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Comerciantes de Morte
Eu sei que eles sabem que nós sabemos mas continuam a fazer de nós parvos,
palermas e ignorantes… Porquê esconder os interesses que estão por detrás da
violência e dos conflitos armados que arrastam para a fome e para a miséria uma
parte significativa de homens, mulheres e
crianças para quem a vida já deixou de ter
qualquer significado. Como bem disse o
Papa Francisco, “quem fala de Paz e trafica armas é um hipócrita”.
Eles sabem que nós sabemos que
nada disto acontece por acaso. Sejam
guerras religiosas, santas ou diabólicas,
os financiadores são os mesmos golpistas
de sempre. Eles sabem que o Estado Islâmico foi criado pela CIA, a MOSSAD e
o MI6 para acabar com a Síria… sabe-se
lá para quê e para quem, esta é a verdade
escondida pelos governos ocidentais que,
pactuando com a barbárie, se vão tornando “nos santinhos piedosos”, sem resposta
para o grave problema migratório por eles
criados.
Eu sei que eles sabem que nós sabemos os custos para a humanidade com os
conflitos pensados e organizados para a
destruição em massa dos povos da Ucrânia, Gaza, Iraque, Síria, Iémen, Afeganistão, Paquistão, Líbia, Mali, Somália, Nigéria, República Centro Africana, Congo,
Sudão do Sul e tantas outras “guerrinhas”
na Europa que, apesar da sofisticação,
vão destruindo os países e os seus povos,
ainda que mais lentamente.
Eu não sei se eles sabem que a Europa tem uma história e que foram os gregos e romanos que nos deixaram um legado de liberdade de pensamento que,
apesar de leis e línguas diferentes, não
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deixaríamos de ser iguais. A Grécia Antiga foi uma união de cidades-estado, na
qual uma primitiva forma de democracia se
desenvolveu. Atenas foi a sua cidade mais
poderosa e desenvolvida e um berço de
ensinamento nos tempos de Péricles.
Fóruns de cidadãos aconteciam e o policiamento do estado deu ordem ao aparecimento dos mais notáveis filósofos clássicos. Foi no reinado Grego que Alexandre
o Grande espalhou a cultura Helénica e
os ensinamentos até às nascentes do rio
Indo.
Por isso, é inaceitável que uns pobres
coitados do tipo prestamistas da taxa de
juro e lacaios do sistema financeiro queiram usurpar o estado de direito, a democracia, a liberdade e o direito dos povos à
sua independência…
Não é admissível que uns quantos
párias decidam o que cada país deve ou
não deve fazer. Não são uns remendados
quaisquer, para não lhes chamar mercenários armados em bestas que podem julgar
e determinar a vontade dos povos, e muito
menos decidir do seu futuro. E não é pelo
facto de “ajudar”, comprando divida a altíssimas taxas de juro, que podem justificar
as suas mais torpes atitudes, acompanhadas por um coro de “vampiros amigos” que
sugam o sangue a milhões de inocentes,
condenados sem qualquer julgamento à
fome e à miséria.
Eu sei, que eles sabem que nós sabemos a forma ignóbil e torpe com que
se pavoneiam nos corredores do poder à
espreita da melhor oportunidade para desferirem o golpe mortal. Foi assim na segunda guerra mundial. Dos mais de 75 milhões de mortos, a Alemanha Nazi matou
311.300 Gregos mais do que 4,1% da sua
população. E agora com os seus novos
aliados pretendem, através de uma guerra
sem armas, acabar com o que dela resta.

Eles sabem que estamos a falar da
Grécia, um país democrático e desenvolvido, com uma economia avançada e um
índice de desenvolvimento humano altamente considerado. Membro fundador da
Organização das Nações Unidas, é membro da União Europeia desde 1981 e da
zona euro desde 2001 e membro da Organização do Tratado Atlântico. Estamos
a falar de um povo amigo com uma longa
história, a quem a Alemanha e a Europa
muito devem. Que foi sujeita como nós e
outros países ao desígnio dos modernos
senhores do fraque que ávidos do dinheiro decidiram, com o beneplácito e o silêncio cobarde dos governantes europeus,
colocar uma série de países no lixo, com
destaque para Espanha, Portugal, Irlanda
e Grécia.
Eles sabem, que a Europa já gastou
mais do que a décima parte da sua riqueza
para salvar o sistema financeiro. Os bancos receberam mais do 1,3 Biliões de Euros desde que a crise começou, e querem
recuperar este dinheiro á custa da desgraça e do empobrecimento do povo.
Eles sabem que nós sabemos que
eles sabem mas tentam ignorar o conteúdo do Relatório Preliminar do Comité da Divida Grega, que diz: “Todas as
provas que reunimos nesse relatório
mostram que a Grécia não apenas
não tem meios para pagar o que lhe
está sendo cobrado, como - mais que
isso e antes de tudo -, não deve pagar
o que lhe é cobrado, porque a dívida
alegada nos arranjos da Troika infringe directamente os direitos humanos
fundamentais dos que vivem na Grécia. Daí, chegamos à conclusão que a
Grécia não tem obrigação de pagar o
que a Troika lhe cobra, porque lhe está
sendo cobrada dívida ilegal, ilegítima
e odiosa”.
É tempo de dizer basta! Hoje falo da
Grécia mas Portugal e Espanha são as
próximas vítimas do vampirismo financeiro. Não podemos continuar a ser vítimas
do ataque violento, imoral e ilegal da desregulamentação e da ambição do sector
financeiro cujo objectivo é transferir o peso
de dívidas privadas, para o sector público.
Eu sei que eles sabem que um dia conseguiremos por fim à hipocrisia dos “Senhores do Euro” e voltar a colocar na ordem
do dia a dignidade e o poder do povo que,
todos sabemos, vale mais do que qualquer
dívida ilegal, ilegítima, odiosa e insustentável.
Sérgio Oliveira, director
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Relatório Europeu sobre Drogas 2015 — 20 anos de monitorização:

EMCDDA explora novas dinâmicas e dimensões
do fenómeno das drogas na Europa
A dinâmica na mudança do mercado de heroína, as implicações mais recentes no consumo de cannabis e as novas características e dimensões do mercado de estimulantes e das “novas drogas” são alguns dos temas realçados pela agência da UE de informação sobre droga
(EMCDDA) no lançamento do seu Relatório Europeu sobre Drogas 2015: Tendências e evoluções, publicado no
dia 4 de Junho, em Lisboa. Na sua análise anual, a agência reflete sobre 20 anos de monitorização e examina as
influências globais e as ramificações locais do fenómeno
da droga na Europa em constante mudança.
Dimitris Avramopoulos, Comissário Europeu responsável
pela Migração, os Assuntos Internos e a Cidadania, alerta
que “o relatório mostra que estamos confrontados com um
mercado de drogas globalizado, em rápida mudança e,
por isso, é necessário estarmos unidos, sermos rápidos e
determinados na nossa resposta face a esta ameaça.
Preocupa-me particularmente que a Internet esteja rapidamente a tornar-se numa nova fonte de oferta de substâncias psicoativas, tanto as controladas como as não
controladas».
O Comissário Avramopoulos acrescenta que “a Europa lidera o combate ao fenómeno das “novas drogas” e iremos continuar a zelar pelo bem-estar e a segurança dos
nossos cidadãos. Em 2014, foram notificadas 101 novas
substâncias psicoativas não controladas, desafiando os
mecanismos de controlo existentes. Aguardo com expectativa a futura legislação da UE nesta área e que está actualmente em fase de negociação. Esta legislação irá reforçar as nossas respostas e equipar-nos de melhores instrumentos para lidarmos com estas substâncias de uma
forma mais célere e eficaz”.

Declínio da heroína mas…
convém manter alerta

Os problemas relacionados com a heroína representam ainda uma elevada percentagem dos custos de saúde e sociais relacionados com o fenómeno da droga na
Europa, mas as tendências recentes nesta área têm sido “relativamente positivas”, segundo afirma o EMCDDA, apontando para
uma “estagnação geral da procura desta droga”. O número de
pessoas que iniciam, pela primeira vez, um tratamento especializado para os problemas associados ao consumo de heroína diminuiu: 23 000 em 2013, em comparação com os 59 000 em 2007.
Estima-se ainda que mais de metade (700 000) dos 1,3 milhões
de consumidores problemáticos de opiáceos na Europa — ou
seja, consumidores crónicos e dependentes — estejam actualmente a seguir um tratamento de substituição de opiáceos.
Os dados relativos às apreensões, que ajudam a compreender as tendências da oferta de heroína, revelam também uma diminuição. A quantidade de heroína apreendida na UE em 2013
(5,6 toneladas) foi uma das mais baixas dos últimos dez anos: cerca de metade da apreendida em 2002 (10 toneladas). O número
de apreensões de heroína diminuiu também de cerca de 45 000
em 2002, para 32 000 em 2013. No entanto, apesar deste cenário
positivo, o EMCDDA assinala várias alterações do mercado que
exigem uma monitorização atenta.
As últimas estimativas das Nações Unidas, por exemplo, sugerem um aumento substancial na produção de ópio no Afeganistão em 2013 e 2014, país que fornece a maior parte da heroína
consumida na Europa, o que poderá levar a uma maior disponibilidade de heroína no mercado europeu. São também evidenciados sinais de inovação no mercado, com a deteção na Europa, de
laboratórios de transformação de heroína, pela primeira vez desde
a década de 1970. Em 2013 e 2014 foram descobertos em Espanha dois laboratórios de transformação de morfina em heroína.
O tráfico de heroína para a Europa sofreu também alterações.
Embora a tradicional “rota dos Balcãs” continue a ser muito impor-
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tante, há indícios de que a “rota meridional” está a ganhar terreno.
(Esta rota tem origem no Irão e no Paquistão e chega à Europa direta ou indiretamente através de países da Península Arábica,
bem como da África Oriental, Austral e Ocidental). A nova análise
hoje divulgada sobre o tráfico de opiáceos da Ásia para a Europa
aponta para uma diversificação dos produtos traficados (por ex.:,
morfina de base e ópio, para além da heroína) e nos meios de
transporte e rotas utilizadas.
Wolfgang Götz, Diretor do EMCDDA, salientou que “as mudanças de atuação das forças policiais, a instabilidade e os conflitos armados, bem como as múltiplas e rápidas ligações resultantes da globalização, estão entre os factores suscetiveis de alterar
as rotas de tráfico. Assistimos atualmente, a um acentuado aumento da produção de ópio no Afeganistão e à diversificação tanto
dos produtos comercializados, e dos métodos, como das rotas de
tráfico utilizadas. Esta situação é agravada pelo facto de algumas
das fases cruciais do processo de produção de heroína estarem
agora a ser realizadas dentro da Europa. Qualquer possibilidade
de um ressurgimento dos problemas relacionados com a heroína
é preocupante, sendo crucial acompanhar de perto esta situação”.
Para além da heroína, as forças policiais dos países europeus
apreenderam em 2013 outros produtos opiáceos: ópio; preparações de ópio bruto (por ex.: o «Kompot»); medicamentos (morfina,
metadona, buprenorfina, fentanil e tramadol); bem como novos
opiáceos sintéticos.

Consumidores de opiáceos mais
velhos carecem de serviços
personalizados

A dependência de opiáceos é, muitas
vezes, um problema crónico, e por isso a
prestação de um tratamento e uma assistência adequada aos consumidores de longa data constitui actualmente um desafio cada vez maior para o tratamento da toxicodependência e para os serviços sociais. O relatório mostra como a
média de idade das pessoas que iniciam o tratamento para os problemas associados ao consumo de opiáceos aumentou, em cerca
de cinco anos entre 2006 e 2013. Na Europa, um número significativo de consumidores de opiáceos com longos historiais de policonsumo de drogas está agora na faixa etária entre os 40–50
anos. Antecedentes de doença física e mental, más condições de
vida, infeções e abuso de múltiplas substâncias (incluindo álcool e
tabaco), tornam este grupo vulnerável a vários problemas de saúde crónicos (por ex.: problemas cardiovasculares, pulmonares e
hepáticos).

“São necessárias orientações clínicas que tenham em
conta a evolução demográfica registada entre os consumidores problemáticos de opiáceos na Europa”, conclui o relatório. Essas orientações vão contribuir para uma prática
clínica eficaz e abranger questões tais como: as interações entre drogas; as dosagens para administração domiciliária de medicamentos utilizados no tratamento de substituição por ex.: metadona, buprenorfina); a gestão da dor
e o tratamento de infeções. Poucos países referem ter programas específicos para os consumidores de droga mais
velhos. Este grupo está geralmente integrado nos serviços
existentes de tratamento da toxicodependência. Os Países
Baixos são um dos poucos países onde foram criados lares de terceira idade para responder às necessidades destes consumidores mais velhos.

Melhores tratamentos para a
hepatite C e diminuição dos novos
casos de VIH diagnosticados

Transmitida através da partilha de
agulhas, seringas e outro material de injeção, a hepatite C é a doença infecciosa mais comum entre os consumidores de droga injetada na
Europa, tendo as amostras nacionais revelado que, no período de 2012–13, entre 14 % a 84 % desses consumidores estavam infetados com o vírus da hepatite C. A infecção pela
hepatite C é frequentemente assintomática, e pode não ser
diagnosticada durante décadas. Muitas das pessoas infetadas vão desenvolver hepatite crónica e correm o risco de vir
a sofrer de doença hepática (por ex.:, cirrose ou cancro).
São cada vez mais os países que adotaram, ou preparam-se para adotar, estratégias específicas para combater a
hepatite C, e que visam principalmente garantir, o acesso a
análises de diagnóstico da doença. Embora existam novos
medicamentos antivirais disponíveis que impedem a progressão da doença ou permitem a sua cura, a ausência de diagnóstico, associada aos elevados custos desses medicamentos, limitam o acesso a estes novos tratamentos.
Os dados mais recentes revelam que o número de novos
casos de VIH atribuídos ao consumo de droga injetada, que
tinha aumentado devido aos surtos ocorridos na Grécia e na
Roménia em 2011/2012, estabilizou e que o total de casos da
UE diminuiu para os níveis anteriores a esses surtos. Os dados provisórios relativos a 2013 dão conta de 1458 novos casos de infecções por VIH, em comparação com os 1974 re-
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gistados em 2012, invertendo a tendência crescente que se
observava desde 2010. Apesar dos progressos nesta área, o
EMCDDA sublinha a necessidade de manter uma vigilância
constante e uma prestação de serviços adequada.

Combater as overdoses — um
desafio para a política de saúde
pública

A redução do número de overdoses
fatais e de outras mortes relacionadas
com a droga (por ex.:, doenças associadas ao consumo, acidentes e suicídios) continua a ser um importante desafio para a saúde pública. Estima-se que em 2013
tenham ocorrido na UE pelo menos 6 100 mortes por overdose,
na sua maioria associadas à heroína e a outros opiáceos.
Uma nova análise que acompanha o relatório hoje apresentado chama a atenção para o abuso das benzodiazepinas por
consumidores de alto risco de opiáceos, que as tomam para se
automedicarem ou potenciarem os efeitos dos opiáceos. A análise demonstra como o consumo combinado de opiáceos e benzodiazepinas ou de outros depressores do sistema nervoso
central (por ex.: o álcool) aumenta o risco de morte por overdose. As orientações relativas à prescrição e à prática clínica podem ter um papel essencial na gestão desta complexa questão.
As intervenções que visam prevenir as overdoses incluem estratégias específicas, educação para o risco e formação para reagir às overdoses, incluindo a distribuição de
naloxona para administração domiciliária. Alguns países têm
também, como prática de longa data “salas de consumo assistido”. Seis países parceiros do EMCDDA prestam actualmente estes serviços, totalizando cerca de 70 salas (Dinamarca, Alemanha, Espanha, Luxemburgo, Países Baixos e
Noruega), enquanto que a França aprovou recentemente a
utilização experimental de salas de consumo assistido. Uma
avaliação dos serviços prestados neste âmbito acompanha a
análise deste ano e mostra a forma como estas salas dão
uma «resposta local» aos «problemas locais». Entre outros
aspetos, as salas de consumo assistido podem contribuir
para reduzir os riscos relacionados com o consumo de droga
(incluindo as mortes por overdose) e podem servir como espaços propícios para estabelecer o contacto entre os consumidores difíceis de alcançar e os serviços de saúde.

Crescente importância da cannabis
nos sistemas de tratamento da
toxicodependência na Europa

A cannabis continua a ser a droga ilícita
mais consumida na Europa, estimando-se
em 19,3 milhões de adultos (entre os 15 e
os 64 anos) que afirmam tê-la consumido no último ano, 14,6 milhões dos quais são jovens adultos (entre os 15 e os 34 anos). As
estimativas indicam que cerca de 1% da população adulta são
consumidores diários, ou quase diários.
Os inquéritos à população realizados em três países (Alemanha, Espanha e Reino Unido) revelam que a prevalência do consumo de cannabis diminuiu ou estabilizou na última década. Em
contrapartida, o consumo aumentou na Bulgária, na França e em
quatro países nórdicos (Dinamarca, Finlândia, Suécia e Noruega).
Globalmente, os resultados dos inquéritos mais recentes sugerem
a existência de tendências divergentes no consumo de cannabis
no último ano entre os jovens adultos.
A elevada prevalência desta droga reflete-se no número de
utentes que iniciaram um tratamento especializado da toxicodependência, sendo que grande parte dos utentes que iniciaram
pela primeira vez esse tratamento referiram a cannabis como a
principal causa do seu problema. Na Europa, o número de
utentes que iniciaram o tratamento pela primeira vez devido a
problemas de consumo de cannabis subiu de 45000 em 2006
para 61000 em 2013. Embora estes utentes sejam mais suscetiveis de iniciarem o tratamento por iniciativa própria (34%),
constata-se nesta análise que cerca de um quarto (23000) foram encaminhados pelo sistema de justiça penal. Os dados
comprovam a utilidade das intervenções psicossociais no tratamento de problemas relacionados com o consumo de droga e
estas têm sido amplamente utilizadas nos casos de consumo
de cannabis. Este tipo de abordagens é tratado hoje numa análise que acompanha o relatório e no Insights recentemente publicado pelo EMCDDA.
Embora raras, podem ocorrer situações de emergência médica relacionadas com o consumo de cannabis, principalmente se
consumida em altas doses (ver em baixo parágrafo relativo à pureza). Um estudo recente efetuado em urgências hospitalares
concluiu que o número de emergências médicas associadas à
cannabis, e notificadas entre 2008 e 2012 em 11 dos 13 países
europeus analisados, aumentou.

