido lo más amplio posible. Claro que cada

Una de las grandes dificultades será hacer una depuración
de la información con base en la evidencia científica
Teresa Salvador – Llivina – Sí, sin duda pero esto debe ser ya
de forma paralela al centro de documentación para poder hacer cribajes de temas que se consideren de interés. Sería, digamos, una
fase más avanzada, de momento hay que ver lo que hay.
¿Por qué surge COPOLAD? ¿Quiere dar respuestas, es un
proyecto…?
Teresa Salvador – Llivina – COPOLAD es una iniciativa de la
Unión Europea, que en el año 1999 creó una plataforma de diálogo
birregional: Europa y América Latina. Que se llama ‘El mecanismo de
cooperación en materia de políticas sobre drogas’, entre CELAC y la
UE. Este mecanismo es una plataforma de diálogo político solamente. Desde el 1999 hasta el 2010, la comisión ha ido manteniendo esta
plataforma en la que participan todos los países de ambas regiones,
intentando fomentar el diálogo, la valoración de políticas, todo eso.
En un momento determinado la comisión europea valoró que esta
plataforma requería de cierto refuerzo de cara a dotarla de mayor
contenido y mayor utilidad para los países participantes y entonces
es cuando definimos COPOLAD. COPOLAD es un proyecto birregional financiado por la UE con América Latina, en principio, aunque es
posible que el próximo COPOLAD que nazca incorpore a los países
del Caribe. Forma parte de los mecanismos de diálogo y a parte de
hacer eso mismo, COPOLAD intenta promover capacitación basada
en la experiencia de los países y en la evidencia, capacitación en reducción de la demanda y en reducción de la oferta. Entendiendo por
reducción de la oferta, tanto la línea de desarrollo para los países productores de coca, como el ámbito de control de los mercados ilegales
de drogas. Entonces, dentro de la capacitación de la reducción de la
demanda y la oferta, digamos que COPOLAD no solo está abriendo
posibilidades de capacitación de la toma de decisiones en este ámbito, sino también el desarrollo de instrumentos de apoyo a procesos
de mejora de las políticas. Poner por ejemplo, el orden que debe tener un programa de prevención, de tratamiento, de inserción social,
de reducción del daño, etc. para que sea capaz de cumplir los requisitos mínimos que tanto los criterios de calidad como la evidencia de
la que disponemos, pudieran ser certificados por una entidad pública.
Hemos desarrollado un proceso de consenso a través de grupos focales de expertos para llegar a definir estos mínimos criterios. Los criterios ya los tenemos definidos, ahora falta ver qué países quieren
adaptar y utilizar estos criterios para ir mejorando las intervenciones
en reducción de la demanda. O un buen servicio puede ser un buen
directorio de centros y servicios que en la mayor parte de América Latina no existe un mapeo de todos los recursos que hay, qué tipo de
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financiación tienen, qué perfiles profesionales o no profesionales lo
componen, etc. Bueno, pues estamos construyendo un directorio de
centros y servicios.
Es decir, con lo que tenemos actualmente qué podemos usar
para la toma de decisiones informada. Y COPOLAD no apoya un proyecto de un solo país sino que tiene que ser un proyecto que sea
para todos los países.
Después del parto, han nacido 500 referencias elegidas,
¿Dónde está esa información?
Teresa Salvador – Llivina – Ahora mismo están en una base de
datos y cuando tengamos un volumen suficiente, se podrá consultar
a través de la web de COPOLAD
¿Cualquier persona o institución tendrá acceso a esas búsquedas?
Teresa Salvador – Llivina – Sí, es una plataforma abierta accesible a todo el mundo. La idea es que una vez se haga esa búsqueda
se pueda solicitar ese material, independientemente de si está en
Buenos Aires, en Madrid o en Lisboa.
El COPOLAD no está para jubilarse
Teresa Salvador – Llivina – A veces tengo tentación de prejubilarme
¿Va a seguir?
Teresa Salvador – Llivina – La comisión está ahora preparando
una segunda parte del proyecto porque se hizo una evaluación externa y salió muy bien valorado el programa en los países que continúan. Y la idea es que se elija a mediados o finales del 2015 y que
sean para 4 años

Mercedes Rubio Ferreiro

término que valiese para todos. Y entonces hasta que conseguimos
que entendiesen el concepto del lenguaje artificial fue un poco complejo, pero una vez se hubo entendido la verdad es que conseguimos
elaborar una clasificación muy pequeña pero que va a crecer en el
tiempo sin ninguna duda.
Es mucha información pero en algunos países además hubo algunos problemas. A algunos autores les dificultó la promoción de los
estudios científicos para poner disponibles en la página web.
Mercedes Rubio Ferreiro – Vale, vamos a ver, es que uno de los
hándicaps que tiene la plataforma es que va a estar el documento a
texto completo accesible completamente. Eso quiere decir que el documento tiene que tener los derechos de autor abiertos, si no los tiene no los podemos colgar. Entonces, tenemos un trabajo muy muy
importante por delante que es ponernos en contacto con las entidades y con los autores personales de determinados documentos muy
atractivos para que cedan o permitan la publicación de sus documentos y, eso va a ser un trabajo de uno en uno y en cada país.
Es un proyecto que aparentemente es fácil pero da mucho
trabajo.
Mercedes Rubio Ferreiro – Es muy muy trabajoso, tiene muchas ramificaciones que se alargan en el tiempo y que además cada
normativa en cada país es distinta y la documentación está muy diseminada. Las drogodependencias tienen una puesta en escena muy
disciplinar y entonces hay países que lo tienen en el ámbito sanitario,
hay países que lo tienen en el ámbito de control de la oferta, de la justicia, de los servicios sociales o incluso en la parte académica. Entonces son muchos los interlocutores que tenemos que tocar para que
podamos acceder a la información de una manera real.

Está hablando con sus compañeros Iberoamericanos para
tener una información disponible sobre el problema de las
drogodependencias. Estamos hablando de culturas muy
distintas. ¿Es difícil?
Mercedes Rubio Ferreiro – Es difícil porque si nos centramos
en que necesitamos elaborar un vocabulario artificial y cerrado para
poder clasificar los documentos, es verdad que la jerga interfiere mucho. Entonces cada país, en un principio, intentaba que se aplicase el
término que ellos utilizaban para la cocaína o para la heroína o para
determinadas prácticas y lo que necesitábamos era elegir un único

Finalmente, parte de los que están aquí hoy trabajando están implicados en la lucha contra el problema de la droga y
en que pueda tener una respuesta distinta de aquella que se
está desarrollando hasta hoy.
Mercedes Rubio Ferreiro – Creo que todo lo que conlleve
una colaboración y una puesta en común de recursos en el momento en el que nos estamos desarrollando, es acertado. Aunque
en América latina estén en mejor estado, probablemente le llegará
algún rebote en algún momento. Compartir recursos, compartir información que es muy silente porque casi toda la literatura científica en español no tiene plataformas en las que ser publicada ni visible, porque el mundo anglosajón se ha comido todo el ambiente

científico. Estamos hablando de que la base de datos más importante del ámbito de la medicina que es “MEDLINE” es exclusivamente en inglés y con títulos en inglés, todas las publicaciones
son anglosajonas.

Maria Magdalena Balbi

Este trabajo de la red iberoamericana influye en países
muy distintos. La información es importante para todos
pero, ¿Cómo se llega a informar a países tan diferentes
como Chile o Argentina?
Maria Magdalena Balbi – Disfrutar de la vida para Argentina es muy importante principalmente porque tenemos un colectivo formado por jóvenes profesionales, padres de familia, por
ONGs, que se están dedicando a todos los aspectos de la problemática de las adicciones, que van a poder encontrar en
BIDA el respaldo bibliográfico que hasta entonces no tenían. Argentina quizás sea diferente a otros países. Tenemos muchas
similitudes con Chile y Uruguay, pero hay otros países que están centrados en el control de la demanda. Para Argentina lo
más importante es la prevención, la recuperación y la inclusión
del adicto.
¿Cuando hablamos de información en prevención estamos hablando de prevención por evidencia científica?
Maria Magdalena Balbi – De todo tipo. Para los jóvenes profesionales, la prevención basada en evidencia científica es de
suma importancia, sobre todo para los que vienen del lado de la
ciencia biomédica. Pero tratamos la prevención a todo nivel, incluida la prevención universal, es muy importante sobre todo para la
gente que está constituyendo las ONGs. Ellos quieren saber cómo

ir a un barrio pobre y hablar con una madre que tiene temor de que
su chico pueda caer en una situación de consumo.
Hay mucha información, ¿pero cómo podemos saber qué
información necesita la gente?
Maria Magdalena Balbi – Ese es un trabajo de los técnicos
bibliotecarios, utilizando lo que nosotros denominamos árbol de
materias. Es la posibilidad de que una madre preocupada por
su hijo adolescente encuentre su material, que un médico encuentre lo que busca o que un investigador científico encuentre
lo que busca. Tenemos términos de indexación más específicos
que van a ser utilizados por los profesionales y términos más
del habla coloquial que van a ser utilizadas por las personas del
común.
¿Cómo está el problema de los consumos emergentes?
Maria Magdalena Balbi – Es un problema. Tenemos muchos
jóvenes en este momento que están completamente aislados de
la sociedad debido a su consumo. Entonces SEDRONAR, en su
nueva gestión, que ha hecho un año, lo que se plantea es hacer
prevención y recuperación de la inclusión social. Incluir socialmente al adicto para que éste incluido dentro de la sociedad pueda recuperarse y empiece a encontrar sentido a su vida lejos de la adicción.
Esa es la parte más difícil
Maria Magdalena Balbi – Sí, es la parte más difícil, es el desafío.
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Mireia Pascual Mollá entrevista a Joep Oomen
coordinador de la European Coalition for Just
and Effective Drugs Policies, ENCOD
distribución de sustancias psicoactivas. Luego, estos establecen
un marco global en el que las autoridades locales o regionales diseñan sus propios modelos.
¿Cuál sería para usted la regulación más justa?
En primer lugar debe estar permitido el autocultivo: el cultivo
para el uso propio por una persona adulta. En segundo lugar las
personas adultas que no saben o pueden cultivar deben poder tener acceso al cannabis a través de asociaciones sin fines de lucro
que comparten la cosecha de su cultivo. Siempre que estas dos
condiciones han sido complidas, es posible evitar el mercado negro. Técnicamente es posible que un consumidor mismo o un vecino produzca cannabis de la mejor calidad a un precio irrisorio. El
modelo al que le sometes debe ofrecerle la misma ventaja. Aparte
de protegerle contra estrategias comerciales para animarle a consumir también debe recordarle de sus responsabilidades con respecto al uso seguro y sano del producto, y con respecto a la sociedad entera, pero siempre sin quitarle sus derechos cívicos básicos.

¿Qué ocurre en Europa con la política de drogas?
La política de drogas se parece a una tortuga gigante: se mueve,
pero de una manera tan lenta que uno tiene que estar mirando continuamente para notarlo. En primer lugar, no existe LA política de drogas europea, existen diferentes políticas que se elaboran a nivel nacional, basándose en tradiciones culturales y políticas que son propias de cada país. En los distintos países ocurren las mismas olas,
pero en momentos y a base de ritmos diferentes. La primera ola comenzó en Holanda en los años 70 con la descriminalización del cannabis, la segunda a partir de los años 90 se expandió por toda Europa con la reducción de daño, y la actual se inició hace 7 años en España con los clubes sociales de cannabis.
Usted proponía en 2006 en el libro ‘Cannabis: salud,
legislación y políticas de intervención’ la descentralización
de las políticas de drogas ¿Qué significa? ¿Cómo se implementaría? ¿Sigue pensando que es la mejor manera?
La respuesta a la prohibición universal del cannabis no puede ser
otro modelo universal o ni siquiera nacional. Es obvio que una ciudad
como Madrid o Barcelona tendrá una política de cannabis diferente
que una aldea de 700 habitantes. La política debe ser elaborada por
personas que conocen de cerca la situación de los consumidores,
que están al tanto de las implicaciones sobre la persona y su entorno, y que razonan desde un punto de vista pragmático y no
ideológico. A nivel nacional o internacional, los políticos se dejan llevar por sea argumentos morales o intereses ajenos a los individuos
que van a ser afectados por sus decisiones. A nivel regional o local
los políticos no pueden permitirse ese lujo. Se implementaría simplemente por un cambio en las Convenciones Internacionales de
drogas facilitando que los gobiernos de los estados miembros de
la ONU desarrollen su propio modelo de control de la producción y

¿Qué objetivos tiene esta propuesta suya y de la ENCOD?
¿Quiere facilitar el acceso del cannabis a las personas
que necesitan hacer del mismo un uso terapéutico?
Claro, queremos que todas las personas adultas que desean
hacer uso del cannabis (sea para razones terapéuticas sea recreativas) tienen un acceso legal.
¿Por qué no están de acuerdo con la regulación española
actual? El uso terapéutico está permitido siempre y cuando esté bajo prescripción médica…
Como tengo entendido ello solamente se refiere al producto
Sativex. Nosotros creemos a muchos expertos médicos que mantienen que solamente se puede beneficiar de todos los aspectos
curativos de la planta cuando se le consume en su enteridad, y no
a través de un derivado en cuyo proceso de elaboración se han
perdido varios elementos activos que juegan un papel en el
efecto. Entendemos que todavía puede encontrar problemas
legales una persona que cultiva su propia plante de cannabis para
su consumo personal y ello no está aceptable.
¿Qué opina de lo que Mujica tilda como ‘experimento’,
es decir, de lo ocurrido en Uruguay?
La decisión que ha tomado Uruguay es muy corajosa y responsable. Pero como yo lo entiendo solamente han decidido
por un marco global, todavía hay especificar los detalles. Y es
en los detalles que suele estar el diablo. La legalización a la
uruguaya se basa sobre todo en una lógica política y no técnica. Domina el concepto del control estatal, del que se deducen
algunas restricciones absurdas como el límite al porcentaje de
THC, la obligación para autocultivadores de registrarse (y lo
que implica es decir ya no pueden comprar en farmacia), el número de variedades a las que los uruguayos tendrán acceso

