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Club Health 2015:

Centenas
de profissionais
reflectiram
sobre contextos
recreativos
em Lisboa

Marica Ferri, Responsável pelo Sector de Intercâmbio de
Conhecimento, Boas Práticas e Assuntos Económicos, EMCDDA:

“A Escola de Verão faz parte de uma
estratégia de difusão do conhecimento
acumulado pelo EMCDDA”

Quem será a próxima vítima?

Durante algumas semanas vivemos
em suspenso à espera que os “deuses” resolvessem o problema Grego. Foram dias
e horas a fio a ver um parlamento trabalhar
(coisa estranha) e a verem-se gregos para
encontrar uma qualquer solução, ainda
que chantageada, agradável para os bolsos dos senhores do dinheiro.
Foram horas de debate, discussão,
troca de acusações, insultos e gritos, que
em nada dignificam a democracia, já que
de liberdade estamos falados… Não quero
as unanimidades falsas mas, apesar das
divergências, não podemos aceitar o recurso à chantagem de um povo sujeito à
mais profunda humilhação.
Não sei que Europa é esta, em cada
um decide segundo os seus interesses,
que vai contra a soberania de cada nação, que põe e dispõe segundo concepções anti-sociais, apoiando-se em truques e falsas questões e que ignora as
diferentes economias europeias. Esta é
uma Europa que, antes de nascer, já estava condenada ao fracasso, porque é
uma Europa sem princípios ou valores
éticos.
Esta é uma Europa que precisa urgentemente de uma forte mudança, tal
como disse o britânico Nigel Farate presidente da EFD, dirigindo-se aos Deputados Europeus: “Estamos hoje à beira
de um desastre financeiro e social e,
nesta sala, temos os 4 homens que supostamente seriam os responsáveis, e
temos escutado os discursos mais abor-

recidos e tecnocráticos que jamais ouvi.
Estão todos contra qualquer medida objectiva. O Euro é um fracasso! E, na realidade, quem é o responsável?” E continuou, “entre todos vós quem é o responsável? Claro que nenhum de vós é responsável porque nenhum de vós foi
eleito! Porque ninguém entre vós tem na
realidade legitimidade democrática para
os cargos que actualmente ocupam dentro desta crise”. E prosseguiu Nigel Farate: “é neste vazio, ainda que relutante,
que entrou Angela Merkel. E agora estamos a viver numa Europa dominada pela
Alemanha, algo para o qual o projecto
europeu foi criado para o evitar, algo
pelo qual aqueles que marcaram antes de
nós pagaram na realidade um alto preço
com sangue para o impedir. Eu não quero
viver numa Europa dominada pela Alemanha e muito menos o querem os cidadãos
europeus, mas vocês têm jogado segundo
as vossas conveniências, porque quando
o senhor Papandreu se levantou e usou a
palavra referendo, o senhor Renn descreve-o como um abuso de confiança, e os
seus amigos reuniram-se aqui como uma
manada de hienas para encurralar o senhor Papandreu, incentivaram-no a desistir e substituíram-no por um governo
fantoche! Que espectáculo mais repugnante! E não contentando-se só com
isso decidiram também que Berlusconi
havia também de sair, assim foi removido e substituído pelo senhor Monti, um
ex comissário europeu, um dos arquitec-

tos deste euro-desastre, um homem que
nem sequer era membro deste parlamento. Isto está cada mais parecido com
um romance de Agatha Christie, onde
tentamos perceber quem é que vai ser a
próxima vítima. A única diferença é que
sabemos quem são os vilões. Vocês todos deveriam prestar contas por aquilo
que fizeram e deveriam ser todos despedidos. E devo dizer ao senhor Van Rumpoy, que há 18 meses, quando nos conhecemos pela primeira vez eu estava
errado, porque disse que você seria o
assassino silencioso da democracia das
soberanias dos estados-membros. Mas
já não é. É um pouco ruidoso a este aspecto? Ou não é assim? Você que não
foi eleito foi á Itália e disse: “ Este não é
o momento para os eleitores mas para
as acções”. E prosseguiu,”Em nome de
Deus, quem lhe deu o direito de dizer
isso ao povo Italiano?”
Esta é uma importante passagem de
uma Europa descamisada, sem projectos,
moribunda e a definhar por cada dia que
passa… Que o digam os povos Gregos,
Portugueses, Espanhóis e Italianos e os
próximos… com destaque para os Holandeses que, segundo Mattew Lyyn, podem
estar à beira do abismo! Quem diria que o
grande aliado da Alemanha na imposição
da austeridade por todo o continente começa a provar o amargo da sua própria receita…
Sérgio Oliveira, director
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26 de Junho: Dia Internacional de Luta Contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas:

EMCDDA salienta papel das cidades
enquanto janela de observação
As cidades da Europa oferecem uma valiosa janela de
observação sobre as novas tendências em matéria de
droga. Os problemas relacionados com a droga surgem com frequência e fazem-se sentir de forma mais
acentuada nos meios urbanos, pelo que as cidades europeias oferecem uma valiosa janela de observação
das novas tendências nesta matéria. No seu último relatório — publicado na véspera do Dia Internacional de
Luta Contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas (26 de
Junho) — a agência da UE de informação sobre droga
(EMCDDA) analisa o fenómeno das drogas em várias
cidades da Europa, revelando como algumas destas cidades estão a desenvolver as suas próprias estratégias
de luta contra a droga.
A União Europeia é uma das regiões mais urbanizadas do
mundo e a densidade demográfica das suas cidades tende a
aumentar. Actualmente, 73 % da sua população reside em cidades e prevê-se que esta percentagem aumente para 82 % (o
equivalente a 30 milhões de novos residentes) em 2050. A
nova análise do EMCDDA, intitulada Drugs policy and the city
in Europe (A política de luta contra a droga e a cidade na Europa), mostra como as cidades modernas acolhem um conjunto
diversificado de populações com consumos de droga, e como
lidam com os problemas de saúde, sociais e de segurança relacionados com os mesmos. O relatório identifica dez capitais
europeias com estratégias específicas de luta contra a droga:
Berlim, Bucareste, Copenhaga, Helsínquia, Lisboa, Madrid,
Praga, Estocolmo, Viena e Varsóvia.
De acordo com o Director do EMCDDA, Wolfgang Götz: “à
medida que as cidades europeias se desenvolvem e modificam, constatamos que os problemas de droga nelas existentes
evoluem também. É nas cidades que os novos problemas se
tornam visíveis pela primeira vez e que assistimos, cada vez
mais, ao desenvolvimento de políticas e medidas inovadoras.

Creio que existem muitas possibilidades para a troca de experiências entre as cidades europeias e para estas aprenderem
umas com as outras nesta desafiante área política”, adianta.
O relatório, que analisa os problemas antigos e emergentes relacionados com a droga, centra-se em quatro temas: espaços urbanos e consumo de droga; comércio e consumo recreativo de drogas; políticas de luta contra a droga a nível municipal; e coordenação e financiamento das políticas municipais.

Espaços urbanos e consumo de droga
Oito cidades capitais referem a existência de “locais abertos de consumo”, que podem variar entre «concentrados» (frequentados por centenas de consumidores por dia) e “dispersos” (múltiplos ajuntamentos de menor dimensão), com muitos
consumidores a passarem de um tipo de espaço para outro.
Apesar destas variações, existem elementos comuns, nomeadamente: a presença do policonsumo de droga (muitas vezes
inclui heroína, medicamentos sujeitos a receita médica e álcool); problemas de saúde associados ao consumo de droga
injectada (infecção com o vírus do VIH e da hepatite B e C, resíduos dos materiais de injecção); e problemas relacionados
com a aglomeração de consumidores (criminalidade, perturbação da ordem pública). O relatório analisa algumas respostas
que estão actualmente a ser adoptadas, como: os programas
de troca de agulhas e seringas; os centros de atendimento; as
salas de consumo vigiado; e as medidas para reduzir os resíduos associados ao consumo (por ex.:, recipientes para materiais cortantes e máquinas de troca de agulhas).

Comércio e consumo recreativo de drogas
Nas cidades há numerosos locais onde as substâncias psicoactivas são vendidas e consumidas. Existem com frequência
zonas específicas onde está concentrado este tipo de comércio. Esta situação pode dar origem a zonas onde o consumo

de droga e os seus efeitos são tolerados, se não mesmo aceites. Atendendo à diversidade dos problemas relacionados com
a droga encontrados nestes locais, têm sido adoptadas várias
respostas, que vão desde as iniciativas de prevenção e redução de danos em contextos recreativos (por ex: campanhas de
informação, análise de comprimidos), a medidas legislativas
visando as novas substâncias psicoactivas e os pontos de venda destas substâncias na rua.

Políticas municipais de luta contra a droga
O relatório define as políticas municipais como “as medidas tomadas pelos responsáveis políticos locais em resposta a
todos ou a alguns aspectos dos problemas relacionados com a
droga num centro urbano específico”. O relatório conclui que
as estratégias de luta contra a droga adoptadas a nível municipal reflectem, com frequência, as prioridades dos documentos
nacionais e regionais (Berlim, Estocolmo, Helsínquia, Lisboa,
Madrid, Varsóvia e Viena). Outras cidades, porém, adoptam
uma abordagem mais temática, focada em questões específicas como: locais abertos de consumo (Copenhaga e Oslo);
comportamento anti-social (Dublin) e cocaína-crack (Londres,
Paris). Noutras (Bruxelas, Riga e Vilnius), as questões relacionadas com a droga são tratadas em documentos estratégicos
a nível municipal, tais como os que se relacionam com a criminalidade ou a saúde pública. Algumas cidades dispõem de sistemas locais de monitorização da droga, enquanto outras utilizam métodos ad hoc de monitorização.

Coordenação e financiamento
das políticas municipais
O relatório examina alguns dispositivos de coordenação da
luta contra a droga existentes nas cidades europeias. Por norma,
as autoridades municipais são formalmente responsáveis pela
coordenação da política de luta contra a droga a nível municipal,
em alguns casos, ao abrigo de legislação específica (Helsínquia,
Madrid e Varsóvia). Algumas cidades possuem unidades especializadas no combate à droga (Helsínquia, Madrid, Praga, Estocolmo, Paris, Viena), enquanto noutras esse mesmo combate é
efectuado por unidades gerais (como Londres). Em algumas capitais existem coordenadores municipais de luta contra a droga
nomeados oficialmente (Berlim, Praga, Viena e Varsóvia). Onde
não existem estruturas oficiais de coordenação a nível municipal,
são as estruturas nacionais, regionais ou locais que assumem a
responsabilidade pela aplicação desta estratégia (Ancara, Bratislava, Bucareste, Dublin). Várias capitais europeias dispõem de
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Dia assinalado com recepção a embaixadores
em Lisboa
Como é habitual, o dia 26 de Junho, data consagrada como
Dia Internacional de Luta Contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de
Drogas, foi assinalado na sede do EMCDDA em Lisboa com
uma recepção à comunidade diplomática dos vários países representados na capital portuguesa. Para além da massiva presença do staff do Observatório, destaque para a presença de
algumas dezenas de embaixadores e de Jorge Sampaio, que
faz questão de continuar a vincar o seu apoio a este tipo de matérias e políticas. Quem também não faltou foi a equipa de reportagem da Dependências, que registou a breve declaração
proferida por João Goulão, prestes a terminar o seu segundo
mandato enquanto presidente do CA do EMCDDA: “Estando a
chegar ao fim o meu segundo mandato enquanto presidente do
CA do Observatório, não queria deixar de aproveitar esta oportunidade para manifestar publicamente todo o apreço pelo trabalho desenvolvido por todo o staff, comité científico, pontos focais da Rede Reitox e peritos nacionais que têm colaborado
com o Observatório, oferecendo contributos inestimáveis para o
aumento da qualidade desta agência, que se vai assumindo
cada vez mais como uma referência mundial nesta área. Acredito que o Observatório terá a possibilidade, nos próximos
anos, de contribuir cada vez mais decididamente para uma Europa mais segura e saudável. É essa a visão fixada para os próximos anos. E estou certo de que, com a colaboração de todos
os estados-membros, que tem sido inestimável, e com a participação dos países amigos e vizinhos, que têm estabelecido estas pontes, este papel será cada vez mais importante”.