O relatório hoje publicado salienta o papel importante que a
cannabis tem nas estatísticas europeias da criminalidade associada à droga, uma vez que é responsável por 80% das apreensões
e o seu consumo ou posse para consumo individual representam
mais de 60% de todas as infracções relacionadas com droga e notificadas na Europa.
Na Europa, o número de apreensões de cannabis herbácea
ultrapassou as apreensões de resina de cannabis em 2009, e
essa diferença continua a aumentar. Em 2013, das 671000
apreensões de cannabis notificadas na UE, 431 000 foram de cannabis herbácea (marijuana) e 240000 de resina de cannabis (haxixe). Esta tendência deve-se, em grande parte, à maior disponibilidade de cannabis herbácea produzida na Europa e é acompanhada por um aumento das apreensões de plantas de cannabis. Contudo, a quantidade de resina de cannabis apreendida na União
Europeia é ainda muito superior à de cannabis herbácea (460 toneladas contra 130 toneladas).
Mais de 130 canabinóides sintéticos, vendidos como substitutos legais da cannabis foram detetados até à data, pelo sistema de
alerta rápido da UE (EWS), acrescentando uma nova dimensão
ao mercado desta droga. O consumo destas substâncias pode ter
consequências nefastas para a saúde (por ex.:, lesões renais,
efeitos pulmonares e cardiovasculares, convulsões, etc.). As mortes e as intoxicações agudas associadas a estas substâncias,
ocorridas recentemente na Europa e a nível internacional, levaram
o EMCDDA a emitir alertas de saúde pública.

Concorrência num mercado
de estimulantes sobrelotado

A Europa está confrontada com um
mercado de estimulantes sobrelotado, em
que a cocaína, as anfetaminas, o ecstasy e
um crescente número de drogas sintéticas
têm como alvo grupos de consumidores semelhantes. A cocaína
continua a ser a droga estimulante mais consumida na Europa,
embora os consumidores estejam maioritariamente concentrados
num pequeno número de países da região ocidental da UE. Cerca
de 3,4 milhões de adultos (entre os 15 e os 64 anos) consumiram
cocaína no último ano, dos quais 2,3 milhões eram jovens adultos
(entre os 15 e os 34 anos). Apenas alguns países comunicaram
uma prevalência superior a 3 % no consumo de cocaína entre os
jovens adultos no último ano. Os dados mais recentes mostram
que o consumo de cocaína tem diminuído, sendo que, dos países
que publicaram inquéritos desde 2012, oito comunicaram estimativas mais baixas e três estimativas mais elevadas em relação ao
anterior inquérito comparável.
Na Europa, o consumo de anfetaminas (incluindo a anfetamina e a metanfetamina) permanece em geral inferior ao da cocaína, com cerca de 1.6 milhões de adultos a reportarem o seu
consumo no último ano; sendo que 1,3 milhões são jovens
adultos (entre os 15 e os 34 anos). O relatório realça a existência de novos padrões de consumo de metanfetamina. Na República Checa, por exemplo, verificou-se um aumento acentuado
do seu consumo de alto risco (principalmente consumo injetado), estimando-se que o número de consumidores tenha aumentado de cerca de 21000 para mais de 34000, entre 2007 e
2013. Em vários países europeus tem também sido notificado o
consumo injetado de metanfetamina, juntamente com outros
estimulantes (por ex.:, catinonas sintéticas), em pequenos gru-

pos de homens que têm relações sexuais com outros homens.
Estas práticas, denominadas «slamming», suscitam preocupação devido ao risco existente tanto no consumo de droga como
no comportamento sexual.
Estima-se que 2,1 milhões de adultos (entre os 15 e os 64
anos) tenham consumido ecstasy no último ano; 1,8 milhões dos
quais eram jovens adultos (entre os 15 e os 34 anos). Após um período em que os comprimidos vendidos como ecstasy tiveram entre os consumidores a reputação de serem de má qualidade e estarem adulterados, há agora maior disponibilidade de pó e comprimidos de MDMA de elevada pureza.
As catinonas sintéticas (por ex.: a mefedrona, a pentedrona
e o MDPV) são agora comuns no mercado de estimulantes ilícitos de alguns países europeus e são frequentemente consumidas de forma indistinta com a anfetamina e o ecstasy. O consumo de catinonas sintéticas injetadas, embora não esteja muito
disseminado na Europa, constitui um problema preocupante e
localizado em grupos de consumidores problemáticos de droga
em alguns países. A procura de tratamento associado ao consumo destas substâncias aumentou na Hungria, na Roménia e
no Reino Unido.

Maior potência e pureza
das drogas suscitam preocupação

Uma das principais conclusões do relatório deste ano refere-se ao aumento acentuado da potência e da pureza das drogas
ilícitas mais consumidas na Europa, o qual
suscita preocupações com a saúde dos consumidores que, conscientemente ou não, podem estar a consumir produtos mais fortes. As tendências globais observadas no período de 2006–13, em
países que comunicam com regularidade os seus dados, indicam
que a potência da cannabis (teor de THC), a pureza da cocaína e
o teor de MDMA nos comprimidos de ecstasy aumentaram. A pureza da heroína aumentou também em 2013. A inovação técnica e
a concorrência do mercado são dois dos fatores que estarão a impulsionar esta tendência.
Merecem destaque as preocupações relativas aos comprimidos de ecstasy com níveis elevados de MDMA, frequentemente
vendidos com formas e logótipos distintivos. No último ano, o
EMCDDA e a Europol emitiram vários alertas de saúde pública relativos aos riscos associados ao consumo destes produtos. Na sequência de uma série de mortes, foram também emitidos alertas
sobre comprimidos vendidos como ecstasy, contendo outras substâncias nocivas, como a PMMA.

“Novas drogas” detetadas
ao ritmo de duas por semana

No último ano, foram detectadas na UE
novas substâncias psicoativas (NSP ou “novas drogas”, frequentemente vendidas como
euforizantes legais “legal highs”), ao ritmo de
cerca de duas por semana. Em 2014, foram notificadas pelo sistema
de alerta rápido da UE (EWS) um total de 101 novas substâncias (um
aumento em relação às 81 notificadas em 2013), mantendo-se assim, a tendência para o crescimento do número de substâncias notificadas anualmente. Este número eleva para um total de mais de 450
substâncias que a agência está a monitorizar, sendo que mais de
metade foram identificadas nos últimos três anos.
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Em 2014, a lista de substâncias notificadas foi de novo
dominada por dois grupos: as catinonas sintéticas (31 substâncias) e os canabinóides sintéticos (30 substâncias) —
muitas vezes vendidas, respetivamente, como substitutos legais dos estimulantes e da cannabis. Trata-se dos dois maiores grupos monitorizados pelo sistema de alerta rápido da
EU (EWS) e, em conjunto, representam quase dois terços
das novas drogas notificadas em 2014. Os novos dados referentes às apreensões indicam que, em 2013, foram notificadas cerca de 35000 apreensões de novas substâncias psicoativas na UE (embora este número deva ser considerado
como uma estimativa mínima, devido à ausência de uma comunicação sistemática de dados nesta área). Dessas substâncias, as mais apreendidas foram os canabinóides sintéticos e as catinonas sintéticas.
Novos estudos e inquéritos começam agora a revelar dados
importantes sobre o consumo de novas substâncias psicoativas, sendo que nove países já incluem a sua prevalência nos
inquéritos nacionais sobre a droga. Na maior parte dos países
da EU o consumo destas substâncias parece ter uma prevalência baixa. Mas, apesar do consumo limitado destas substâncias
este pode ser preocupante devido à elevada toxicidade que algumas apresentam. As respostas sociais e de saúde às NSP
estão a desenvolver-se e refletem a gama completa de respostas dadas às drogas tradicionais (por ex.:, educação sobre drogas, intervenções através da Internet e programas de troca de
agulhas e seringas).

A Internet e as aplicações
informáticas:
os mercados virtuais
de droga emergentes

A Internet desempenha um papel
cada vez mais importante na oferta e na comercialização de
drogas aos europeus, disponibilizando tanto as novas drogas
psicoactivas (NSP) como as drogas tradicionais para venda
em linha. A utilização da «Internet de superfície» (acessível
através dos motores de busca comuns) para a venda de novas drogas mereceu mais atenção na última década e a monitorização levada a cabo pelo EMCDDA identificou cerca de
650 sítios Web que vendem euforizantes legais, “legal highs”
aos europeus. A venda de drogas ilícitas em “criptomercados” ou mercados em linha na “deep Web” (acessíveis através de software criptado) é um avanço preocupante. Por este
meio, é possível trocar bens e serviços anonimamente, muitas vezes utilizando “criptomoedas! (por exemplo, Bitcoin)
para ocultar as transações. Estão igualmente a surgir “mercados cinzentos”, com sítios que operam tanto na Internet de
superfície como na “deep Web”. O relatório destaca o papel
ativo desempenhado pelas redes sociais e as aplicações informáticas nos mercados da droga, quer sejam utilizadas diretamente na compra e venda de drogas, ou indiretamente
na sua comercialização, na formação da opinião ou na partilha de experiências. “O crescimento dos mercados de droga
em linha e virtuais constitui um grande desafio para a aplicação da lei e para as políticas de luta contra a droga”, afirma
o relatório. “Será necessário adaptar os modelos regulamentares existentes para que funcionem num contexto global e
virtual”.

João Goulão, Presidente do Conselho de
Administração do EMCDDA
Em que medida tem vindo a realidade portuguesa a acompanhar a dos restantes países da UE em matéria de consumos de substâncias psicoativas?
João Goulão (JG) - Assistimos aqui ao lançamento de um
relatório europeu, que cobre todos os estados da UE e mais
dois países que colaboram com o Observatório e existem necessariamente diferenças de uns estados para os outros. Mas
diria que a realidade portuguesa se insere nas “pinceladas” gerais que aqui foram dadas. Como é sabido, a realidade portuguesa foi muito marcada pela presença da heroína durante
muitos anos. Assiste-se, em todo o espaço europeu, a um decréscimo da importância relativa desta substância e, por outro
lado, a uma importância crescente, também traduzida nos primeiros pedidos de ajuda nos centros de tratamento, ocasionados por produtos de cannabis. Esta é talvez a grande mudança,
mas relativamente à qual Portugal acompanha as tendências
europeias.
De acordo com o relatório, a cannabis tem vindo a assumir uma maior preponderância na preferência dos utilizadores portugueses e europeus…
JG - Nos últimos três anos, os pedidos de ajuda relacionados com o uso de cannabis suplantaram já os ocasionados
pelo uso de heroína e de cocaína. Isto tem a ver com a perda
de importância relativa dessas substâncias mas também com
algumas modificações, que também foram aqui referidas, na
própria cannabis, seja na herbácea, seja na resina, que apresenta hoje uma potência, um teor de THC, muito superior
àquele que era o tradicional. Podemos dizer que está hoje
longe de ser uma droga leve e, agora percebe-se por que
essa designação foi há muito tempo abandonada no meio
científico. Temos que reflectir acerca da sua utilização. A
cannabis está mais pura, à partida desde a produção… Houve manipulações genéticas das plantas, no sentido de apurar

estirpes com maior teor de THC, o principal princípio activo,
há formas de cultura intensivas, que proporcionam um de-

senvolvimento especial da planta, com o tal teor elevado de
THC, a tal ponto de podermos dizer que a marijuana dos hi-

ppies tinha 3 por cento de THC e, hoje, estamos a encontrar
plantas com 20 por cento… Depois, o haxixe, a resina produzida a partir dessas plantas traduz exactamente esse reforço
no teor de substância psicoativa. Em suma, o que encontra-

mos hoje é muito diferente do que se verificava há uns anos
atrás.

E que consequências poderão advir do uso dessa “nova”
cannabis para a saúde dos utilizadores?

JG - A grande consequência é a maior probabilidade de de-

senvolvimento de dependência. O facto de a potência psicoativa ser muito mais elevada leva a que as pessoas tenham uma

compulsividade acrescida ao uso continuado. Mas existem si-

multaneamente alguns surtos agudos decorrentes dessa potência, nomeadamente surtos psicóticos, eventualmente a eclosão
de esquizofrenias, ataques de pânico… uma série de episódios

que têm vindo a ser atendidas essencialmente nos serviços de
urgência.

Simultaneamente, vamos assistindo a uma discussão entre os malefícios da utilização recreativa da cannabis e a

sua utilização terapêutica… Admite-se o recurso em Portugal a esta substância com fins terapêuticos?

JP - Foi aqui referida a confusão que se tem verificado entre a

discussão do uso terapêutico e o uso recreativo de produtos de

cannabis. Confesso que, havendo produção científica que demonstre, sem reservas, os benefícios da utilização de cannabis –
e parece ser o caso – em determinadas condições clínicas, não

tenho qualquer reserva a que surjam medicamentos produzidos a

partir dessa substância. Mas insisto que essa não é um assunto

da competência do Observatório ou do SICAD, entrando antes na
alçada de intervenção da Agência Europeia do Medicamento ou
do Infarmed.

Em que medida se vão reflectindo estes novos indicadores de consumo na oferta de serviços de atendimento?

JG - Temos que ter em linha de conta que a heroína, que

era o inimigo público número um, perdeu importância, o que
constitui desde logo um ganho. Por outro lado, a importância

relativa da cannabis sobe em termos percentuais mas também aumenta a disponibilidade dos serviços para acolher

esse tipo de utilizadores. Mas há que perceber que a cannabis sempre foi, de longe, a substância ilícita mais consumida

em Portugal… Há também uma interligação acrescida entre
a actividade, por exemplo, dos médicos de família, dos profissionais do meio escolar ou das comissões para a dissua-

são da toxicodependência, que têm um papel muito impor-

tante na identificação e confrontação dos utilizadores com o

seu uso e futuras consequências e no convite a discutirem
esse uso com profissionais da saúde. Existem hoje várias
portas de entrada e uma maior atenção dedicada a este uso,

em comparação com o que existia há uns anos atrás, em que

estávamos mais centrados na intervenção junto dos heroinómanos.

Um dos fenómenos aqui referenciados respeita ao tráfico online… Existem estruturas capazes para o combater?
JG - Temos serviços, nomeadamente os da Polícia Judiciária, dedicados a acompanhar o fenómeno e esse tipo de mercado, em colaboração com as suas congéneres europeias e mundiais. É uma área que merece actualmente uma atenção redobrada.
Voltando aos utilizadores “mais tradicionais”, face a uma
população envelhecida exigem-se respostas diferenciadas daquelas, quase exclusivamente terapêuticas, que
existiam há uns anos atrás…
JG - Nós tivemos uma situação verdadeiramente catastrófica no que respeita à infecção pelo VIH, muito relacionado com o tal consumo de heroína… Ainda temos números
muito elevados mas temos assistido a uma descida consistente na incidência de novas infecções entre os utilizadores
de drogas. À semelhança do que sucedeu com a história da
heroína e da cannabis, diria que dedicámos muita atenção
ao problema do VIH e subvalorizámos uma epidemia silenciosa, a Hepatite C. Neste momento, a emergência de novos
fármacos e formas de abordar essa questão impõe que adoptemos uma atenção redobrada em relação ao diagnóstico e
referenciação para tratamento de portadores do vírus da Hepatite C. Outro aspecto que foi aqui referenciado é o envelhecimento da população heroinómana. Estamos actualmente a lidar com pessoas nas faixas dos 40 e 50 anos, cada vez
mais doentes do ponto de vista físico e mental. Enquanto há
uns anos atrás o desafio que se nos colocava residia na reinserção social e laboral dessas pessoas, hoje começamos a
ser confrontados com pessoas a entrarem na fase mais
adiantada das suas vidas e a necessitarem de novos cuidados. Já demos alguns passos nesse sentido, nomeadamente
criando programas residenciais de longa duração em comunidades terapêuticas, menos investidas do ponto de vista terapêutico e mais no suporte social, mas temos que fazer
mais nesse domínio.
Como classifica o actual contexto português relativamente às novas substâncias psicoativas?
JG - Portugal teve um momento em que as novas substâncias
psicoativas estavam a adquirir uma visibilidade e repercussão dignas de alarme… Um factor importante era a sua venda em lojas
de porta aberta, as chamadas smart shop, que lhes conferia uma
falsa ideia de segurança. Foi produzida legislação que, na prática,
conduziu ao encerramento dessas lojas e, desde aí, a notícia que
temos de episódios graves e recursos a urgências hospitalares
tem baixado significativamente. De qualquer forma, não temos dúvidas que continuam a circular em mercados clandestinos e na internet, provavelmente em menor dimensão e sem essa aura de
inocuidade conferido pelas lojas. A noção que temos é que o mercado actual em Portugal não é muito alargado, embora existam
consumos, e teremos que acompanhar novas formas de actuação
que outros países, onde esta realidade é muito marcante, vão
adoptando. Como foi dito pelo Comissário, é uma prioridade encontrarmos uma solução europeia alargada que possa ser adoptada pelos estados de forma a contrariar de uma forma eficaz a circulação destas substâncias.
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CRI de Aveiro – Encontros e Reflexão:

20 anos do CRI de Aveiro
assinalados com encontro científico
O CRI de Aveiro organizou, nos dias 14 e 15 de Maio, o
seu quarto encontro. O evento, denominado Encontros e
Reflexão: Práticas Expiradas, Transpiradas e Inspiradas,
incluiu na comissão organizadora, para além daquela estrutura do DICAD da ARS Centro, a Associação Portuguesa de Adictologia e o ACES Baixo Vouga e contou com as
parcerias da Câmara Municipal de Aveiro, da Universidade de Aveiro, da Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar e do Instituto Europeu para o Estudo dos Factores de
Risco em Crianças e Adolescentes - IREFREA Portugal.
O momento serviu ainda para assinalar os vinte anos de
actividade no âmbito da intervenção nos comportamentos
aditivos e dependências do CRI de Aveiro, unidade actualmente dirigida por Emídio Abrantes, que Dependências entrevistou, juntamente com a responsável pela ET,
Maria João Pinheiro.
Do evento resultou um encontro científico, marcado pela
partilha das preocupações dos nossos tempos, atravessando diferentes perspectivas e conceitos, através de
conferências, cursos e mesas redondas. Para o efeito, estiveram presentes sociedades científicas e especialistas
que, de forma distinta, se destacam na sua actividade
profissional.
Que principais objectivos se propôs a organização atingir
através da realização deste evento?
Emídio Abrantes (EA) – A partilha de experiências e de práticas, promover o encontro entre as pessoas e, sobretudo, fazer
uma discussão aprofundada sobre os novos temas das dependências foram os grandes objectivos. Pretendemos trazer algo de
novo e chamar à actualidade o tema das dependências, que nos
parecia estar em alguma falência.
E, 20 anos volvidos desde a constituição desta unidade,
como descreveria a actualidade que marca o problema
das dependências? É assim tão diferente?
Maria Pinheiro (MP) – Não é assim tão diferente… Ou, pelo
menos, não chega até nós tão diferente. Os problemas dos consumidores que nos procuram e pedem ajuda são parecidos. No entanto, a nossa resposta, enquanto serviço está diferente; temos
mais sucesso no controlo da dependência opióide porque usamos
fármacos mais eficazes e usamo-los melhor, porque compreendemos melhor o adoecer destes doentes e também porque reconhecemos melhor a estratégia terapêutica mais eficaz, ainda que nos
faltem recursos para a pôr em prática…
Mas os perfis e as substâncias são diferentes…
MP – Mas esses consumidores ainda não chegam até nós, no
entanto, como sabemos, os mecanismos neurobiológicos envolvi-

Maria João Pinheiro e Emídio Abrantes

dos na Doença aditiva a qualquer SPA e mesmo sem SPA, são basicamente os mesmos; acontece que, ainda assim, não são muitos os consumidores de psicoestimulante (e que não são dependentes de opióides), que procuram o nosso serviço, a não ser que
já tenham esgotado alternativas…
Em que medida poderá esse indicador revelar que algo
está a falhar?
MP – No fundo, as pessoas que consomem essas substâncias
não sentem a necessidade de recorrer a um serviço como o nosso, com as respectivas características e receiam o estigma. Por
outro lado, também ainda não tivemos a possibilidade de criar
uma intervenção e resposta no serviço adequada a essas novas
substâncias devido à falta de recursos médicos. Claro que outras
pessoas poderiam recorrer aos nossos serviços e temos técnicos
preparados para essa intervenção, mas, a verdade, é que não temos forma de as acolher cabalmente
EA – …Ainda assim, uma das evoluções da passagem dos
antigos CAT para os CRI tem a ver com a integração das respostas no âmbito das adições, englobando uma série de competências que também são extremamente importantes quando trabalhamos os comportamentos aditivos. O facto de estarmos a trabalhar
com um novo público, que o CAT não estava tão habituado a acolher, um público mais jovem, com início de consumo no âmbito da
prevenção indicada, trouxe-nos também outro desafio de trabalho.
E criámos uma consulta de prevenção indicada, que funciona no
IPDJ de Aveiro, e que tem tido sucesso. Tem havido muita adesão,
o que terá a ver com o facto de estar noutro espaço físico, menos
estigmatizante. E conseguimos criar um momento de relação com
a comunidade, com as famílias, com o cidadão preocupado com
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os comportamentos aditivos, fazendo um trabalho comunitário, de
prevenção, o que tem gerado um impacto muito significativo.
Após a alteração de paradigma, da qual resultou a integração das respostas neste tipo de unidades, os CRI, terá
o modus operandi das equipas e a abordagem ao utente
alterado significativamente?
EA – Há que ter presente que os serviços de resposta pública
estão a passar grandes dificuldades. E estas passam essencialmente pelo quadro médico, que é extremamente importante. Por
muito que se fale em “desmedicalização”, esta opção só se pode
efectuar se houver médicos. Há uma equipa que toma decisões e
esta é constituída por um todo…
Isso significa que não possuem actualmente capacidade
de resposta face às solicitações com que se deparam?
EA – Sim, significa isso. Não temos capacidade de resposta para
os problemas que nos aparecem. E os problemas, por mais que assumam ligeiras diferenças face ao que eram há 10 ou 20 anos atrás,
são sempre os mesmos. São adições. E, para estas, há que oferecer
uma resposta integrada, o que pressupõe a existência de uma equipa. E esta só pode funcionar se estivermos lá todos. A presença exclusiva de bons psicólogos, de bons assistentes sociais ou de bons
enfermeiros não garante o bom funcionamento da equipa.
Estiveram presentes neste encontro decisores como o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, o Presidente da
ARS Centro e o Director Geral do SICAD… Apresentoulhes essas reclamações?
EA – Talvez não colocasse a questão ao nível das reclamações… Colocava-a ao nível da responsabilidade, o que não é igual à
reclamação. Trata-se de uma responsabilidade social de todos nós e,
nesse sentido, a ARS e o SICAD têm noção e consciência das dificuldades por que passamos. E, neste momento, está a decorrer um

concurso para a admissão de um psiquiatra no nosso serviço. Também temos o problema dos enfermeiros, que se encontram numa situação precária, e sabemos igualmente que a mesma está a ser resolvida… Mas, ainda assim, o problema já vem de trás.
MP – Quando falávamos em “desmedicalização”, devo frisar que
os tratamentos destas patologias, que acreditamos serem patologias
cerebrais crónicas, são farmacológicos e não farmacológicos, abrangentes e prolongadas no tempo, tal como defendem as boas práticas. O que parece necessário acautelar é medicar bem! Isso requer
médicos com competência em Adições e em número suficiente para
manterem um acompanhamento regular dos seus doentes e um trabalho de equipa coerente; sem médicos os restantes elementos da
equipa ficam cativos das queixas, sinais e sintomas expressos e podem desvirtuar, por sua vez, a sua própria intervenção...; já antes do
tal “novo paradigma” funcionávamos com equipas multidisciplinares
para atendermos este tipo de problemática de uma forma sistémica,
holística, centrada no doente... Esse foi sempre o pensamento, dado

A integração na ARS Centro
EA – As coisas estão diferentes… No entanto, conseguimos
manter alguma lógica de funcionamento, embora com algumas
dificuldades, na medida em que, do ponto de vista da articulação
entre os serviços, a máquina ainda está a ser “oleada”… O PORI
ainda está aqui, estamos com o financiamento de projectos no
âmbito da prevenção, da redução de riscos e da reinserção, temos projectos aprovados e que acompanhamos em Ovar e Aveiro, temos um conjunto de investimentos realizados através do SICAD que acompanhamos… Evidentemente, não se trata de um
processo tão fácil como sucedia no modelo anterior mas está a
funcionar. As equipas estão a trabalhar, estamos no terreno,
acompanhamos diariamente os projectos que, tal como se comprova neste encontro, estão connosco.
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tratar-se de uma doença sistémica, abrangente e crónica. Portanto, a
compreensão do problema deve ser feita pelos profissionais em equipa, obedecendo a uma planificação da intervenção. Se houver poucos profissionais médicos, teremos forçosamente uma avaliação
diagnóstica e terapêutica deficitária, um pior funcionamento dos restantes elementos da equipa e um pior serviço ao doente e à sociedade. Efectivamente, o tratamento não pode continuar sem médicos,
sem médicos formados nesta área.
Tem alguma promessa ou, pelo menos, esperança no que
concerne à resolução destas carências?
EA – Sim, esperamos que o problema seja resolvido ainda
este ano. Ainda não sabemos de que forma nem se será suficiente
ou não mas a verdade é que os serviços só conseguem sobreviver
se tiverem uma equipa. E uma equipa é um todo, composto por
um conjunto de profissionais, o que significa que se houver a falha
de um fica tudo comprometido.
Ao nível do tratamento, quais são os principais quadros
que têm surgido nos últimos tempos em termos de perfis
e de substâncias de abuso?
MP – Temos muitas pessoas com policonsumo, nomeadamente de álcool e cocaína. Não me parece que o consumo de heroína tenha decrescido mas antes estabilizado e, não é desprezível o número daqueles que estão sem consumos de heroína e que
fazem outros tipos de consumos, nomeadamente álcool e cocaína. E, de facto, quando fazemos uma boa avaliação e intervenções em que atendemos as pessoas as vezes necessárias, as
mantemos em consultas diversificadas, se formos fazendo outros
diagnósticos pelo meio e estabelecendo outras metas, constatamos que podemos potenciar uma diminuição do consumo das outras substâncias. Continuamente, tem que haver um processo de
novo diagnóstico ( em equipa) e de reformulação dos projectos
que tínhamos.

Revista Adictologia já está online
A Associação Portuguesa de Adictologia aproveitou o Quarto
Encontro do CRI de Aveiro para apresentar publicamente o lançamento online da revista Adictologia. A publicação, propriedade da
Associação Portuguesa de Adictologia – Associação Portuguesa
para o Estudo das Drogas e das Dependências, é dirigida por
Nuno Miguel, contando no Conselho Editorial com nomes como
Alice Castro, Carlos Vasconcelos, Catarina Durão, Emídio Rodrigues, Emília Leitão, Graça Vilar, Helena Dias, João Curto, Leonor
Madureira, Luiz Gamito e Rocha Almeida. Durante a apresentação, João Curto revelou que a “Associação Portuguesa de Adictologia está aberta à colaboração dos profissionais que queiram colaborar e desenvolver trabalhos num espaço de incentivo e de troca de aprendizagens, que procurará estimular a produção científica”. João Curto esclareceu que a Adictologia “é uma revista que
tem como objectivo não exclusivamente os artigos científicos ligados à ciência base mas a divulgação de trabalhos clínicos, psicossociais e de investigação básica, um alargamento que nos permite sensibilizar cada vez mais as pessoas. Num país onde temos
escassa produção científica na nossa área, com muito orgulho e
satisfação nossa, assinalamos que o Dr. Nuno Miguel, que contribuiu para a formação, definição e organização dos serviços sobre
toxicodependência em Portugal, aceitou ser director desta revista”.
Nuno Miguel frisou que “é com muito gosto” que participa
neste projecto e que “a revista só faz sentido se for a revista de
todos nós. Por isso, apelo à sua leitura, à participação na mesma, a que pensem nela como um local onde a nossa experiência pode ser vista e partilhada. Precisamos de criar um novo
movimento entre nós e, nesse sentido, a comunicação é fundamental. É preciso que comuniquemos mais uns com os outros
e gostava que a Adictologia contribuísse efectivamente para
haver mais comunicação entre todos nós”.
A revista Adictologia pode ser lida gratuitamente online
através do site www.adictologia.com.
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Como avalia as respostas e a articulação das mesmas
quando existe indicação para internamento de utentes
em tratamento?
MP – Na minha opinião, são suficientemente satisfatórias. Os
tratamentos de desintoxicação valem o que valem e não creio que
seja por aí que o atendimento aos nossos utentes seja problematizado. O problema resulta do facto de as equipas estarem tão desequilibradas.
Este encontro começou com a abordagem a uma área
recente no âmbito das vossas competências, as dependências sem substância psicoactiva e, particularmente,
o jogo patológico… Trata-se da constatação de uma necessidade?
EA – Não temos tido muitos casos… Ainda assim, já estamos a atender pessoas com comportamentos aditivos sem
substâncias, como sucede com o jogo patológico. Nos mais jovens, temos algumas situações diagnosticadas com dependência do jogo online e acompanhamentos feitos nesse sentido.
Ainda assim, o volume de trabalho não é ainda significativo.
Sendo que os princípios básicos da adição são muito
semelhantes, em que medida estarão as equipas qualificadas para responderem a essas situações?
MP – Temos a equipa formada. Temos técnicos que se especializaram e outros que estão a especializar-se nesta área.
Também foi nossa preocupação promover uma actualização de
conhecimentos.
Voltando ao encontro do CRI de Aveiro… esperava esta
afluência de público?
EA – Sinceramente, não… estamos muito surpreendidos,
tivemos 509 inscrições para o Encontro e estiveram ao longo
dos 2 dias 421 pessoas! E gostaria de salientar que o encontro não se esgotará aqui. Os profissionais levam inspiração e
motivação para as equipas – tem sido esse o feedback – e,
para além disso, iremos publicar as actas do encontro, convi-

dar novamente as pessoas a partilharem os momentos que
cá tiveram, reencaminhar o trabalho produzido e devolver a
todos o nosso trabalho. O quarto encontro só estará terminado no final do ano. De facto, a adesão foi extraordinária e a
possibilidade de a revista da Associação Portuguesa de
Adictologia ter sido lançada no nosso encontro é também um
privilégio. Tivemos ainda o privilégio de receber o Dr. Nuno
Miguel, uma grande referência nacional que não podemos
esquecer, um dos pensadores dos serviços.
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Dia Internacional do Enfermeiro:

Secção Regional do Norte da Ordem dos
Enfermeiros cumpre tradição humanista

Cumprindo com uma tradição assinalável do ponto de vista humanista, a Secção Regional do Norte (SRN) da Ordem dos Enfermeiros (OE) homenageou no dia 23 de
Maio os seus profissionais aposentados. A iniciativa realizou-se no âmbito das comemorações do Dia Internacional
do Enfermeiro e foi presidida pelo Presidente da SRN, Jorge Cadete, contando com a presença do Bastonário da
OE, Germano Couto, dos representantes dos Órgãos Regionais e Nacionais, dos cerca de 30 enfermeiros homenageados e dos seus acompanhantes.
A cerimónia iniciou-se com um momento musical da responsabilidade da fadista Cláudia Maduro que, acompanhada por dois
guitarristas, encantou a plateia com a interpretação de alguns fados.
No discurso de abertura, Jorge Cadete começou por destacar
que “neste dia pretendemos assinalar o legado de cada um de vocês – profissionais de Enfermagem aposentados em 2014 – nos
diferentes serviços por onde passaram e nas equipas que integraram. Vão deixar saudades, disso temos a certeza absoluta. Concluíram mais uma etapa da vossa vida, mas o ser aposentado não
vos retira o título profissional, o de continuarem a ser chamados
de Enfermeiros”.
Prosseguiu, salientando que “socialmente, continuam com
responsabilidades, daí eu vos solicitar que não deixem de se dedicar à Enfermagem, e de responder ao apelo cívico de quem possa
necessitar dos vossos serviços. Toda a sociedade atravessa momentos difíceis e os Enfermeiros não são insensíveis a tal cenário.
Não conseguimos, nem podemos, virar a cara aos problemas que
nos cercam. Sobretudo aqueles que vivenciamos permanentemente no Sistema Nacional de Saúde. Melhores dias virão, e para
isso trabalhamos afincadamente na Ordem que vos representa”.
O Presidente da SRN concluiu, recordando que “a nossa Ordem presta um importante contributo à sociedade, na promoção

Jorge Cadete

dos cuidados de Enfermagem de qualidade. Distinguimo-nos por
essa função, assim como pela regulamentação e pelo controlo do
exercício da profissão de enfermeiro, assegurando a observância
das regras de ética e deontologia profissional”.
Por sua vez, o enfermeiro Germano Couto, Bastonário da OE,
iniciou a sua intervenção destacando que esta homenagem é justa e merecida e retrata de forma simbólica aquilo que os enfermeiros agora aposentados fizeram pelas pessoas e pelo Serviço Nacional de Saúde. “Ser enfermeiro não é fácil e exige uma entrega
total que nem sempre é reconhecida, mas não é isso que nos vai
deixar de dar o alento para continuar” recordou. Aproveitou o momento para anunciar a concretização de um sonho antigo da Ordem dos Enfermeiros, a possibilidade de os agora aposentados
poderem usufruir de um desconto de um terço na quota de associado ou ficarem isentos se deixarem de exercer. “Uma iniciativa
que reconhece que vos queremos próximos. Vocês são o farol
para a juventude. Não existe Enfermagem sem um passado de alicerces fortes. Os mais jovens profissionais aprendem com a partilha de conhecimentos”, afirmou. O Bastonário da OE terminou citando Charles Chaplin, com o poema “Tua caminhada ainda não
terminou”.
A sessão incluiu a tradicional entrega do certificado e lembrança a todos os aposentados. Jorge Miranda, membro da SRN e um
dos homenageados, fez questão de realçar o orgulho que sente
em fazer parte da OE há dois mandatos e agradecer o reconhecimento desta cerimónia revivendo que “dedicamos uma vida enquanto profissionais de Enfermagem”.
A recepção terminou com um almoço servido no jardim das
instalações da Secção Regional do Norte. Durante o evento, Dependências entrevistou Jorge Cadete.
Num país tradicionalmente vocacionado a prestar homenagens a título póstumo, a Secção Regional do Norte da
Ordem dos Enfermeiros dá aqui um exemplo no que concerne ao reconhecimento de carreiras e serviços prestados…
Jorge Cadete (JC) – Sim, esta iniciativa já vem do mandato
anterior e mantivemo-la neste mandato. É uma iniciativa que muito nos honra e orgulha porque, em tempo útil, acabamos por ter
uma comemoração e um reconhecimento a um percurso de colegas, que exerceram durante 35, 36 ou 37 anos. À Ordem cabe, no
final deste percurso profissional, dar o devido reconhecimento e
valor e um reforço para outras etapas da vida destes profissionais.
Existe continuidade para eles?
JC – Claro que existe! Daí que tenha pedido a estes colegas
que não se privem de continuar a serem cuidadores. São pessoas
com percurso, têm saberes e, por isso, mais do que ninguém, são
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pessoas úteis para darem continuidade àquilo que muito bem fizeram durante o seu percurso profissional. E os doentes e utentes
bem necessitam da experiência destes profissionais.
Estes profissionais encerram um ciclo, outros iniciam-se
actualmente… Como está a ser feita a renovação da classe?
JC – Gostaria que outros iniciassem e que estas vagas deixadas por estes colegas fossem imediatamente ocupadas por esses
novos licenciados. Infelizmente, face à conjuntura actual, esses
lugares vagos não estão a ser devidamente preenchidos, o que
vem deficitar os serviços em termos de recursos, sobrecarregar
com muito mais horas e utentes os enfermeiros em exercício, colocando em risco a qualidade e segurança dos cuidados.
Mais ainda numa altura em que as tarefas e competências
dos enfermeiros são cada vez mais alargadas…
JC – Sim, porque hoje as necessidades e respostas de saúde
são outras. Os utentes estão mais informados, estão a ser mais
exigentes e temos que estar preparados para estas novas respostas. Daí estas maiores exigências necessitarem também de mais
recursos, valorizados e qualificados.
É justo reconhecer que não tem por hábito entrar em conflitualidades fúteis com outras classes profissionais mas
é elementar questioná-lo se já equaciona alguma abertura
por parte dos médicos para que alguns actos sejam delegados, de forma pragmática, aos enfermeiros, reforçando
e reconhecendo algumas competências…
JC – Entendo a questão, que remete para alguma dificuldade
que os médicos têm tido em ver nos enfermeiros relativamente a
esse reforço e reconhecimento de competências. Os enfermeiros,
pela sua formação científica, técnica e humana, são profissionais
da saúde que dão respostas de complementaridade e de continuidade após um diagnóstico. Percebemos que esta parte do diagnóstico e da prescrição terapêutica compete a quem tem mais conhecimento nessas vertentes, ou seja, aos médicos mas, na continuidade, nomeadamente a montante, temos uma área relacionada com a prevenção das doenças e a promoção da saúde que diz
muito aos enfermeiros e que é normalmente prescindida pelos
médicos. Depois, após o diagnóstico e a prescrição do médico,
quer farmacológica quer cirúrgica, toda essa continuidade tem
sido bem assegurada pelos enfermeiros. Daí que, pelo facto de os
médicos estarem basicamente ligados a três actos importantes,
não queiram depois perder esta exclusividade. Contudo, posso di-