(maximamente 5), y la involucración de la tecnología genética
en la producción de las semillas autorizadas por el estado para
cultivar para las farmacias. O sea, mientras que el estado uruguayo es más papista que el papa en controlar a los consumidores considera organizar la manipulación genética de las semillas para facilitar el control.
La Global Comission on Drug Policy se reunió en Nueva
York hace unas semanas y se planteo la necesidad de una
nueva regulación en materia de drogas a nivel deEEUU
pero también a nivel mundial. La propuesta giraba en torno a terminar con el prohibicionismo pero desde un control legal. ¿Es esto lo que plantea la ENCOD?
Es valiente la propuesta y es importante la voz de los ex-presidentes. Solamente pensamos que es una gran lástima que no hayan expresado estas opiniones más antes, cuando todavía estaban con el poder de influir en las políticas y pudieron haberlas
cambiado. Hubieran evitado muchas muertes, heridos, vidas traumatizadas y arruinadas. A alguien se le debe ocurrir de hacerles la
pregunta comentarnos porqué no actuaron cuando podían actuar
para terminar la guerra a las drogas, y qué es el caso de los que
ahora están con el poder de hacerlo.
Si nos ponemos desde la perspectiva opuesta, algunos
ciudadanos pueden pensar que una sociedad en la que
sea legal consumir cualquier droga no se basa en unos
principios democráticos ni de derechos humanos porque está atentando contra la salud de la población.
¿No termina la libertad de uno mismo donde empieza la
de los demás? ¿Cómo nos ponemos todos de acuerdo en
qué es mejor para todos?
No prohibir una sustancia no significa lo mismo que promoverla. Justamente debido al hecho de que su uso puede tener
riesgos es necesario reglementar su producción y distribución.
También en un mundo en que las drogas son legales es necesario
hacer políticas de prevención, no solamente dirigidas al individuo
para que consume menos o no consume del todo, sino tambien dirigidas a la sociedad entera. Necesitamos políticas de prevención
del estress, enseñanza de metodos naturales (sin ninguna sustancia artificial) para relajar, gozar de la vida, evitar el exhauste y reducir el estress. También deben incluir políticas públicas que previenen la marginalización y la exclusión social, y que refuerzan el
individuo en lugar de reprimirlo o paternalizarlo.
Los expertos que investigan los efectos del cannabis
creen que en ocasiones la función curativa del mismo sirve como justificación para consumir sea cuál sea la circunstancia. ¿Qué opina de esto?
Sobre todo los consumidores medicinales de cannabis, en cuyas experiencias nos basamos. La cantidad necesaria para garantizar el efecto curativo puede diferir mucho de una persona a otra.
Algunos consumen en cantidades que son menos que un consumo recreativo. Hay un grado de tolerancia con el cannabis que significa que las personas incrementan la dosis para obtener el mismo efecto. Pero mucho depende de la persona, la variedad o las
variedades que está consumiendo, el método de consumo que
emplea etc. Opinamos que el cannabis se presta mejor que otras
sustancias a la autoregulación porque, sobre todo cuando se consume a traves de la inhalación por vaporización o fumando,

el consumidor siente de manera bastante precisa cuando ha obtenido el efecto deseado.
Estos mismos expertos salen continuamente a explicar lo
perjudicial que resulta para la salud el abuso del cannabis
y cómo este puede acelerar o ser el detonante de enfermedades como la esquizofrenia o la psicosis. Incluso así,
¿cree que es buena idea que el consumo de cannabis sea
accesible a todo el mundo, incluidos menores de edad en
pleno proceso de desarrollo?
Se calcula que un 10 por ciento de la población desde los 15
años consume cannabis, en algunos sectores de la población este
porcentaje debe ser más alto aún. Si fuera así que el consumo de
cannabis detonaría enfermedas psicológicas determinadas, debería haberse notado un aumento significativo de estas enfermedades. A un menor de edad no se le debe facilitar el acceso a ninguna sustancia, ni el alcohol ni el cannabis ni otras drogas. Al mismo tiempo se sabe que explorar y desafiar es una caracteristica
bastante crucial de la juventud. Entonces el hecho de que está
prohibido para adultos significa que hay un gran mercado negro
muy accessible para los jovenes. Reglementar el mercado para
adultos lo hará mucho menos accesible para jóvenes. Habrá casos de jóvenes que comienzan a consumir cannabis, pero más
grande es la probabilidad que lo harán en compañía de personas adultas que pueden iniciarles de una forma responsable.
Según el delegado para el Plan Nacional sobre Drogas,
Francisco de Asís Babín, en una encuesta realizada desde
esta institución, pudieron observar que la población prefiere incrementar las medidas preventivas y el tratamiento
y endurecer la represión del tráfico de drogas que permitir
un mercado libre de drogas. ¿Cree que es así? ¿Y si es
así, tienen en cuenta a esta parte de la población en sus
propuestas?
No conocemos los detalles de la encuesta, la forma en que ha
sido redactada ni la interpretación de las respuestas, entonces es
difícil comentarla. Todo depende de lo que se entiende con ‘el
mercado libre de drogas’. Tampoco Encod es partidaria de una extrema comercialización de las drogas. Existen diferentes escenarios para regular de forma legal la transacción entre productor y
consumidor de sustancias psicoactivas sin que estas deben aparecer en supermercados, ni ser advertidas por todas partes. Endurecer la represión a los malos es algo que todos queremos, pero
todos sabemos que aplicar la mano dura solamente tiene éxito en
las películas de Hollywood. Necesitamos un arma inteligente para
sacar el mercado negro de las manos de la criminalidad organizada: regularlo dentro de un marco legal.
Para finalizar, ¿Cree que es posible esa nueva política de
drogas? ¿Cómo ve el futuro?
La nueva política de drogas ya existe en muchas comunidades de consumidores que, con y sin la ayuda de profesionales médicos, y a veces sin que la ley les permite, logran establecer circuitos cerrados para la provisión del cannabis para el uso personal,
tanto medicinal como recreativo. Asegurando métodos sanos de
cultivo de la planta y elaboración de productos y ejerciendo un colectivo sin fines de lucro estas comunidades construyen día tras
día la política de drogas del futuro. La nueva política de drogas no
es solamente posible, es inevitable.
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Vigilância de Comportamentos
de Risco nos Jovens na
Região Autónoma dos Açores
Problema: Os comportamentos de risco relacionados com a
saúde contribuem para a morbilidade e mortalidade entre os jovens e adultos. Estes são muitas vezes estabelecidos durante a
infância e adolescência e podem manter-se até à idade adulta. Os
comportamentos de risco estão inter-relacionados e são evitáveis.
A Direção Regional da Saúde, em parceria com a Direção Regional da Educação, implementou um sistema de Vigilância de Comportamentos de Risco em Jovens na Região Autónoma dos Açores (RAA).
Descrição do Sistema: O Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) criou, em 1991, o Youth Risk Behavior Surveillance System (YRBSS), que monitoriza seis categorias de comportamentos de risco relacionados com a saúde nos jovens: 1)
comportamentos que contribuem para as lesões acidentais e violência; 2) o uso de tabaco; 3) de álcool e outras drogas; 4) comportamentos sexuais que contribuem para gravidez indesejada e
doenças sexualmente transmissíveis; 5) comportamentos alimentares não saudáveis; 6) a inatividade física. Este sistema também
monitoriza a prevalência auto- relatada de obesidade e asma.
Operacionalização do sistema: A aplicação deste sistema iniciou-se no final do ano letivo 2013/2014. Na primeira fase participaram um total de 38 escolas (unidades orgânicas), em que a população-alvo foram todos os alunos do 6.º ao 12.º ano, incluindo
as vias de ensino alternativas, que totalizaram 21391 alunos. Os
questionários foram aplicados através de uma plataforma online.

Resultados: Obtiveram-se 6325 questionários válidos (29,6%
do total de alunos). Após a análise dos dados, verificamos que alguns dos alunos têm comportamentos de risco relacionados com
a saúde. Foram obtidos um total de 58 indicadores para os alunos
do 6.º a 8.º ano e 101 indicadores para os alunos do 9.º ao 12.º
ano, relacionados com as áreas descritas em cima. Foi elaborado
um relatório com os resultados globais e foram elaborados e enviados para as equipas os resultados por escola, de modo a planearem as atividades para nas escolas de acordo com os resultados obtidos.
Interpretação: Avaliou-se a prevalência de comportamentos
de risco relacionados com a saúde em alguns alunos da RAA.
Identificaram-se diferenças estatisticamente significativas entre
géneros em alguns dos comportamentos de risco.
O uso deste método para recolha de dados tem uma elevada
aceitação por parte dos alunos.
Ações de saúde pública: Os resultados obtidos através da
aplicação do Sistema de Vigilância de Comportamentos de Risco
nos Jovens serviram para medir a sua prevalência, bem como
para planear intervenções no âmbito da saúde escolar, definir estratégias e políticas de saúde futuras e avaliar as tendências dos
comportamentos de risco, com o objetivo de melhorar a saúde entre os jovens.

Estratégia da Vigilância e Combate aos Comportamentos de Risco nos Jovens da Região Autónoma dos Açores

Saúde mental
em Portugal:
investir hoje
ou gastar
amanhã?
Portugal apresentou a prevalência mais elevada de
perturbações mentais (22,9%) dos oito países da Europa
que integraram o painel do estudo integrado no World
Mental Health Survey Initiative, da Organização Mundial
de Saúde. A situação é “tão mais preocupante quanto alguma evidência prévia correlacionou directamente a taxa
de prevalência de doenças mentais com índices nacionais
de desigualdades sociais e de saúde”, alertam os autores
do relatório. Pelo contrário, a percentagem de pessoas
com perturbações mentais graves tratadas (66,1%) é “confortável”, a crer no relatório Portugal Saúde Mental em Números 2013, que refere no entanto que “só 16,2% das pessoas com perturbações mentais ligeiras e 33,8% das que
sofrem de perturbações moderadas recebem tratamento
em Portugal”. Este padrão questiona os graus de estigma
sociocultural em relação às perturbações mentais e o de
acessibilidade aos cuidados especializados, indicadores
que acentuam a necessidade de um reforço do investimento em recursos especializados nos serviços de saúde
mental, nas equipas dedicadas aos cuidados comunitários mas igualmente em formação, nomeadamente junto
dos profissionais dos cuidados primários de saúde.
Outro problema destacado no relatório tem que ver
com a falta de estruturas para tratamento de adolescentes, tendo sido identificados casos de jovens com 16 e 18
anos internados em serviços de psiquiatria de adultos. Os
especialistas chamam ainda a atenção para a elevada taxa
de prescrição de benzodiazepinas (fármacos como os ansiolíticos ou hipnóticos) em Portugal, sobretudo as duas
com maior risco de indução de dependência.
Viveremos numa sociedade doente devido à escassez
de recursos e às falhas no diagnóstico precoce? Em que
medida traduzirá a crise actual uma sentença para aqueles que, já distantes do SNS, não possuem recursos nem
motivação para aderirem ao tratamento? E quanto à eficácia do tratamento?
A dois anos do horizonte final do Plano Nacional para
a Saúde Mental, iniciado em 2007, Dependências auscultou vários actores envolvidos na execução de um Plano
que, tendo reunido consenso no papel, continua a evidenciar lacunas na prática…
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VI Congresso e XXII Jornadas da Sociedade Portuguesa de Alcoologia

Álcool: quem joga? Quem
ganha? Quem perde?

A Sociedade Portuguesa de Alcoologia (SPA) organizou, nos dias 23, 24 e 25 de Outubro, o seu VI Congresso e XXII Jornadas. O evento decorreu na cidade de
Coimbra, e elegeu como tema central: “Álcool – quem
joga? quem ganha? quem perde?”.
De acordo com o presidente da direcção da SPA, Augusto Pinto,
o Congresso, que contou com o patrocínio científico da Ordem dos
Médicos, realizou-se num momento “particularmente difícil para a Alcoologia portuguesa, com profundas alterações na organização dos
serviços que lidam com os doentes alcoólicos, nomeadamente no
que respeita ao seu tratamento, recuperação e reabilitação”. O evento contou com a presença de especialistas nacionais e internacionais
que, durante três dias, versaram em torno de temas como Epidemiologia actual dos PLA, Álcool e fígado – estado da arte, Álcool e comorbilidades psiquiátricas, Álcool e problemas sociais, Álcool e estrada (in)segura, Medicação específica – novos e velhos fármacos e
Rede alcoológica – que nós? que laços?
Reconhecer a dimensão actual dos Problemas Ligados ao Álcool a nível nacional e internacional foi um dos motes lançados
para o evento, que elegeu como um dos principais objectivos actualizar conhecimentos em Alcoologia, nas diversas áreas médicas, nomeadamente no que respeita às mais recentes estratégias
terapêuticas e medicamentosas nos S. de Abuso e de Dependência Alcoólica e nas complicações orgânicas e psiquiátricas do consumo de álcool. Por outro lado, a organização prestou mais um
contributo ao promover a formação de médicos e outros técnicos
de saúde, facilitando diagnósticos mais precoces, melhorando a
motivação para tratamento e a aplicação de novas estratégias interventivas. Esclarecer e reforçar os papéis dos diversos profissionais que lidam com a problemática do álcool, fomentando a articulação e integração de cuidados foi outra proposta da SPA, visando
estimular a troca de conhecimentos e a partilha de experiências,
perspectivando a melhoria das respostas futuras aos doentes alcoólicos e suas famílias e, simultaneamente, promover a recomendação de estratégias e políticas mais adequadas à actual realidade da Alcoologia em Portugal.
Dependências marcou presença no evento e entrevistou Álvaro Carvalho, Director do Programa Nacional para a Saúde Mental,
e Augusto Pinto, Presidente da SPA.