orçamentos consagrados às estratégias de luta contra a droga,
que financiam totalmente as agências ou os serviços prestados
por estas. Em 2011, os valores disponíveis relativos à despesa
variou entre 6,5 milhões de euros em Berlim e 29,4 milhões de
euros em Madrid.
Em conclusão, Wolfgang Götz afirma que “actualmente, os
dados relativos ao consumo de droga a nível municipal são recolhidos de várias fontes com informação recente proveniente
dos serviços de primeira linha, dos serviços de urgências hospitalares e das redes de análise das águas residuais. Isto vai
permitir obter uma visão mais actualizada da evolução do fenómeno da droga a este nível e avaliar a eficácia das políticas de
luta contra a droga e as respostas adoptadas”.
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Entrevista a Marica Ferri, Head of Sector Knowledge Exchange, Best Practice and Economic Issues,
Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (EMCDDA):

“A Escola de Verão faz parte de uma
estratégia de difusão do conhecimento
acumulado pelo EMCDDA”
Quando assumiu a Marica Ferri a responsabilidade da organização do curso?
MF – Em abril de 2014 foi criado no EMCDDA o Setor: Knowledge Exchange, Best Practice and Economic Issues, que dirijo, e
a ‘Escola’ foi-me atribuída dado ser uma atividade que se enquadra no âmbito do Knowledge Exchange. Estamos a definir como
projeto transversal ao EMCDDA uma estratégia de difusão do conhecimento acumulado pelo EMCDDA (training strategy for external audiences) que compreende várias iniciativas por diversos públicos-alvo, incluindo profissionais na área da droga, pontos focais
do EMCDDA e parcerias com universidades. A Escola de Verão
faz parte desta estratégia.
Quantos estudantes participaram na escola de verão?
MF – Este ano foi o mais participado, com 38 estudantes, mas
no total já ultrapassámos os 120, provenientes de todos os continentes. Entre eles, há estudantes do nível superior, doutorandos,
empregados de topo do setor público, membros das organizações
internacionais e nacionais ativas na área da luta contra a droga.
O corpo docente é formado pelos profissionais do EMCDDA?
MF – Sim, a maior parte, mas não exclusivamente. A escola foi
constituída para permitir a disseminação do nosso património multidisciplinar, por isso todas as unidades participam, desde a coordenação dos pontos focais Reitox, à Unidade de Comunicação e
– naturalmente – às unidades científicas. Para além disso, todos
os anos temos docentes convidados. Este ano tivemos o Professor Henrique Barros, da Universidade da Porto, o Professor Robert West, do University College London, Owen Bowden-Jones
doImperial College London e Elisabete Santos, especialista em
prevenção da Unidade de Cuidado de Saúde da TAP.

A Marica Ferri é a responsável no EMCDDA pela organização da Escola de Verão: European Drug Summer School.
Como nasceu a ideia?
Marica Ferri (MF) – A Escola de Verão é uma parceria entre o
ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) e o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (EMCDDA),
com o suporte do Instituto Nacional da Droga dos EUA (NIDA).
Esta colaboração nasceu há quatro anos atrás, graças ao encontro com a Professora Catherine Moury, que é também a Diretora
da Escola de Verão.

Quais foram os temas do curso?
MF – O curso foi dividido em duas semanas. Na primeira, foram descritas as atividades do EMCDDA na área da epidemiologia, do consumo da droga e da redução da oferta (supply reduction); na segunda semana, falámos sobre a política da droga e a
evidência que está na base das decisões politicas.
A política portuguesa da droga está a ser estudada e a
suscitar interesse em vários países…
MF – É verdade, por isso convidámos o Presidente do Conselho de Administração do EMCDDA, Dr. João Goulão, que é também o Diretor-Geral do SICAD, para contar aos estudantes como
se desenvolveu a abordagem portuguesa à droga. Os estudantes
colocaram várias questões, revelando grande interesse. O EMCD-

7

DA foi representado no debate por Danilo Ballotta, ‘senior policy
analyst’ noa agência EMCDDA, que contribuiu com a perspetiva
europeia sobre a política de drogas.
Marica, vamos ter a 5ª edição em 2016?
MF – Assim diz o projeto de programa de trabalho do EMCDDA para os próximos três anos e eu vou trabalhar neste sentido.
Esse projeto terá ainda de ser aprovado pelo Conselho de Administração do EMCDDA e não podemos deixar de ter em consideração que no próximo ano iremos ter um(a) novo(a) Director(a).
Quer acrescentar algo mais sobre a Escola de Verão?
MF – Sim, quero agradecer às minhas colegas Sónia Vicente
e Alessandra Bo, que ajudaram na organização, e também às colegas das edições anteriores, Renate Hochwiser, Liesbeth Vandam e Maria Moreira pela passagem do testemunho. Colaborar
com a Professora Catherine Moury, Patrícia Almeida e Augusta
Correia do ISCTE foi um prazer. Grande profissionalismo, grande
harmonia.
Podemos agora falar de si?
MF – Depende das perguntas… (risos)
De onde é natural a Marica?
MF – Sou italiana.
Qual é a sua relação com Portugal?
MF – Adoro viver aqui. Tenho uma grande gratidão pela forma
como acolheram o meu filho e a mim. Sentimo-nos em casa.

Este ano foi o mais participado,
com 38 estudantes, mas no
total já ultrapassámos os 120,
provenientes de todos os
continentes
E a relação com as universidades portuguesas?
MF – Eu sou uma eterna estudante, é o meu hobby favorito.
Estou a terminar, espero para o ano, um Doutoramento em Saúde
Internacional no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Nova
Universidade de Lisboa.
Como se considera em termos de capacidade de falar português?
MF – Comunico com facilidade e gosto também de estudar
português. Já fiz vários exames de Português como Língua Estrangeira na Faculdade de Letras, mas o meu filho (8 anos) diz
que sou um desastre! Costuma olhar para os meus interlocutores
como que a desculpar-me e acrescenta: “a minha mãe é estrangeira”. Na realidade ele também nasceu na Itália mas parece muito bem integrado.
Obrigado pelo tempo e a entrevista…
MF – Foi um prazer! Gosto de ler a vossa revista: ajuda-me a
manter-me informada sobre a realidade nacional e mais.
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Resultados preliminares apresentados à comunicação social:

Inquérito Nacional sobre Comportamentos
Aditivos em Meio Prisional, 2014
Os resultados preliminares do “Inquérito Nacional sobre
Comportamentos Aditivos em Meio Prisional, 2014” foram
apresentados à comunicação social numa conferência de
imprensa promovida no dia 26 de Junho. O inquérito, concebido em Outubro de 2014, foi promovido pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), do Ministério da Saúde, em articulação com a
Direcção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais
(DGRSP), do Ministério da Justiça, e realizado pelo Centro
Interdisciplinar de Estudos de Género (CIEG), do Instituto
Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), da Universidade de Lisboa. Na sequência dos anteriormente realizados (2001 e 2007), com este inquérito pretende-se, para
além da caracterização social da população reclusa, obter
informação sobre o tipo de crimes cometidos, duração das
penas e sua relação com consumos e dependências, bem
como práticas, frequência e intensidade de consumos de
drogas, dentro e fora da prisão. O inquérito foi aplicado em
47 estabelecimentos prisionais de Portugal Continental e
das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores (exceptuando apenas dois estabelecimentos prisionais, Hospital
Prisional São João de Deus e Cadeia de Apoio da Horta). Da
aplicação do inquérito foi possível obter 2149 questionários
válidos, o que equivale a uma taxa de resposta de 78%. O
erro de amostragem máximo admissível é de 2% para um nível de confiança de 95%. A realização periódica destes inquéritos possibilita um aprofundado conhecimento da realidade com vista a uma melhor adequação das políticas e intervenções à especificidade deste contexto. Nesta conferência estiveram presentes a Coordenadora da Equipa de
Investigação do ISCSP, Anália Torres, o Director-Geral de
Reinserção e Serviços Prisionais, Rui Sá Gomes, e o Director-Geral do SICAD, João Goulão. Dependências marcou
presença na sessão e apresenta o sumário executivo do inquérito.

Para além da caracterização social da população reclusa, o
inquérito debruça-se sobre o tipo de crimes cometidos, duração
das penas, e sua relação com consumos e dependências, bem
como práticas, frequência e intensidade de consumos de drogas,
dentro e fora da prisão. Também se formularam questões relativas
às preocupações dos reclusos e reclusas, quanto às condições de
vida e de saúde nos estabelecimentos prisionais ou à percepção
do acesso a programas e tratamentos entre outras.
Em 2014 a todas as dimensões analíticas identificadas acrescentou-se os consumos de tabaco e de bebidas alcoólicas dos reclusos e reclusas, bem como as suas práticas de jogo a dinheiro.
Também foi importante compreender quais os impactos que estes
consumos e práticas apresentam nas vidas da população prisional
tanto fora da prisão quanto durante a reclusão. Conjugando diferentes tipos de informação identificaram-se perfis de reclusos e reclusas através de análise de dados multivariada (ACM). Finalmente, à semelhança de aplicações anteriores, realizou-se um questionário a directores/as e serviços clínicos para avaliar as suas
percepções relativamente à vida prisional e às práticas dos reclusos e reclusas. O questionário foi aplicado a uma amostra representativa de 20% da população reclusa em Setembro de 2014 em
47 dos 49 estabelecimentos prisionais.
A aplicação do INCAMP em 2014 surge num momento em
que a população reclusa volta a aumentar. A partir de 2008, registou-se uma tendência crescente: 129,1 reclusos/100.000 habitantes em 2012). Todavia, estes valores estão abaixo da média do
conjunto dos países do Conselho da Europa que conta com 150
reclusos/100.000 habitantes.

Caracterização da população reclusa
O INCAMP permitiu-nos identificar, também para 2014, as características sociais da população prisional:
– Maioritariamente masculina;
– Média de idades de 37,9 anos, evidenciando um envelhecimento expressivo face a 2007 (35,7 anos) e 2001 (34 anos);

– Baixa escolarização (até 9º ano);
– Profissões pouco qualificadas, sobretudo ligadas a áreas de
trabalho manual e comércio;
– Baixos rendimentos económicos;
– Desemprego expressivo (26,6%), muito acima da média nacional e dos anos anteriores (2001: 15,8%; 2007: 17,0%);
– Maioritariamente portuguesa, embora com ligeira sobre representação de estrangeiros/as; o prevalência de solteiros/
as e aumento das uniões de facto desde 2007;
– Aumento de indivíduos com filhos/as.
– 75% Dos reclusos e reclusas declaram ter uma ocupação
em meio prisional. Este tipo de ocupação diz respeito sobretudo a trabalho (48,6%, ainda que em decréscimo desde
2001). Ocupações como o ensino (26%) e a formação
(17,1%) registaram uma subida em relação a anos anteriores.
– Na área da saúde, na sequência da introdução do manual
de procedimentos na admissão da população reclusa
(2009), a realização de análises de rastreio de doenças infecciosas passou a ser prevista no protocolo de admissão,
levando a um aumento do número de reclusos/as que declararam ter acesso à realização destes testes.
– 3,8% dos inquiridos/as é portador/a de VIH/SIDA, descida
expressiva comparativamente a 2007 (10%) e a 2001
(16,3%).