zer que os enfermeiros já prescrevem. Após diagnóstico, fazem a
identificação de necessidades de enfermagem e prescrevem.
Agora, gostaríamos que, nalgumas áreas, essa prescrição fosse
devidamente comparticipada pelo Serviço Nacional de Saúde.
Numa triagem como a de Manchester, o enfermeiro já desempenha um acto muito semelhante a um diagnóstico…
JC – Sim, com estes problemas que se verificaram em torno
das triagens, dos serviços de urgência, com os agravamentos dos
doentes na espera de serem observados pelos médicos, foi dada
a permissão, dentro de um determinado protocolo, de os enfermeiros, dentro da triagem, poderem já prescrever e indicar exames complementares e um determinado tipo de carteira de análises, o que corresponde a um reconhecimento de que os enfermeiros estão balizados para avançarem com estas intervenções.
Muitas pessoas não estarão tão atentas ao fenómeno
mas, se recordarmos contextos como teatros de guerra
ou grandes catástrofes, constatamos que os enfermeiros
surgem na primeira linha e, aí, nem sequer se discute a
competência ou direito para prescreverem…
JC – Quando falamos na área da saúde, os profissionais que
saltam imediatamente para a primeira linha são os enfermeiros. É
o profissional que facilmente se adapta a vários cenários e então
em catástrofes ou cenários de guerra os enfermeiros são as pessoas que estão quer na retaguarda, quer no acompanhamento e
reforço positivo, sobretudo na vertente psíquica e psicológica, a
quem ali se encontra. Quer sob o ponto de vista físico, orgânico,
que da relação de ajuda, é muito importante a forma como os enfermeiros intervêm.
Vemos muita gente nesta cerimónia realizada numa manhã soalheira de sábado… Em que medida esta adesão
traduzirá coesão no seio da Secção Regional do Norte da
Ordem dos Enfermeiros?
JC – Sim, uma das nossas estratégias prioritárias no seio deste mandato consistiu em aproximar a Ordem dos Enfermeiros e,
em particular, a Secção Regional do Norte, dos enfermeiros e dos
cidadãos. Procuramos, durante este mandato, acompanhar de
perto os enfermeiros no contexto do seu exercício profissional.
Sentimo-lo como uma missão cumprida porque temos estado ao
lado dos enfermeiros, temos identificado dificuldades de condições para o exercício profissional destes enfermeiros, temos feito
ver a quem de direito essas dificuldades e, a esse nível, estamos
de consciência tranquila relativamente ao trabalho feito.
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Secção Regional do Norte da Ordem dos Enfermeiros assinala Dia Mundial da Criança:

Enfermeiros
por um dia

No dia 4 de junho, as crianças da Escola Básica de Gens,
em Gondomar, viveram um dia diferente proporcionado
pelo Conselho de Enfermagem Regional do Norte e pela
Mesa do Colégio de Especialidade de Saúde Infantil e Pediátrica da Secção Regional Norte (SRN) da Ordem dos
Enfermeiros (OE). O objetivo da iniciativa foi “Desmistificar
os medos dos profissionais de saúde”.
Foram promovidas diferentes atividades convidando as crianças envolvidas a serem ‘Enfermeiros por um dia’. Além do contacto com os instrumentos de trabalho dos profissionais de Enfermagem, as crianças participaram ativamente na Formação sobre Suporte Básico de Vida.
Para as crianças, em que tudo é cor, alegria, sorrisos, imaginação, fantasia e brincadeira é fácil imaginar o quanto assustador
poderá ser entrar num hospital, ou consultório, um espaço que
dita silêncio, frio, “sofrimento”, equipamentos estranhos e assustadores. A doença, independentemente da gravidade e provável
hospitalização da criança, apresenta-se como uma situação de
crise. As instituições de saúde são encaradas como lugares misteriosos e, por isso, como fonte de stress. Desse modo, o brincar é
uma excelente forma de auxiliar a libertar o medo.
Tal como em casa brincaram aos enfermeiros, mas desta vez
em consultórios construídos à sua medida. As crianças envolvidas, “pequenos enfermeiros” por um dia, vestidos a rigor, tiveram

a oportunidade de experimentar o dia-a-dia de uma profissão que
está tão presente nas suas vidas. Sempre a fingir, cuidaram dos
seus “doentes” que foram submetidos a administrações de medicação e diferentes tratamentos. Palhaços vestidos de enfermeiros
também animaram o dia dos mais pequeninos com diferentes
brincadeiras.
Além dos ensinamentos sobre o recurso ao 112 em caso de
Emergência Médica e o Suporte Básico de Vida, a SRN da SRN
da OE promoveu a realização de diversos jogos divertidos com
vista a promover o contacto com a atividade da Enfermagem. Os
enfermeiros presentes prestaram todas as informações aos mais
novos relativas às suas diversas áreas de atuação.
A iniciativa, no âmbito do Dia Mundial da Criança, já tinha sido
comemorada nos distritos de Bragança e Vila Real, nomeadamente em Mirandela e Chaves, no passado dia 1 de junho. Realizada
em parceria com as Câmaras Municipais, esta ação de proximidade da Secção Regional do Norte (SRN) da Ordem dos Enfermeiros (OE) junto dos mais novos envolveu ainda outras instituições
como os agrupamentos de centros de saúde, agrupamentos escolares e instituições académicas.
Um dos objetivos desta iniciativa passou também pela promoção de saúde através de informação relativa a áreas como: higiene corporal e oral, alimentação saudável, vacinação e outras.
Com pequenas brincadeiras “faz de conta” a iniciativa teve uma
forte componente pedagógica de educação para saúde.
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Polícia Judiciária promove workshop sobre NPS:

Duas novas drogas
disponíveis por semana

A sede nacional da Polícia Judiciária, em Lisboa, acolheu
no dia 3 de Junho um workshop sobre novas substâncias
psicoactivas. Recorde-se que, em Maio de 2014, havia
sido celebrado um protocolo entre o Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, visando a colaboração na
resposta aos desafios apresentados pelas Novas Substâncias Psicoactivas e o momento serviu apresentar e discutir os resultados obtidos a partir desta colaboração.
Desde logo, ressalta a subida do número de novas drogas, que continua a surpreender. Se, em 2013, foram 81
as novas substâncias sinalizadas, no ano passado esse
indicador ascendeu às 101, prevendo-se um agravamento da tendência face aos indicadores imparciais do presente ano.
Félix Carvalho, investigador da Faculdade de Farmácia da
Universidade do Porto, referiu-se mesmo a uma “mistura
explosiva” quando se expressava sobre estas novas substâncias que vêm aparecendo no mercado, revelando evidente preocupação: “Surgem duas novas drogas por semana. E é preciso ter em linha de conta que já existem
400 novas drogas e que algumas destas novas substâncias assumem uma potência maior que a da morfina. São
misturas de diferentes compostos, onde chega a entrar a
cafeína, que, sabe-se hoje, potencia os efeitos tóxicos,
por exemplo, do ecstasy e de outros estimulantes”. Félix
Carvalho alerta ainda para as “consequências a longo
prazo para o organismo” destas substâncias que “podem
incidir sobre o sistema cardíaco, o sistema hepático e o
sistema renal a médio e a longo prazo”.
João Goulão revelou igualmente que os indicadores quantitativos apurados constituem uma “preocupação central”,
ressalvando no entanto que, em Portugal, a situação ainda “não é tão preocupante como noutros estados europeus”. De todo modo, alerta que “temos de ir tomando
medidas para que a situação não se agrave”.

Carlos Farinha, Diretor do Laboratório de Polícia
Científica da Polícia Judiciária
A história destas NSP em Portugal parece dividir-se entre
os momentos pré e pós regulação… Que análise faz do
fenómeno no país?
Carlos Farinha (CF) - O aparecimento deste tipo de substâncias teve dois momentos: um primeiro momento, seguinte
ao decreto-lei 54/2013, que proibiu a venda livre em lojas e originou a entrega voluntária e uma apreensão massiva destas
substâncias. Esse primeiro momento levantou, naturalmente,
questões analíticas e de identificação das substâncias. Passado esse momento inicial, estas substâncias têm aparecido no
circuito normal do tráfico e do consumo das chamadas drogas
de abuso tradicionais. Como tal, e dada a sua semelhante aparência, surgem por vezes confundidas com outros tipos de drogas e importa fazer a triagem, interpretação e identificação fina
para sabermos perante que substâncias estamos efectivamente. Uma das principais características destas novas substâncias psicoactivas é a sua grande mutabilidade. Ou seja, com
pequenas operações de natureza química e pequenas alterações na sua natureza molecular conseguem-se outras substâncias, com efeitos mais ou menos semelhantes mas que escapam à criação habitual de listagens de substâncias proibidas.
Por isso, obrigam a um acompanhamento muito mais intenso
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por parte das entidades que fazem as perícias e as verificam,
dos observatórios nacionais e internacionais e das estruturas
de prevenção, como o SICAD, para que possam ser progressivamente incluídas em tabelas legais adequadas aos seus efeitos. Para além da questão da novidade e da mutabilidade, um
dos problemas que surge associado a este tipo de substâncias
é o desconhecimento efectivo dos seus efeitos. Não basta identificar quimicamente a sua mutabilidade nem a substância. Muitas vezes desconhecem-se os seus efeitos e consequências
porque não houve ainda tempo para se fazer investigação científica. E esses efeitos são muitas vezes associados a falácias
como a inocuidade ou consequência neutral, o que não corresponde minimamente à verdade.
De qualquer forma, afigura-se um verdadeiro jogo do gato
e do rato entre a produção/tráfico e o legislador…
CF - Existem mecanismos de monitorização deste fenómeno que permitirão criar cláusulas de salvaguarda, não propriamente numa perspectiva de sanção penal mas eventualmente
numa perspectiva de sanção administrativa ou de proibição de
determinado tipo de comportamentos ou condutas. Sendo óbvio que estamos perante uma matéria densa e complexa, até
pela própria natureza das substâncias e da mutabilidade que as
mesmas apresentam, trata-se de um desafio novo e diferente e
que obriga, por vezes, a novas ideias para avançar. Por vezes,
existem proibições ao nível das substâncias principais e dos
seus derivados e é possível englobar nos derivados algumas
substâncias que ainda não estão susceptíveis de serem englobadas no plano principal. Há também soluções que passam por
proibir antes e autorizar depois, o que sucede por exemplo ao
nível do medicamento. Em suma, existem soluções preventivas

que o legislador tem à disposição, ainda que esteja perante um
problema novo e complexo. Todos os anos aparecem novas
substâncias na medida em que, hoje, a sua origem é muito
mais sintética. No plano tradicional, as primeiras utilizadas
como drogas de abuso tinham origens naturais perfeitamente
definidas. A partir do momento em que falamos em realidades
como a transformação e mutação química, temos naturalmente
um mundo novo sob o ponto de vista das possibilidades.
O que poderá significar o facto de, pela primeira vez, ter
sido recentemente sinalizada uma nova substância no
nosso país?
CF - Para já, pouco mais além disso mesmo… Ou seja, foi
sinalizada uma nova substância que ainda não tinha sido sinalizada na Europa, pode ter sido uma situação perfeitamente esporádica, não houve ainda repetição do aparecimento dessa
substância… vamos ter que continuar a monitorizar a situação
e aguardar.

Poderá indiciar uma deslocalização da produção do leste
da Europa para outros pontos?
CF - Esta é uma situação que tem que ser processualmente
válida. Tem que ser integrada no processo investigatório onde
apareceu essa substância. Em função dos elementos disponíveis, é possível determinar se se tratou de um caso esporádico
em que, felizmente, tivemos capacidade para detectar, aliando
a capacidade de associar a investigação científica à investigação da ciência forense e à produção de perícias da ciência forense, ou se o mesmo se virá a repetir, exigindo a produção de
regulamentação.
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APDC promove Conferência Internacional:

Bebidas alcoólicas e meios
de comunicação social

O auditório da Escola Superior de Tecnologias da Saúde
do Instituto Politécnico do Porto, em Vila Nova de Gaia,
acolheu no dia 29 de Maio a conferência internacional
“Bebidas Alcoólicas & Meios de Comunicação Social”.
A iniciativa, organizada pela APDC (Associação Portuguesa de Direito do Consumo) e presidida por Mário Frota,
juntou especialistas nacionais e internacionais para analisar estratégias para a prevenção do consumo de álcool e
abordar as políticas adoptadas na União Europeia. Entre
os conferencistas estiveram o conselheiro do Comité Económico e Social Europeu, Jorge Pegado Liz, e João Goulão, em representação do Secretário de Estado Adjunto
do Ministro da Saúde. A Associação Portuguesa de Direito
do Consumo (APDC) exige maior fiscalização na promoção de bebidas alcoólicas na comunicação social, recordando que, segundo o Código da Publicidade, é expressamente proibida a promoção a bebidas alcoólicas na televisão e na rádio, entre as 07:00 e as 22:30, algo que
considera estar a ser actualmente infringido. Em entrevista a Dependências, o presidente da APDC considera que
as recentes alterações à Lei do Álcool são “manifestamente insuficientes” para travar o acesso dos mais jovens e
que falta também fiscalização à promoção publicitária das
bebidas.
Mário Frota, Presidente da APDC
Que principais objectivos pretende a APDC atingir através
desta realização?
Mário Frota (MF) – Que se ponha ordem no caos! Na realidade, como assinalou a Professora Susana Almeida, legislação existe; o que não temos, infelizmente, é quem vele pela observância
desses preceitos.
Quer dizer que falta fiscalização?
MF – Exactamente! Fiscalização, instrução dos autos, culminação das coimas e das sanções acessórias. Na realidade,

Mário Frota

não é que pretendamos pela repressão atingir os objectivos
mas antes que se evite, através de um conjunto de meios sugestivos, que as crianças, os jovens e os adolescentes venham
a engrossar essa autêntica legião de pessoas que bebem acima da média, sem moderação ou quaisquer limites e venham
efectivamente a constituir um problema para a sociedade, para
os orçamentos do Estado, para os serviços de saúde e para a
desarmonia social. Se o recurso à publicidade sem limites é
consentido às empresas é porque isto colhe. Porque ninguém
investe na publicidade sem que haja contrapartidas. E estas
são a procura incessante das bebidas.
Considera que o estado, apesar de legislar, fecha propositadamente os olhos face a interesses constituídos por
lobbys, como o da indústria alcoólica?
MF – Não quero crer que exista deliberadamente corrupção…
Agora, sei que por defeito, inépcia e ausência de quadros preparados, não se faz nada e, deste modo, abre-se a porta à impunida-

de. Não podemos continuar a viver num pretenso Estado de direito, em que a lei é uma mera sugestão.

Manuel Pais Clemente

Se, por um lado, estamos perante um grave problema de
saúde pública, por outro temos factores como a empregabilidade e fiscalidade associadas à indústria produtora de bebidas alcoólicas e um país com raízes culturais
ligadas à vitivinicultura… Será possível gerar equilíbrio,
ao nível da produção de leis e políticas, entre estas duas
vertentes?
MF – A nós afigura-se-nos que sim. Não fora isso e não se justificaria que o Estado que legisla finja que fiscaliza a lei para nada
fazer, não aplicando as sanções e deixando tudo na mesma. Se
as coisas funcionarem normalmente todos ficamos a ganhar. Tratando-se de um flagelo e de um autêntico problema de saúde pública, os impostos que incidam sobre a venda de bebidas não dará
os réditos suficientes para, a jusante, termos de cuidar de todos
estes doentes. São custos de saúde e sociais muito significativos
e, nestas circunstâncias, sem fundamentalismos, podemos muito
bem apelar ao bom senso.
Mas será possível negociar com a indústria?
MF – Se a indústria não vai a bem vai a mal. As leis têm que
ter esse elemento necessário de coercibilidade para se fazerem
cumprir. E se as leis, num dado momento histórico, foram tomadas
como o resultado de um sem número de reflexões e podem realmente prevenir esses fenómenos, a sua inobservância gera uma
anemia e perturbação extraordinária, um desrespeito à autoridade
do Estado e um elemento indiciador, perturbador, de desrespeitado pela dignidade da pessoa humana.