Álvaro Carvalho, Director do Programa Nacional para
a Saúde Mental, DGS

Estando a pouco mais de um ano do términos do Programa Nacional para a Saúde Mental, que balanço faz da implementação do mesmo até à data?
Álvaro Carvalho (AC) – O balanço, do meu ponto de vista, é
positivo. Sinto-me à vontade porque não fiz parte do grupo que o
elaborou nem fui eu que o implementei, uma vez que quando assumi responsabilidades no sector, o Plano já estava bastante desenvolvido. Como tal, não estou a auto-elogiar-me. Em termos
quantitativos, o número de serviços locais de saúde mental cresceu significativamente e temos actualmente 41, dos quais 36 possuem unidades de saúde mental da infância e da adolescência,
algo impensável antes do Plano, em que existiria cerca de metade
de unidades. Temos uma formação de profissionais de todo o
país, realizada em 2008 e 2009 e que, apesar de se encontrar actualmente num ritmo mais lento, abrangeu o sector público e social em gestão de casos sobretudo para as situações de doença
mental mais grave e de psico-educação para familiares de pessoas com doença mental grave; Iniciámos a estruturação do Plano
de Intervenção em Demências, um drama nacional que nunca havia arrancado; e estamos agora a iniciar o desenvolvimento de um
conjunto de iniciativas quer no âmbito da prevenção, quer no âm-
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No âmbito do Plano Nacional

de Saúde Mental, foi criada uma

comissão coordenadora de utentes
e prestadores, com representantes
de associações de utentes e de
profissionais, que tem vindo a

desenvolver um trabalho muito
interessante.

bito da melhoria da capacitação dos profissionais. Para isso, contaremos com um precioso auxílio, o financiamento dos países ex
-EFTA, sobretudo da Noruega, no montante de 2 milhões e 700
mil euros para a formação de profissionais dos cuidados de saúde
primários no diagnóstico e tratamento da depressão, para a saúde
mental nas escolas, para programas de resiliência para pessoas
em situação de desemprego ou com outros problemas de saúde
mental fruto da crise e para um projecto que tem que ver com a replicação deste estudo epidemiológico nacional depois da crise, no
sentido de percebermos o impacto da mesma. Estamos igualmente atentos à questão da sobremedicação das crianças e, com outros sectores da Direcção-Geral da Saúde, estamos a iniciar uma
intervenção nesse âmbito. Penso que a saúde mental é mais falada em termos de opinião pública, o que significa que a mensagem
tem passado e, na medida em que as pessoas estejam mais conscientes dos seus direitos, há uma garantia de que a sociedade civil
estará mais atenta ao que corre menos bem. No âmbito do Plano
Nacional de Saúde Mental, foi criada uma comissão coordenadora
de utentes e prestadores, com representantes de associações de
utentes e de profissionais, que tem vindo a desenvolver um trabalho muito interessante, contribuindo para o aumento da capacitação das pessoas e famílias com doença mental grave, uma população que não tem tendencialmente a noção de que está doente e
que não tem, normalmente, sentido crítico em relação ao que lhe
é oferecido. Este ano, consolidou-se ainda o Projecto Saúde Mental e Arte, que procura promover a saúde mental e combater o estigma na doença mental através da arte. Conseguimos fixar em
catálogos e mostrar ao país que existem pessoas com doença
mental com excepcional capacidade artística nas artes plásticas
e, este ano, iniciámos um ciclo de teatro e dança que também deixou muita gente extremamente agrada com a qualidade evidenciada pelos espectáculos e pela capacidade de criação e representação por pessoas com doença mental grave.
Em que medida se traduzirá esse quadro que acaba de
descrever em qualidade na prestação de cuidados?
AC – Quaisquer possibilidades de repercussão de intervenções são lentas. A propósito, outra iniciativa inserida no Plano Nacional de Saúde Mental, o Plano Nacional de Prevenção do Suicídio foi publicado há um ano e, para percebermos a repercussão,
evolução e tendência, precisamos, segundo os profissionais de
epidemiologia, de um intervalo de quatro a cinco anos. Mas estes
sinais são prometedores porque temos vindo a investir consequentemente, também com apoio a alguma investigação científica

sobretudo a propósito das demências e do envelhecimento… Em
termos de produção, o número de consultas tem subido, até nos
hospitais psiquiátricos, que reduziram de número e de área, mas
que possuem agora equipas comunitárias, como sucede actualmente em Coimbra, onde existem quatro equipas…
Mas, a esse nível, Coimbra continua a constituir um território à parte… Concorda?
AC – Sim, porque Coimbra, por razões locais, até há três
anos, e tendo a ver apenas com posições de responsáveis relativamente a este sector, fazia gala de não aplicar a Lei de Saúde
Mental… A partir do momento em que houve essa mudança – e
quero registar o importante papel do Dr. Reis Marques, enquanto
Director do Serviço de Psiquiatria do CHUC -, com o apoio da ARS
Centro e do Conselho de Administração do CHUC, começaram a
surgir novidades interessantes e, como disse, já existem quatro
equipas e espero que no curto prazo possa ser criada a enfermaria de crianças e adolescentes no Hospital Pediátrico, uma carência da região Centro.

No entanto, a intervenção comunitária em saúde mental
continua a constituir uma pecha no nosso país…
AC – A intervenção comunitária não é uniforme, tem tido variações mas a herança dos 18 ex centros de saúde mental deu origem a algumas coisas positivas. Viseu, por exemplo, teve uma revolução neste âmbito com uma resposta na altura muito inovadora
e que se tem mantido… Agora, não é de facto aquela que entendemos que deva ser a minimamente desejável em todo o sítio.
Mas, por exemplo, Évora que teve um bom investimento comunitário no tempo do centro de saúde mental e que, nos últimos três
anos deixou de ter, apresenta resultados práticos: o número de internamentos e de idas às urgências reduziu muito significativamente desde que aumentou o número de idas à comunidade. No
Algarve, em que não havia pedopsiquiatras, conseguiu fixar-se
uma, o que é pouco, e uma articulação que se mantém com o antigo departamento do Hospital da Estefânia. Em suma, a situação
ainda não é a suficiente: nalguns sítios é medíocre, noutros é boa,
pontualmente é muito boa… Existem serviços muito bons, como
os casos do Hospital Amadora-Sintra, no Norte, que já era a região com maior inserção comunitária, conseguiu-se uma descentralização muito significativa das estruturas de internamento mas,
depois, temos por exemplo uma grave falha, apesar de já haver
compromisso político de concretização a breve prazo, relativa-
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mente ao projecto dos cuidados continuados de saúde mental. A
fechar hospitais sem termos alternativas modernas e que dêem
garantias de reabilitação psicossocial não iremos longe.
Que principais prioridades elege até ao final do exercício?
AC – As principais prioridades passam por completar o que há
por fazer e que foi definido no Plano Nacional de Saúde Mental
2007-2016, continuar com as áreas entretanto criadas, como o
Plano de Prevenção do Suicídio, o Plano de Estruturação das Demências, o Diagnóstico Duplo, que estava descuidado em relação
às pessoas com défices cognitivos e mais um conjunto de iniciativas, como esta de combate ao estigma, a formação dos profissionais, sobretudo na área da doença mental grave… E começarmos
a focalizar-nos no consumo de psico-fármacos, sobretudo quanto
às benzodiazepinas, que é dramático e tem vindo a crescer, e tentar acompanhar o crescimento dos anti-depressivos que é muito
significativo mas não tem ainda, felizmente, níveis de alerta. Por
fim, temos a produção, nomeadamente do II Volume Portugal:
Saúde Mental em Números, um documento importante para os investigadores e para as pessoas interessadas nesta área… pretendemos acabar as infra-estruturas, os “alicerces” do edifício.

Augusto Pinto, Presidente da Sociedade
Portuguesa de Alcoologia

Que principais objectivos visam estas XXII Jornadas da
SPA?
Augusto Pinto (AP) – Têm vários objectivos… Não só fomentar a partilha dos conteúdos científicos ligados à área do álcool,
mas também facilitar a participação de todos os actores desta problemática a nível nacional, ultrapassando muito a área médica e a
clínica. Interessa-nos a área preventiva, bem como todas as articulações com as outras estruturas da saúde, sociais, educacionais, a justiça, etc. Estabelecer e reforçar as ligações com muitas
dessas estruturas ao nível local e até no plano nacional é algo que
nos interessa particularmente, para além da componente formativa do evento. Daí a quantidade e qualidade dos workshops presentes neste congresso, que pretendemos resultem em motivação
ainda maior para novos aspectos formativos e competências no
âmbito da alcoologia. De salientar ainda o incentivo à investigação
com a atribuição do Prémio Drª Maria Lucília Mercês de Mello, pioneira da Alcoologia portuguesa, para Pósters a apresentar no decurso do Congresso e que contou com a colaboração financeira
do Laboratório Lundbeck.
A que tipo de critérios obedeceu a selecção dos temas?
AP – A selecção dos temas pretendeu ser abrangente e diversificada, focando aspectos epidemiológicos, clínicos e farmacológicos, mas tentando abarcar alguns dos vários e mais importantes
Problemas Ligados ao Álcool, nomeadamente em termos por
exemplo das consequências legais e da sinistralidade rodoviária
entre outros, abordados sob a forma de painéis com prelectores
de várias áreas e com formação académica e experiências muito
diversas. Nalgumas áreas específicas em que considerámos haver grande deficiência formativa, nomeadamente em termos das
estratégias nas recaídas, nos aspectos ligados à entrevista motivacional e à motivação do doente para tratamento, optámos por
um modelo mais prático e participativo, através de workshops…
Ficou hoje claramente definida pelo Dr. Álvaro de Carvalho, no decurso da sua Conferência de Abertura, a necessidade de um diagnóstico mais precoce, numa enfermidade em que decorrem, em
média, e segundo os dados que apresentou, 29 anos até que o
doente procure tratamento, o que é inaceitável! Temos que reduzir
urgentemente a idade média de início de procura de tratamento, o
que não terá tanto a ver com as respostas dos serviços de saúde
mas sobretudo com as dificuldades na motivação, numa história
natural de doença, que é muito longa no nosso país.

A SPA e os alcoologistas a

nível internacional consideram

fundamental para a resolução dos

problemas a redução do consumo do
álcool.

Esse dado parece também indiciar um défice de diagnóstico ao nível dos cuidados de saúde primários…
AP – Exactamente, o que obriga também a um maior esforço de
formação. Considero que essa é uma falha muito grave e traduz um
dos grandes desinvestimentos que houve nos últimos anos no nosso
país, não apenas ao nível dos cuidados de saúde primários, mas da
saúde em geral e da saúde mental em particular. Não encontramos
grande parte dos serviços a intervir nesta temática, não só pelas dificuldades em termos de recursos humanos mas também pelo défice
de motivação e vocação. A Sociedade Portuguesa de Alcoologia incorpora como sua a colaboração nesse trabalho de formação dos
técnicos, que já tem vindo a iniciar e que deseja protagonizar de forma mais consistente no futuro.
Numa altura em que é notória a tendência para a descentralização da prestação de cuidados nos hospitais centrais, em que medida faria sentido reforçar a intervenção
comunitária em saúde mental?
AP – Cada vez mais! O doente tem mais dificuldades em deslocar-se a muitos quilómetros de distância e, simultaneamente,
desapareceram aqueles instrumentos de incentivo ou facilitadores
do transporte do doente para locais mais especializados. Portanto, é necessário fazer essa descentralização, mas tal pressupõe
recursos humanos preparados para dar resposta. Se fizer uma
avaliação da grande maioria dos serviços de saúde, quase não
encontra projectos de tratamento e recuperação de doentes alcoólicos. Na Sociedade Portuguesa de Alcoologia defendemos,
para além dos objectivos e modelos organizativos teóricos, a existência de uma rede de cuidados a funcionar na prática.
Partindo da analogia que fizeram no cartaz promocional
destas Jornadas, com um xadrez como base e com a interrogação sobre quem joga, quem ganha e quem perde,
como comenta esta decisão do Governo português, que

procedeu a uma espécie de separação entre álcool bom e
mau em termos legislativos?
AP – Nós somos claramente contra! A verdade é que toda a
pressão existente ao nível da indústria produtora e comercializadora das bebidas alcoólicas vai fazendo com que a acessibilidade se mantenha. A SPA e os alcoologistas a nível internacional consideram fundamental para a resolução dos problemas a
redução do consumo do álcool. E aqui estamos em campos
opostos porque não existe nenhuma indústria que queira redução do consumo do álcool. Portanto, vamos continuar em lados
diferenciados do tabuleiro. Não há álcool bom e álcool mau. Há
álcool etílico / etanol e todos os outros álcoois são ainda muito
mais tóxicos do que este. O problema reside em definirmos em
que lado do tabuleiro estamos neste jogo em que percebemos
que, definitivamente, nem sempre é para avançar. Muitas vezes, é necessário ver quais são as melhores estratégias e
adoptar uma linha, um rumo. Neste momento, não conseguimos ver essa estratégia. O problema está mais do que estudado, falta agir! E, sendo certo que quase não encontramos noutra área de saúde doentes anónimos como gostariam de ser os
doentes alcoólicos, é o doente que sofre com esta falta de acção. E se o doente é anónimo existe um pressuposto de fundamental importância: não procura, nem quer procurar os serviços de saúde… Por isso é urgente criar condições para aumentar a acessibilidade, através dos cuidados de saúde primários,
dos serviços de saúde mental de todo o país e de uma rede alcoológica que funcione para além do papel!
Existem novas linhas de abordagem aos doentes alcoólicos, nomeadamente farmacológicas. Em que medida
representarão uma nova áurea para o tratamento?
AP – Infelizmente, temos pouca investigação e investimento por parte da indústria farmacêutica nesta área. A SPA tem a
obrigação de acarinhar todos aqueles que investigam no sentido de facilitar o processo da recuperação, que pressupõe sempre duas linhas: uma psicoterapêutica e outra farmacológica.
É impossível dissociá-las! Vão aparecendo novas moléculas,
algumas das quais importantes para o projecto terapêutico,
mas existe ainda muito caminho aberto para a indústria. E não
podemos esquecer a exigência de uma longa abordagem multidisciplinar porque estamos a falar de uma doença crónica, multicausal e multifacetada.

A Sociedade Portuguesa de
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consistente no futuro.
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António Leuschner, Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Magalhães Lemos EPE

Saúde mental: Integração
sim, mas com recursos e sem
perda de identidade

O Hospital de Magalhães Lemos, EPE é o hospital de referência da região Norte em cuidados de psiquiatria e de
saúde mental. O Hospital tem por missão a prestação de
cuidados de saúde especializados de psiquiatria e de
saúde mental à população adulta da respectiva área geodemográfica, assegurando em simultâneo o desenvolvimento profissional dos seus colaboradores, num quadro
de eficiência e efectividade e de satisfação, bem como de
projectos de investigação e de formação pré e pós-graduada.
Na gestão desta unidade perfeitamente enraizada e integrada no meio onde intervém, encontramos António
Leuschner, presidente do Conselho de Administração do
Hospital há perto de 18 anos, mas confessa, em entrevista a Dependência não se ter ainda desligado totalmente
da prática clínica porque entende que “ainda existem alguns doentes que continuam a achar que devem confiar
em mim porque os acompanho há muitos anos”. Para o
especialista, é uma questão de “manter a mão”, até porque, como reconhece, “se vim para psiquiatria é porque
gostava disto”. Quanto à gestão hospitalar, admite: “o
meu dia é cheio quanto baste… Gosto da gestão, particularmente aqui, num hospital especializado…” Sendo especialista na prática clínica, a sensibilidade para a gestão
será um dado adquirido pela experiência ao longo de vários anos e de formação específica entretanto obtida.
Para prossecução dos seus objectivos, o Hospital de Magalhães Lemos aposta na celebração de parcerias e contratos com entidades e serviços públicos, privados e do
sector social, com a finalidade de complementar a sua actividade ou prosseguir o processo de reabilitação e de reinserção familiar, profissional e comunitária dos seus utentes,um factor chave de sucesso desta unidade acerrimamente defendido por António Leuschner, adepto confesso
da interligação, conectividade e integração, desde que
ressalvada a identidade própria dos serviços.
Numa entrevista em que revisita uma história em que tem
participado, a da intervenção em saúde mental em Portugal, Leuschner reclama mais recursos humanos para a
unidade que gere: “Estamos com alguns problemas que
resultam de uma sobrecarga excessiva dos nossos profissionais.”