– O tráfico de drogas decresce ligeiramente relativamente aos
homens mas para as mulheres mantém-se como o crime
predominante, notando-se um aumento significativo de outros crimes, nomeadamente o de ofensas à integridade física.
– 20,2% dos/as inquiridos/as estão detidos/as por crimes relacionados directa ou indirectamente com bebidas alcoólicas
(6,5% declaram crimes relacionados directamente com o
tráfico/ contrabando de álcool e 13,7% dos/as inquiridos/as
declaram estar detidos por crimes indirectamente relacionados com bebidas alcoólicas); 4,8% dos/as inquiridos/as declara estar detido/a por situações directa ou indirectamente
relacionados com jogo (1,4% dos/as respondentes declaram
relação directa com exploração ilícita de jogo e 3,4% com
outros crimes relacionados com o jogo).
– No mesmo sentido do que já havia sido constatado em
2007, as penas continuam a agravar-se. Portugal mantém a
tendência para penas mais longas (média de 7 anos em
2014) e elevados tempos de permanência na prisão (Portugal 36,4 meses e 14,9 meses na Europa).

Consumo de substâncias
psicoactivas

Crimes, penas e relação com
consumos
– 47,4% dos crimes declarados não têm a ver com drogas
(32,6% em 2007 e 27,1% em 2001) verificando-se uma descida expressiva dos crimes directamente relacionados com
drogas (30,9%, em relação a 50,3% em 2001 e 42% em
2007) e indirectamente relacionados com drogas (21,7%,
sendo que em 2001 representavam 22,6% e 23,6% em
2007).
– Apesar de ainda existir uma relação maioritária entre crimes
e drogas, nota-se uma diminuição destes crimes, nomeadamente aqueles praticados por homens, podendo sugerir-se
uma alteração dos padrões de criminalidade relacionada
com drogas e uma deslocação para crimes de outra ordem.
– Em causa nesta possível mudança de padrão da criminalidade pode estar o clima de crise económica e social que se
vive em Portugal, sendo fácil constatar o aumento dos crimes relacionados com motivos económicos, como o roubo,
que se torna o crime predominante em 2014 (18%).

– Relativamente às auto-declarações de consumo de substâncias psicoactivas alguma vez na vida, identificou-se um duplo efeito: se por um lado há um aumento das declarações
de consumos – independentemente da(s) substância(s) – na
população reclusa (69,1% perante 63,6% e 65,7% de 2007
e 2001 respectivamente), por outro em 2014 a tendência de
queda dos consumos é transversal nas substâncias comparáveis com 2001 e 2007 (cannabis; cocaína; anfetaminas,
ecstasy, heroína; fármacos consumidos sem receita médica
e outras substâncias).
– Uma vez que as substâncias especificadas passaram de 7
em 2001 e 2007 para 18 em 2014, podemos concluir que o
aumento dos consumos é alavancado pelo consumo de novas substâncias integradas no questionário (outros estimulantes que não cocaína, cogumelos, outros alucinogénios,
metadona e buprenorfina consumidas sem receita médica,
outros opiáceos, novas substâncias a imitar o efeito de drogas ilícitas e esteroides), denunciando alterações nos padrões de consumo, aliás também verificada na população
em geral.
– Quanto às substâncias expressivamente mais consumidas
alguma vez na vida, mantêm-se as mesmas em relação a
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2007, com as seguintes prevalências de consumo em 2014:
Cannabis - 55,5%; Cocaína - 38,9%; Heroína - 26,3.
– 80,2% dos reclusos/as consumidores/as de alguma substância declaram já ter consumido alguma vez na vida cannabis, 56,2% cocaína, 38,1% heroína e 27,6% ecstasy, o
que representa descidas em todas estas substâncias por
referência a 2001 e 2007.
– As prevalências de consumo ao longo da vida (alguma vez
na vida) são muito mais expressivas do que na população
geral, embora as tendências de descida de consumos na
população prisional correspondam, de modo geral, à população portuguesa. Assim, para a cannabis, em 2012, para a
população portuguesa, os valores eram de 8,3%, 1% para a
cocaína e 0,5% para a heroína.
– Relativamente ao consumo de substâncias psicoactivas importa ainda destacar: decréscimo dos consumos por via endovenosa alguma vez na vida fora da prisão no total da população reclusa (32,3% em 2001; 20,6% em 2007 e 14,0%
em 2014); aumento de consumos entre as mulheres (33,9%
em 2001, 37,4% em 2007 e 45,1% em 2014); as combinações mais frequentes nos policonsumos são a “coca e cannabis”; a “coca e heroína”; e a “cannabis, coca e heroína”.
– Quanto às prevalências dos consumos alguma vez na prisão, em 2014, em relação ao total da população reclusa, as
substâncias mais consumidas são a cannabis (18,8%), os
hipnóticos/sedativos sem receita médica (6,4%), a heroína
(5,3%) e a cocaína (5,1%). Considerando os últimos 12 meses no contexto da reclusão actual, estes valores são muito
inferiores.
– Quanto aos consumos na prisão dos/as reclusos/as consumidores/as, verifica-se que, dos 69,1% dos que afirmaram
ter consumido alguma vez na vida, 47,9% declarou ter consumido na prisão.
– Mantém-se o decréscimo dos consumos por via injectável
na prisão (na actual reclusão) no total dos/as reclusos/as
(11,3% em 2001; 3,1% em 2007 e 1,1% em 2014, decrescendo para 0,7% nos últimos 30 dias).
– 1,8% dos/as reclusos/as declaram já ter partilhado agulhas/
seringas com outros/as reclusos/as alguma vez na prisão
(59% dos que declaram ter tido consumos injectáveis alguma vez na prisão), decrescendo para 0,3% aqueles que declaram já ter partilhado na reclusão actual (29% dos que declaram ter tido consumos injectáveis na reclusão actual).
– No âmbito dos comportamentos de risco na transmissão
das doenças infecciosas, importa também referir que para
além da partilha de material de consumo injectável, 79,8%
dos inquiridos declara nunca usar preservativo no contexto
de visitas íntimas e 72,1% nunca utiliza noutros contextos, o
que representa um retrocesso relativamente a 2001 (46,8%)
e 2007 (35,2%). No entanto, e em relação à infecção pelo
VIH, como já se referiu, verifica-se um decréscimo em relação a 2007, quer do número total de seropositivos, quer dos
seropositivos consumidores de drogas.
– Quanto às overdoses apurou-se que 10,5% dos consumidores já teve pelo menos uma overdose na vida, fora da prisão
e 2,1% alguma vez na prisão e que a sua ocorrência é sobretudo relacionada com opiáceos (21,7% relacionada com
opiáceos fora da prisão e 13,2% relacionada com opiáceos
dentro da prisão).

– Os inquiridos declaram ter sentido problemas relacionados
com drogas fora da prisão, nomeadamente com as suas
condutas em casa (40,9%), problemas financeiros graves
(40,1%), seguido de problemas graves de rendimento no
trabalho (38,1%), envolvimento em actos de violência
(30,8%), outros problemas não especificados (28,8%), problemas graves de saúde (26,7%) e envolvimento da família
em situações de pagamento de dívidas (20,4%). Os números tornam claro que aqueles que sentiram que se envolveram em problemas viram diversas facetas das suas vidas
afectadas pelo consumo de drogas.
– Dentro da prisão, os problemas com as condutas na prisão
são semelhantes, quer em reclusões anteriores, quer na actual (11,9% e 13,3%, respectivamente). Seguem-se os problemas graves de rendimento no trabalho, com 11,2% noutras reclusões e 10,1% na actual. De seguida os problemas
financeiros graves (10,3% noutras reclusões e 9,9% na actual), o envolvimento em actos de violência (9,0% em reclusões anteriores e 9,9% na actual reclusão). Com menor expressão surgem os problemas graves de saúde, os outros
problemas e o envolvimento da família em dívidas.
– Quanto aos programas de tratamento para a dependência
das drogas apurou-se que 45,6% dos indivíduos reclusos/as
consumidores/as já esteve num programa de tratamento
fora da prisão, estando 18,6% actualmente em tratamento
dentro da prisão.

Consumo de tabaco e de bebidas
alcoólicas
– No que respeita ao tabaco, 65,2% dos inquiridos declara já
ter consumido ao longo da vida, valores muito mais elevados do que na população portuguesa (46,2%).
– Relativamente às declarações de consumo de tabaco fora
da prisão, observa-se que este é de 61,6% no total dos inquiridos e de 94,5% sobre o total dos inquiridos que declararam ter consumido ao longo da vida.
– 53,6% do total dos inquiridos declara consumir tabaco dentro da prisão. Esta proporção aumenta para 82,2% se considerarmos o consumo de tabaco dentro da prisão sobre total
dos que declararam ter consumido ao longo da vida. Os
consumos nas temporalidades mais recentes, registam valores de 31,7% nos últimos 12 meses na reclusão actual e
de 26,6% nos últimos 30 dias na reclusão actual, valores
comparativamente mais baixos do que aqueles registados
no mesmo contexto fora da prisão.

– 63,3% dos inquiridos declara já ter consumido bebidas alcoólicas ao longo da vida. Quanto aos consumos de bebidas alcoólicas fora da prisão, observamos que a proporção
de declarações atinge os 62,4% sobre o total dos inquiridos,
sendo que estes valores aumentam quando consideramos
o seu peso sobre o total dos inquiridos que declararam ter
consumido ao longo da vida (98,6%).
– Quanto às declarações de consumo das bebidas alcoólicas
dentro dos estabelecimentos prisionais, observa-se que o
consumo sobre o total dos inquiridos das bebidas alcoólicas
em geral é de 16,1% (consideravelmente mais baixo do que
fora da prisão), e sobre aqueles que declaram ter consumido bebidas alcoólicas ao longo da vida de 25,3%. Estes valores diminuem, como seria de esperar, quando consideramos as declarações de consumos nas temporalidades mais
recentes: 9,9% nos últimos 12 meses na actual reclusão e
de 5,7% nos últimos 30 dias na actual reclusão.
– As declarações de consumos de bebidas alcoólicas dos/as
reclusos/as ao longo da vida registam valores ligeiramente
inferiores às declarações de consumos da população geral,
facto que pode ser atribuído a um número mais elevado de
não respostas nestas questões, que se encontravam no final do questionário. No entanto, aqueles que responderam
revelam ter de forma mais acentuada consumos nocivos.
– Não deixa de ser significativo o facto de cerca de 36,1%
dos/as reclusos/as declarar ter ficado embriagado (a cambalear, com dificuldade em falar, a vomitar…) fora da prisão
nos últimos 30 dias antes da reclusão actual, face a 5,8%
dos indivíduos entrevistados entre a população geral que
declara ter ficado neste estado no último ano.
– Por outro lado, se entre a população reclusa 55,1% indica ter
tido práticas de consumos binge nos últimos 30 dias antes da
reclusão actual, apenas 12,1% da população geral declara ter
tido o mesmo comportamento no último ano. Estes dados são
indicadores de padrões de consumo elevados, com riscos psicossociais relevantes entre a população reclusa.
– 16,1% dos consumidores de bebidas alcoólicas declara já ter
estado em coma alcoólico. Dentro da prisão estes valores descem para 1,2% (alguma vez) e 0,8% na reclusão actual.
– Uma tendência que se evidencia nos dados obtidos neste
inquérito é que no interior dos EP, as declarações destes
consumos são mais baixas confirmando que a entrada e circulação de bebidas alcoólicas na prisão é bastante difícil.
– Relativamente aos problemas relacionados com as bebidas
alcoólicas fora da prisão, a maioria dos problemas declarados relaciona-se com actos de violência (26,8%). De seguida declaram ter tido problemas com as condutas em casa
(19,1%), com números próximos temos os problemas graAnália Torres

ves de rendimento no trabalho e os problemas graves de
saúde (com 13,8% e 13,2%, respectivamente), outros problemas (12,3%), problemas financeiros graves (11,5%) e, finalmente, com menor expressividade, o envolvimento da família em situações de pagamento de dívidas (5,7%).
– No que se relaciona com os problemas sentidos com o consumo de bebidas alcoólicas dentro da prisão, podemos verificar
uma vez mais o destaque dos problemas com as condutas,
apesar de ter mais expressão na actual reclusão (4,4% em relação a 3,4% em reclusões anteriores) e os problemas graves
de saúde (4,1% na actual reclusão e 2,1% em reclusões anteriores). Também com alguma diferença entre a actual reclusão
e momentos anteriores de estadia na prisão, os outros problemas (3,9%) e o envolvimento da família em pagamento de dívidas (3,5%) que em ambos os casos parecem ter assumido um
peso menor para o/a recluso/a noutras reclusões. Os actos de
violência já assumem uma proporção mas equilibrada, revelando-se problemático para 3,5% dos inquiridos em reclusões anteriores e 3,9% na presente reclusão.
– Quanto aos programas de tratamento apurou-se que 4,5% dos
indivíduos reclusos/as consumidores/as de bebidas alcoólicas
já esteve num programa de tratamento fora da prisão.