Manuel Pais Clemente, professor catedrático da
Universidade do Porto
Durante vários anos, ocupou cargos de relevo ao nível da
medicina preventiva… Onde anda agora o Professor Pais
Clemente?
Manuel Pais Clemente (MPC) - Continuo ligado à medicina
preventiva e, nos últimos anos, evoluí extraordinariamente com a
experiência adquirida durante mais de 30 anos, dedicada à prevenção do tabagismo. Como sabe, a prevenção dos problemas
que o tabagismo provoca é uma área que diz respeito à minha especialidade, uma vez que sou oncologista e trato problemas como
o cancro da garganta e da laringe e doenças neoplásicas provocadas pelo tabagismo e, ao mesmo tempo, alerto os jovens para os
problemas que poderão surgir no futuro devido ao tabagismo.
A dinâmica que introduzimos no Conselho de Prevenção do Tabagismo - onde fui presidente durante 10 anos, desde 1996 até 2006
e onde tive a felicidade de liderar um grupo de especialistas na área
da prevenção tabágica de grande qualidade e extraordinários conhecimentos – talvez esteja hoje transformada. Não encontro hoje essa
dinâmica ao nível do país, o que é pena. O Conselho de Prevenção
do Tabagismo era um órgão de assistência ao Ministério da Saúde e,
após a introdução da nova legislação sobre o tabagismo, que foi notável e entretanto melhorada, procurou-se que essa área da medicina
preventiva do tabaco fosse encaminhada para a Direcção Geral da
Saúde. Na altura, eu e outros colaboradores fizemos várias exposições, indicando que esse não deveria ser o caminho mais adequado

à situação em Portugal. Repare que o no sso trabalho tinha sido reconhecido a nível mundial, conseguimos uma diminuição do número de
fumadores, aumentámos o número de consultas e tivemos vários
programas europeus focados nos jovens e nas escolas, realizámos
inúmeras campanhas e, sinceramente, não vejo que a Direcção Geral da Saúde tenha neste momento um papel interventivo na sociedade portuguesa em dinâmicas como por exemplo o dia 17 de Novembro ou o 31 de Maio, que fazem parte da legislação actual…
Foi no período em que presidiu o Conselho de Prevenção
do Tabagismo que, finalmente, se proibiu o fumo em recintos fechados e em estabelecimentos da restauração…
MPC – Não gosto muito de falar de mim próprio… Os outros
saberão ajuizar. Como sempre, temos aspectos positivos e negativos relacionados com as nossas intervenções mas creio que os
resultados, as estatísticas, os trabalhos publicados, as intervenções que tivemos na cena internacional, particularmente na Europa, como investigador convidado no Parlamento Europeu, dinamizando e procurando que o tabagismo tivesse um lugar preponderante nas políticas europeias de saúde são realidades que falam
por si. Esse é o legado que deixarei às gerações. Actualmente,
continuo a trabalhar, naturalmente no problema do tabagismo e do
álcool. Curiosamente, estes dois problemas fizeram parte da minha tese de doutoramento à Faculdade de Medicina do Porto, sobre o cancro da laringe, a prova complementar, em 1978.
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Confederación de Alcohólicos, Adictos en Rehabilitación y Familiares de España:

Jóvenes en rehabilitación y familiares
hablan de autoestima, crecimiento erótico
y grupos de referencia

La Confederación de Alcohólicos, Adictos en Rehabilitación y
Familiares de España, CAARFE, se reunió en un Encuentro de Jóvenes el pasado fin de semana (15, 16 y 17 de mayo) en Ejea de
los Caballeros, Aragón, en el que ha sido su primer acto como
confederación nacional.
En el evento se trataron temas de interés para los jóvenes que
asisten a las asociaciones de todo el territorio español pertenecientes a CAARFE. El objetivo del encuentro es dotarles de estrategias que les ayuden a relacionarse con sus iguales, sabiendo
decir que no a la presión social. Entre estas necesidades se encuentran las habilidades para ligar o el crecimiento erótico, las habilidades sociales y la inclusión en los grupos de referencia.
Los cerca de 70 jóvenes que asistieron al encuentro se repartieron en tres talleres prácticos, tras asistir a una ponencia teórica
sobre el policonsumo y sus riesgos de la mano del psicólogo Víctor J. Villanueva, profesor de la Universidad de Zaragoza. El alcohólico puro ha dejado de existir y las asociaciones de alcohólicos en rehabilitación han tenido que adaptarse a los nuevos tiempos, asistiendo a los jóvenes que llegan con politoxicomanías o
incluso combinando adicciones con sustancia y sin sustancia.
En el primero de los talleres, el de habilidades sociales, impartido por la psicóloga Irene Tenías, se trató de mejorar la capacidad
de los asistentes para relacionarse en diferentes situaciones sin la
necesidad de hacer uso de sustancias tóxicas. La adicción puede
mermar la capacidad para interaccionar con los demás puesto que
hace que las personas modifiquen la forma de relacionarse y algunas no sean capaces de hacerlo si no hay un tóxico de por medio.
El taller de “Habilidades Sociales y Autoestima”, ayudó a mejorar
las interacciones sociales mediante el aprendizaje de estrategias
que mejoran la calidad de la comunicación, de modo que una vez
adquiridas llegan a formar parte de la forma de actuar y así pueden ser capaces de extrapolar y generalizar lo aprendido a diferentes situaciones problemáticas posibilitando así una mejor calidad de vida.

En el segundo de los talleres, impartido por la psicóloga
Ana María López, se trabajó para reforzar el mantenimiento de
la abstinencia y garantizar una adecuada rehabilitación y recuperación personal, conocer las habilidades sociales, en general
y las habilidades para ligar, en particular, detectar el significado
de las relaciones afectivo-sexuales y aprender el significado del
crecimiento erótico y cómo conseguirlo. Se trabajaron las habilidades básicas que se deben poner en práctica a la hora de ligar: escucha, atención, comunicación, inicio/mantenimiento de
conversaciones, aceptación de halagos y cumplidos, cuidado
de la apariencia física, cómo saludar y cómo coquetear con otra
persona. Así como el autoconocimiento erótico, empezando por
un proceso de concienciación acerca de lo que significa el propio cuerpo, aprendiendo a tocarlo y descubriendo las zonas
erógenas que más placer producen. Lo que facilitará las relaciones íntimas con una pareja.
En el tercer taller, sobre inclusión en los grupos de referencia, impartido por Margarita Alloza, se trató de dar una visión de
la realidad sobre la exclusión social entendida antiguamente en
los consumidores de drogas, y la visión más actual, en la que
jóvenes consumidores de sustancias se organizan en grupos e
incluso se encuentran dentro de grupos sociales pero que sin
embargo, realizan conductas propias de personas con problemas de exclusión social. Estos jóvenes participan en una parte
de la “vida social” , la vida social referida al ocio. Una vida social en la que no sse entiende otra forma de diversión más que
la que gira alrededor del consumo o en la que el consumo se
produce de forma que encaja perfectamente con lo que incluso
se considera “ocio saludable” (Por ejemplo: Nos encontramos
chavales deportistas que los viernes al salir del poli pasaba a
coger un par de porros para la noche)
Los 70 asistentes también pudieron disfrutar juntos de una visita al museo Aquagraria y de una proyección de un corto, tras la
cual hubo un debate.
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OCDE lança relatório e apresenta recomendações:

Combater o uso nocivo
de álcool deve ser prioridade
dos governos

O relatório evidencia a sobrecarga do uso nocivo do álcool
na região da OCDE e apresenta um conjunto de recomendações para as políticas de saúde pública para lidar com os
efeitos nocivos do álcool a nível nacional. O documento reconhece ainda a grande quantidade de doenças causadas
pela dependência ou abuso de álcool e a existência de tratamentos eficazes para reduzir o seu consumo. Pode aceder
ao comunicado de imprensa da OCDE e ao relatório completo a partir da ligação: http://www.oecd.org/health/tackling
-harmful-alcohol-use-9789264181069-en.htm
De acordo com a OCDE, existe uma forte razão para incentivar os governos a tomar medidas contra o uso nocivo do álcool.
Uma das principais recomendações do relatório aponta para que
os governos visem, como prioridade, os bebedores com consumos nocivos. Esta estratégia pode ser conduzida através dos cuidados primários, que podem identificar e intervir junto destas pessoas. As intervenções breves e estratégias de redução do consumo são destacadas como opções clinicamente eficazes e eficientes em termos de custos, para os governos, conseguindo-se
reduzir as patologias causadas pelo consumo excessivo do álcool
e melhorar a saúde da população.

Para esta questão, e em linha com as recomendações da
OMS, a OCDE recomenda uma resposta concertada dos ministérios da saúde de cada país, que inclua o rastreio e intervenções
breves para resolver a enorme lacuna de tratamento para esta patologia. Como é mencionado, “calcula-se que, actualmente, apenas entre 10% a 20% dos indivíduos com dependência de álcool
são diagnosticados e, destes, apenas 10% recebem tratamento”.
Se oferecidos sistematicamente, em ambientes de cuidados primários, as intervenções breves e os tratamentos que visam a redução do consumo, possuem o potencial de gerar grandes ganhos de saúde e aumento da expectativa de vida.

Exemplos de intervenção nacionais modelados

Para apoiar a sua argumentação, a OCDE refere o caso de
países como a República Checa, a Alemanha e o Canadá, que
se comprometeram a implementar modelos de “rastreio e intervenção breve” e a “aumentar a cobertura de tratamento da dependência de álcool”. O objectivo assumido consiste em aumentar em
8% a população de doentes com probabilidade de receber tratamento para a dependência de álcool, o que representa pelo menos um aumento para o dobro, relativamente aos níveis actuais de
tratamento médico da dependência de álcool.
No caso da Alemanha, “o número de pessoas com dependência de álcool actualmente a receber tratamento é estimado em 297
mil. Com a implementação do modelo proposto, este número iria
aumentar em cerca de 250 mil novos doentes, com contínuos aumentos nos anos subsequentes”.
O relatório sugere ainda alguns regimes de incentivos, como
um meio para aumentar a quantidade de doentes triados para o
abuso do álcool, bem como o papel dos locais de trabalho para
proporcionar intervenções breves.
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XXV Convenção Portuguesa de Narcóticos Anónimos:

“30 anos a mudar vidas”

Foi o tema escolhido pelos NA reunidos nos dias 30 e 31 de
Maio no Cine Teatro de Vila do Conde, na XXV Convenção
Portuguesa. Mais do que um vasto programa de partilha e
reuniões, a convenção serviu para rever amigos e familiares
vindos de todos os cantos do País. Dependências esteve
presente e falou com João (nome fictício), que começou por
dizer o que “mudou na vida de cada um de nós”
Porquê anónimos?
João – Porque o anonimato é o alicerce espiritual de todas as
nossas tradições. Ser anónimo não significa que sejamos uma
seita, mas apenas porque precisamos de preservar a nossa identidade. Não buscamos nenhum protagonismo, somos uma irmandade de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram
num problema muito grave. Somos adictos em recuperação que
nos reunimos regularmente com o intuito de nos ajudarmos mutuamente e de nos mantermos limpos. Este é um programa de
abstinência completa de todo o tipo de drogas.
Existe alguma condição para ser membro dos NA?
João - Existe apenas um requisito para ser membro de NA:
O desejo de parar de usar drogas.
E quais são as obrigações?
João - Não existe nenhuma obrigação. O nosso programa é
composto por princípios escritos de uma forma clara para poderem ser seguidos diariamente. O mais importante é que estes princípios sejam cumpridos escrupulosamente. Somos uma organização que não está ligada a qualquer grupo político, religioso.
Que tipos de membros fazem parte. Consumidores de drogas licitas, ilícitas ou de drogas chamadas de recreativas?
João – Nunca nos interessou, nem faz parte da nossa irmandade, procurar saber qual o tipo ou quantidade de drogas que
cada um usava. Nem saber o que cada um fez no passado, muito
menos qual a situação económica de cada um. O que nos importa
é saber o que cada um quer fazer da sua vida e tentar ajudar a resolver o seu problema. E levar a que todos e cada um assista re-

Ser anónimo não significa que

sejamos uma seita, mas apenas

porque precisamos de preservar
a nossa identidade.

gularmente as reuniões, porque o nosso programa é muito claro:
A abstinência completa de todo o tipo de drogas.
E em que consiste esse programa?
João - A base do programa é aquilo que costumamos chamar
do “despertar espiritual” vulgarmente conhecida como Doze Passos, ao contrário do que muitos julgam não se trata de nenhum
programa religioso, não tem terapeutas, nem clínicas, nem tem
uma orientação vocacional, legal, financeira ou serviços médicos.
O que NA oferece é ajuda informal a membros mais recentes.

Não acha que o anonimato é uma questão que os afasta
duma intervenção mais social e activa junto das instituições que intervém nesta área?
João – Narcóticos Anónimos não expressa opiniões, nem a
favor, nem contra assuntos civis, sociais, médicos, legais ou religiosos, nem toma posição sobre assuntos secundários relacionados com a adicção. O que não significa que não estejamos abertos à cooperação com outras instituições e profissionais relacionados com esta área de intervenção. Como já disse o anonimato garante uma atmosfera de igualdade nas reuniões. Ajuda a assegurar
que nenhuma personalidade ou circunstância individual venha a
ser considerada mais importante do que a mensagem de recuperação que partilhamos em NA.
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Dia 15 de outubro
08h30 – Abertura do Secretariado
09h00 – Sessão de Abertura
09h30 – Conferência de Abertura
– Palestrante a confirmar
11h00 – Flores do Mal do Séc. XXI
– Danilo Ballota
– Joana Canedo
– Rute Gomes
14h30 – Vícios Intrínsecos
– Carlos Simões
– Rui Zink
– Palestrante a confirmar
16h15 – Sexo, Pastilhas e Rock & Roll
– Jorge Cardoso
– Carlos Cleto
– Palestrante a confirmar

Dia 16 de outubro

08h30 – Abertura do Secretariado
09h30 – Bebe e faz-te um homem
– Alfredo Frade
– Patrícia António
– Jorge Traguedo
11h30 – Os dados estão lançados
– Pedro Hubert
– Henrique Lopes
14h30 – Sempre Ligados
– Lourenço Medeiros
– Marta Croca
– Miguel Godinho
– Pedro Mexia
16h30 – Sessão de Encerramento

em revista
Salud mental

La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psíquico
y social. Afecta la forma en como pensamos, sentimos y actuamos cuando lidiamos con la vida. También ayuda a determinar
cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con otras personas y tomamos decisiones. La salud mental es importante en
todas las etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia
hasta la edad adulta.
Las enfermedades mentales son condiciones graves que pueden
afectar la manera de pensar, su humor y su comportamiento.
Existen muchas causas de enfermedades mentales. Sus genes y
su historia familiar pueden jugar un papel, como así también sus
experiencias de vida como el estrés o una historia de abuso.
Otras causas pueden ser biológicas. Los trastornos mentales son
comunes, pero existen tratamientos disponibles.
Fonte: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/mentalhealth.html

Depresión

La depresión es una enfermedad clínica
severa que afecta al cerebro. Es más que
sentirse “hundido” o “triste” por algunos
días. Si usted es una de las más de 20 millones de personas en los Estados Unidos
que tienen depresión, esos sentimientos
no desaparecen. Persisten e interfieren
con su vida cotidiana. Los síntomas pueden incluir:
Tristeza
Pérdida de interés o placer en actividades
que suele disfrutar
Pérdida o aumento de peso
Dificultad para dormir o sueño excesivo
Pérdida de energía
Sentimientos de desvalorización
Ideas de muerte o de suicidio
La depresión es una condición del cerebro. Existen muchas causas, incluyendo
los genes, causas ambientales, psicológicas y factores bioquímicos. La depresión
suele comenzar entre los 15 y los 30 años
y es mucho más común en las mujeres.
Las mujeres también pueden tener depresión posparto después de dar a luz. Algunas personas tienen un trastorno afectivo
estacional en el invierno. La depresión es
una parte del trastorno bipolar.
Existen tratamientos eficaces para la depresión que incluyen antidepresivos y psicoterapia. La mayoría de las personas mejora más rápidamente si utiliza ambos.
Fonte: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/
spanish/depression.html

Suicidio

El suicidio es la décima causa de muerte más común en los Estados Unidos. Las personas pueden pensar en suicidarse cuando pierden las esperanzas y no encuentran otra solución a sus problemas. Con frecuencia,
se relaciona con una depresión seria, abuso de alcohol o de sustancias o
un acontecimiento estresante importante.
Las personas que corren el mayor riesgo de suicidio son los hombres de
raza blanca. Pero las mujeres y los adolescentes tienen la mayor cantidad de intentos de suicidio. Si alguien habla sobre suicidio, debe tomarlo
seriamente. Ínstelos a buscar ayuda de su médico, en la sala de emergencias o llame a la Red Nacional de Prevención del Suicidio al 1-888628-9454. Funciona las 24 horas.
La terapia y las medicinas pueden ayudar a la mayoría de las personas
que piensan en suicidarse. El tratamiento de las enfermedades mentales
y el abuso de sustancias pueden disminuir el riesgo de suicidio.
Fonte: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/suicide.html

Ansiedad

El miedo y la ansiedad es parte de la vida. Puede sentirse ansioso antes de presentar una prueba o al caminar por una calle oscura. Este
tipo de ansiedad es útil - puede permitirle estar más alerta o ser más
cuidadoso. Suele terminar poco tiempo después de que salga de la situación que la provocó. Pero, para millones de personas en los Estados Unidos, la ansiedad no desaparece y empeora con el tiempo. Pueden sentir dolores en el pecho y tener pesadillas. Hasta pueden tener
miedo de salir de sus casas. Estas personas tienen trastornos de ansiedad. Los tipos incluyen:
Trastorno de pánico
Trastorno obsesivo-compulsivo
Trastorno de estrés postraumático
Fobias
Trastorno de ansiedad generalizada
El tratamiento puede incluir medicinas, terapia o ambos.
Fonte: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/anxiety.html
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Esquizofrenia