“Quer a esquizofrenia, quer

a depressão são claramente
patologias psiquiátricas”

Panorâmica sobre a estruturação da intervenção em saúde
mental em Portugal
António Leuschner (AL) – Estamos já na recta final do Plano
Nacional, que se iniciou em 2008 e terminará em 2016… Nos últimos
50 anos, mais particularmente desde 1963, a saúde mental manteve
a tradição de viver um pouco à margem da saúde geral. Tratava-se
de um sistema completamente separado, com o Instituto de Assistência Psiquiátrica como órgão de coordenação das estruturas da
saúde mental que foram sendo criadas um pouco por todo o país,
sendo que praticamente todos os distritos do Norte foram dotados de
centros de saúde mental. Mais tarde, em 1992, os centros de saúde
mental foram integrados nos hospitais gerais. Muito embora alguns
desses centros de saúde mental viessem a ter uma aproximação progressiva aos hospitais gerais, aos centros de saúde e outras unidades, constatando-se uma cooperação mais ou menos formal, ainda
que não generalizada, a verdade é que a integração permitiria, em
teoria, criar mais condições para que esses laços com a saúde geral
pudessem ser reforçados.

“Nos últimos 50 anos, mais

particularmente desde 1963, a saúde
mental manteve a tradição de viver

um pouco à margem da saúde geral”
Em que medida terá essa integração reflectido uma efectiva
alteração de paradigma?
AL – Essa integração teve aspectos positivos mas também alguns negativos. E alguns desses negativos até neutralizaram os positivos. Ou seja, aquilo que poderia ter resultado em algo absolutamente positivo, nomeadamente o facto de a integração eliminar um
estigma que é sempre associado a tudo o que é separado, as suas
consequências não foram necessariamente nesse sentido. Se é
consensual que a saúde é um todo e, assim sendo, é importante que
todas as áreas e desvios da saúde e das patologias sejam olhadas
de uma maneira abrangente, independentemente de se garantirem
os diferentes segmentos de especialização, é bom que esse tal paradigma seja o mais universalista e abrangente possível. Quando
cito alguns aspectos negativos refiro-me a passos atrás dados em
movimentos já existentes de aproximação com os centros de saúde,
de trabalho na comunidade e em casa dos doentes que, face à integração nos hospitais gerais, acabaram por serem prejudicados nessa evolução. Portanto, o que poderia ser um movimento de aproximação e de integração, acabou por ter alguns efeitos de retrocesso
num modelo que já estava a ser implementado.
Mas hoje fala-se muito em intervenção comunitária em vários domínios, entre os quais o da saúde mental…
AL – Diria que, infelizmente, não se pratica tanto como se fala.
Apesar de tudo, ainda existem alguns restos de uma prática da
saúde mental muito associada à psiquiatria, especialidade médica, e muito de base hospitalar. E isto nem sempre é bom porque a
maioria das pessoas que têm problemas de saúde mental está
“fora de portas”: não tem nada a ver connosco, nunca cá veio e,
provavelmente, nunca virá ao longo da vida. Mas têm contactos
com outros agentes de saúde, nomeadamente com os cuidados
primários. Aquilo que o Plano Nacional tenta é mostrar que a saúde mental é uma realidade transversal, no sentido de fracturar os
vários aspectos do sistema, e vertical, no sentido de ter que dar
resposta aos vários níveis de necessidades. Desde as pessoas
que precisam pontualmente de uma ajuda, num momento difícil da
vida, às pessoas que têm uma doença mais grave e precisam de
ser acompanhadas durante toda a vida. O Plano define, por um
lado, uma rede de serviços especializados e, por outro, visa potenciar e incentivar a articulação com os outros subsistemas, nomeadamente os cuidados de saúde primários e o sector social, no
sentido de dar essa perspectiva muito abrangente a problemas
que são multi-determinados. Não têm apenas uma causa especificamente biológica, uma alteração bioquímica… Muitas vezes resultam de alterações do meio. E se há área em que isto é muito
sensível é a das dependências, em que muitas vezes, a dependência surge como uma resposta de fuga da pessoa de determinado tipo de realidade.
O que implica, necessariamente, outros domínios que não
exclusivamente o da medicina na intervenção em saúde
mental…
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Esquizofrenia, depressão e abusos: integração, especialização e conflitos de interesse
AL- Quer a esquizofrenia, quer a depressão são claramente patologias psiquiátricas e, como tal, são objecto dos
serviços de psiquiatria e saúde mental. E, nunca tendo deixado de ser seguidas por estes serviços, também não é comum existirem serviços especializados para qualquer destas patologias, como de bipolares, entre outros. Segundo a
lógica da OMS, a classificação internacional das doenças
dedica um capítulo, o quinto, às doenças mentais, onde figuram as que falámos, as dependências do álcool e de outras substâncias. Depois, houve realmente algumas áreas
onde foi entendido que se justificava a criação de serviços
especializados. O problema deste tipo de serviços é que,
por vezes, perde-se a ligação com a origem, em particular
em situações de co-morbilidade. A possibilidade de cooperação entre uns e outros torna-se, por vezes, menos fácil.
Existem pessoas que sofrem problemas de saúde mental,
como depressão ou esquizofrenia, que também têm abusos
alcoólicos ou de substância ilícitas. Importante é que os serviços, embora possam ter técnicas especializadas, cooperem se necessário. Infelizmente, por vezes, confundem-se
progresso com áreas de conflitos de interesses, poder, etc.,
e do meu ponto de vista o principal prejudicado por esta
segmentação excessiva é o doente.

AL – Creio que ninguém duvida que a intervenção nestas áreas
não é exclusivamente médica, biomédica ou mesmo de saúde, envolvendo apenas médicos e enfermeiros… Naturalmente, deverá estar envolvida a psicologia, o serviço social, a terapêutica ocupacional,
a reabilitação e outros profissionais. É claramente multidisciplinar, necessitando de trabalho de equipa e articulação com outros subsistemas.
Mas não persistem as hierarquizações?
AL – Naturalmente que sim… E isto não quer dizer que se deva
diluir ou minimizar a importância da existência de uma rede especializada, que é algo distinto. Não é pelo facto de existirem serviços de
transplante cardíaco, necessariamente altamente especializados e
capacitados, que deixa de ser necessário acompanhar pessoas com
insuficiência cardíaca ou hipertensão noutros serviços… Os sistemas
têm que permitir um grande fluxo entre os vários níveis, quer do me-
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A integração da intervenção nos problemas ligados
ao álcool
AL - Os problemas ligados ao álcool são antigos em
Portugal, um dos países onde o consumo é mais significativo. Foi a partir da saúde mental que surgiu no final da década de 80, uma resposta especializada, através dos Centros
Regionais de Alcoologia. Repare que o CRA, primeiro do
Porto e depois do Norte, foi inicialmente um serviço do Hospital Magalhães Lemos. Posteriormente, estas unidades foram integradas no IDT e hoje encontram-se na rede. Não
me parece que se tenha verificado algum retrocesso, até
porque todas as integrações são no bom sentido. Sempre
que temos necessidade de criar um sistema para tratar um
determinado tipo de pessoas estamos claramente a apontá
-las, o que é mau… Aquele indivíduo vai àquele hospital
porque é alcoólico ou doente mental… Se for ao Hospital
São João ou ao Santo António, seguramente, quando lá entra, só sabe onde ele vai quem também lá está. Portanto, à
partida, a integração é sempre positiva, desde que não implique a perda de especialização, nem a capacidade de tratar as coisas certas pelas pessoas certas. E desde que sejam dotados dos recursos necessários ao exercício das
boas práticas.

nos para o mais especializado, quer dos grandes centros para as regiões mais remotas.
Como avalia a articulação e referenciação entre as diferentes
estruturas da rede no nosso país?
AL – Costuma dizer-se que tem dias… Neste caso, tem locais.
Quer dizer que não existe ainda uma uniformização?
AL – Não há! Como não há em nada, em lado nenhum, sobre
coisa nenhuma, porque a distribuição de recursos não é homogénea.
Onde existem mais recursos, sendo óbvio que as necessidades são
mais numerosas, há mais condições para dar resposta. E onde existe
falta de recursos, esta abrange todas as áreas de intervenção. No
Norte, a situação está um pouco mais salvaguardada do noutras regiões, porque desde há muitas décadas houve a preocupação de
desconcentrar recursos.

Como vai a saúde mental dos portugueses? É verdade que
a prevalência dos problemas de saúde mental tem vindo a
subir?
AL – Não existem dados que permitam validar isso de forma inequívoca… A procura tem sido dentro do normal, embora existam determinantes que permitam imaginar que os factores que levam às
descompensações, como a taxa de desemprego, as condições de
vida, a insatisfação ou a deterioração das relações interpessoais, potenciam o surgimento de problemas. Mas não se pode afirmar de facto que haja assim um impacto tão significativo quanto as pessoas poderiam imaginar face à variação daqueles factores.

Que principais patologias de saúde mental afectam actualmente os portugueses?
AL – A mais numerosa, das que justificam uma preocupação e
um tratamento, é, inequivocamente, a depressão. Se falarmos em
termos absolutos, porventura, a ansiedade tem maior peso quantitativo. Agora, muitas vezes, as situações de ansiedade, seja resposta
pontual ou persistente, são mais toleráveis e não exigem, muitas vezes, uma intervenção especializada.
É vulgar associar-se taxas de sucesso reduzidas aos tratamentos das patologias de saúde mental. Sendo certo que
existem patologias graves, em que o objectivo não será certamente a cura, como define sucesso aplicado às intervenções em saúde mental?
AL – Existem questões que convém desmitificar… É verdade
que existem na psiquiatria e nas doenças mentais patologias muito
graves, hoje em dia ainda incuráveis. Essas têm a taxa de sucesso
possível: não existe cura mas existem, apesar de tudo, tratamentos
que garantem um bom nível de funcionamento social. E isso é sucesso. Da mesma forma que, se falarmos em relação ao cancro, a doenças cardíacas e a outras patologias, sucesso é garantir sobrevida
com qualidade. Exemplo mais nítido disto é o que se passou com a
SIDA. Como afirmei, a patologia mais frequente em psiquiatria é a
depressão, uma das patologias mais tratável. E que permite um bom
retorno à actividade normal, sem recaídas nuns casos, com algumas
recaídas noutros. Em volume, não tenho dúvidas de que a esmagadora maioria das situações é de bom prognóstico e tem sucesso. Haverá uma percentagem entre 1 e 2 por cento que tem essa patologia
mais grave mas, por outro lado, temos entre 98 e 99 por cento da população que não padece de nada disso… Se entendemos como insucesso o facto de nem sempre esses 1 ou 2 por cento funcionam
bem…

“Os problemas ligados ao álcool são antigos em Portugal, um dos países
onde o consumo é mais significativo”
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Entrevista com António Pacheco Palha:

“Doentes que se representam a
eles próprios mas também outros”
Com o Tema “Hospitalidade a chave que abre as portas ao
Empowerment” realizou-se nos dias 6 e 7 de Outubro de
2014, na Casa de Saúde Bom Jesus – Braga, o I Encontro
Nacional de Grupos de Auto-representação do Instituto
das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus. O
evento, que serviu para apresentar um modelo em que os
“doentes têm poder reivindicativo, reclamam e participam
em aberto quanto às condições que lhes dizem respeito,
representou ainda um convite deste grupo da Casa de
Saúde do Bom Jesus a toda a rede do Instituto e a outras
entidades ligadas a esta humanização dos cuidados em
psiquiatria e saúde mental”, explica António Pacheco Palha em entrevista a Dependências.
Esteve presente recentemente no Congresso Mundial de
Psiquiatria, um evento realizado em Espanha mas que elevou a língua portuguesa…
António Pacheco Palha (AP) – A opção Madrid para a realização do Congresso Mundial de Psiquiatria teve influência da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria, que apoiou esta candidatura, que elegeu o português como uma das línguas oficiais do evento. Sentimos
dificuldades face às restrições originadas pela conjuntura de crise
mas, em todo o caso, o Congresso acolheu cerca de 7 mil participantes e, entre portugueses e brasileiros e técnicos dos PALOP, tivemos
cerca de 600 participações de língua portuguesa. Tivemos mesas da
Sociedade Portuguesa de Psiquiatria, mesas da Associação Portuguesa de Patologia Dual, proporcionámos a participação de oito médicos moçambicanos que treinámos e formámos no Porto e em Braga… Houve milhares de pedidos de posters e, cientificamente, o

evento foi muito interessante. Neste sentido e, mesmo perante as dificuldades, entendo que o Congresso se traduziu num êxito. Como
nota que não quero que seja mal considerada pois corresponde ao
trabalho que realizei para este Congresso em nome da SPPSM fui
eleito na Assembleia Geral da WPA como membro honorário da
WPA.
E quanto a este evento, que decorre hoje na Casa de Saúde
do Bom Jesus, o I Encontro Nacional de Grupos de Auto-Representantes do Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus…
AP – O termo auto-representantes serve para reforçar que estamos perante doentes que se representam não só a eles próprios mas
também aos outros. Isto significa que estamos perante doentes que
têm poder reivindicativo, que reclamam e participam em aberto quanto às condições que lhes dizem respeito… Este evento representou
ainda um convite deste grupo da Casa de Saúde do Bom Jesus a
toda a rede do Instituto e a outras entidades ligadas a esta humanização dos cuidados em psiquiatria e saúde mental. É uma demonstração de que, ao invés do que se diz, que as instituições são mutiladoras, estas podem ser criativas através dos meios que têm. E isto já
não é de agora. Já nos anos 50, no pós-guerra, houve um movimento
em Inglaterra designado por terapia institucional (lembro Maxwell Jones), que visava transformar a instituição num organismo vivo e com
capacidade terapêutica. Em vez de ser mutiladora é organizada de
forma aberta, com responsabilização. As Instituições hospitaleiras
assim organizadas constituíram verdadeiras comunidades terapêuticas.
Por isso falava, durante o Encontro, na democracia contra a
segregação…
AP – Exactamente! A instituição, ela própria, é um ambiente terapêutico, que está construída em liberdade pessoal, fomentando a
participação das pessoas, a sua reabilitação, a aprendizagem de
profissões, contactando com indivíduos exteriores à instituição, quer
acolhendo-os, quer visitando-os… É uma nova forma de perspectivar uma unidade do tipo hospitalar.
Para além da representação e da reivindicação, a ajuda é um
termo muito presente neste modelo…
AP – Os doentes interagem e na relação, também, com técnicos
e familiares – Ajudam-se. A título de exemplo, temos uma sala com
acesso à internet, onde se pratica karaoke, leitura, entre outras actividades destinadas a pessoas que possuam competências para
dela usufruírem. Para outras pessoas, provenientes de meios rurais,
temos cuidados agrícolas…
O evento é subordinado ao tema Hospitalidade, a chave que
abre as portas ao empowerment… Em que medida cruzará