Jogo a dinheiro e “a dinheiro” (ou em
troca de outros bens/serviços)
Um terço da população reclusa inquirida declara práticas de
jogo a dinheiro alguma vez na vida. Os declarantes de práticas de
jogo ao longo da vida:
– São sobretudo do sexo masculino; Com idades compreendidas entre os 25 e os 34 anos e reincidentes; Tanto em meio
livre quanto em contexto prisional os jogos mais praticados
diariamente são os jogos de cartas e dados e os jogos de tabuleiro; Dentro da prisão estas práticas assumem valores
mais elevados do que em meio livre; As lotarias são aquelas
mais praticadas na sua periodicidade habitual, ou seja, uma
a duas vezes por semana, praticando-se mais em meio livre;
Verifica-se ainda que 76,5% dos jogadores alguma vez na
vida mantém hábitos de jogo em contexto de reclusão; Em
situação de reclusão as trocas não monetárias são a via
principal de concretização de apostas, destacando-se o tabaco, alimentos, roupas, outros objectos pessoais e drogas;
A modalidade de jogo mais frequente é offline. Quando consideramos o contexto fora da prisão, a diferença entre as
modalidades online e offline é menos acentuada (mais 1,7
pontos percentuais para o offline). Já no contexto dentro da
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prisão esta diferença é mais pronunciada (mais 5,7 pontos
percentuais para a modalidade offline).
– Relativamente à prática de jogo “a dinheiro” (ou em troca de
outros bens/serviços) dentro da prisão, importa especificar
que, tendo em conta o tipo de jogo e a prevalência temporal
(em 12 meses e em 30 dias), é a prática de jogos de cartas
e dados que prevalece entre os/as reclusos/as tanto nos últimos 12 meses da reclusão (10,6%) quanto nos últimos 30
dias (5,7%), seguidos dos jogos de tabuleiro (5,9% nos últimos 12 meses e 3,9% nos últimos 30 dias) e das lotarias
(5,7% nos últimos 12 meses e 3,4% nos últimos 30 dias).
– Relativamente ao jogo a dinheiro fora da prisão, a maioria
dos inquiridos declara ter sentido problemas financeiros
graves (5,2%), seguido de problemas graves de rendimento
no trabalho (4,3%). Seguidamente, na casa dos 3%, temos
outros problemas (3,6%), envolvimento em actos de violência (3,4%), problemas com as condutas em casa (3%). Muito próximas também estão as declarações de problemas
graves de saúde (2,5%) e de envolvimento da família no pagamento de dívidas (2,4%).
– Os problemas relacionados com o jogo “a dinheiro” dentro da
prisão na reclusão actual parecem assumir maior expressão
no rendimento no trabalho (4,3%), apresentando de seguida
uma distribuição muito equitativa entre as restantes categorias,
com prevalência para os actos de violência e os problemas financeiros (ambos com 3,5%), seguidos do envolvimento da família em situações de pagamento de dívidas (3,4%), problemas com as condutas na prisão (3,0%), outros problemas
(2,8%) e problemas graves de saúde (2,7%).
– 4,3% dos inquiridos indicaram ter recorrido a programas de
tratamento relacionado com a prática de jogo.

Impactos dos consumos
– Quando questionados acerca dos impactos do consumo de
drogas, álcool e/ou práticas de jogo na vida fora da prisão,
as declarações de problemas sentidos decrescem de 47,9%
em meio livre para 26,2% na prisão. As limitações contextuais impostas pelo meio prisional podem restringir alguns
comportamentos e, por isso, amenizar problemas que em
meio livre teriam impactos mais significativos para os inquiridos.
– Fica também claro que o consumo de drogas está mais relacionado com problemas, tanto dentro quanto fora da prisão do que o consumo de bebidas alcoólicas e a prática de
jogo a dinheiro.

– Os problemas relacionados com drogas são também mais
transversais, parecendo afectar mais campos da vida dos inquiridos, enquanto o consumo de bebidas alcoólicas e as
práticas de jogo apresentam problemas mais específicos.

Avaliações e preocupações de
reclusos/as, directores/as e serviços
clínicos
As avaliações, preocupações e opiniões de directores/as e reclusos/as foram igualmente alvo de análise e comparação neste inquérito. De um modo geral, os/as directores/as avaliam as distintas condições de vida na prisão (higiene, ensino, formação, desporto e tempos
livres, alojamento, alimentação, sistema de visitas e visitas íntimas)
de uma forma mais favorável do que os/as reclusos/as.
– Por outro lado, as preocupações de uns/umas e outros/as
são partilhadas, apesar de existirem diferentes níveis de
preocupação relativamente a alguns aspectos: se os/as reclusos/as sentem uma preocupação maior face às doenças
infecciosas e às drogas, os/as directores/as expressam um
maior grau de preocupação face à sobrelotação actual nos
estabelecimentos prisionais.
– Relativamente à implementação de medidas, destaca-se o valor atribuído tanto por directores/as como reclusos/as às alas
livres de drogas, a acessibilidade a outros programas terapêuticos (grupos de auto ajuda, comunidades) e programas farmacológicos e programas de substituição (metadona, buprenorfina, etc.). É atribuída uma maior importância ao reforço da vigilância dentro das prisões por parte dos/as directores/as.
– Quanto à entrada das drogas nos estabelecimentos prisionais é algo que preocupa directores/as e reclusos/as. Esta
preocupação com as drogas é igualmente sentida relativamente ao jogo, mas não face ao álcool.
– Finalmente, os dados obtidos neste inquérito permitem
constatar que tanto directores/as como reclusos/as tendem
a considerar os/as toxicodependentes como doentes e que
necessitam de ajuda, não os/as criminalizando.

Perfis da população prisional
quanto às drogas
As variáveis utilizadas para a ACM quer dos reclusos masculinos, quer para a das reclusas incluíram a idade, nível de escolaridade, número de reclusões, motivo de detenção, tipo de crime, e
situação face ao consumo de drogas, de modo a ser possível representar num espaço topológico as suas categorias. Da comparação das duas dimensões com as diferentes variáveis, consegui-
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mos identificar quatro perfis distintos de reclusos masculinos no
sistema prisional português:
Perfil A: 26,6%. É caracterizado por estar associado a indivíduos jovens (16-25 anos) que praticam crimes sem relação com
drogas, crimes contra a sociedade e com escolaridade até ao 2º
ciclo (“Jovens sem relação com drogas”).
Perfil B: 18,8%. Associa crimes de violência sexual, crimes de
burla, idade superior ou igual a 46, não consumidores, 1ª reclusão, e as categorias extremas da escolaridade, ou seja os indivíduos mais e menos escolarizados (“Adultos sem relação com drogas”). Perfil C: 28,1%. É definido por crimes indirectamente relacionados com as drogas, crimes de furto/roubo, consumidores,
26-35 anos, 2ª ou mais reclusões (“Consumidores/ Traficantes”).
Perfil D: 26,6%. Destaca-se afasta-se dos outros, caracterizado fundamentalmente por crimes directamente relacionados com
as drogas, como tráfico (“Traficantes”).

Os resultados obtidos na ACM
para as mulheres revelam algumas
particularidades relativamente à
situação face à droga, evidenciando
três perfis distintos:
Perfil A: 26,5%. Associa os crimes indirectamente relacionados com as drogas, crimes de furto/roubo, crimes contra a sociedade, ser consumidora, ter entre 16 e 35 anos, e possuir o 3º ciclo
de escolaridade (“Consumidoras/ Traficantes”).
Perfil B: 25,9%. Associa os crimes sem relação com a droga,
crimes violência/sexo (é importante referir que os crimes de violência doméstica cometidos por mulheres são apenas 4), crimes
de burla, 12º ano ao superior, ter entre 36-45 anos e a 1ª reclusão
(“Adultas sem relação com drogas”).
Perfil C: 47,5%. Estabelece uma associação entre os crimes
directamente relacionados com as drogas, crimes de tráfico de
drogas, 4ª ou mais reclusões e possuir até ao 2º ciclo de escolaridade (“Traficantes ou presas por tráfico”).

Perfis da população prisional
quanto ao álcool
Perfil A: 40,1%. Caracterizado por indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 16 e 35 anos, com escolaridade mais elevada (desde o 3º ciclo ao ensino superior), detidos pela primeira vez por crimes sem relação com o álcool, nomeadamente crimes de furto/roubo.
Perfil B: 38,1%. Reclusos também do masculino, detidos por
crimes relacionados com o tráfico/contrabando de álcool ou outros crimes relacionados com o álcool, com uma situação criminal
de reincidência (mais de 2 reclusões), detidos por crimes contra a
sociedade, mais velhos que os outros grupos (com idades a partir
dos 36 anos), consumidores de álcool, e de baixa escolaridade
(sem escolaridade e até ao 2º ciclo). Perfil C: 21,8%. Distingue-se
pela presença do sexo feminino, com escolaridade elevada (12º
ao ensino superior), detidos por crimes de burla, ou por crimes
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sem relação com o álcool, detidos por primeira vez e não consumidores de álcool.

Perfis da população prisional
quanto ao jogo a dinheiro
Perfil A: 22,4%. Reclusos do sexo masculino, com duas ou
mais reclusões, de idades a partir dos 36 anos, com baixa escolaridade (sem escolaridade e até ao 2º ciclo), com práticas de jogo e
detidos por crimes de exploração de jogo ilícita de jogo ou outros
crimes relacionados com o jogo.
Perfil B: 44,7%. Reclusos detidos por crimes de burla/roubo,
mais jovens (entre 16 e 34 anos), presos pela primeira vez e com
o 3º ciclo de escolaridade.
Perfil C: 32,9%. Caracteriza-se pela presença do sexo feminino, por não jogarem, pela presença de uma escolaridade elevada
(12º ao superior) e detidas por crimes de burla ou violência sexual.