La esquizofrenia es un trastorno cerebral severo que perdura toda la vida. Las personas que la tienen pueden escuchar
voces, ver cosas que no existen o creer que otros leen sus pensamientos o controlan sus mentes. En los hombres, los
síntomas suelen comenzar casi al final de la adolescencia y a partir de los 25 años de edad. Incluyen alucinaciones, o ver
cosas, y los delirios, tales como escuchar voces. En las mujeres generalmente comienzan entre los 25 y los 35 años de
edad. Otros síntomas pueden incluir:
Pensamientos o percepciones fuera de lo común; Trastornos del movimiento; Dificultades para hablar y expresar sus
emociones; Problemas de atención, memoria y organización
Nadie sabe con seguridad cuál es la causa de la esquizofrenia, pero la constitución genética y la química cerebral probablemente tienen alguna influencia. Las medicinas pueden aliviar muchos de los síntomas, pero pueden ser necesarios varios intentos antes de encontrar el fármaco adecuado. Pueden disminuirse las recaídas tomando el medicamento el tiempo que lo indique el médico. Con tratamiento, muchas personas mejoran lo suficientemente para llevar vidas satisfactorias.
Fonte: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/schizophrenia.html

Salud mental del
adolescente

Ser adolescente es difícil. Te sentirás estresado por tratar
de ser agradable, desempeñarte bien en la escuela, llevarte
bien con la familia y tomar decisiones importantes. La mayoría de estas presiones son inevitables y preocuparte por
ellas es normal. Sin embargo, sentirte muy triste, desesperanzado o sin valor alguno puede ser un signo de advertencia de un problema de salud mental.
Los problemas de salud mental son reales, dolorosos y, algunas veces, graves. Es posible que necesites ayuda si
presentas los signos mencionados anteriormente o si:
Te sientes frecuentemente molesto o muy preocupado; Sufres por mucho tiempo después de una pérdida o una muerte; Piensas que alguien o algo controla tu mente o que tu mente está fuera de control; Consumes alcohol o drogas; Te ejercitas obsesivamente, haces dietas y/o comes en exceso;
Lastimas a otras personas o destruyes la propiedad ajena;
Haces cosas imprudentes que podrían lastimarte o lastimar
a los demás.
Los problemas de salud mental pueden tratarse. Para obtener ayuda, habla con tus padres, el consejero escolar o un
profesional de la salud.
Fonte: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/teenmentalhealth.html

Demencia

Demencia es el nombre que designa a un grupo de síntomas causados por trastornos que afectan el cerebro. No es
una enfermedad específica. Las personas con demencia
pueden dejar de ser capaces de pensar lo suficientemente
bien para llevar a cabo las actividades normales, tales como
vestirse o comer. Pueden perder su capacidad para resolver
problemas o controlar sus emociones. Puede haber cambios de personalidad. Los pacientes pueden estar agitados o
ver cosas que no existen.
La pérdida de la memoria es un síntoma común de demencia. Sin embargo, la pérdida de la memoria en sí no quiere
decir que usted tiene demencia. Las personas con demencia
tienen problemas serios con dos o más funciones cerebrales, tales como la memoria y el lenguaje. Aunque la demencia es común en personas mayores, no es parte normal
del envejecimiento.
Muchas enfermedades diferentes pueden causar demencia,
incluyendo la enfermedad de Alzheimer y el derrame cerebral (ACV). Existen medicamentos que se encuentran disponibles para tratar estas enfermedades. Aunque estas medicinas no pueden curar la demencia o reparar el daño cerebral,
pueden mejorar los síntomas o hacer más lento el avance
de la enfermedad.
Fonte: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/dementia.html
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Liga das Associações de Socorro Mútuo de Vila Nova de Gaia:

110 anos,
uma missão sem prazo

Após mais de um século de existência atravessado por marcadas transformações sociais, tecnológicas e científicas, a
Liga das Associações de Socorro Mútuo de Vila Nova de
Gaia – tal como o conceito mutualista – mantém intacta a sua
razão de existir. Inspiradas por uma missão idealista, várias
gerações têm actualizado um projecto social que, de tão justo e produtivo, se adequa a qualquer contexto ou época. As
carências básicas são hoje menores do que há um século
atrás, mas as ambições sociais da Liga evoluem em inversa
proporção. Recentemente, a Liga integrou o núcleo fundador
da RedeMut-Associação Portuguesa de Mutualidades, que
tem como objectivo, afirmar-se como alternativa a uma rede
privada de serviços de saúde, reunindo um conjunto de associações mutualistas com representação nacional e garantindo protecção em muitas especialidades médicas.
Ao oferecer este tipo de apoio aos associados das suas societárias, a Liga mostra bem o alcance das suas ambições e
prova a sua capacidade de adaptação a novas épocas e a
necessidades mais complexas. As novas instalações representam, por isso, um passo intermédio de um caminho que
vem sendo traçado desde 1905. Hoje a Liga tem, finalmente,
as condições perfeitas para receber os associados das suas
societárias. No futuro, os associados irão receber nas suas
casas todo o cuidado e conforto que a Liga tem para lhes
proporcionar. Para além da Clínica e da já famosa Farmácia –
ambas referências de qualidade e modernidade – o novo edifício compreende todos os serviços administrativos e sociais
da Liga e de duas das suas societárias: A Vilanovense – Associação Mutualista e o Montepio Vilanovense de Socorro
Mútuo “Costa do Goodolphim”. Na Associação Oliveirense
de Socorros Mútuos, funciona também uma extensão da Clínica da Liga em algumas especialidades. O edifício da Liga
possui também um Auditório com capacidade para 84 pessoas, equipado com as mais modernas tecnologias de som e
imagem. Este investimento, que ascendeu a 4.250.000€, foi
totalmente realizado com recurso a capitais próprios e representa um feito de referência no universo das Instituições Particulares de Solidariedade Social. Dependência foi conhecer
esta instituição emblemática, e lançou um repto aos membros da Direcção, Carlos Esteves e Luís Amorim: revisitar os
110 anos de história da Liga em 10 tópicos.

Carlos Esteves
e Luís Amorim

110 anos de existência, uma história que congrega convulsões, guerras mundiais e coloniais, crises, revoluções…
Carlos Esteves (CE) – A instituição passou, evidentemente,
por todas essas situações e creio que o facto de ter subsistido se
deve a ter tido à frente dos seus destinos pessoas que elegem
como preocupação o próximo, a solidariedade e a entreajuda. A
Liga é uma federação, da qual fazem parte três instituições, A Vilanovense – Associação Mutualista, a Montepio Vilanovense de Socorro Mútuo Costa Goodolphim e a Associação Oliveirense de Socorros Mútuos. A troco de uma pequena quota, oferecemos assistência médica e medicamentosa, através de duas valências: a
nossa clínica e a farmácia. Temos ainda outras vertentes: a Clínica de Estética, e a Clinica de Medicinas Integrativas.
Serviço de alta qualidade a custos baixos para associados
Luís Amorim (LA) – Infelizmente, chegámos à conclusão de que
o Serviço Nacional de Saúde oferece cada vez menos cuidados e
mais caros. Nós temos escala… temos 40 mil associados da nossa
principal societária, a Vilanovense, e, paralelamente, conseguimos libertar meios através da farmácia – uma das cinco melhores nacionais e que já esteve entre as 25 melhores europeias. Convém realçar
que, aquando desta grande crise social, entre 2011 e 2014, nós economia social, Liga e, particularmente, a Vilanovense, fomos o grande
guarda-chuva de todas estas dificuldades porque demos sempre resposta às carências que deveriam ser cobertas por outros organismos, nomeadamente de cariz público. Agora, quando questionava
sobre a nossa sobrevivência desde o século XIX até ao século XXI,
diria que existem três factores fundamentais: a proximidade, o conhecimento de causa e a agilidade nas respostas. Este posicionamento
permite-nos diagnosticar melhor a realidade e antecipar e adequar
respostas às necessidades.
Farmácias sociais
CE – A Liga constitui-se para responder às necessidades na
área do medicamento no princípio do século XX. Tínhamos a
consciência de que era necessário auxiliar os mais desvalidos.
Efectivamente, constatamos hoje que não dispomos de qualquer
tipo de protecção… Repare que a nossa farmácia é de cariz universal, o que nos diferencia da farmácia social.
O reconhecimento da autarquia
CE – O Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, antes de ser presidente da
autarquia, já tinha sido secretário da direcção da Liga. Como tal, conhecia o que fazíamos, nomeadamente os protocolos que celebrámos com o poder local e com inúmeras associações de que resultam
préstimos para a sociedade. A Liga, enquanto gestora da área da
saúde e do medicamento das suas societárias, afecta parte dos seus
resultados à manutenção e criação de novas valências e ao fomento
de respostas de emergência social e, nesse sentido, também pode
considerar-se um parceiro social da autarquia.
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Plano anual de conferências
LA – Efectivamente, já vamos no quarto ano desse ciclo de conferências, que têm tido um efeito fantástico em termos de saúde pública, em domínios como o alerta, a prevenção e a informação. Resultam de um protocolo interno que celebrámos com os nossos médicos e, todas as últimas quintas-feiras de cada mês, um médico desenvolve uma temática sazonal. Assim, divulgamos a Liga junto dos
nossos associados e alertamos para problemas de saúde pública.
Geralmente, são os nossos associados que assistem a estas conferências mas os eventos são abertos a toda a comunidade.
Benefício na saúde para os associados
CE – Temos tabelas diferenciadas para as mais de 22 especialidades que oferecemos, consoante o facto de serem ou não associados. Além disso, temos três tipos de quota, que permitem diferentes
regalias e descontos aos associados. Acabamos de lançar em parceria com a AVilanovense-AM uma nova modalidade, a quota diabetes,
que pressupõe um conjunto de consultas de cardiologia, podologia,
dermatologia e diabetologia e acompanhamento de enfermagem.
Evidentemente, a Clínica também está aberta a não associados. Repare que, em 2014, realizámos mais de 40 mil actos médicos e de
enfermagem, números que muitas USF não atingem… Uma das
nossas ambições é transformarmos nesta instituição, a área da saúde numa unidade de saúde familiar e sei que os poderes públicos começam a perceber as potencialidades que temos.
Apoio social
LA – Recentemente, percebemos que tínhamos algumas lacunas na área do apoio social. Estávamos muito focados na saúde, no medicamento e no apoio ao funeral e constatámos que
existiam outras áreas carentes de intervenção. A nossa societária,
A Vilanovense- AM, lançou vários projectos que visam auxiliar as
pessoas, seja na procura activa de emprego, seja na prestação de
cuidados de saúde, de higiene pessoal e domiciliária, no apoio
aos desempregados ou na entrega de medicamentos nas suas
casas, através do Serviço de Apoio Domiciliário. Paralelamente,
criou também nas suas instalações na Afurada uma pequena estrutura residencial de apoio aos idosos.
Divulgação do mutualismo
LA – O conceito do mutualismo esteve um pouco “adormecido” durante o século XX e parte do século XXI. Hoje, assistimos a
um despertar, também fruto de novas abordagens e valências da
economia social. Felizmente, também as instituições de ensino
começam a perceber o potencial que o mutualismo tem e a necessidade de sedução dos mais novos. Da nossa parte, sempre que
realizamos ou participamos em conferências, aproveitamos para
divulgar este conceito, que de facto consiste numa área da economia que encerra um enorme potencial. A divulgação, a aproximação e a sedução são, de facto, objectivos que definimos como
prioritários.
Atravessamos uma fase de transformação. É verdade que temos
que chegar mais longe, aproximarmo-nos de mais pessoas e divulgar
a bandeira e os valores do mutualismo. A Liga, pelo bom-nome e
prestígio que tem, pode assumir um papel de relevo nesse sentido. A
verdade é que, por mais do que uma vez, reunimos aqui agentes de
várias associações, a quem sugerimos uma maior coesão e trabalho
em conjunto e alguns projectos em que poderíamos actuar de forma
mais integrada mas, normalmente, as intenções acabam-se quando

terminam essas reuniões. Repare que existe uma Liga no Porto e outra em Gaia… Imagine-se a capacidade reivindicativa e produtiva que
resultaria de um trabalho em perfeita sintonia… Por aqui, vamos congregando esforços no sentido de alterar esta realidade. Recentemente, encetámos contactos com algumas escolas secundárias, no sentido de fazermos pedagogia informativa e sensibilizar as crianças a
partir dos 10 anos; no Dia Mundial da Criança, convidamos as crianças a visitarem-nos, fazemos campanhas em eventos desportivos,
nas praias… Em suma, vamos fazendo o possível para levarmos
cada vez mais longe os bons ofícios do mutualismo. Claro que também precisamos do auxílio da União das Mutualidades, do trabalho
da RedeMut e das mais variadas instituições que integram este movimento.
Novas respostas
LA – Em função das instalações que temos, pretendemos criar
respostas sociais na área da saúde. Após o investimento que realizámos na Clínica, que nos dotaram de uma capacitação tecnológica e
de equipamentos de altíssima qualidade em diversas especialidades,
estamos agora focados nessas respostas sociais na área da saúde.
Pontos fortes/pontos fracos
CE – Com alguma vaidade diria que não teremos muitos pontos
fracos… Temos uma assistência médica do melhor que existe em
Vila Nova de Gaia, recrutámos médicos no principal hospital da cidade, o Santos Silva, que formam outros médicos do mundo em diversas especialidades e técnicas, temos equipamento de vanguarda…
LA – Entretanto, em consonância com a escala que fomos adquirindo, profissionalizámos a gestão da Liga e adoptámos uma gestão
planeada por objectivos. Criámos um sentido de organização muito
vincado e afirmativo, investimos significativamente em qualidade
aquando da contratação e na formação contínua do nosso pessoal
efectivo e dos prestadores de serviços. Certificamos a nossa farmácia, certificamos a nossa Clinica médica e avançaremos brevemente
para a certificação da Clinica de Estética e a Clinica de Medicina Integrativas. Por fim, avançaremos para a certificação em Responsabilidade Social – Iso 26.000. Outro ponto forte que delineámos foi o preço das consultas e dos serviços que prestamos, algo que nos permite
chegar a cada vez mais utentes, associando essa prática à qualidade das nossas instalações e à constante inovação. Claro que todos
nós temos calcanhares de Aquiles e, efectivamente, um dos pontos
fracos que temos prende-se com a fraca visibilidade do mutualismo.
Lutamos, divulgamos, investimos imenso e gradualmente vamos
sentindo uma pequena alteração do paradigma e das mentalidades,
no que ao Mutualismo diz respeito. Temos futuro.
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Esta parceria parece ir de encontro ao que tem vindo a
preconizar para a Área Metropolitana do Porto, onde fala
em descentralização e regionalização… É esse o caminho?
VR – Julgo que sim. As pessoas já perceberam que as disputas e lutas entre concelhos e presidentes de câmara tinham unicamente a ver com protagonismo pessoal e com vaidades. A região
precisa de gente que se entenda, não obstante o facto de cada um
ter que defender os interesses do seu município. Mas estou convencido de que esses interesses serão melhor defendidos se forem resultantes de diálogo e articulação em vez de disputas estéreis.

Vítor Rodrigues, Presidente
da Câmara Municipal de Gaia
Estando nós num evento na área da saúde, perguntar-lhe
-ia como vai a saúde da autarquia de Gaia…
Vítor Rodrigues (VR) – Do ponto de vista da motivação e da genica de trabalho, está muito bem. Do ponto de
vista da estrutura financeira, estamos a recuperar fortemente de uma situação que era muito má. Fruto da recuperação de 30 milhões que conseguimos fazer no ano passado, permite-nos estar um pouco mais tranquilos, ainda
que conscientes das grandes responsabilidades que temos pela frente. Apesar de tudo, estamos muito confiantes
de que as coisas irão finalmente encarreirar e de que seremos capazes de colocar o município na linha da frente
da sustentabilidade.
Foi uma terapêutica aplicada após um diagnóstico?
VR – Sim, foi uma terapêutica aplicada a realização de um
diagnóstico de emergência. Esta não era uma situação normal
mas continuamos a perseguir o objectivo de termos um município
de excelência no que respeita à sustentabilidade.
Contrariamente ao que é habitual, temos hoje um edil que
solicitou o apoio de uma instituição…
VR – Pelo menos, trata-se do reconhecimento de que não
estamos perante uma instituição subsídio dependente. Tem um
conjunto de valências que podem ser fundamentais numa parceria com a Câmara, nomeadamente no domínio das escolas.
Por isso, deixei esse repto público, relativamente a um trabalho
que já está a ser feito desde há algumas semanas e que levará
a que tenhamos um conjunto de respostas, no início do ano lectivo, ao nível dos rastreios de saúde, nos jardins de infância e
escolas do primeiro ciclo do concelho, com o apoio desta instituição que, como se viu, tem uma qualidade técnica absolutamente fantástica.