Psiquiatria e saúde mental
AP – A Psiquiatria é o ramo de Medicina que trata da observação clinica e tratamento das doenças mentais – é pois
uma Clinica. A Saúde Mental é o conjunto de medidas que se
adoptam para promover a saúde mental, a reabilitação e para
evitar a doença. A clínica é feita por psiquiatras, psicólogos clínicos ou enfermeiros especializados, ao passo que a saúde
mental pode englobar a intervenção de autarcas e demais entidades locais, sanitaristas que cuidam da salubridade das casas, das condições de vida, dos professores, dos pais, etc…

esta temática com conceitos como a humanização e personificação dos cuidados e da própria instituição?
AP – A hospitalidade é um conceito que vem de Bento Menni.
Noutros tempos, quem fazia hospitalidade era a pessoa considerada
hospitaleira, aquela que recebia bem. Ao contrário do estigma posteriormente associado ao hospital, a tónica deve ser colocada numa recepção hospitaleira e personalizada a cada doente.
Enquanto director clínico desta unidade e, face à longa experiência que acumula, que factores de diferenciação encontra
na Casa de Saúde Bom Jesus?
AP – Eu, como disse, fui director clínico do serviço de psiquiatria
do Hospital de São João e tenho a experiência de uma unidade de
um hospital geral, que tem um âmbito de acção muito importante no
que concerne à ligação aos outros serviços – Psiquiatria de Ligação,
o que permitia dar apoio eficaz a doentes com comorbilidade médica
ou psiquiátrica. daí que tenhamos implementado pela primeira vez
uma unidade para toxicodependência num hospital geral (S. João),
dado que era e é um hospital “escolar”, com papel de formação, de
formação e treino no período escolar (formação médica) e formação
em investigação, ensinando os médicos, enfermeiros, psicólogos clínicos, etc. Do mesmo modo tem papel importante na relação com os
outros serviços do hospital realizando a chamada Psiquiatria de Ligação como por exemplo, com o Serviço de Doenças Infeciosas (caso
da Sida, etc.), Obstetrícia (grávidas toxicodependentes, etc.), cirurgia
(por exemplo, patologia da mama, etc.) entre muitos outros.
De acordo com um estudo publicado em 2012, os problemas
de saúde mental afectam cada vez mais portugueses. Como
avalia a situação actual?
AP – Os números são realmente assustadores… De acordo com
o inquérito realizado há dois anos pelo Dr. Caldas de Almeida (Portugal – Saúde Mental em números, DGS 2013), cerca de 23 por cento
da população já teve um problema de saúde mental… No caso da
depressão, o número é de 7,9 por cento e nas perturbações ansiosas
16,5 por cento. Não haja dúvida que estes valores impressionam e
com certeza estão em relação com falhas graves do Plano Nacional
de Saúde Mental – sua conceção e execução.
Em que medida têm contribuído as falhas no diagnóstico
precoce para esse quadro?
AP – É certo que também existem muitas falhas a esse nível.
É essencial na Clinica estabelecer um diagnóstico para que se possam propor medidas terapêuticas… Repare que as depressões
como outras situações graves como as esquizofrenias, são diagnosticadas e tratadas com muita frequência só após terem passado dois,
três e mais anos do seu início. Daí a importância do diagnostico pre-

coce das perturbações mentais para que se possa dar uma volta
para menos naqueles indicadores acima citados.
Qual seria a taxa de sucesso prevista para uma depressão
que seja tratada precocemente?
AP – Não devemos “psiquiatrizar” a vida… Estar triste ou “chateado” é uma situação normal. Só há uma doença psiquiátrica quando um estado psíquico, designado depressão ou outro, interfere com
o nosso dia-a-dia, ou seja, quando começamos a fazer menos do que
devemos, a estar desatentos, a deixar de dormir e a ter prejuízo na
nossa qualidade de vida e eficiência devido à duração e/ou à intensidade dos sintomas e sinais que são experimentados. Aí surge doença e há que a tratar. A depressão é frequente na prática clinica e devo
notar que, muitas vezes, tem “máscaras”. A pessoa aparece ao médico com uma dor no peito, uma dor de cabeça ou muscular, anda a
dormir mal, tem pouco apetite, etc. E o médico terá que ter tempo
para questionar sobre a vida do paciente e seus fatores de desgaste
e stress. Existe uma constelação de factores que podem contribuir
para que um indivíduo, num dado momento da sua vida, esteja vulnerável. Todos nós somos potenciais candidatos a uma “depressão” ou
outra patologia mental. Depende do momento e da nossa resistência
na altura de uma crise de vida, de um stress exagerado, etc. De assinalar que existem vulnerabilidades biológicas a que se associam as
provocadas por alterações no meio ambiente, para que exista a condição de surgir a doença.
O que tem então falhado em Portugal na organização dos
cuidados?
AP – Estamos muito melhor do que estávamos no tempo em que
me formei há uns quantos anos. Felizmente, existem hoje departamentos de psiquiatria em todos os hospitais dos diferentes distritos
do país. O que falha não é tanto o tratamento imediato mas sobretudo o diagnostico precoce (a importância de formação dos médicos de
família), a reabilitação e a reinserção social. O que é particularmente
problemático num indivíduo com doença bipolar, toxicodependência
ou com esquizofrenia. O tratamento e reabilitação implicam muito trabalho e muita formação das equipas. O problema reside essencialmente na carência de recursos. Nenhum dos responsáveis que lideraram e lideram esta causa da saúde mental conseguiu que o orçamento para esta área passasse para cima de 3,5 por cento, quando
esta é uma das áreas que engloba as mais perturbadoras patologias.
A depressão, no mundo ocidental, é a principal causa de inactividade
na faixa entre os 18 e os 45 anos. E, no mundo, é a quarta causa.
Apesar de actualmente se falar muito insistentemente na
alteração de um paradigma de que resulta a priorização da
prestação de cuidados comunitários, a verdade é que, anos
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volvidos após o abandono do modelo do hospital psiquiátrico, continuamos a ver unidades ou serviços de psiquiatria com internamento em que os utentes vagueiam, permita-me o termo, como zombies, sedados…
AP – Vou usar o caso dos idosos com uma patologia ansiosa ou
depressiva. O doente está inquieto, agitado, com dificuldades várias
de adaptação Eu tenho coordenado um curso de Gerontologia Social na Universidade Católica e constato que é necessário um trabalho muito importante relativamente à família do idoso em crise, no
sentido de perceber o que esta pretende. Normalmente, para além
do tratamento geral a resposta é pô-lo “sossegado”. Isso, para mim,
é um erro. Ele tem que sossegar mas, em simultâneo, deve ser comprometido numa actividade que o interesse e dinamize. Em muitas
instituições que tratam de idosos, vejo essa realidade de que fala
com muito pesar… No caso da esquizofrenia, temos que sedar o
doente numa primeira fase. Mas, passado o período agudo, é preciso
activar. São tempos diferentes. Mas, se estão assim como afirma, sedados, estão a ser mal tratados porque devem ser reactivados cognitivamente. Existem muitas técnicas e ferramentas disponíveis para o
efeito. Agora, também há que perceber que a doença mental psiquiátrica, como de outros foros, quando é grave, é mutiladora. A pessoa
pode ficar com aquilo a que se chama “defeito” como é o caso da esquizofrenia que é, no fundo, o princípio de uma deterioração psicológica. Felizmente que não são casos maioritários. Devo lembrar que a
primeira designação para a esquizofrenia foi demência precoce
(Kraeplin, sec. XIX). Eram jovens que apresentavam uma patologia
delirante e, progressivamente, ficavam dementes. Ainda temos alguns casos parecidos com evolução deficitária mas, felizmente, representam uma minoria. Aqueles que considero constituírem um êxito resultam de uma detecção precoce e de um tratamento eficaz e
reabilitado adequadamente.
Numa altura em que comemoramos o ano europeu da saúde
mental, que avanços científicos se têm destacado?
AP – No seio dos 10 medicamentos que ficarão para a história da
humanidade no século XX, um deles é da Psiquiatria e tirou milhões
de pessoas dos hospitais psiquiátricos, atuando como anti-psicótico,
trata-se da cloropromazina. Entretanto, surgiram novas moléculas
que apresentaram nova esperança no tratamento da depressão, da
ansiedade, da esquizofrenia, etc. Mas agora temos a crise, se me
perguntar, o que faremos perante a falta de verbas, a pobreza, etc.
estamos mal. A psiquiatria social nasceu nos anos 30 do seculo passado com a “grande depressão”. Estamos a voltar ao mesmo: como
é que as questões sociais vão interferir na saúde mental? Existem
pessoas que estão a ficar sobrecarregadas, que tiram os pais dos lares para contarem com as suas pensões para equilibrarem os orçamentos… Estamos perante uma transformação terrível e vamos pagar por isso. E esta crise é igualmente motivadora da procura de paraísos artificiais, entre os quais estão os consumos de substâncias
psicoativas e também o álcool, que é usado como uma espécie de
ansiolítico, muito mais aditivo do que as benzodiazepinas.
Como avalia o estado da arte da psiquiatria em Portugal
comparativamente com os países mais distinguidos a este
nível?
AP – Desde que há uns anos o colégio da especialidade começou a ter mais rigor na definição dos internatos, entre outras questões – e recordo que o internato, no meu tempo eram três anos e,
actualmente, são cinco, podendo uma parte ser feita num hospital

fora do país – a formação psiquiátrica saiu muito beneficiada. Na investigação existem poucos meios técnicos e verbas. Na psiquiatria,
precisamos de ter investigação em todas as dimensões. Estamos perante um ramo da medicina com uma grande componente social e
psicológica mas, se os psiquiatras não investigarem o cérebro, estarão a deixar para a neurologia e disciplinas vagas todo esse trabalho.
O que vemos é que os psiquiatras portugueses estão a ser enquadrados numa política dita com dimensão comunitária. O que sucede
é que há poucos meios para essa dimensão que onde existe é assegurada por equipas multidisciplinares. Muitas das experiencias são
feitas por ONG e pelas Ordens Hospitaleiras. Não podemos esquecer que a psiquiatria é um ramo da medicina, que o cérebro e o corpo
interagem um sobre o outro e existem muitas situações que nos cabe
investigar. Tem havido pouco investimento do estado na área da investigação em psiquiatria e saúde mental. Felizmente, existem universidades que têm trabalhado bem, como é o caso no norte do país
a Universidade do Minho, com um grupo da área da Psiquiatria que
faz parte dos programas de investigação em Neurociências.
Relativamente ao álcool, existe uma quantidade muito significativa de consumidores que, não sendo alcoólicos, abusam da substância. Existem soluções farmacológicas para
este problema que tende em recrudescer não apenas baseados na abstinência total?
AP – Sim, existe hoje um fármaco que pretende regular essa
apetência para beber. Em suma, não inibe que a pessoa beba mas
permite que a mesma modere o consumo. O médico deve ser perspicaz no sentido de identificar o tipo de tendências mais ou menos aditivas do utente e perceber que tipo de terapias se adequa a cada
caso. O médico deve explicar sucintamente ao doente o plano terapêutico e as suas expectativas. O medicamento é essencial mas
existem outras técnicas igualmente fundamentais. De qualquer forma, creio que deveríamos apostar em acções preventivas em meio
escolar, não só nesta área do álcool mas igualmente noutras patologias do foro psiquiátrico e da saúde mental.

Toxicodependência e saúde mental
“Ainda bem que a toxicodependência começa a voltar à
área de onde nunca deveria ter saído, a da clínica psiquiátrica
e da saúde mental, porque há muita comorbilidade psiquiátrica
e médica Foi assim que nasceu, o que não significa que não
devem coexistir outras áreas, igualmente importantes, nomeadamente social, a judicial, a de trabalho.”
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Encontrar+se volta
a assinalar Dia Mundial
da Saúde Mental no Porto
A Universidade Católica Portuguesa (Polo da Foz) voltou a ser palco de mais uma iniciativa da Encontrar+se,
o programa das Comemorações do Dia Mundial da
Saúde Mental. O evento coincidiu com a celebração do
VIII Aniversário da ENCONTRAR+SE, Associação Para
a Promoção da Saúde Mental e foi desenvolvido em
parceria com o Centro de Estudos em Desenvolvimento
Humano da Faculdade de Educação e Psicologia da
Universidade Católica Portuguesa do Porto.
O evento decorreu em dois dias e contou com uma manhã de conferências que juntou convidados nacionais e
internacionais, distribuídos em 2 painéis - “Viver com
Esquizofrenia” e “Promoção da Saúde Mental e Prevenção da Doença Mental” - e uma conferência de abertura
que contou com a presença de Patt Franciosi da World
Federation for Mental Health.
Esta manhã de conferências contou ainda com a presença de cerca de 170 pessoas, entre as quais algumas com experiência de doença mental, familiares cuidadores e, ainda, profissionais de saúde mental.
Dependências esteve presente no evento e entrevistou
Filipa Palha, Presidente da Encontrar+se.