Perfis da população prisional quanto às
drogas, ao álcool e ao jogo “a dinheiro”
(ou em troca de outros bens/serviços)
Combinando as práticas de reclusos e reclusas quanto às drogas, ao álcool e ao jogo, visualizam-se três perfis de reclusos
masculinos bem delimitados relativos à sua situação face à droga,
ao álcool e ao jogo:
Perfil A: 37,6%. Grupo de homens reincidentes, entre 36-45
anos, com escolaridade até ao 2º ciclo, cujo motivo da detenção
teve a ver com a droga, presos por crimes drogas, e consumidores
de drogas, álcool e prática de jogo.
Perfil B: 36,1%. Associado a indivíduos mais novos (idades
inferiores a 35 anos), com escolaridade mais elevada do que o
grupo anterior (3º ciclo), com uma primeira reclusão, cujo motivo
da detenção não está relacionado com drogas, álcool ou jogo,
mas sim com crimes de furto/roubo. Devido à proximidade com as
categorias consome droga e álcool, podemos observar que estes
são igualmente comportamentos presentes neste grupo.
Perfil C: 26,4%. Grupo de indivíduos mais velhos (46 ou mais
anos), sem escolaridade, que não consome drogas, álcool ou tem
práticas de jogo, preso por crimes relacionados com a burla e violência/sexual.
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Contextos recreativos em foco:

Lisboa acolheu a conferência
Club Health 2015
A 9ª Conferência Internacional sobre vida nocturna, uso
de substâncias e problemas de saúde associados decorreu na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa ESEL),
entre os dias 17 e 18 de Junho, reunindo especialistas de
uma ampla gama de campos, oriundos de África, Austrália, Ásia, Europa e América do Norte e do Sul. Do evento,
co-organizado pelo Centro de Saúde Pública da Universidade John Moores, de Liverpool, pelo IREFREA e pela
ESEL, resultou uma enriquecedora troca de informações
sobre as últimas pesquisas, políticas e práticas sobre
protecção e promoção da saúde em contextos de diversão nocturna. A conferência elegia como objectivo fortalecer a capacidade e capacitação entre todos os grupos
que têm uma participação activa na vida nocturna saudável, incluindo as agências governamentais e as autoridades locais que a regulam, a polícia, conselhos e profissionais de saúde pública que a administram, os proprietários
dos clubes nocturnos, os organizadores e promotores de
festivais e os participantes, sem os quais não existiriam.
Algumas das questões chave discutidas incidiram sobre
a política sobre a diversão nocturna na prática, novas
substâncias psicoactivas, turismo e vida nocturna, prevenir a violência, abordagens de redução de danos no álcool, tabaco e outras drogas, e criação de parcerias locais, nacionais e globais para a vida nocturna saudável.
Como afirmou Karen Hughes, do Centro de Saúde Pública da Universidade John Moores, de Liverpool, “escolhemos Lisboa para acolher o Club Health não apenas por a
cidade ser conhecida pela sua aclamada e variada vida
nocturna mas também por figurar entre as melhores cidades na Europa para implementar políticas progressivas
sobre drogas e orientadas para a saúde. Tal como sucede em várias cidades mundiais, Lisboa esforça-se por
equilibrar os consideráveis benefícios económicos de
uma vida nocturna próspera e culturalmente diversificada
com a necessidade de proporcionar ambientes nocturnos
saudáveis, quer para os públicos locais, quer para os milhões de visitantes. Um factor-chave resulta da necessidade de gerir os consumos de álcool e drogas, de prevenir a violência e assaltos sexuais e de garantir que toda e
qualquer pessoa se sinta segura nos contextos festivos
nocturnos”.
Dependências marcou presença no evento e entrevistou
Robert H. DuVall, responsável do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas, EUA, (Tourist based policing: a demand for change) Amador Calafat, do IREFREA
Espanha, (Nightlife related problems in Mediterranean
tourist resorts) e Rana Aaraj, outreach worker de projecto
comunitário em Beirute, Líbano.

Robert H. DuVall, responsável do Departamento de
Polícia Metropolitana de Las Vegas, EUA
Que principais conclusões podemos extrair da sua comunicação?
Robert H. DuVall (RD) – É claro que estou a falar dos Estados Unidos. Não estou muito familiarizado com o trabalho que é
feito na Europa, mas sei que nos Estados Unidos se aumentarmos a segurança, se mantivermos as pessoas com um sentimento de segurança, estes sentir-se-ão mais inclinados a vir aos locais de diversão. Provamos por diversas vezes que um ambiente
de segurança, atrai mais clientes. Mais clientes que querem gastar dinheiro, que querem divertir-se, passar um bom bocado.
Como definiria essa tarefa de lidar com segurança num
país como os EUA, com tanta pobreza, tanta desigualdade
de oportunidades…?
RD – Não interessa que tipo de negócio se tem ou onde, que
tipo de vizinhança ou outra coisa qualquer. Não julgo que isso interesse. Qualquer espécie de segurança, de segurança certa, de
uma segurança que desempenhe o seu papel de acordo com o
que o proprietário deseja, de modo a prosperar o negócio, nunca
é má. Claro que é sempre bom. Não interessa onde é. Mais uma
vez, se é algo em que se pretende que tenha clientela, quer seja
uma loja, uma discoteca ou um casino em Las Vegas, as pessoas
continuarão a querer vir se se sentirem seguras.
Particularmente em Las Vegas, uma cidade muito relacionada com o jogo, em que medida se poderá estabelecer
uma relação estreita entre os clubes nocturnos e os casinos com as drogas e o tráfico?
RD – Quer dizer, infiltra-se em todos os aspectos de cada sociedade, incluindo a nossa. Sim, é. Nós esforçamo-nos imenso
para nos livrarmos disso. Temos não só polícias à paisana que li-
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dam com a Brigada de Narcóticos mas também segurança à paisana. Muitos hotéis dispõem dos seus próprios agentes de segurança, no sentido de lidar igualmente com este problema. Ou seja,
se você é um traficante de narcóticos e pretende fazer negócio na
faixa de Las Vegas, eventualmente vai encontrar um polícia ou
agente de segurança à paisana, um dos dois.
Sabendo-se que, nos EUA, constitui crime o uso e a posse para uso de drogas, pergunto-lhe como lidam as forças policiais com este tipo de pessoas?
RD – Existem algumas excepções em relação a isso. Existe a
excepção da marijuana, que está legalizada em dois estados para
uso recreativo mais o uso medicinal em praticamente todo o país.
Mas, para além disso, sim é crime possuir.
E como é a abordagem dos agentes da polícia?
RD – Nós dissemos que uma data de gente deve tentar rever
estes crimes, seja por posse, seja por venda, seja por transferência. Todas estas coisas continuam ilegais, exceptuando os exemplos da marijuana que eu já referi.
Existe algum tipo de ligação entre o departamento de polícia que representa e os serviços de saúde que viabilize por
exemplo a referenciação de pessoas para tratamento?
RD – Absolutamente! Na realidade, muitas vezes são os tribunais que adjudicam ou decidem o tratamento, que faz com que as
pessoas se envolvam.
Muitas vezes, não se apercebem que têm um problema, não
desejam nenhum tipo de tratamento, querem continuar dependentes de droga e álcool. E, por vezes, é a intervenção do tribunal
que se revela decisiva no processo de mudança. Muita gente discorda, argumentando que os tribunais nunca funcionam, mas, por
vezes, funcionam realmente.
Encontra-se há cinco dias em Portugal… Está a gostar do
país e da experiência?
RD – Adoro! É a minha primeira vez na Europa, e estava a dizer aos outros colegas aqui presentes hoje cedo, ao almoço, que
é incrível como somos tão diferentes, mas os mesmos. Como…
as pessoas são pessoas em todo o mundo.
Já teve a oportunidade de conhecer organizações portuguesas relacionadas com a segurança pública?
RD – Sim, absolutamente. Conheci. Apresentei-me enquanto
caminhava pelas ruas principais. E, mais uma vez, os polícias são
bastante visíveis. Estou a lembrar-me da estação de comboio
onde vemos sempre um carro de polícia estacionado a controlar o
acesso à estação e ao centro comercial mais abaixo… As pessoas gostam de ali estar, porque há bastante gente por ali, porque
existe sempre um sentimento de segurança e uma forma de segurança traduzida na presença de agentes policiais.

Rana Aaraj, outreach worker de projecto
comunitário em Beirute, Líbano
Confesso desconhecer por completo a realidade que define o Líbano… como tal, além de lhe pedir uma apresentação do trabalho que a vossa instituição realiza em contextos festivos, pergunto-lhe que substâncias são mais
usadas no país?
Rana Aaraj (RA) – Na verdade, muitos europeus desconhecem a realidade de vários países do Médio Oriente, como o Líbano. A nossa capital, Beirute, é uma cidade muito vibrante, com
uma oferta de animação nocturna muito extensa. Existem muitos
clubes, ruas preenchidas exclusivamente por pubs…
Apenas intervêm em Beirute?
RA –Sim, onde se encontra precisamente a grande maioria da
oferta nocturna. Trata-se de uma cidade superpovoada, com cerca
de 1,8 milhões de habitantes, o que corresponde a quase metade da
população do país. O nosso projecto ainda se encontra em fase piloto
e, como tal, decidimos começar pela capital. Basicamente, começámos a fazer redução de riscos, prática que continua desconhecida no
Líbano. Trata-se de um conceito muito recente, a população ainda
não está familiarizada com a teoria, portanto, é algo extremamente
controverso. Tivemos muitos problemas enquanto apresentávamos
estes conceitos aos proprietários dos espaços de divertimento nocturno, às pessoas, a toda a gente…
Presumo que essa tarefa tenha sido ainda mais bélica
aquando da apresentação do projecto às estruturas governamentais…
RA – Para ter uma ideia, vou dar-lhe um exemplo: quando quisemos promover o uso do preservativo, estávamos a fazer algo
que é ilegal. No Líbano, o sexo, tal como as drogas, são tabus.
Não se fala sobre estas questões… Nós trocamos seringas, por
exemplo, mas não o fazemos oficialmente nem o admitimos publicamente. A polícia até sabe que o fazemos mas tal não pode ser
admitido. E, quando falamos de vida e de animação nocturna, não
existem equipas a fazerem redução de danos. Então, tivemos que
conquistar a confiança das pessoas, familiarizá-los com a ideia,
explicar-lhes os objectivos… Esse trabalho ocupou-nos muito
tempo. Estamos neste projecto há quase três anos, agora as pessoas começam a conhecer-nos, somos apenas quatro técnicos e
nem sequer trabalhamos a tempo inteiro…
Como adquiriram formação e o conhecimento necessário
para este tipo de intervenção?
RA – Frequentámos muitas acções de formação, beneficiámos da colaboração de membros do IREFREA que nos auxiliaram
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com a administração de formação online e também estiveram presentes no Verão passado no Líbano, oferecendo formação às
ONG e aos proprietários de pubs e clubes, lemos muito sobre a
temática… Mas, mesmo a esse nível, sentimos dificuldades, uma
vez que o acesso a informação não foi fácil. Actualmente, no trabalho que descrevia, fazemos visitas às ruas onde se concentram
os pubs e clubes, distribuímos brochuras com dicas sobre festejos seguros, distribuímos preservativos, cartões com contactos de
táxis… Celebrámos uma parceria com outra ONG que intervém
no âmbito da saúde sexual e, em conjunto, lançámos campanhas
em que intervimos igualmente em contextos festivos de férias.

Existe alguma estrutura pública?
RA – Não, governamental não existe qualquer instituição ligada a esta área.
Que avaliação faz desta participação no Club Health?
RA – Bom, ali sentada na plateia a ouvir estas pessoas que
trabalham na Europa, só me vem à cabeça o quão avançados são
os seus programas. Fazem investigação no terreno, fazem drug
testing. É para nós muito interessante e inspirador mas muito distante do que fazemos.