Será o Centro de Congressos a sua grande obra?
VR – É uma das… Para mim, a grande obra, não sendo especificamente da Câmara, será sempre o Hospital de Gaia. É uma
obra em que a Câmara tem um papel muito importante, que toda a
gente anunciava há 20 anos, mas que agora está a ser feita. Claro
que o Centro de Congressos, do ponto de vista económico, de
captação de empresas, de investimentos, de hotelaria e de emprego é uma âncora fundamental para o município, que temos que
agarrar antes que outros o façam.
O que poderão esperar os gaienses deste novo quadro
comunitário de apoio, relativamente à resolução dos seus
problemas?
VR – Desde logo, podem esperar muita ambição da Câmara.
Conseguimos ficar na linha da frente do volume de investimentos
no pacto metropolitano… mas estou convencido que, mesmo assim, era preciso mais… até para a Área Metropolitana… Mas temos que ter este duplo objectivo, de defender investimentos e dinheiro para o município mas também não perder de vista que,
apesar de estarmos relativamente bem na distribuição que foi feita, a Área Metropolitana e a região precisavam de muito mais do
que aquilo que foi afectado. E isto resulta do facto de ainda continuar a haver uma grade tendência para manter centralizadas as
unidades de gestão e os próprios investimentos que resultam do
quadro comunitário.
Como consegue uma autarquia tão endividada baixar impostos aos seus munícipes?
VR – O endividamento não é do povo. O endividamento era da
Câmara Municipal e resultava de gorduras. Eu sei que o normal,
numa situação destas, é ir ao bolso do contribuinte… O que tentei
mostrar foi que, se o problema residia na Câmara e nas suas gorduras, quem tem que conter e emagrecer é a Câmara. Acho que
fui bem sucedido porque conseguimos baixar o IMI e a derrama,
perdemos 4 milhões de euros de receita directa mas, em contrapartida, tivemos a opção clara de reestruturar, reorganizar e emagrecer a estrutura e de fazer boa e rigorosa gestão, algo fundamental quando se trata da coisa pública.
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Investigação em português:

Economia social:
uma visão com futuro

Reconhecendo a importância que uma formação estruturada representa para as organizações, dirigentes, membros e profissionais da economia social, o Instituto Politécnico do Porto (IPP) já vai na sua 2ª Pós-Graduação Internacional, incidindo na vertente do Empreendedorismo Social. Para assinalar o momento e a visível afirmação do
movimento cooperativo em Portugal, foi organizado em
conjunto entre a UniNorte e o IPP [com base no acordo de
parceria] um Seminário Temático “Cooperativismo em
Portugal”. A sessão foi ministrada por Fernando Martinho,
Licenciado em Gestão de Cooperativas, no passado dia
22 de Maio, no Porto Design Factory do IPP. A Revista Dependências marcou presença no evento e entrevistou Fernando Martinho.

Em que consiste, em concreto, esta 2ª Pós-Graduação Internacional em Empreendedorismo Social?
Fernando Martinho (FM) – Vive-se, nesta fase, a nível nacional, bem como no seio da União Europeia (UE) e a nível mundial,
uma grande compreensão da importância e dimensão da economia social e das várias tipologias das organizações da economia
social nas sociedades, de que é reflexo a existência de programas
especializados na UE – União Europeia ou nas Nações Unidas, no
âmbito das estratégias especiais, que consagram o desenvolvimento pelas parcerias. Este ano é dedicado ao desenvolvimento
pela UE, e pela ONU com destaque expresso em áreas como a
saúde, as tecnologias, as energias renováveis e a educação, que
patenteiam a importância das organizações sem fins lucrativos.
Isso levará também a uma reflexão a nível internacional – teremos
em Portugal, em Lisboa, de 15 a 18 de Julho, a V Conferência Internacional do CIRIEC sobre os Contributos da Economia Social.
O CIRIEC Internacional é um grupo de investigação e reflexão à
escala mundial sobre as questões da economia pública e da economia social. Esta 2ª Pós-Graduação significa que, concretamen-

te o IPP, como outras instituições de ensino portuguesas, europeias e mundiais, está preocupado em oferecer uma formação
qualificada e reconhece que escasseia formação estruturada para
as organizações da economia social. Em Portugal, já existem várias entidades de ensino superior que desenvolvem pós-graduações e o IPP já leva esta segunda edição de formação orientada
para o empreendedorismo social.
Que objectivos estão associados à realização deste seminário temático sobre o cooperativismo em Portugal?
FM – Já tínhamos realizado um seminário semelhante no ano
passado, no âmbito da anterior pós-graduação e, este ano, procurei organizar o evento para dar uma visão global do movimento
cooperativo em Portugal. Foi minha intenção transmitir que o cooperativismo em Portugal é parte de um processo de internacionalização, até porque todo o movimento cooperativo formalmente organizado começa exactamente numa dimensão internacional iniciada em 1844 em Manchester, com a cooperativa denominada
então como Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale, fundadores dos cinco princípios universais do movimento cooperativo
[Livre Adesão; Automomia e Independência; Participação Económica dos Membros; Gestão Democrática = 1 Membro 1 Voto; Educação e Formação]. Posteriormente, é estruturada em 1895 a nível mundial a Aliança Cooperativa Internacional, surgindo então
experiências em vários países que se reportam a esse modelo e
adoptam os cinco princípios cooperativos como bases, ao que viria a ser acrescentado no Congresso da ACI de 1960 o sexto princípio cooperativo da InterCooperação e o sétimo príncipio cooperativo no Congresso da ACI de 1995, do Interesse pela Comunidade. Esta evolução do movimento cooperativo, que alguns pretendiam polarizar para o tornar uma muleta do sector privado,
resultou na assunção de uma posição própria e de uma forte dimensão cooperativa e social na economia. As cooperativas são a
parte da economia social que opera como titular de meios de produção [como se pode ver artigos específicos que consagram o Setor Cooperativo e Social na CRP – Constituição da República Portuguesa] e que pode intervir, de acordo com a Lei do Código Cooperativo português [aprovado por unanimidade na Assembleia da
República em 1996], em todas as áreas que não estejam vedadas
ao sector privado. Procurámos na sessão fazer a resenha histórica, citar nomes, bibliografia e dados que traduzem essa visão e
posição do movimento cooperativo no país em Portugal.
Traduzindo essa afirmação em indicadores quantitativos,
que significado assume actualmente o movimento cooperativo e a economia social no país?
FM – Um estudo recentemente realizado pela CASES e pelo
INE traduz dados [publicados em 2013 mas reportados a 2010] da

Conta Satélite da Economia Social que, conjugados com uma investigação sobre a dimensão do Trabalho Voluntário [dados reportados a 2011], permite compreender os aspectos do impacto e dimensão social da economia social e os efeitos em relações com
outros sectores económicos e com o PIB. Esses indicadores posicionam a economia social como uma parte significativa, importante e estruturante. Apesar de muita gente não se aperceber do fenómeno, as organizações da economia social estão hoje em dia
em tudo, nomeadamente no centro das políticas mundiais, procurando estas terem como interlocutores representantes deste conjunto de entidades sem fins lucrativos que se regem pela regra democrática de um membro, um voto.
Em que medida tem as políticas portuguesas favorecido
a implementação e desenvolvimento de projectos cooperativos?
FM – Assistimos a uma situação interessante: a legislação
que existia [desde 1981] sobre o Código Cooperativo foi revista
e aprovada por unanimidade em 1996 e, em 2013, num ambiente de grande turbulência política e social no país, foi aprovada igualmente por unanimidade uma legislação que viabiliza
uma visão mais ampla da economia social, a Lei de Bases da
Economia Social. Ou seja, conseguimos que os partidos e os
deputados compreendessem que a base da economia social, o
trabalho a favor das pessoas, o trabalho solidário, não pode ser
objecto de luta político partidária, criando-se então um consenso nacional que reflecte, a nível político, esta questão. Depois,
a tradução disto em políticas corresponde normalmente a outro
exercício… Por exemplo, no Programa 2020, a generalidade da
leitura omite a referência ao sector cooperativo e social e da
economia social, mas é corrigido pela própria orientação da
UE, que tem um programa especial para a promoção de políticas para a economia social que visem soluções de inovação
social e emprego e de coesão social. Em Portugal também
existe um programa especial [POISE] dedicado ao apoio ao
sector da economia social, à sua organização e estruturação e
desenvolvimento. Mas as cooperativas, enquanto empresas
[geridas democraticamente pelos seus cooperadores] podem
candidatar-se a todos os programas operacionais do Portugal
2020. Temos um exemplo que aproveitamos para destacar,
dado pelo Governo Regional dos Açores, que teve a visão esclarecida de incluir expressamente as Cooperativas como entidades que podem promover candidaturas a todos os programas regionais do PO dos Açores.

Em que medida poderá o cooperativismo constituir uma
solução face aos indícios de falência do modelo capitalista que, na última década, pouco mais gerou do que crises?
FM – Quando, há quase 170 anos, os “Probos Pioneiros” de
Rochdale decidiram criar uma Cooperativa, a situação quase se
tornou cíclica… O mundo passou por várias convulsões, guerras
mundiais e outros graves conflitos e crises mas assistimos também à construção de um espaço de economia social, de organização de cooperativas e desenvolvimento da particpação das pessoas na gestão democrática das cooperativas o que é um grande
passo para o futuro. Recentemente [em setembro e novembro de
2014], estivemos [como jornalistas da NewsCoop] num grande encontro mundial que reuniu cerca de 3 mil dirigentes cooperativos
no Quebeque, em que foram veiculadas informações que atestam
a impressionante presença e importância que o movimento assume actualmente em diversos sectores, nomeadamente na banca
cooperativa e mutualista mundial. Já não estamos como há 170
anos, em que, perante crises semelhantes à actual, estávamos
desarmados… Não é por acaso que, perante a crise que Portugal
atravessa, de todos os bancos, o que apresenta uma situação
mais adequada e conveniente e sustentável é cooperativo… A
presidência italiana da UE promoveu em novembro em Roma uma
Conferência Europeia para apreciar os Contributos da Economia
Social para o crescimento da União Europeia, [em que participamos como convidados para apresentação duma intervenção aceite préviamemte pela organização] e aprovou medidas no sentido
de dar maior importância, reconhecimento e para promover a implementação da economia social na União Europeia, destacando
que nesta fase de crise, as cooperativas de solidariedade social
[como verdadeiras empresas sociais] e que são um instrumento
enorme de coesão social. Nomeadamente em Portugal, todos tendem a reconhecer que a crise não assumiu uma vertente de conflitualidade e frustração tão extensa porque, desde 1997, aquando
da aprovação da Lei do Código Cooperativo, o governo de então,
criou o modelo das Redes Sociais de Base Local, com intervenções ao nível dos municípios, das freguesias, de colaboração mútua entre as organizações de economia social com as autarquias e
os serviços descentralizados de diversos ministérios, sinalização
das pessoas carenciadas e promovendo a convergência de meios
para ações em favor dos cidadãos mais fragilizados, em espaços
de concretização do sétimo príncipio cooperativo da solidariedade
social, contribuindo assim para um modelo de desenvolvimento local de base comunitária, cooperativa e solidária.
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Programa Nacional para a Infecção VIH/sida:

Regresso do Programa de Troca
de Seringas às Farmácias
Anabela Madeira, Rute Horta
Departamento de Serviços Farmacêuticos – ANF
PCF@ANF.pt

O Programa de Troca de Seringas nas Farmácias (PTS), iniciado em 1993, é um programa de saúde pública integrado no
Programa Nacional para a Infecção VIH/sida, que resultou de uma
parceria entre a ANF e a Comissão Nacional de Luta Contra a
Sida.
Desde o seu início e até 1998, o PTS foi quase que exclusivamente assegurado pela rede nacional de farmácias, passando a
integrar a partir de 1999, entidades governamentais e não-governamentais.
As farmácias portuguesas foram uma peça fundamental do
PTS e lideraram a implementação e a dinamização deste importante programa de Saúde Pública até Dezembro de 2012, data a
partir da qual deixaram de colaborar, dada a impossibilidade de
poderem continuar a suportar graciosamente os custos associados à logística, à dinamização e à manutenção do programa.
Na sequência do Acordo assinado entre o Ministério da Saúde
e a ANF, em Julho de 2014, sobre a participação das farmácias
em programas de Saúde Pública, as farmácias reiniciaram a sua
participação no PTS em Janeiro de 2015.
O reinício do programa nas farmácias foi feito de forma gradual e obedecendo a prioridades geográficas de intervenção: Dis-

Farmácias aderentes ao PTS por distrito
(30/5/2015)

trito de Setúbal a 1 de Janeiro; Distrito de Lisboa a 1 de Fevereiro;
Distrito do Porto a 1 de Março; restantes Distritos a partir de 15 de
Março.
Reconhecendo-se a importância do PTS nas farmácias, foi
determinado que o seu reinício fosse acompanhado com o desenvolvimento de uma avaliação independente durante o período de
um ano, pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto,
em relação aos seus ganhos em saúde e benefícios económicos.
Na sequência dos resultados obtidos nesta avaliação poderá ser
definido um modelo remuneratório da intervenção da farmácia.
Desde o reinício do PTS e até 30 de Maio aderiram 1.300 farmácias, representando 49% do total de farmácias filiadas na ANF,
garantindo a cobertura em todos os distritos do Continente.
De Janeiro a Maio de 2015 foram dispensados e registados no
sistema informático SIFARMA 7.350 kits (equivalente a 14.700 seringas). Estes dados reflectem apenas os resultados de 199 farmácias com SIFARMA, que reportaram a dispensa de kits, não estando incluídas as farmácias filiadas com outros sistemas informáticos.
O PTS é um exemplo de utilização eficiente de recursos públicos, sendo os custos de implementação largamente compensados pelos benefícios obtidos na redução de riscos e minimização
de danos.
A adesão expressiva das farmácias ao PTS, demonstra a motivação e interesse do sector, bem como, a sua capacidade de mobilização para a promoção de soluções em saúde.
A acessibilidade, os horários alargados, a conveniência e a facilidade de acesso, são mais-valias que as farmácias podem
acrescentar ao PTS, contribuindo para a concretização dos objectivos deste importante programa de saúde pública.

Comunidade Vida e Paz organiza XI Jornadas de Saúde e das Toxicodependências:

Dar voz aos silêncios

A Comunidade Vida e Paz organizou, no dia 5 de Junho, na Escola Superior de Saúde de Leiria, as XI Jornadas de Saúde e
das Toxicodependências. O evento teve como lema Dar Voz
aos Silêncios e serviu para abordar temáticas como a sexualidade ou a espiritualidade nas adições, diferentes abordagens terapêuticas e uma discussão de casos clínicos nas perspectivas
da área da psicologia, da psiquiatria e do serviço social. Dependências esteve presente no encontro e entrevistou Henrique
Joaquim, presidente da Comunidade Vida e Paz.

Afirmou, durante a sua apresentação, que estamos numa situação de recuos em ziguezague… Pareceu estar implícita uma
crítica à Segurança Social por se estar a demitir de responsabilidades no que concerne ao apoio à intervenção nesta área…
Henrique Joaquim (HJ) – Está implícita uma crítica em geral à forma espartilhada como esta área de intervenção e de apoio está a ser vista. A Segurança Social empurrando para a saúde o que é da saúde, esta
última a fazer aquilo que consegue mas, quando nos centramos na pessoa, pelo menos estas duas áreas não podem estar separadas. Tal como
a área do emprego, igualmente fundamental, têm que ser vistas de forma
integrada. Enquanto organização que trabalha nesta matéria, centrada
nas pessoas, estamos a sentir um desgaste enorme. Quando uma destas dimensões falha, todas as outras são afectadas. A pessoa pode estar
bem cuidada e tratada mas, se não tiver uma oportunidade efectiva de
reintegração plena, de que valeu o tratamento? Claro que vale sempre a
pena mas vamos bloquear todo o processo…
Existe um protocolo que contempla a atribuição de uma verba às comunidades terapêuticas para o tratamento, que apenas
cobre 80 por cento do custo, na perspectiva de que a Segurança
Social, como havia assumido, cubra os restantes 20 por cento,
algo que não se verifica… Em que medida estaremos perante
um país dividido?
HJ – Neste caso concreto, os factos dizem que sim. O princípio é
esse: haver uma relação partilhada, o que me parece bem, entre a saúde
e a Segurança Social, no apoio à pessoa. Esta problemática é complexa
e multidimensional e exigiria, quando temos uma parte que está a cumprir, a pessoa a participar no seu tratamento na medida dos seus recursos e, na ausência de recursos, ser a Segurança Social a proteger os
seus cidadãos que mais necessitam, muitas vezes pessoas em situação
de sem-abrigo… Quando nos dizem que determinada pessoa, pelo facto
de estar internada, já beneficia de um apoio do Estado e não pode usu-

fruir de mais nenhum, a pergunta que fazemos e para a qual não obtemos resposta é quem participa então nesta vertente do apoio, do tratamento e do cuidado ao processo da pessoa… Neste caso concreto,
quem está a assumir são as organizações como a Comunidade Vida e
Paz para que as pessoas não fiquem sem o tratamento e o cuidado. Mas
isso representa custos e, no caso da Comunidade Vida e Paz, em 2014,
foram cerca de 60 mil euros. As pessoas não ficaram sem tratamento
mas isso implicou um esforço acrescido por parte da Comunidade Vida e
Paz.
Em que medida lhe pareceria mais adequado ser o ministério da
saúde a assumir os 100 por cento de financiamento dos tratamentos realizados em comunidades terapêuticas, diferenciando no entanto os valores atribuídos em função dos recursos
que cada unidade apresenta, ao nível da equipa técnica e dos
equipamentos, acabando também com alguma desigualdade
que se tem vindo a observar no sistema a este nível?
HJ – Confesso que temos conseguido colocar essa questão ao nível
do ministério da saúde e, apesar de não estar resolvida, sentimos que
existe vontade de escutar e de tentar alterar. Colocaria o problema noutra
dimensão: a Rede de Cuidados Continuados, por exemplo, tem uma política de financiamentos diferente mas tem uma política de prestação de
cuidados em muitas coisas semelhante às comunidades terapêuticas.
Mas as comunidades terapêuticas são apoiadas ao dia. Se o utente está
22 dias, o financiamento é de 22 dias. O que acontece nas unidades de
cuidados continuados não é exactamente isso. Há uma margem de cerca de 80 por cento de taxa de ocupação que é garantida e, abaixo disso,
então sim, o apoio passa a ser diferente. Julgo que temos legitimidade
para reclamar um tratamento equitativo porque se torna mais urgente,
com esta população, ter uma política de financiamento desse género.
Numa unidade de cuidados continuados, em princípio a pessoa tem um
tratamento e uma permanência mais estável, ao passo que nas comunidades terapêuticas estamos perante uma população cuja motivação é
totalmente oscilante. A título de exemplo, se o utente abandona um tratamento nós temos que o comunicar nas primeiras 24 horas e todos sabemos que, muitas vezes, em 48 ou 72 horas a pessoa arrepende-se e volta. E todo o processo tem que voltar ao ponto de partida, seja ele administrativo, de análise das equipas terapêuticas ou do processo do tratamento. A nosso ver foi dado um passo de gigante com as novas
convenções face aos programas de longa duração, embora tenhamos
contestado desde a primeira hora os nove ou 10 critérios que, cumulativamente, as pessoas têm que preencher para entrarem num programa
desse tipo. Já fizemos chegar isso e julgo que será uma questão de tempo para, com dados objectivos, demonstrarmos que esses critérios deveriam ser mais flexibilizados. Por outro lado, entendo que se tem vindo a
fazer um caminho de aproximação mas também seria um salto inovador
haver, de facto, uma confiança efectiva nas equipas terapêuticas, que
têm experiência de anos, nos processos de admissão. Julgo que, aí, houve um recuo porque as nossas equipas possuem competências que merecem ser reconhecidas.
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Health 4 MOZ é um projecto português de voluntariado:

Saúde, conhecimento e ciência
solidária para Moçambique

A Health 4 MOZ – Health for Mozambican Children and Families - é uma Associação de direito privado, sem fins lucrativos, com estatuto de Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento (O.N.G.D.) desde 2013. Tem
como objectivo geral a concepção, execução e apoio de
programas e projectos de cooperação para o desenvolvimento e de assistência humanitária em Moçambique, nas
áreas da saúde, incluindo educação, assistência médica,
medicamentosa e alimentar. Tem como objectivo prioritário
a promoção da saúde da criança e da família, através da
formação pré- e pós-graduada, particularmente em Nampula, no norte de Moçambique. Neste âmbito, as actividades da Health 4 MOZ são desenvolvidas em parceria com
as Faculdades de Medicina (FMUP), de Medicina Dentária
(FMDUP) e de Farmácia da Universidade do Porto (FFUP),
com o Hospital CUF Porto e com o Centro Hospitalar do
Norte / Centro Materno Infantil do Porto em Portugal e com
a Universidade de Lúrio (UniLúrio) em Nampula e o Ministério da Saúde de Moçambique (MISAU). Dependências foi
conhecer o projecto, apresentado por Carla Rêgo, Presidente da Comissão Executiva da Health 4 MOZ.
Carla Rêgo, Presidente da Comissão Executiva da
Health 4 MOZ
Em que consiste, em concreto, este projecto Health 4 MOZ?
Carla Rêgo (CR) – O projecto nasceu há 3 anos atrás quando,
numa reunião da Comissão para a Cooperação com os PALOP da
Secção Regional Norte da Ordem dos Médicos, da qual faço parte,
tive a oportunidade de conhecer o então Reitor da UniLúrio em
Nampula, no Norte de Moçambique, o Professor Jorge Ferrão, que
é actualmente o ministro da educação do governo moçambicano.
Tive na altura a percepção das enormes dificuldades que Moçambique vive actualmente relativamente à capacidade formativa, quer a
nível universitário quer de quadros técnicos e diferenciados na área
da saúde, particularmente na região norte. Importa referir que a UniLúrio foi a segunda universidade estatal a formar médicos em Moçambique (a outra é a Universidade de Maputo), tendo formado o
primeiro curso médico apenas no ano passado e, curiosamente, é a
única que forma médicos dentistas em todo o país. O quadro médico em Moçambique é parco e completamente desajustado das necessidades dos cerca de 25 milhões de habitantes, não existem
muitos médicos docentes (particularmente no norte), sendo a assistência médica e a docência muito dependentes de acordos com outros países e de prestação de serviços por parte de cooperantes. A
conversa com o Professor Jorge Ferrão impressionou-me e crioume um misto de desassossego e de desafio, quer como médica e

Carla Rêgo, Presidente da

Comissão Executiva da Health 4 MOZ

professora universitária quer pelo facto de ter nascido e crescido
em Moçambique, acabando por funcionar como um “toque de alerta”! Fez-me sentir que estaria na hora de fazermos solidariedade
científica e intelectual, ou seja, não a solidariedade pura de tentar
resolver as situações mas uma solidariedade com um cariz muito
mais consistente, baseado na melhoria das competências através
da transmissão do conhecimento. Afinal de contas, a melhoria do
conhecimento e do “saber fazer” são o motor da evolução e da mudança, pelo que decidimos adoptar como lema o sábio provérbio
chinês “Não dês o peixe; ensina a pescar!”. A ideia foi ganhando
adeptos entre colegas de faculdade e de hospital, das várias áreas
do conhecimento, bem como de vários cidadãos de diferentes
áreas profissionais que, ao tomarem conhecimento do Projecto, se
associaram de imediato. Criámos um grupo fundador e … assim
nascia a Health 4 MOZ que, progressivamente, tem vindo a crescer.
A Health 4 MOZ tem, na verdade, uma designação mais extensa Health for Mozambican Children and Families – designação esta
que pretende dar uma noção abrangente da nossa acção e, por outro lado, pretende chamar a atenção para a forma de ensino da UniLúrio, baseada no principio “Um estudante. Uma família”. Efectivamente, quando um estudante de qualquer área da saúde entra na
universidade, é-lhe alocada uma família e, desde o seu primeiro
ano até à conclusão do curso, ele é responsável pela saúde daquela família. É um pouco este conceito de família que tentamos abordar no nosso ensino e que está representado no nosso logotipo. Importa reforçar que o objectivo prioritário da Health 4 MOZ é ensinar,
transmitir conhecimento, melhorar competências teóricas e técnicas
e formar progressivamente formadores para que, consistentemente, se optimize a qualidade e se crie autonomia por parte dos cole-

gas moçambicanos de forma a mudar a realidade em Moçambique,
quer na perspectiva da docência quer, como consequência, na
perspectiva assistencial. Importa ainda referir que a actividade da

Health4MOZ não se desenvolve apenas num sentido, ou seja, nós
vamos formar no terreno mas também apoiamos a vinda de docentes e profissionais de saúde a Portugal, para a realização de está-

gios de curta duração. Em resumo, podemos dizer que há vários
princípios subjacentes à nossa forma de actuar e que consideramos

“A nossa atitude visa melhorar
o conhecimento científico

e a capacitação técnica dos
profissionais de saúde em
Moçambique”

fazem a diferença: não somos prestadores de cuidados, não fazemos missões de solidariedade no sentido de resolver, em consultas
ou em cirurgias, os problemas de saúde existentes em Moçambi-

que e trabalhamos sempre em articulação com as solicitações da

UniLúrio ou, pontualmente, do MISAU. Por isso, no âmbito do capital científico e humano, os nossos parceiros privilegiados são as fa-

culdades e os hospitais bem como os colegas que, solidariamente,
se prontificam a transmitir o seu conhecimento e experiência ao integrarem as diferentes missões.

E existem efectivamente estruturas em Moçambique capazes de solidificar depois os elos criados no terreno?

CR – Esse é um dos grandes problemas mas, por outro lado,

uma das vantagens de trabalhar o conhecimento e as competên-

cias. As práticas e os comportamentos são altamente contagiosos
… e se se promoverem progressivamente boas práticas em grupos

profissionais cada vez mais alargados, suportadas por formadores
moçambicanos que no terreno as vão implementando … o tempo

fará a diferença! A semente está lá … germinará na hora certa! Por
outro lado, acreditamos que num país carente em quantidade e di-

ferenciação de profissionais na área da saúde, o pormenor vai fa-

zer, no final, a grande diferença. É certo que a falta de material e de

condições físicas (infra-estruturas) condicionarão, pelo menos nos
próximos tempos, a aplicação de algum conhecimento adquirido

mas … ele está lá e necessariamente mudará, dentro do possível,
as atitudes. O tempo, aliado ao resultado esperado da aposta que

Moçambique está a fazer na área da saúde … se encarregarão de

fazer o resto! Importa realçar dois aspectos que considero importantes: o primeiro é que o plano de actividades da Health4MOZ, que

suporta todas as missões por nós desenvolvidas no terreno, é programado tendo como fio condutor as carências e necessidades definidas pela UniLúrio ou, pontualmente, pelo MISAU; o segundo é
que, para ensinar o conhecimento teórico (base fundamental para

as boas práticas), basta um anfiteatro e “material científico” (humano e físico) e para ensinar a prática clinica, hoje em dia a medicina

conta com a grande vantagem dos simuladores. Ou seja, conseguimos desenvolver muito do ensino prático com recurso a um sofisticado “boneco”, que permite não só criar todo o tipo de situações clí-

nicas mas sobretudo ensinar, com qualidade, grupos alargados de

alunos e profissionais. É precisamente o ensino em simuladores
que vamos utilizar para, em Julho próximo, suportar a formação
prática de médicos, enfermeiros e alunos na área da vigilância da

gravidez e da assistência ao parto e ainda alunos, clínicos gerais e
pediatras na área da neonatologia. Em cada área formaremos do-

centes que serão no terreno os futuros formadores nestas áreas específicas, garantindo uma formação continuada bem como a passa-

gem de testemunho. Importa ainda referir que todo o material de
ensino (aulas, livros, aparelhos de avaliação ou diagnóstico clinico,
simuladores …) que utilizamos é oferecido à Unílúrio.

As doenças neonatais e das crianças constituem um grave
problema em Moçambique. A que se devem?
CR – Os imensos problemas neonatais e da criança pequena, a
começar pela desnutrição crónica, têm várias causas, todas elas
mais ou menos comuns aos países em transição nutricional. Desde
logo a noção de que a malnutrição crónica por desnutrição é um fenómeno transgeracional, o que leva a que a mulher, na maioria das
vezes, não se encontre na condição ideal para que a gravidez decorra no melhor ambiente nutricional com consequente compromisso da saúde do feto. Depois as gravidezes muito jovens. A vida sexual começa muito cedo em Moçambique e é frequente a rapariga
ter o primeiro filho aos 15 anos. Em terceiro lugar as gravidezes não
vigiadas. Nem todas as mulheres têm acesso aos cuidados primários de saúde ou à vigilância da sua gravidez, quer por questões logísticas (distâncias ou ausência de capacidade de assistência) quer
por questões culturais. Em quarto lugar porque, mesmo que a gravidez seja vigiada, por vezes não conseguem ter um parto com assistência. A maioria dos partos (quando a mulher lá consegue chegar, pois muitos acontecem no trajecto para o centro de saúde ou
na própria terra onde estão), faz-se nos centros de saúde, onde a
afluência é brutal e a capacidade de resposta, por carência de pessoal e de material, é reduzidíssima! Em África as distâncias são
enormes e não há a solução fácil do transporte público pelo que estas são … percorridas a pé. Tudo isto contribui para que a criança
tenha uma gestação e um nascimento muito aquém das condições
ideais, aumentando o risco de malformações neonatais, de paralisia
cerebral por sofrimento fetal, de infecções precoces por inexistência
de cuidados de esterilização e assepsia, etc.
É evidente que, chegados a este ponto, poderá levantar-se a
questão que colocou anteriormente: vamos ensinar técnicas e teorias mas falta depois, no terreno, com que tratar… Uma coisa é um
médico aprender a diagnosticar uma doença cardíaca congénita,
como já ensinámos a fazer mas, depois, se ele não tiver um ecógrafo para a confirmar ou algum hospital que permita a drenagem do
doente para resolver a sua situação, isso não basta… É verdade e
isso continuará a suceder em Moçambique nos próximos tempos
porque as carências são brutais mas ... já tivemos a oportunidade
de constatar que a melhoria do conhecimento dos profissionais faz
a mudança .. mesmo na ausência das condições desejáveis! E conto apenas uma pequena história: no último dia de uma formação
pós-graduada em cardiologia e ecografia pediátrica para pediatras
e médicos de família de Nampula, uma colega pediatra comentou
com o cardiologista pediátrico da Health4MOZ, logo ao início da
manhã, que tinha nascido uma criança com um sopro e que gostavam que ele a observasse. No final das aulas da manhã foram todos à enfermaria e o colega cardiologista pediu que cada um fizesse a observação clinica do recém-nascido de acordo com o protocolo ensinado. Após a observação, cada um deveria dizer-lhe ao
ouvido a hipótese de diagnóstico que colocava. Todos acertaram e
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souberam tratar e orientar o recém-nascido! Outro exemplo é a progressão do conhecimento que registamos em cada formação. Efectivamente cada formação é iniciada pela realização de um teste de
diagnóstico e termina com um teste de progressão de conhecimentos. A progressão de conhecimentos registada oscila entre 180 e
320%! E o conhecimento não se perde, é uma mais-valia, é um legado que muda atitudes e que necessariamente confere competências que, mesmo na ausência de material adequado … poderá, em
algumas situações, fazer a diferença!
Sem a satisfação dessas necessidades básicas e com tantas carências ao nível da educação para a saúde e sexualidade, o que poderão os profissionais de saúde fazer?
CR – De facto, muitas vezes falta o básico. Falta o saneamento
básico, falta água potável, falta a luz eléctrica, falta a educação, faltam noções básicas de saúde em termos de prevenção… E efectivamente a Health4MOZ pensa que o trabalho a nível de cuidados
primários de saúde é prioritário pelo que é nesse âmbito que tem
incidido grande parte da sua formação durante estes primeiros anos
de actividade. Acreditamos que, mesmo com todas estas carências
que por vezes não são fáceis de ultrapassar, a promoção do conhecimento dos profissionais de saúde no terreno e a sua consciencialização para a importância de campanhas de educação a nível comunitário, bem estruturadas, farão, com o tempo, a diferença. Importa ainda não esquecer que, nestes países, deparamo-nos muito
frequentemente com outros problemas relacionados com a religião
e a cultura. Não é fácil a penetração nas crenças tradicionais, no
curandeirismo, naquela que consideram a forma correcta de fazer
saúde. Devagar, apetrechando profissionais com conhecimentos
sólidos, creio que algo vai mudar.
É isso que leva também à desnutrição das crianças?
CR – Como referi anteriormente, hoje em dia sabemos que o
estado nutricional da mulher antes de engravidar e a alimentação
durante a gravidez são determinantes não apenas da saúde e do
estado de nutrição do recém-nascido mas também da saúde futura
daquele individuo. Ora, em África e particularmente em Moçambique, a idade fértil começa cedo, a multiparidade é frequente e a prevalência de malnutrição crónica por desnutrição é elevadíssima,
particularmente em crianças até aos cinco anos de idade. E o norte
do país, onde actuamos, é onde se verifica a situação mais catastrófica. A malnutrição materna, dietas monótonas e desequilibradas
fortemente enraizadas sob o ponto de vista cultural, a situação higieno-sanitária conducente a doenças infecciosas e parasitárias
são algumas das causas que justificam esta realidade.
Por que faltam tantos profissionais de saúde e medicamentos num país que vai morrendo todos os dias?
CR – Após a independência, as ex-colónias portuguesas passaram por uma fase complicada e foram reconstruindo lentamente
os seus quadros profissionais. Há uns anos atrás, Moçambique enveredou por uma opção que visou a formação em larga escala de
profissionais de saúde. Como um médico precisa de muito tempo e
tem elevados custos para se formar, formaram em larga escala técnicos de saúde. Efectivamente a maioria dos cuidados de saúde em
Moçambique é actualmente prestada por técnicos de saúde, que foram formados em pouco mais de um ano… Claro que isto equivale
a muito pouco quando se pretende criar condições mínimas de vigilância da saúde numa população. Actualmente a realidade está a

mudar e um dos objectivos do Plano de Saúde do governo consiste
em aumentar consideravelmente a formação de médicos no país e
melhorar a formação e diferenciação dos já existentes. De tal forma
que, pela segunda vez, em Julho, acoplaremos a uma missão nossa uma missão a pedido do Ministério da Saúde moçambicano, em
que formaremos médicos do país inteiro em áreas muito específicas. Em Novembro, fizemo-lo em radiologia e ecografia pediátrica
e, em Julho, será realizada uma formação nacional em cuidados
básicos e intensivos neonatais. Aos poucos pretendemos, no âmbito do que nos é solicitado, colaborar na formação qualificada de um
número cada vez maior de profissionais de saúde. Pretendemos
ainda criar condições que promovam um ensino de qualidade, formar formadores que sejam responsáveis pela disseminação das
boas práticas junto dos profissionais no terreno bem como apoiar
profissionais que se pretendam diferenciar, melhorando a sua prestação técnica e consequentemente a qualidade assistencial.
O que a motivou a aceitar o desafio de enfrentar esta missão num país como Moçambique, que além de todas essas
carências, apresenta ainda altas prevalências de VIH/Sida
em crianças, a rondar os 16 por cento?
CR – Todos têm uma trajectória de vida e eu sempre procurei,
na trajectória da minha vida, eleger, em cada fase, um objectivo que
acrescentasse algum contributo, que ajudasse a construir ou a melhorar algo no mundo que me rodeava. Por outro lado eu sempre
gostei de fazer coisas um pouco diferentes, tenho pouca tolerância
à monotonia, sou naturalmente “irrequieta” e gosto de me envolver
em projectos “com outros e voltados para os outros”. Finalmente,
nasci e cresci em Moçambique e creio que as raízes têm um poder
afectivo terrível … é uma nostalgia que nos fica para sempre! Posto
isto, na fase da vida em que me encontro de momento, julgo que
chegou a altura de assumir a responsabilidade pessoal de passar o
testemunho e fazer o que considero solidariedade intelectual, solidariedade científica, aquela que vai para além da solidariedade social que habitualmente é feita, mas também aquela que tenho a certeza será a mais produtiva pois a transmissão do conhecimento faz
a diferença, move as sociedades. As crianças crescem tanto mais
fortes em competências sociais, cognitivas e humanas quanto
maior a quantidade e a qualidade de conhecimento que lhes é
transmitido! Elas são o bom exemplo e é neste exemplo que nos revemos, todos quantos colaboramos na Health4MOZ! Relativamente
ao VIH/Sida realmente existem zonas em que os valores são ainda
mais elevados, nomeadamente as fronteiriças, mas é algo que nem
sequer é equacionado quando nos propomos ensinar e cumprir
com os nossos objectivos. É um “não problema”; é apenas a realidade na qual temos que trabalhar e que em nada interfere com a
missão que previamente definimos.