Soa a tarefa hercúlea conseguir concretizar, numa conjuntura de crise, o trabalho que a Encontrar+se tem levado a cabo e materializar eventos como este…
Filipa Palha (FP) - Oito anos de trabalho e de obra feita é a
maior riqueza que podemos ter para fazermos com que as pessoas apoiem e contribuam para o crescimento da Encontrar+se
e para que a instituição continue a fazer o que faz. Desta forma,
é possível graças aos parceiros, aos patrocinadores e a um
conjunto de pessoas que se disponibilizou a participar, vindos
de diferentes partes do país e do mundo. A Encontrar+se conseguiu realizar e concretizar e, com esse trabalho, o reconhecimento acaba por surgir naturalmente.
O que mudou ao longo destes anos de existência da
Encontrar+se?
FP – Infelizmente, se estivermos a falar nas questões que
respeitam às expectativas no domínio da saúde mental o cenário piorou… Há dias revisitei as palavras de esperança que proferi na primeira vez que celebramos o Dia Mundial da Saúde
Mental, há 7 anos. Ia ser publicado o Plano Nacional de Saúde
Mental 2007-2016, estávamos à espera do Pacto Europeu de
Saúde Mental, portanto havia uma grande esperança em torno
da expressão prática dos compromissos que vinham a ser assumidos há mais de 20 anos. E, hoje, quando olho para trás, a
dois anos de 2016, sinto uma desilusão imensa. Só muito focados na crença de que é possível fazer mais e melhor continuamos movidos nesta missão. Continua a faltar um verdadeiro
compromisso, sobretudo por parte das pessoas que têm tido
assumido cargos de responsabilidade na área da saúde mental e que não defendem a causa, não se incomodam, não se
insurgem.
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“Sabemos que uma em cada

quatro pessoas passa por um
problema de saúde mental

que, se for intervencionado

adequadamente, de uma forma

precoce, será na maior parte dos
casos uma experiência de vida

como outra qualquer. Não eleger

isto como uma prioridade equivale
a comprometermos, ignorar e
desrespeitar os direitos das
pessoas”

Essa desilusão é pior do que o estigma?
FP – A desilusão é uma experiência pessoal perante a
constatação de que o estigma continua a ser o que domina. A
falta de investimentos e de respostas mais não é do que uma
forma de estigma na distribuição dos recursos e na importância
que se dá às temáticas. Quando não se dá importância a uma
temática desta natureza é porque está a ser estigmatizada. A
mim só me custa continuar a constatar que as pessoas têm
uma visão que não é de futuro relativamente a algo que nos
afecta a todos e que compromete o futuro de cada um.

A dimensão do problema é assim tão grave?
FP – A dimensão é imensa! Sabemos que uma em cada quatro pessoas passa por um problema de saúde mental que, se for
intervencionado adequadamente, de uma forma precoce, será na
maior parte dos casos uma experiência de vida como outra qualquer. Não eleger isto como uma prioridade equivale a comprometermos, ignorar e desrespeitar os direitos das pessoas.
O tema deste encontro de hoje é a esquizofrenia… Trata-se de uma problemática que pode ser perspectivada
na vertente do doente e na vertente da família…
FP – Não só pode, como deve. A essência da mensagem
transmitida pelo David Crepaz Keay, hoje de manhã, uma pessoa com a experiência da esquizofrenia e com quem temos
muito a aprender, ensina-nos que temos que perceber a experiência pessoal de cada um. Aquilo que está sob o chapéu da
esquizofrenia pode ser vivido de muitas formas distintas e é insistindo, falando com as pessoas, percebendo as experiências
individuais, assegurando-lhes os recursos de que necessita,
respondendo às suas necessidades sem comprometer o seu
potencial que devemos desenvolver o nosso trabalho. Temos
que ir ter com as pessoas e com as famílias, que são os maiores cuidadores.
Quem ainda não percebeu isso?
FP – O estigma continua presente em todos os lugares,
desde o poder… E isto não se resume apenas à saúde porque
uma doença mental afecta o local de trabalho, as escolas, todos os sectores da sociedade. Precisamos de trabalhar em prol
dessa sensibilização para que todos percebam que, se cada
um fizer um pouco melhor na sua área específica, estaremos a
contribuir para um mundo melhor para todos.
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I Encontro Bilateral de Entidades de Reabilitação Psicossocial e Saúde Mental da Galiza e do Norte de Portugal

Cooperação entre Norte
de Portugal e Galiza chega
à saúde mental

Organizado pela Rede de Apoio à Reabilitação Psicossocial para Pessoas com Doença Mental na Área Metropolitana do Porto (RARP-AMP), o Encontro realizou-se no dia
3 de Outubro, no Centro Hospitalar Conde de Ferreira
(CHCF). Fruto desta aliança, prevê-se que as duas regiões passem a cooperar de uma forma mais sustentada
e sustentável no domínio da saúde mental em geral, depois de já existir cooperação transfronteiriça no domínio
dos comportamentos aditivos. A ideia passa pela partilha
das redes de equipamentos, recursos e conhecimentos
existentes nos territórios envolvidos mas também pela
apresentação conjunta de candidaturas no âmbito do próximo Quadro Comunitário de Apoios.
A sessão de abertura esteve a cargo do Provedor da Santa Casa
da Misericórdia do Porto (SCMP), António Tavares e de Ponciano Oliveira, Vogal do Conselho Directivo da ARS Norte, entrevistados nesta edição de Dependências. Na sua intervenção o Provedor destacou
o pioneirismo da iniciativa referindo que “os grandes objectivos desta
iniciativa são a partilha de experiências e conhecimentos dos profissionais de saúde do Norte de Portugal e da Galiza, procurando deste
modo dar as melhores respostas as populações desta região da península Ibérica“. O representante da ARS Norte deu a conhecer aos
participantes do Encontro a estratégia definida pelo Ministério da
Saúde, para área da saúde mental, manifestando o maior apreço
pela iniciativa e desafiando as instituições dos dois lados da fronteira
a dar continuidade a estes projectos de cooperação, garantindo que
as entidades públicas não deixaram de ter o papel que lhes é exigido
nesta temática.
Após a sessão de abertura, o debate foi animado pelas intervenções de Manuel Arrojo, Coordenador de Saúde Mental do Serviço
Galego de Saúde; Xosé Ramon Garcia, Presidente de FEAFES Galicia; Adrian Gramary, psiquiatra do CHCF e membro da Comissão
Coordenadora da RARP-AMP e António Marques, membro da Comissão Coordenadora do RARP-AMP e responsável do Laboratório

de Reabilitação Psicossocial, entidade que integra a Escola Superior
de Tecnologia da Saúde do Instituto Politécnico do Porto e a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto.
Este I Encontro terminou com uma reunião de trabalho entre as
entidades galegas e portuguesas ligadas à reabilitação psicossocial,
de onde saiu um primeiro documento de compromissos mínimos, assim como a decisão de realizar Encontros Luso-Galaicos com regularidade bienal. Foi ainda proposta a criação de projectos de cooperação no âmbito da mobilidade e capacitação para a reabilitação psicossocial de doentes, técnicos e familiares.
Entre as várias personalidades presentes no Encontro, destaque
para a presença da directora da Agência Europeia de Cooperação
Territorial Galiza-Norte de Portugal, Maria Geraldes.
No final da sessão, Dependências entrevistou António Tavares,
da Santa Casa da Misericórdia do Porto, e Ponciano Oliveira, da Administração Regional de Saúde do Norte.

António Tavares, SCMP
Que projectos poderão resultar desta iniciativa em prol da
saúde mental?
António Tavares (AT) – Esta iniciativa visa sobretudo dar corpo
às novas directivas transfronteiriças e à nova directiva da saúde da
União Europeia. Pretende-se, com isto, aproximar as regiões do Norte de Portugal e a Galiza, que têm relações históricas muito profundas, de maneira a colocar em rede todos os equipamentos existentes
nestes territórios e a trabalhar para as pessoas. O objectivo deste encontro será, fundamentalmente, traçar um mapa de compromissos
subordinado a um horizonte de três a cinco anos de cooperação entre os dois lados, simultaneamente avaliar a possibilidade de candidaturas conjuntas ao próximo Quadro Comunitário de Apoio e, claro,
obter a rentabilização dos meios. Hoje em dia, a força das regiões é
uma grande bandeira que tem que ser utilizada. Aqui, procuramos
não só estender a capacidade de intervenção da Santa Casa da Misericórdia do Porto fora daquele que é o seu território natural à Galiza, como também trazer a Galiza para dentro do Norte de Portugal,
mantendo a força e a vitalidade destas regiões no contexto da Península Ibérica.
Falou em candidaturas ao próximo QCA… Significa que
existem fundos ou recursos disponíveis para esta área?
AT – Vamos, acima de tudo, procurar promover candidaturas
conjuntas, que poderão ter muitas virtualidades. O antigo INTERREG foi um bom exemplo e não tenho dúvidas de que, no quadro da

Agenda 2020 e da preocupação da União Europeia relativamente às
questões das áreas social e da saúde, há um caminho muito vasto
que podemos percorrer juntos e fazer coisas a favor das populações,
que sofrem bastante. As questões da saúde mental ultrapassam hoje
o domínio da doença tradicional, passando pelas demências, como o
Alzheimer e outros tipos de situações que estão a atacar imenso as
populações desta região, por força da esperança de vida, e que nos
vão obrigar a pensar numa nova geração de políticas para estes sectores e a pensar estes problemas de uma maneira diferente. É isso
que estamos a fazer hoje, juntando a rede do Norte de Portugal à
rede da Galiza, partindo de uma iniciativa da sociedade civil, o que
me parece particularmente importante. A sociedade civil não está parada, está atenta e a ir mais longe do que os poderes públicos. Felizmente, quem tem que definir as políticas públicas está atento e também decidiu dar o seu patrocínio a estas iniciativas e é com muito
gosto que temos aqui a CCDR e a ARS Norte.
O que poderá a SCMP fazer por uma população que se encontra cada vez mais triste e deprimida face aos problemas,
sobretudo económicos, que vai vivendo?
AT – Acima de tudo, manter-se atenta e colocar o tema na ordem
da agenda, expressando também uma mensagem de optimismo.
Essa mensagem tem que ser feita com iniciativas que toquem as
pessoas. As pessoas estão muito zangadas com os responsáveis políticos porque não sentem que as políticas lhes estão a tocar de forma
positiva. O que pretendemos é que essas políticas cheguem às pessoas, às famílias e às comunidades. Há quem diga que esta crise
veio para ficar durante muito tempo e, portanto, temos que nos habituar a viver com ela e encontrar novas respostas, o que implica que
nos reinventemos sucessivamente, o que tem muito a ver com inovação, algo que pretendemos trazer para a agenda e que esta iniciativa
justifica.

Ponciano Oliveira, ARS Norte
Que tipo de cooperação poderá resultar desta aliança entre
o Norte de Portugal e a Galiza de forma a favorecer o acesso
destas populações aos cuidados de saúde mental?
Ponciano Oliveira (PO) – Antes de mais, é preciso ter em conta
que as instituições do sector social presentes neste encontro bilateral
e que trabalham na reabilitação psicossocial constituem uma rede
muito importante da resposta que é dada hoje em dia em matéria de
saúde mental. Nesse sentido, serão sempre uma parte significativa
da resposta. No que concerne ao fenómeno transfronteiriço, as valências existentes são as mesmas que existem para os restantes
sectores da saúde. Isto é, se olharmos para as regiões de fronteira
numa lógica transfronteiriça e pudermos ignorar a fronteira política,
veremos que conseguiremos maior sustentabilidade, maior acesso e
maior qualidade nos cuidados prestados porque o cidadão não fica
limitado aos recursos que tem do seu lado da fronteira, dispondo antes de todos os recursos que existem naquela área geográfica. Nes-