Têm sido bem aceites?
RA – Inicialmente, foi um pouco estranho para eles… Interrogavam-se por que lhes oferecíamos um preservativo. Mas, actualmente, começa a ser tudo mais fácil. Já nos conhecem, adquirimos visibilidade nas ruas, nos eventos, o que se tem revelado valioso. Mas, mesmo assim, é tudo muito difícil porque os proprietários dos clubes e dos pubs têm medo que a nossa presença
motive o alerta das forças governamentais e policiais para a existência, nos seus espaços, de pessoas que consomem drogas.
Apesar de toda a gente saber que existem estes tipos de consumos ninguém quer admiti-lo ou sequer falar sobre isso.
Quais são os principais consumos?
RA – Existe muito ecstasy, cocaína, GHB, ketamina, as pessoas fumam cannabis antes de irem para as festas por se tratar
de algo altamente criminalizado, tal e qual o uso da heroína. Se
alguém for apanhado a consumir um charro tem que cumprir um
ano ou mais de prisão e, se o partilhar com mais alguém, terá que
cumprir um mínimo de cinco anos, por ser considerado que está a
promover o consumo… O consumo de álcool é altíssimo e sempre misturado com outras drogas. É legal e socialmente aceite e,
mesmo existindo uma lei que proíbe a idade de início de consumo
a menores de 18, a mesma não é cumprida nem fiscalizada.
Qualquer jovem com 15 anos pode adquirir álcool onde quiser.
Paralelamente, não temos um sistema de transportes e, como tal,
a maioria das pessoas possui automóveis e é frequente conduzirem alcoolizadas. Mais: temos ruas com venda de bebidas alcoólicas a automobilistas, tipo drive in, onde estes se concentram,
mesmo em frente aos polícias, que nada dizem ou fazem…
A violência é prática usual por parte da polícia quando intercepta alguém na posse de drogas?
RA – Sim. A pessoa é encaminhada para o posto policial,
onde é testada. Se der positivo, é investigada por vias menos claras e transparentes… Existe muito estigma em torno do uso de
drogas. A mesma unidade policial que investiga e actua sobre o
consumo de drogas é responsável por actuar na vertente do sexo.
Sendo ilegal uma mulher ter relações sexuais antes do casamento, pode-se ir preso por não ser virgem… Por isso o nosso trabalho enfrenta tantas barreiras… As pessoas preferem não falar.
Existem programas de tratamento para dependentes no
Líbano?
RA – Sim, o Skoun Lebanese Addictions Centre, por exemplo,
tem. E temos várias ONG. Algumas oferecem tratamento em programas de abstinência, outra que trabalha em redução de danos
e com um programa de troca de seringas…

Fernando Mendes
O “ Club Health “ é uma organização informal que a partir da
Universidade John Moores de Liverpool e do seu centro” for Public
Health “organiza de dois em dois anos uma conferência internacional sobre os contextos recreativos para o qual convida um parceiro
local. Para esta 9ª conferência o parceiro escolhido foi o Irefrea
Portugal. Para organizar este evento envolvemos a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa e constitui-se um comité de
Países de Língua portuguesa, do qual fazem parte: Brasil, Angola e Cabo Verde e vários parceiros nacionais (Faculdade de Medicina e Psicologia do Porto, Cruz Vermelha, hospitais da Universidade de Coimbra, varias escolas de enfermagem e das tecnologias da saúde e organizações não governamentais.
Este é um projeto de cariz internacional que tem contribuído
para o desenvolvimento de estratégias de saúde pública tendo
em vista a diminuição dos custos sociais e respectivos danos associados aos comportamentos de risco dos jovens em ambientes de diversão nocturna.
As principais temáticas abordadas relativas a estas matérias foram as seguintes:
– Consumo de substâncias lícitas e ilícitas
– Políticas preventivas e de redução de riscos
– Intervenções de terreno : Equipas de Rua ,Testing pils,
– Estudos epidemiológicos
– Economia ligada aos contexto s recreativos: custos e impactos.
– As novas substâncias
– Emergências médicas em contextos recreativos
Com cerca de cerca de 320 inscritos, contamos com representantes do Líbano, Brasil, Angola, E.U.A., Canada, Austrália,
Nova Zelândia, México. s praticamente de todos os países europeus. Estiveram representados 35 países.

Amador Calafat, IREFREA Espanha
Apresentou o trabalho que tem sido desenvolvido num
território muito peculiar, como Magalufe, Ibiza e Maiorca… Não será utópico trabalhar com esta população num
contexto de férias terrivelmente marcado pelos exageros,
pelos consumos abusivos, pelo desleixo para com a própria segurança…?
Amador Calafat (AC) – Creio que estamos actualmente perante uma situação mais madura do que há uns anos atrás. Por
um lado, a imprensa internacional noticiou uma série de episódios
negativos e, por outro, a própria indústria começa finalmente a revelar alguma preocupação porque também beneficia se as coisas
correrem bem. E estes problemas, no final, produzem sérios danos numa grande indústria, cuja representação mais organizada
se está a comprometer e a demonstrar interesse em que isto se
solucione. Nalgum sentido, estão a exigir que os poderes públicos
e a polícia actuem. Até há bem pouco tempo, pretendiam que se
fizesse vista grossa, que não se comprometesse muito. Isto está
a mudar…

os agentes da indústria. Mas sentia-se uma grande insatisfação e
inquietude, sobretudo por parte de faixas etárias mais adultas que,
progressivamente, constatavam que os problemas dos excessos
relacionados com embriaguezes já não era um exclusivo dos turistas mas afectava já igualmente os jovens locais, contribuindo
mesmo para a perda do tradicionalismo e tipicidade associada às
festas populares. Perceberam que estas festas se haviam transformado e eram já preenchidas por esses excessos cometidos por
jovens. Então, a administração pública percebeu que também tinha deveres. Esta plataforma facilitou a criação de normas escritas por parte dos municípios para a organização de festas, que a
polícia de distintos municípios aprenda a colaborar e que, como
resultado de tudo isto, tenhamos festas mais seguras. Logicamente, estamos perante processos de mudança lentos.
Existem indicadores mensuráveis de episódios de urgências hospitalares relacionados com esses abusos perpetrados pelos turistas?
AC – Sabemos que são significativos mas sucede que, muitas
vezes, não são registados como tal… Claro que, quando alguém
entra num serviço de urgência às quatro da madrugada com um
braço partido, devia-se averiguar o estado de intoxicação. Diria
que isso até é feito mas o sistema não obriga à introdução desse
tipo de dados que, assim, não reflectem a verdadeira dimensão do
problema que temos. Por outro lado, estamos a falar de jovens e,
devemos ter em consideração a quantidade de pessoas que recebemos anualmente nas Baleares – são 13 milhões de turistas por
Verão…

E os poderes públicos estão a actuar?
AC – Foi produzida uma série de leis e de normas e, na teoria, afirmou que iria actuar. Recentemente, tivemos eleições, nestas primeiras semanas não se viu muito mas vamos agora ver,
com os novos executivos municipais, o que ocorrerá.

Mas se isso representa, por um lado, muito lucro, também
obrigará a uma significativa despesa em cuidados de saúde e de segurança…
AC – Efectivamente! Atender esta gente também representa
um gasto económico. Agora, para quem analisa isto somente do
ponto de vista económico, tendo em consideração a nossa realidade, entenderá que este tipo de gastos se dilui na factura geral.
Possivelmente, estaremos a actuar de forma pouco responsável.
Faltará um pouco de ética aos países que, como os nossos, vendem turismo.

Que principais resultados destacaria deste trabalho iniciado há uns anos nestes contextos?
AC – Colocámos em marcha uma plataforma, apoiada pelo
plano regional de drogas e, a partir daqui, sentámo-nos, mais de
30 instituições, com toda a indústria representada, vários membros do governo regional, municípios e a sociedade civil – pais,
vizinhos, o conselho da juventude... Foi, desde logo, uma experiência muito interessante, até porque ninguém estava habituado
a trabalhar desta forma. Inicialmente, a administração pública
sentia-se muito segura porque, à partida, os maus da fita seriam

Que importância atribui a este Club Health?
AC – O Club Health é um movimento de um grupo de pessoas
interessadas nestas questões, que levam uma história de quase
20 anos. Saliento pela positiva a existência de distintas tendências
representadas. Temos desde a polícia à representação da administração pública, serviços consulares, profissionais de rua, indústria. Esta forma de expor os problemas, tendo em conta distintas
visões, é uma das riquezas do Club Health e motivo pelo qual,
desde há muito tempo, temos vindo a organizar este congresso de
dois em dois anos.
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em revista
¿Qué son las drogas? Técnicamente, son sustancias químicas que afectan el funcionamiento normal del cuerpo en general o del
cerebro. No todas las drogas son ilícitas. Por ejemplo, la cafeína (presente en el café y la Coca-Cola), la nicotina (de los cigarrillos)
y el alcohol son drogas técnicamente lícitas, si bien no se les suele llamar así. Los medicamentos, ya sea recetados por un médico
o adquiridos en farmacias, son drogas lícitas que ayudan a recuperarse de enfermedades, aunque también pueden ser objeto de
abuso. Las drogas ilícitas son tan perjudiciales que los países de todo el mundo han decidido fiscalizarlas. Se han promulgado varias leyes de alcance internacional, en forma de convenciones de las Naciones Unidas, en las que se señalan expresamente cuáles
son las drogas sometidas a fiscalización. Todas las drogas mencionadas en el presente folleto son ilícit- as. Eso significa que, en
general, es contrario a la ley poseerlas, consumirlas o venderlas en cualquier parte del mundo. Las drogas suelen tener varias denominaciones vulgares, y en este folleto se indican algunas de ellas. Sin embargo, no se trata de una lista exhaustiva, ya que las
sustancias pueden tener nombres distintos en diferentes países o ciudades. Además, esos nombres pueden cambiar con el tiempo.
Las denominaciones vulgares no constituyen indicio alguno de la potencia ni de la pureza de una droga. Todas las drogas ilícitas
tienen efectos físicos inmediatos, de los cuales se informa en el presente folleto. Sin embargo, tam- bién pueden afectar gravemente el desarrollo psicológico y emocional, en particular de los jóvenes. De hecho, pueden malograr un potencial que jamás se recupera, ya que esas sustancias pasan a ser un sustituto del desarrollo de mecanis- mos naturales de defensa. Si bien en el presente
folleto las drogas se examinan por sepa- rado, con frecuencia se consumen juntas. Esa mezcla puede tener efectos físicos o mentales graves e imprevisibles. Por último, las drogas obnubilan la capacidad de discernimien- to de quien las consume. Eso significa
que los usuarios suelen exponerse a más riesgos, por ejemplo, a tener relaciones sexu- ales sin protección, lo que puede dar lugar
al contagio de la hepatitis o el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Son muchas las razones por las que la gente usa
drogas ilícitas. Algunos lo hacen para librarse de sus problemas, otros porque están aburridos, por curiosidad, o porque simplemente quieren sentirse bien. También pueden ser presionados hacia el uso de drogas para “encajar” en un determinado grupo, o
pueden con- sumirlas como forma de rebelarse o de llamar la atención. Los usuarios de drogas proceden de ambientes de todo
tipo. Son hombres y mujeres, jóvenes y viejos, ricos y pobres, con trabajo o sin él, de la ciudad y del campo - no hay distinciones:
todos pueden ser afectados. Aunque ciertos efectos físicos de las drogas pueden parecer agradables, no duran mucho tiempo.
Luego muchas personas se deprimen y se ven aisladas, y empiezan a sentirse enfermas. Por otra parte, es común que las personas que toman drogas parezcan confundidas, tengan los ojos enrojecidos, transpiren abundantemente y no se preocupen de su aspecto. Y, por supuesto, está el peligro de la adicción.