sa medida, se houver um concerto entre as partes envolvidas, é possível que as unidades, de uma forma mais sustentada, possam oferecer uma gama mais lata de valências e cuidados de saúde. Do acesso a essa gama decorre também uma maior acessibilidade.
Que tipos de projectos em concreto poderão vir a ser desenvolvidos?
PO – Uma coisa é a iniciativa privada que aqui decorre entre
as partes envolvidas. Outra respeita àquilo que, em termos de planeamento, podem os serviços de saúde fazer. Já definimos um
protocolo, outorgado em Junho com a Galiza, no sentido de lançarmos um conjunto de linhas de trabalho para identificarmos melhorias a introduzir na prestação de cuidados. Da nossa parte, já
tínhamos indicado a área dos comportamentos aditivos pelo histórico de colaboração que mantemos quer em matérias de assistência fronteiriça neste âmbito quer na área da partilha de conhecimentos, de que constitui exemplo o Congresso Luso-Galaico.
Hoje, dissemos que estamos disponíveis para alargarmos o âmbito dessa linha de trabalho à saúde mental em geral e daí resultarão conclusões elaboradas pelos técnicos relativamente ao que
poderá ser melhorado e ao que estará ao alcance do Estado. Certo é que o sector privado e social sempre teve e tem, nos termos
da lei de base da saúde, uma presença forte de complementaridade do SNS e os sinais que temos tido apontam na continuidade
desse sentido e que se faça uso dessa capacidade instalada no
sector social e que, eventualmente, o Estado possa lançar mão
para garantir uma maior resposta e acessibilidade.
Isso significa que concederão prioridade à saúde mental no
âmbito das políticas da saúde pública?
PO – A prioridade já é assegurada porque existe um programa
nacional prioritário de saúde mental. Na ARS Norte, temos procurado
levar o mais possível e com a maior diligência possível todas as prioridades definidas pelo ministério e aquelas que nos cabem. Temo-lo
conseguido com os resultados que são publicamente conhecidos.
Agora, naturalmente que, nesta matéria transfronteiriça, elegemos
um conjunto de linhas, que têm que ser consensualizadas com a Galiza, das quais já tínhamos fixado a saúde mental na matéria dos
comportamentos aditivos e hoje disponibilizamo-nos para alargar
essa colaboração à saúde mental em geral. Para isso tenhamos o interesse da Galiza e os parceiros adequados para levarmos os trabalhos a bom porto.
Tendo em conta que existem cerca de 200 mil utentes de
saúde mental em Portugal, que tipo de carências se denotam nos cuidados?
PO – Existem, identificado, um conjunto de necessidades e um
caminho a percorrer num determinado período. Naturalmente, o Estado tem vindo a procurar estabelecer e dar esta resposta e, se a fixou como prioridade, é porque pretende chegar cada vez mais e melhor a esses utentes.
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Conclusões do 1º Encontro de Entidades de Reabilitação Psicossocial da Galiza e do Norte de Portugal
Durante a reunião realizada no dia 3 de Outubro de 2014 no Centro Hospitalar Conde de Ferreira, as entidades de reabilitação
psicossocial de Galiza e do Norte de Portugal tomaram conhecimento de que já foi assinado um protocolo de cooperação transfronteiriça pelos Governos de Portugal e Espanha (ARS-N e Servizo Galego de Saúde-SERGAS), que já terão identificado áreas
de trabalho definidas.
A partir da assinatura do referido protocolo, ambos Governos têm um período de 1 ano para constituir grupos de trabalho. No
caso de Portugal, o responsável nomeado para a escolha do grupo de trabalho terá sido o Dr. Ponciano Oliveira, Vogal do Conselho Directivo da ARS-N. Tendo em conta esta situação, chegou-se a conclusão que o primeiro passo para poder avançar em projectos específicos será que a RARP-AMP, FEAFES-Galicia, o Servicio de Psiquiatría do Complexo Hospitalario Universitario de
Ourense e a Asociação ACLAD-A Coruña formalizem o seu interesse em integrar os grupos de trabalho da Galiza e do Norte de
Portugal, pois todas as candidaturas aos fundos dependentes do protocolo de cooperação transfronteiriça dependerão do levantamento e orientação realizados pelos grupos de trabalho.
Neste sentido, a RARP-AMP, FEAFES-Galicia, o Servicio de Psiquiatría do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense e
a Asociação ACLAD-A Coruña comprometeram-se a contactar as referidas tutelas (ARS-N e SERGAS) para comunicar o seu interesse em integrarem os respectivos grupos de trabalho.
Após este primeiro passo, será estabelecido com a máxima brevidade um novo contacto entre os representantes da RARP
-AMP e as entidades da Galiza para retomar a discussão e elaborar planos conjuntos.
No grupo de trabalho foi enfatizado que o financiamento nos vários programas de apoio centrar-se-á mais em acções imateriais e não no desenvolvimento de mais equipamentos e infra-estruturas.
Entre os tópicos que surgiram como eventuais linhas de cooperação foram salientados os seguintes:
1) Desenvolvimento de projectos conjuntos de advocacia social;
2) Projecto de intercâmbio transfronteiriço para a formação de profissionais na área da reabilitação psicossocial de doentes
mentais;
3) Criação de um “observatório” que permita fazer um levantamento das necessidades e posterior avaliação das respostas no
âmbito da reabilitação em saúde mental da região Galiza-Norte de Portugal;
4) Projecto de criação de centros de atendimento para familiares e doentes que incluam programas de psico-educação, actividades de lazer, formação para cuidadores, advocacia social e defesa dos direitos dos utentes portadores de doença mental e dos seus familiares;
5) Projectos transfronteiriços inovadores:
–p
 rojecto de criação de habitações para doentes portadores de perturbação mental grave através da partilha da
habitação (com partilha das despesas) entre vários doentes, com supervisão por parte dos serviços sociais da área;
– projectos de peer support, isto é, apoio emocional e social realizado por pessoas que já passaram por uma doença
mental e que são capazes de ajudar outras pessoas que estão a passar por uma fase de recuperação.
6) Possível criação de dispositivos transfronteiriços de atendimento clínico (neste sentido foi colocada como exemplo a experiência existente no âmbito das toxicodependências na zona de Chaves);
7) P
 rojectos de formação profissional e inserção laboral para doentes portadores de doença mental grave;
8) Os responsáveis do Serviço de Psiquiatria do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense propuseram o estudo de
possíveis projetos de cooperação para as “eurocidades” de Valença de Minho-Tui e Chaves-Verín. Estes projectos implicariam o envolvimento dos Serviços de Psiquiatria do Centro Hospitalar do Alto Minho (Viana) e do Centro Hospitalar de Trás
-os-Montes e Alto Douro (Vila Real). Neste sentido, houve o compromisso por parte da RARP-AMP para estabelecer contactos com os membros e auscultar o seu interesse em participar;
9) Foram ainda salientados outros sistemas para concorrer a fundos comunitários:
–P
 IC (Plano de Investimento Conjunto), no qual
a saúde não é prioritário, mas sim a investigação, a inclusão social e a luta contra o estigma
e a discriminação.
–P
 rograma Horizon 2020, mais vocacionado
para a investigação e formação.
Em conclusão, houve o compromisso explícito da RAR
-AMP, FEAFES-Galicia, o Serviço de Psiquiatria do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense e a Associação
ACLAD-A Corunha para tentar integrar os grupos de trabalho organizados no âmbito do Protocolo de Cooperação
Transfronteiriço, requisito sine-qua-non para avançar posteriormente com a elaboração de projectos de cooperação
transfronteiriços.
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Fórmulas para a vida
A Tecnifar é uma referência das empresas portuguesas na
área da Saúde, com crescente reconhecimento internacional. Os primeiros passos foram dados em conjunto com
o Instituto Luso-Fármaco e a Medicamenta, empresas
com as quais partilhou sinergias entre 1969 - ano da sua
fundação - e 1986. A partir deste ano, a Tecnifar ganhou
total autonomia e lançou-se na aventura de crescer sozinha, com independência, segurança e determinação.
É uma empresa familiar desde a sua fundação, com capital 100% nacional. O seu crescimento tem-se mantido ao
longo de três gerações de colaboradores e accionistas
empreendedores, determinados a afirmar a marca em
múltiplas áreas das especialidades farmacêuticas. Em simultâneo, o nome Tecnifar entrou de forma segura num
círculo cada vez maior de centros internacionais de investigação e desenvolvimento, contribuindo assim para consolidar a sua imagem de rigor e fiabilidade também no
meio científico. O percurso da Tecnifar tem sido tão dinâmico como sustentado, porque a sua estratégia de crescimento esteve sempre bem assente, tanto em critérios de
rigor como de inovação – os mesmos que ainda hoje norteiam a sua postura e actividade. Dependências foi conhecer este caso de sucesso do panorama farmacêutico português, guiado por Amélia Pereira Coutinho, administradora da Tecnifar.

Que contributo tem prestado a Tecnifar para a melhoria
da qualidade de vida dos portugueses e em que medida
ostenta a empresa essa preocupação ao nível da política
de produto?
Amélia Pereira Coutinho (AC) - A Tecnifar é uma empresa
que encara o mercado farmacêutico de forma distinta: onde uns
vêm saúde, a Tecnifar vê vida. Mais do que dar resposta aos
desafios da indústria, às expectativas dos agentes que operam
no sector e às necessidades da população, a Tecnifar procura
ter um papel activo na melhoria da qualidade de vida dos portugueses. Este posicionamento, que se materializa em todos os
aspectos da sua actividade, é o factor que leva a empresa a
disponibilizar uma oferta de produtos inovadores e a desenvolver continuamente novas soluções. Estar à frente é a melhor
forma de acompanhar a evolução. Uma atitude aberta, uma
abordagem holística e o foco nas pessoas é o que nos leva, a
todos nós, todos os dias e em todas as oportunidades, a criar
fórmulas para a vida.
Todo o investimento da Tecnifar, toda a sua proactividade,
todo o seu empenho, tem um fim muito claro: Contribuir de forma
efectiva e contínua para melhorar a qualidade da vida humana.
Esta é a missão que a Tecnifar prossegue através de actividades
inovadoras na área farmacêutica, como sejam a participação activa na área da Investigação & Desenvolvimento com parceiros nacionais e internacionais, a comercialização de medicamentos inovadores ou a implementação das mais recentes propostas terapêuticas. Toda a sua actividade está enquadrada por valores reconhecidos pelos seus parceiros – Solidariedade, Inovação, Solidez,
Seriedade. São esses valores que permitem à Tecnifar desenvolver produtos e serviços de excelência. Ao mesmo tempo, promovem coesão nas equipas de trabalho e oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional a todos os colaboradores.
A Tecnifar quer chegar mais longe. Todos os dias, testa e implementa soluções altamente inovadoras no seu sector de activi-

A dificuldade para uma empresa portuguesa, criar e
lançar novos produtos
“Sendo a Tecnifar um laboratório 100 % nacional sem a capacidade de investimento em I&D das multinacionais, é imprescindível sermos capazes de reconhecer que, para podermos enveredar por caminhos onde outros ainda não chegaram, é necessário estabelecer parcerias que permitam potenciar sinergias e tirar o melhor proveito dos projectos. Fomos
por isso a primeira empresa portuguesa a celebrar uma parceria de licenciamento com uma multinacional farmacêutica, ainda na década de 70 e, desde então, são numerosas as parcerias não só com empresas muito grandes como a MSD (Merck
Sharp & Dhome) e AZ (Astra Zeneca) com acesso a moléculas
inovadoras, mas também com empresas europeias de média
dimensão e com expertise em áreas especificas no desenvolvimento de novas tecnologias terapêuticas, sobretudo na área
do Sistema Nervoso Central, onde temos vindo a ser pioneiros”.
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O portefólio da Tecnifar
“Produtos na área do SNC – Sistema nervoso central , tais
como anti epiléticos, estabilizadores de humor, anti psicóticos,
ansiolíticos, antidepressivos, antiparkinsonicos, anti enxaquecosos;
Produtos para a diabetes – inibidor da DPP4;
Produtos na área respiratória – antiasmáticos e anti histamínico;
Produtos na área da Saúde da mulher – regulador da massa óssea, produtos para a menopausa, suplementos para grávidas;
Produtos na área cardiovascular – antiagregante plaquetar
e suplemento de magnésio; Entre outros”
dade. Esta inovação move a marca e impulsiona-a para ultrapassar os seus limites, diversificando as actividades para áreas cada
vez mais abrangentes no meio farmacêutico: do diagnóstico às terapêuticas de vanguarda, da investigação científica à formação. A
Tecnifar já está a chegar mais longe. A sua visão globalizante desenvolveu estratégias de internacionalização que permitem expandir e aumentar o impacto das suas acções noutras comunidades, assim como dar continuidade à sua missão ao acrescentar
valor estratégico à marca.
Da empresa familiar ao reconhecimento internacional,
existirão, certamente, alguns indicadores de relevo que
sustentam o sucesso evidenciado pela Tecnifar…
Significado da Solidariedade para a Tecnifar
“Para a Tecnifar, Solidariedade, só é difícil dizer! Os números do trabalho feito e realizado pelo Projecto SMS - Solidariedade Médica e Social -, falam por si:
Acções no terreno: 76
Pessoas que beneficiaram: mais de 40000
Voluntários que participaram: 920
Consultas médicas: 5284
Electrocardiogramas: 3596
Espirometrias: 3350
Densitometrias: 3215
Avaliações nutricionais: 4600
Avaliações de glicémia, colesterol e tensão arterial: 70000
Rastreios visuais: 3790”

AC - 2011 ficou na história da Tecnifar como o ano que marcou o início da sua expansão para novos territórios. A estratégia de internacionalização prevê o lançamento da marca noutros países, dentro e fora da União Europeia, afirmando a sua
posição no exterior, através da representação, do licenciamento ou da distribuição dos seus produtos para diversos países da
Europa, Ásia e África. O mercado africano representa um enorme potencial para a marca. Moçambique foi o país de estreia
nesse continente, tendo sido já oficializado o registo de produtos Tecnifar em parceria com um distribuidor local. Assim, desde 2012, a promoção e venda de medicamentos Tecnifar é já
uma realidade nesse país. Também operamos em Angola e
Cabo Verde.
O que representa para a Tecnifar o investimento em I&D?
AC - A investigação é uma aposta importantíssima para a
Tecnifar, convicta que deve contribuir para o avanço das ciências médicas através da pesquisa e desenvolvimento de novos
medicamentos inovadores. Para isso, conta com a parceria da
empresa portuguesa de biotecnologia - Technophage, com
quem desenvolve projectos inovadores na promissora área de
antibioterapia à base de bacteriófagos. A Tecnifar participou activamente no desenvolvimento de ensaios clínicos em colaboração com vários parceiros multinacionais e está em processo
contínuo de melhoria das suas formulações, desenvolvendo
novas apresentações dos produtos e aumentando a sua vida
útil no mercado.
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Em que medida se traduz esse investimento igualmente
em apoio à investigação científica?
AC - A Tecnifar sempre procurou estar na vanguarda da inovação terapêutica, tendo desenvolvido ao longo da sua existência
numerosos acordos de licenciamento com participação em ensaios clínicos, que culminaram no acesso dos portugueses a novas áreas terapêuticas, sendo exemplo disso os medicamentos
first in class – primeiro anti agregante plaquetário e primeiro contraceptivo oral de emergência.
Há cerca de 8 anos decidimos arrancar, em parceria com a
empresa Thecnophage, com um projecto arrojado de I&D numa
área ainda não preenchida, recorrendo a um conceito terapêutico
totalmente inovador – o da terapia bacteriofagica – no combate
das infecções provocadas por agentes bacterianos multirresistentes aos antibióticos actualmente disponíveis. TP 102 é o nome de
código do Lead Project que terminou com sucesso a fase pré-clinica do plano I&D e está já aprovado pelo FDA.

Responsabilidade social
“A Tecnifar mantém uma política de intervenção social activa e consistente, tendo chegado, por exemplo, via Projecto
SMS – Solidariedade Médica e Social - ao longo de 7 anos, a
mais de 40.000 pessoas por todo o país. Na Educação para a
Saúde, na Prevenção para a Doença e noutros projectos inovadores de entreajuda, a Tecnifar efectua esforços consistentes, com efeitos práticos e muito positivos na comunidade.
Com a integração da Responsabilidade Social na cultura interna da Tecnifar, fortalecem-se as relações sociais dentro da empresa e envolvem-se os colaboradores em iniciativas de entreajuda e de apoio a causas sociais meritórias”.

Projectos de intervenção
“O Projecto SMS – Solidariedade Médica e Social - nasceu
na Tecnifar em 2006. Combina a capacidade profissional e a
vontade pessoal de muitos profissionais de saúde para, em
conjunto e em regime de voluntariado, participarem numa causa maior, dando apoio a populações carenciadas no território
nacional, através da prestação de cuidados básicos de saúde
ou de acções de sensibilização, exames complementares de
diagnóstico (densitometrias, electrocardiogramas e espirometrias) e rastreios gratuitos. As equipas de profissionais de saúde que de forma generosa oferecem o seu tempo e o seu know-how, têm tido um importantíssimo papel na disponibilização
de assistência médica e cuidados básicos de Saúde a quem
mais deles precisa, e que, por falta de recursos financeiros ou
por dificuldades de acesso por motivos geográficos ou debilidades físicas, não lhes pode aceder. As acções no terreno (financiadas a 100% pela Tecnifar) envolvem para além destes
voluntários, equipamentos e recursos, e promovem um espirito
de entreajuda e contacto directo com as populações, reflectindo-se com grande impacto no bem-estar de todos os envolvidos. O projecto SMS conta com a participação regular e dedicada de colaboradores da Tecnifar, que prestam o seu apoio no
desenvolvimento e na implementação. A nível da comunidade,
para além do nosso próprio Projecto SMS, temos as BICE –
Bolsas de Investigação Clínica em Epilepsia, as BICUS – Bolsas de Investigação Clínica em Unidades de Saúde e as Bolsas de Investigação em Cefaleias. Apostas claras no desenvolvimento e investigação no âmbito destas patologias. A Tecnifar
é ainda membro do GRACE – Grupo de Reflexão e apoio à Cidadania Empresarial, colabora com a Fundação do Gil, sendo
um dos patrocinadores do Dia do Gil (visitas semanais a 28
hospitais), com a Associação Salvador e ainda com inúmeras
Associações de Doentes (APDP – Associação Portuguesa dos
Diabéticos de Portugal, APDPK – Associação Portuguesa dos
doentes de Parkinson, APAMCM – Associação Portuguesa de
apoio à Mulher com Cancro de Mama; através de patrocínios,
material educativo de apoio aos doentes, rastreios, e acções
de sensibilização. A nível interno, a Tecnifar oferece aos seus
colaboradores uma série de fringe benefits que passam por seguros de saúde, subsídios de parentalidade (para quem tem filhos), fruta fresca duas vezes por semana entregue no escritório, isenção de taxas moderadoras nos centros de diagnóstico
IMAG, entre outros.
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RedeMut:

Mutualismo:
afirmação para o futuro!

Inspirado na solidariedade, nasceu em Portugal, a RedeMut, um projecto inovador, iniciativa de um conjunto de associações mutualistas portuguesas que decidiram unir esforços para prestar cuidados de saúde aos associados
que as integram. O mutualismo é uma das famílias da
Economia Social e, apesar de ser muito pouco falado, em
conjunto com o cooperativismo, “envolve mais de mil milhões de pessoas no mundo” como referiu Jorge de Sá,
presidente do CIRIEC Portugal e representante da Associação Rencontres du Mont Blanc. Assente nos valores da
igualdade, solidariedade, responsabilidade e coerência
ética, o mutualismo é o grande desafio para um futuro
mais sólido, transparente e humano. Foi assim que para
assinalar o dia nacional do mutualismo a RedeMut, reuniu
na Atmosfera M na cidade do Porto, mutualistas de todo o
país, da Federação Nacional das Mutualidades Francesas, e da Associação Internacional das Mutualidades, A
revista Saúde e Dependências presente no evento entrevistou Carlos Salgueiral, presidente do CA da RedeMut
Carlos Salgueiral

Ressaltou, da opinião das convidadas internacionais, uma
opinião consensual: o mutualismo é muito importante mas
as instituições andam de costas voltadas…
Carlos Salgueiral (CS) – Efectivamente, não comunicamos tanto quanto desejaríamos… É um sector que apresenta alguma dimensão mas, fruto de alguns constrangimentos, ainda não conseguiu impor-se. É um sector importante na área da economia social, representando 1 milhão e 200 mil associados e beneficiários o que, somando os agregados, ultrapassa os dois milhões. Portanto, é um
sector significativo, embora não tenha a expressão de outras organizações da economia social.
Quais são os desafios que se colocam hoje ao mutualismo?
CS – Sobretudo, na conjuntura atual, vivemos hoje constrangimentos significativos por motivos financeiros, reflexo da condição actual das próprias famílias, por outro lado, os apoios são insuficientes
por parte do poder politico para apoiar nas áreas sociais os beneficiários e famílias, que pensávamos ser possível. Agora, temos também
alguns exemplos de superação alicerçados na criatividade, no voluntarismo de dirigentes para colmatar as necessidades dos utentes.
O que explica que, representando o sector mutualista um
sétimo da população mundial, se desconheça a intervenção
que o mesmo encerra?
CS – Em termos internacionais, o mutualismo é muito mais visível. Tem a ver com questões históricas, que levaram à constituição,
em determinadas alturas, de grupos fechados entre associados e
menos abertura às comunidades, situação que temos vindo a alterar.
Este evento e outros que se vão realizando têm, naturalmente, esse
objectivo.

“Mil milhões de pessoas no mundo
da Economia Social”
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“O que caracteriza

a Economia Social são
os seus valores”

Quais serão os pontos fortes mais evidentes do mutualismo?
CS – Os pontos fortes prendem-se com a sua natureza, o facto
de existirem para prestarem cuidados em várias frentes, desde a
saúde às prestações, passando pelas áreas do apoio ao idoso, à infância e a intervenção comunitária. A proximidade face aos associados e à comunidade são pontos fortes.
Em que medida poderá ser equacionável uma abertura da
Rede Mut às seguradoras?
CS – A Rede Mut, só por si, não tem serviços próprios. O seu primeiro objectivo consiste em congregar as associações que oferecem
serviços e produtos na área da saúde ou do bem-estar, colocando-os
ao serviço de todos os associados mutualistas. A ideia é criar eficiência nas nossas práticas. Não faz sentido que, numa localidade, coexistam várias associações mutualistas e as mesmas não cruzem informação, nem partilhem tecnologias e conhecimentos. Essa é a missão da Rede Mut. Com isto, criamos dimensão, força, lobbying e,
quando estivermos em condições de negociar e de sermos até uma

“Fala-se muito pouco na
Economia Social”

entidade prestadora dessas companhias de seguros, por que não?
Mas nenhuma associação mutualista, por si só, conseguirá neste
momento um bom negócio com uma seguradora.
O SNS apresenta hoje grandes debilidades no que concerne aos cuidados continuados… Em que medida poderão as
mutualidades constituir uma resposta complementar ou alternativa digna?
CS – Confesso que não gosto de acantonar as mutualidades
como alternativas, porque não vejo que a sua ação seja de caráter
competitivo. O mutualismo é uma escola de cooperação e, por exemplo, há que reconhecer que o SNS tem condições de prestar um excelente serviço, desde que não existam barreiras políticas ou ideológicas. Se não há investimento público e se há desinvestimento nos
profissionais é evidente que os serviços falham, ficando então mercado aberto para os interesses privados que procuram o lucro, mas
também para as mutualidades. Só que essa área representa grandes
investimentos e as mutualidades, só por si, não têm grandes condições para o fazer. Existe uma ou outra que já entrou nessa área mas
nem todas terão a possibilidade de realizar esses pesados investimentos. Agora, se conseguirmos fortalecer esta rede, naturalmente,
esta poderá vir a ganhar a escala e, por exemplo, gerir uma unidade
de cuidados continuados.
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Conferência Internacional Educação de Segundo Oportunidade

“É tempo de trabalhar”

O presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Guilherme Pinto, foi eleito em assembleia-geral, para um
mandato de dois anos, sucedendo ao holandês Hans
Bosh, que deixou há dois anos a presidência da instituição. O cargo foi provisoriamente ocupado pelo alemão
Reinhold Schiffers, na qualidade de porta-voz, seguindo-se agora o autarca de Matosinhos.
Organização internacional independente sem fins lucrativos, a
Associação Europeia para Cidades, Instituições e Escolas de Segunda Oportunidade foi constituída legalmente em Heerlen (Holanda) no dia 4 de Junho de 1999. Trabalha em rede na área do
ensino, ajudando os jovens com falta de competências ou qualificações a aceder com sucesso a programas de educação ou ao
mercado de trabalho.
Esta associação promove o intercâmbio e a transferência de
experiências entre as cidades e entidades territoriais colectivas
que criaram ou participaram na criação de uma Escola de Segunda Oportunidade no âmbito do programa lançado pela União Europeia, ajuda as cidades que pretendem criar uma Escola de Segunda Oportunidade e promove o conceito europeu de escolas de
segunda oportunidade. Actualmente, conta com cerca de 50 membros de países como Portugal, Dinamarca, França, Polónia, Espanha, Suécia, Alemanha, Irlanda, Hungria, Eslovénia, Reino Unido,
Bulgária, Roménia e República Checa.
No seu discurso, Guilherme Pinto salientou que pretende, no
desempenho das suas novas funções, transformar a Educação de
Segunda Oportunidade numa política educativa nacional e não só.
É sua intenção alargar o número de cidades e instituições europeias que compõem a organização, começando por “espalhar a
palavra” junto das 350 cidades que compõem o Fórum Europeu
de Segurança Urbana do qual é também é presidente. “Quero sa-

ber se as outras cidades têm este tipo de projecto ou se estão interessadas em ter. Temos que transformar o sistema de educação
mais formal para que se torne mais apelativo aos jovens que não
gostam da escola ou que não se enquadrem no sistema de educação mais tradicional. É um investimento para o futuro. É tempo de
trabalhar”, disse Guilherme Pinto.

António Correia Pinto,
vereador da Câmara Municipal de Matosinhos

Matosinhos encontra-se hoje no centro das atenções da
Europa, que vem mesmo aqui procurar algumas respostas… Que soluções poderá então Matosinhos oferecer?
António Correia Pinto (ACP) – Não diria propriamente que a
Europa vem buscar respostas a Matosinhos… A Europa vem a
Matosinhos partilhar connosco uma reflexão que é necessário fazer em torno dos problemas da exclusão social, que abrangem um
conjunto significativo de jovens em vários países que abandona-

Em que medida haverá também algum estigma perpetrado

pela sociedade, que considera estes jovens diminuídos e
incapazes?

ACP – Não me parece que seja isso. Creio que estes jovens

não estão preparados psicologicamente nem afectivamente para

lidarem com a escola tal qual ela está formatada. Eles não estão
receptivos àquele modelo de escola que existe tradicionalmente.

É um modelo que tem um conjunto de disciplinas pré-estabelecidas, um espaço de trabalho numa sala de aula muito formatada…

Por outro lado, há também aqui um desajustamento etário face à
escolaridade deles…

Quer dizer que o tradicional modelo de escola está ultraram a escola de forma desqualificada e que, como tal, não estão
em condições para encararem os desafios do emprego. Temos
seguramente mais 20 por cento da nossa população que não encontra na escola regular resposta para a sua formação e, desde
2008, Matosinhos tem vindo a fazer um percurso enquadrado na
criação de uma escola de segunda oportunidade, dirigida aos jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos que
abandonaram o sistema educativo, ou por decisão própria ou porque a escola não foi capaz de gerar a atractividade necessária
para os acolher. Esta resposta tem vindo a afirmar-se positivamente, embora não tenha ainda o enquadramento que desejamos
porque deveria estar já integrada no sistema educativo. Acredito que
tenha que assumir uma configuração nacional legal mas deverá competir às autarquias a sua contextualização em termos de resposta local. As soluções para Matosinhos podem não ser exactamente iguais
às da Amadora ou para outros territórios do país que também apresentam problemáticas desta natureza. Há ainda que constatar que a
escola de Matosinhos não abrange apenas jovens do concelho mas
igualmente da Área Metropolitana do Porto, portanto, este é problema territorialmente mais abrangente para o qual Matosinhos encontrou uma resposta. Portanto, a Europa vem aqui porque anualmente se realiza um encontro desta rede de cidades, instituições e
escolas de segunda oportunidade, este ano decidiu-se que a iniciativa se desenvolveria em Matosinhos, o que coincidiu com a
disponibilidade do presidente da Câmara Municipal de Matosinhos
para ser candidato a presidente desta rede europeia. Trata-se de
uma fantástica oportunidade para a própria rede europeia porque
Guilherme Pinto acumula actualmente a presidência de um fórum
europeu de prevenção e segurança urbana, uma problemática associada às questões em torno da exclusão social, que a educação
de segunda oportunidade procura resolver.
O que poderá estar a ditar o abandono destes jovens da
escolaridade formal?
ACP – A escola pública e a escola em geral é formatada para um
conjunto de jovens que lidam com a mesma de uma forma que consideramos normal e que não transportam para a escola grande parte
dos problemas sociais que a nossa comunidade tem. Quando estes
problemas chegam à escola, trazidos pelos jovens, nem sempre a
mesma dispõe de meios, recursos e condições para lidar com a diversidade que este conjunto de jovens apresenta. E vai-se gerando
um afastamento entre os jovens e a escola. Por vezes, a escola consegue promover a integração mas existem alturas em que tal não sucede e estes jovens acabam por sair sem qualificações porque a escola não consegue responder às suas especificidades.

passado?

ACP – Este modelo de escola precisa de ser reformulado.

Precisa de ser reflectido e ajustado à realidade actual. O presidente da Câmara Municipal de Matosinhos afirmou-o na sua intervenção inicial: a escola, hoje, não está ainda a saber lidar de forma
conveniente com a evolução que as sociedades têm registado a
vários níveis. Até no que respeita à circulação da informação, que

dita nomeadamente que o professor já não seja o detentor de todo
o conhecimento. A escola tem que ser capaz de se ajustar e nem

sempre isso tem acontecido. Não quero com isto dizer que não
existem escolas e profissionais docentes excelentes que tenham

vencido esse obstáculo mas a verdade é que ainda existe um caminho a fazer.

Faz sentido discutir, neste âmbito, o desemprego juvenil?
ACP – Faz todo o sentido, até porque o desemprego juvenil re-

sulta da ausência de formação destes jovens para encararem os desafios que o emprego lhes coloca. Um jovem desqualificado estará
mais próximo e sujeito ao desemprego e com carências, nomeada-

mente no que concerne ao respeito pelas regras da relação do trabalho.

Descentralização das competências das escolas nas autarquias, já!

“Vejo com muita preocupação o que se está a passar na edu-

cação. O Estado Central parece estar a querer encontrar dificuldades na escola pública para justificar a implementação de outras
medidas que deixam de lado a escola pública e a entregam à ini-

ciativa privada. Creio mesmo que estaremos a viver actualmente o
período mais negro da escola pública em Portugal, por responsabilidade do Governo. Ainda há pouco, colegas das escolas de Matosinhos me confessavam que ainda têm, neste momento, profes-

sores em falta. E foram eles encarregados de resolverem o problema, telefonando aos candidatos que constam de uma lista que

o Ministério da Educação elaborou… Acredito que a solução para
o país em matéria de educação passa pela descentralização de

competências nas autarquias. Se contratualizarmos, nós autar-

quia em articulação cos as escolas e os agrupamentos de escolas
locais, com o Ministério da Educação na base de indicadores adequados e pré-estabelecidos, não verei qualquer problema relativa-

mente à delegação de competências e essa parece-me a melhor
forma de defendermos a escola pública. Contextualizadamente,

em cada território, nós sabemos melhor definir o que é necessário
para que a escola responda à sua missão”.

43