¿Qué es? La cocaína es un polvo muy fino de color blanco o blancuzco que actúa como potente estimulante. Se extrae de
las hojas de la planta de coca. La que se obtiene en la calle puede estar diluida o “cortada” con otras sustancias para aumentar la cantidad. El crack es cocaína procesada y mezclada con amoníaco o bicarbonato de sodio (polvo de hornear) y
tiene el aspecto de pequeñas escamas o cristales.
¿Cómo se consume? Por lo general, la cocaína se inhala, se aspira por la nariz o se inyecta, y el crack se fuma.
¿Cuáles son sus efectos? La cocaína puede generar una sensación de exaltación y euforia. Además, suele desencadenar un
aumento temporal de la agudeza sensorial y la energía, así como la pérdida momentánea del apetito y el cansancio.
¿Cuáles son los riesgos del consumo de cocaína? A corto plazo produce pérdida de apetito, aceleración de la respiración,
aumento de la temperatura del cuerpo y aceleración del ritmo cardíaco. El usuario puede actuar de manera extraña, errática y
en ocasiones violenta. Las dosis excesivas de cocaína pueden causar convulsiones, ataques, derrame cerebral o insuficiencia
cardíaca. Su consumo prolongado acarrea diversos problemas de salud, algunos de los cuales dependen de la forma de consumirla. Si se inhala, afecta gravemente la mucosa nasal; si se fuma, puede causar problemas respiratorios; y su consumo por
inyección puede causar abscesos y enfermedades contagiosas. También puede plantear otros riesgos, independientemente de
la forma en que se consuma, entre ellos fuerte dependencia psíquica, desnutrición, pérdida de peso, desorientación, apatía y
un estado semejante a la psicosis paranoide.
Otros riesgos Mezclar la cocaína con alcohol es peligroso y aumenta enormemente el riesgo de muerte repentina.
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¿Qué es? El cannabis es una sustancia de color verdoso o amarronado parecida al tabaco que se obtiene desecando la sumidad
florida y las hojas de la planta de cannabis (cáñamo). La resina de cannabis o “hachís” es la secreción desecada, de color negro
o marrón, de la sumidad florida de la planta de cannabis, que se transforma en polvo o se comprime en forma de tabletas o tortas. El aceite de cannabis o “aceite de hachís” es un líquido que se extrae del material de la planta desecada o de la resina.
¿Cómo se consume? Por lo general, todas las formas de cannabis se fuman. La resina y el aceite de cannabis también pueden
comerse o beberse en una infusión.
¿Cuáles son sus efectos? El cannabis puede producir una sensación de bienestar y relajación, así como, en ocasiones, euforia.
Además, puede experimentarse una agudización de los sentidos de la vista, el olfato, el gusto y el oído.
¿Cuáles son los riesgos del consumo de cannabis? A corto plazo, aumenta el apetito y se acelera el pulso. También puede haber problemas para realizar tareas físicas e intelectuales, por ejemplo, conducir un automóvil y pensar en forma lógica. Si se consume en grandes dosis, puede agudizarse la percepción del sonido y el color, en tanto que el pensamiento se hace más lento y
confuso. Si la dosis es muy alta, sus efectos son semejantes a los de los alucinógenos, ya que puede provocar angustia, pánico
e incluso brotes psicóticos. El consumo sistemático puede generar dependencia psicológica, al punto de que se llega a perder
interés en todas las demás actividades, por ejemplo, en el trabajo y las relaciones personales. Estudios recientes realizados en el
Reino Unido demuestran que existe un vínculo entre el consumo de cannabis y el aumento de los casos de esquizofrenia.
Otros riesgos El humo del cannabis contiene un 50% más de alquitrán que los cigarrillos con alto contenido de esa sustancia, lo
que expone a los consumidores a un mayor riesgo de contraer cáncer de pulmón y otras enfermedades de las vías respiratorias.

El cannabis cambió a mi hermano
Mi hermano era amable, divertido, inteligente, considerado y solícito, ahora no lo reconozco, la culpa es de las drogas.
Quisiera que los jóvenes que usan drogas comprendieran que con ellas no sólo arruinan su propia vida, sino también la de todas
las personas a su alrededor, a las que es de suponer que aman. ¿Has pensado en esto alguna vez? ¿O las drogas te llenan de
un egoísmo tal que sólo puedes pensar en ti?
Mi hermano, que yo sepa, no usa drogas duras, pero es muy adicto al cannabis. Bueno, si crees que ésa es una de las drogas
más bien blandas, de veras te engañas.
En el caso de mi hermano, el cannabis ha cambiado su personalidad de tal modo que tengo la impresión de no conocer a la persona que vive en el dormitorio de al lado. No tiene ambiciones, no se ocupa de su higiene personal, y no tiene respeto por nada.
Las únicas personas que parecen importarle son sus ami- gos que también son drogadictos.
Mi mamá es sumamente buena y cariñosa, de lo que él suele abusar dando por sentado que ella siempre ha de resignarse y
haci- éndole sentir que no vale nada. Cuando sale todas las noches con sus amigos, mi mamá no cesa de preocuparse por él. Mi
hermano no tiene trabajo ni dinero, y sospecho que él y sus amigos roban cosas de nuestra casa.
Me pregunto si mi hermano pensaría que consumir drogas y portarse como lo hace es admirable si supiera, o le importaran, los
momentos de sufrimiento que le ha hecho pasar a mi mamá.
Tengo 21 años y nunca probé ninguna droga; ¿siento que me estoy perdiendo algo? ¡No lo creo!
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¿Qué es? El éxtasis es un estimulante psicoactivo que suele fabricarse en laboratorios ilegales. En realidad, el término “éxtasis”
ha evolucionado y ya no se aplica a una sola sustancia, sino a una variedad de sustancias con efectos análogos. Actualmente se
suele considerar “éxtasis” a toda tableta con logotipo, independientemente de su composición química. Si bien la droga suele circular en forma de tabletas, pastillas o píldoras, también puede venir en polvo o en cápsulas. La forma y el tamaño de las tabletas
pueden variar mucho.
¿Cómo se consume? Por lo general se ingiere, aunque también puede aspirarse o inyectarse.
¿Cuáles son sus efectos? El éxtasis puede aumentar la capacidad de empatía y producir una sensación de intimidad afectiva
con las personas que están alrededor. También aumenta la sociabilidad y la energía.
¿Cuáles son los riesgos del consumo de éxtasis? A corto plazo, puede inducir al organismo a hacer caso omiso de señales de
peligro como la deshidratación, el mareo y el agotamiento, y socavar su capacidad para regular la temperatura. Además, puede
dañar gravemente órganos como el hígado y los riñones. Algunas veces provoca convulsiones e insuficiencia cardíaca. Si se consume en grandes dosis, también causa inquietud, angustia y alucinaciones intensas. El consumo prolongado de éxtasis puede
dañar ciertas zonas del cerebro, lo que provoca grave depresión y pérdida de memoria.
Otros riesgos Las tabletas, pastillas o píldoras que se venden como “éxtasis” pueden contener otras sustancias potencialmente
peligrosas que pueden variar considerablemente en lo que respecta a su potencia y efectos.

¿Qué es? La metanfetamina forma parte del grupo de drogas llamado estimulantes de tipo anfetamínico (ETA). Se trata de una
droga sintética que suele fabricarse en laboratorios ilegales. Se vende en forma de polvo, tabletas o cristales que parecen astillas de vidrio.
¿Cómo se consume? Puede ingerirse, aspirarse o inhalarse, fumarse o inyectarse.
¿Cuáles son sus efectos? La metanfetamina desencadena una sensación de bienestar físico y mental y una oleada de euforia
y exaltación. El consumidor siente aumentar temporalmente la energía y suele considerar que mejora su rendimiento en labores
manuales o intelectuales. Por lo general, deja de sentir hambre y cansancio durante cierto tiempo.
¿Cuáles son los riesgos del consumo de metanfetamina? A corto plazo, puede provocar pérdida de apetito y respiración agitada.
Es posible que se acelere el pulso y aumente la presión sanguínea y la temperatura del cuerpo, lo que causa sudoración. Si se consume en grandes dosis, puede causar inquietud e irritabilidad y pueden sufrirse accesos de pánico. Las dosis excesivas de metanfetamina pueden dar lugar a convulsiones y ataques y a la muerte por insuficiencia respiratoria, infarto o insuficiencia cardíaca. El
consumo prolongado de metanfetamina puede provocar desnutrición, pérdida de peso y dependencia psicológica. Cuando los consumidores crónicos la suspenden, suele sobrevenir un período prolongado de sueño y luego depresión.
Otros riesgos En ocasiones el consumo de metanfetamina desencadena una conducta agresiva, violenta y extraña.
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¿Qué es? La heroína es una droga adictiva con propiedades analgésicas que se obtiene de la morfina, sustancia natural presente en la planta de amapola. La heroína pura es un polvo de color blanco. La que se vende en la calle suele ser de color blanco
amarronado porque está diluida o “cortada” con impurezas, lo que hace que cada dosis sea diferente.
¿Cómo se consume? Por lo general se inyecta, pero también puede fumarse, inhalarse o aspirarse por la nariz.
¿Cuáles son sus efectos? La heroína puede aliviar la tensión, la angustia y la depresión. Hace olvidar el malestar o dolor físico
o el sufrimiento emocional. Si se consume en grandes dosis puede provocar euforia.
¿Cuáles son los riesgos del consumo de heroína? A corto plazo, produce contracción de las pupilas, náuseas, vómitos, sopor,
pérdida de concentración y apatía. La heroína es muy adictiva y puede desencadenar dependencia física y psicológica rápidamente. Se corre el peligro de desarrollar tolerancia a la droga, lo que significa que constantemente se necesitan dosis mayores
para lograr el efecto deseado. El consumo prolongado de heroína tiene una diversidad de efectos graves en la salud. Entre otras
cosas, puede causar grave pérdida de peso, desnutrición y constipación. También puede ocasionar menstruación irregular, sedación y apatía crónica. La suspensión abrupta del consumo da lugar a un síndrome de abstinencia con síntomas que pueden ser
intensos, entre ellos, calambres, diarrea, temblores, accesos de pánico, rinorrea, escalofríos y sudoración.
Otros riesgos Se corre el riesgo de sobredosis, que puede dar lugar a un estado de coma y a la muerte por depresión respiratoria.

¿Qué es? La LSD es una droga semisintética obtenida del
ácido lisérgico, sustancia presente en un hongo que crece
en el centeno y otros cereales. La LSD, llamada comúnmente “ácido”, es uno de los alucinógenos más potentes. Se
suele vender en la calle en forma de pequeños cuadrados
de papel secante con gotas que lo contienen, pero también
en forma de tabletas o cápsulas u, ocasionalmente, en forma
líquida. Es una sustancia incolora e inodora de sabor ligeramente amargo.
¿Cómo se consume? Por lo general se ingiere.
¿Cuáles son sus efectos? El consumo de LSD desencadena marcados cambios en el pensamiento, el ánimo y los sentidos, además de sentimientos de empatía y sociabilidad.
Sin embargo, los efectos exactos varían según el estado
mental del consumidor y el entorno en que se encuentre.
¿Cuáles son los riesgos del consumo de LSD? A corto plazo, produce delirio y distorsión de la percepción. Altera la perspectiva geométrica y la noción del tiempo y agudiza la percepción de colores y sonidos y el sentido del tacto. Algunos consumidores se ven invadidos de pensamientos y sentimientos aterradores intensos como el miedo a perder el control de sí mismos, a la
locura y a la muerte, así como de sensaciones de desesperación. Los efectos físicos son leves, en comparación con los psicológicos y emocionales. Entre ellos cabe mencionar dilatación de las pupilas, aceleración del pulso y aumento de la presión sanguínea, pérdida de apetito, insomnio, boca reseca y temblores.
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PSOBLE da cidade de Lisboa não tem mãos a medir:

365 dias por ano a dignificar
a vida de 1200 cidadãos
A área metropolitana de Lisboa é constituída por zonas
urbanas e suburbanas que contêm características que
tanto intensificam a dimensão do fenómeno da toxicodependência como possibilitam a sua perpetuação,
dando origem a um elevado número de toxicodependentes. Muitos atingem estados de desorganização
pessoal e social que lhes retiram motivação e capacidades para procurarem tratamento, incorrendo em situações de toxicodependentes de rua, maioritariamente
dependentes de opiáceos.
Para intervir junto desta população existem dispositivos
de proximidade, entre os quais o Programa de Substituição Opiácea em Baixo Limiar de Exigência (PSOBLE)
da cidade de Lisboa, desenvolvido pela Associação
Ares do Pinhal e protocolado com o SICAD e a autarquia local.
Actualmente, este programa ambulatório intervém em
todo o concelho de Lisboa, servindo cerca de 1200 utentes e integrando valências como a administração de metadona ou terapêutica combinada, serviços médicos, de enfermagem e psicossociais, troca de seringas, apoio e
aconselhamento legal e administrativo e referenciação e
encaminhamento para outras estruturas sociais e sanitárias.
O PSOBLE elege como objectivo o acolhimento da população toxicodependente mais excluída, afirmando-se
como um programa de redução de riscos e minimização
de danos, com monitorização e investimento intensivo ao
nível da estabilização pessoal, dos cuidados de saúde e
do restabelecimento da cidadania e da dignidade social
dos seus utentes.
Dependências acompanhou a equipa de rua na sua intervenção no Lumiar, onde registou depoimentos do médico
Rodrigo Coutinho, e da coordenadora Elsa Belo.

Rodrigo Coutinho, médico
Rodrigo Coutinho (RC) – Este programa surgiu a partir da
intervenção no Casal Ventoso, em 1998. Na altura, procedia-se
à reinstalação das pessoas que habitavam casas muito degradadas e à reurbanização do espaço. O nosso trabalho consistia
em apoiar os toxicodependentes que, ali residiam em barracas,
abrigos temporários, em buracos ou no túnel ferroviário e outras situações degradantes, pessoas extremamente debilitadas
e doentes e a população flutuante que ia ao Casal Ventoso
comprar drogas. Só nesta população flutuante falamos de cerca de 7 mil pessoas diariamente a frequentar o local… Os que
permaneciam na encosta do Casal Ventoso em condições extremamente precárias eram cerca de 300, das quais, 60 por
cento eram VIH positivas e 14 por cento tinham tuberculose.
Depois de começarmos a desenvolver este trabalho, rastreando a população, chegámos a estes indicadores preocupantes.
Foi então constituída uma estrutura no Casal Ventoso onde fazíamos o acolhimento, prestávamos cuidados médicos, sociais,
etc., iniciando igualmente a administração de metadona. Com
isto, conseguimos que a população se mantivesse em contacto
connosco, verificando-se uma enorme adesão, o que permitiu
que desenvolvêssemos ali um bom trabalho. Depois de estabilizada a situação naquele território, fomos alargando a experiência deste trabalho de proximidade a outros territórios. Actualmente, cobrimos toda a Lisboa.
Com que recursos conseguem assegurar a cobertura de
um território tão vasto como o concelho de Lisboa?
RC – Fazemos este trabalho com recurso a uma equipa
técnica, duas unidades móveis que incluem a administração de
metadona e outra unidade móvel consultória, onde fazemos
apoio médico e psicossocial. As pessoas entram, é feita toda a
história psicossocial da pessoa, são rastreadas para as doen-

ças infecciosas e aplicamos ainda terapêutica combinada. É
um programa que não pára. Tem 1300 pessoas por dia, com tomas de metadona! Cobrimos o eixo oriental, com paragens de
uma hora e meia de manhã e de tarde em zonas como Santa
Apolónia, no Bairro da Bela Vista e no Lumiar, adjacente a um
bairro extremamente problemático, o da Cruz Vermelha, actualmente o principal foco de tráfico em Lisboa. No eixo ocidental,
temos paragens na Avenida de Ceuta e na Praça de Espanha.
365 dias por ano!
Como descreveria o perfil típico do vosso utente?
RC – São essencialmente heroinómanos, o que não invalida
que acolhamos outros, como cocainómanos, que recorrem ao
nosso serviço nomeadamente para fazerem troca de seringas ou
para outros tipos de ajuda. No que concerne à administração de
metadona, é presença constante o consumo de heroína e de álcool, também muito frequente, tal como as benzodiazepinas injectadas.
RC – Esta é uma intervenção em que a articulação se revela
fundamental. Nós articulamos com todos os serviços de saúde e
sociais da rede, que também contactam connosco. Muitos utentes
entram através dos hospitais…
Considera esta resposta de baixo limiar?
RC – É baixo limiar. O principal objectivo desta resposta não
se prende com os consumos mas sim com as consequências. Redução de riscos e minimização de danos pura e dura! Obviamente, baixo limiar não significa baixa metadona…
Para um utente ser admitido no programa tem que fazer
obrigatoriamente rastreios ou poderá iniciá-lo sem os realizar?
RC – A pessoa entra sem rastreios e pode começar logo com
metadona. Se houver dúvidas, administramos uma dose chamada
de cortesia ou segurança. Mas mal a pessoa contacta connosco é
imediatamente admitida no programa. Depois, existe um técnico
responsável ou de referência desse utente que acompanha, constata o que já foi feito e vai perspectivando o que poderá ser feito
no âmbito social e da saúde. Este é um programa muito focado na
saúde dos utentes, na saúde pública e na dignidade social mínima. Claro que existem utentes muito renitentes me fazer os rastreios ou as análises de sangue mas ninguém é expulso.
Insiste que se está a assistir actualmente a um recrudescimentos dos consumos por via injectável. Atribui esse
facto à deterioração da situação económica dos utentes
e à crise em si?
RC – Exactamente! E algumas das recaídas que vamos constatando também têm a ver com isso. São pessoas que até conseguiram em determinada altura recuperar mas que, apesar de tudo,
possuem qualificações baixas e, por isso, são as primeiras a sofrer com a crise. Muitas pessoas voltaram ao programa porque
perderam o emprego.
Presumo que esses indicadores sugiram um reforço do
investimento em programas de redução de danos…
RC – Não tenho a menor dúvida! Cerca de 30 por cento da
nossa população é dos arredores de Lisboa… Também por isso

O nosso trabalho consistia
em apoiar os toxicodependentes
que, ali residiam em barracas,
abrigos temporários, em buracos
ou no túnel ferroviário e outras
situações degradantes, pessoas
extremamente debilitadas
e doentes e a população
flutuante que ia ao Casal Ventoso
comprar drogas

seleccionamos locais de paragem junto a bairros problemáticos e
a estações intermodais de meios de transporte. Temos utentes de
Sintra, de Cascais, da margem sul…
Fará falta a Lisboa a criação de respostas como as salas
de consumo assistido?
RC – Sim, claro que faz, nomeadamente neste território em
que nos encontramos, o Lumiar. Poderia ser uma estrutura muito
útil, em que fosse desenvolvido um trabalho de sensibilização e de
apoio médico, de enfermagem e psicossocial e que, a par, tivesse
um espaço destinado ao consumo em condições assépticas. O
ideal seria uma solução integrada.
O Dr. Rodrigo Coutinho iniciou actividade nesta área
numa altura em que de um lado havia a saúde pública e
do outro as forças de segurança… As coisas são hoje
diferentes?
RC – São completamente diferentes. A polícia, quer a municipal, quer a de segurança pública, ajuda-nos e tem-se revelado
como um verdadeiro parceiro.
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Colocaria a autarquia ao mesmo nível ou mais afastada?
RC – Confesso que houve um período marcado por um certo
afastamento mas, actualmente, é um parceiro muito interessado e
interveniente. Aliás, contribui com 20 por cento de financiamento
do orçamento do programa. Finalmente e a bom tempo, conseguiu perceber a importância deste serviço para o município e para
a população.
De Norte a Sul do país ecoam reclamações acerca da demissão de responsabilidades por parte da Segurança Social. Ora, em Lisboa, território em que a Segurança Social
delegou a grande maioria das atribuições à Santa Casa da
Misericórdia, como se encontra esse apoio?
RC – Nós fizemos o processo de forma inversa: integrámos
o NPISA, beneficiando da estreita articulação com a Santa
Casa da Misericórdia, como disse e bem, o serviço social de
Lisboa, o que permitirá uma muito maior flexibilização e agilização de processos. O que sucede é a existência de uma linguagem e olhar diferente entre nós e os serviços sociais. Enquanto
nós consideramos que, apesar de a pessoa estar a consumir,
mantém o direito a uma habitação condigna, o serviço social
entende que, se está a consumir, não tem direito a nada. É necessário trabalhar na diluição destas diferenças de perspectivas em relação a este tipo de população, estreitando relações
entre as instituições de maneira a promover uma compreensibilidade dos casos que permita uma maior fluência das respostas.

Elsa Belo, Coordenadora do Gabinete de Apoio
Fixo Ocidental e da Unidade Móvel II
O que significa para si, enquanto técnica, um caso de sucesso nesta intervenção?
Elsa Belo (EB) – Um caso de sucesso pode ser representado
por aquela pessoa que vem ter connosco, extremamente desorganizada, com consumos injectáveis, sem-abrigo, sem relação familiar ou
institucional estabelecida e nós conseguimos tocar nessa mesma
pessoa, incutindo-lhe alguma responsabilidade sobre o consumo que
faz. Muitas vezes, passa por fazer com que deixe o consumo injectado para passar a fumado, o que já representa para nós um sucesso
ou, mesmo que continue a fazê-lo injectado, que tenha a preocupação de trocar o seu material e a consciência de que não deve partilhar. Quando conseguimos que a pessoa entenda que, mesmo dentro da desorganização, consegue ter alguns cuidados e se deixa cuidar, isso é um dado de sucesso. Quando acede a que lhe seja retirado sangue para análise para conhecer a sua situação de saúde,
quando acede a fazer um raio x quando lhe é solicitado, quando se
deixa envolver pelo contacto técnico que aqui temos diariamente e a
partir daí se cuida, toma o seu banho, procura estruturas de integração, se deixa cuidar pelo nosso médico… tudo isto são pequenos indicadores de sucesso. Em suma, sucesso é fidelização do utente. A
partir do momento em que mantém o contacto, tudo é possível…
Porque este projecto não é exclusivamente sanitário, que
importância assume para vocês, equipa técnica, o trabalho de incremento da auto-estima destes utentes?
EB – Tem a maior importância. Por vezes, em tom de brincadeira, referimos que este é um programa de reciclagem porque

trabalhamos o que está mais deteriorado e obtemos resultados
muito bons. E isso vê-se, até fisicamente.
Como consegue um técnico de uma equipa que intervém
diariamente sobre 1200 utentes por dia, o que representa
150 por técnico de referência, conhecer as particularidades de cada um desses utentes que serve?
EB – Não sendo fácil, não é certamente impossível. Não podemos esquecer que a pessoa vem cá todos os dias e, se hoje
não vejo os 150, pelo menos 20 verei, amanhã verei certamente
mais e assim sucessivamente… Depois de um acolhimento, o primeiro contacto, em que se conhece melhor a pessoa e esta começa a perceber as vantagens que a envolvência do programa lhe
proporciona, essa relação vai estreitando e vamos conhecendo as
particularidades da pessoa. E dá para conhecer bem porque o
contacto é diário.

Um caso de sucesso pode
ser representado por aquela
pessoa que vem ter connosco,
extremamente desorganizada, com
consumos injectáveis,
sem-abrigo, sem relação familiar
ou institucional estabelecida e
nós conseguimos tocar nessa
mesma pessoa, incutindo-lhe
alguma responsabilidade sobre o
consumo que faz.
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Enfermeiros em missão nas praias do norte

Ação de sensibilização lembrou cuidados a ter com o sol e o calor
No passado sábado, dia 18 de julho, a tarde das praias da Barragem do Azibo, em Macedo de Cavaleiros (Bragança), da Arda, em Afife (Viana
do Castelo) e de Salgueiros, em Vila Nova de Gaia (Porto), receberam a Secção Regional do Norte (SRN) da Ordem dos Enfermeiros (OE) para um
conjunto de ações de prevenção contra os excessos da exposição solar no Verão. Uma equipa composta por Enfermeiros, auxiliados por voluntários da Liga Portuguesa Contra o Cancro, lembraram os principais cuidados e esclareceram dúvidas. Nos três distritos foi usado um dermatoscópio
para o diagnóstico precoce das alterações da pigmentação da pele.
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10ª Reunião Nacional de Co-Infecção VIH/Hepatites:

Co-infecção VIH/Hepatites:
do domínio científico ao social
O GEPCOI - grupo de estudos português da co-infecção organizou, nos dias 19 e 20 de Junho, a 10ª Reunião Nacional de Co
-Infecção VIH/Hepatites. O evento, que coincidiu com a realização do 4ª Curso GEPCOI, decorreu em Gaia, beneficiando do
apoio científico da Associação Portuguesa para o Estudo Clínico da Sida, da Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado e da Sociedade Portuguesa de Doenças Infecciosas e Microbiologia Clínica. Novidades no âmbito da co-infecção VIH e
hepatites víricas por vírus B ou C, actualidades no tratamento
da co-infecção VIH/VHC, guidelines de tratamento, impactos
sociais e o paralelismo com a vida real foram alguns dos temas
abordados num evento em que Dependências esteve presente, entrevistando Cristina Valente Presidente do GEPCOI.
Que avaliação faz do contexto da co-infecção em Portugal?
Cristina Valente (CV) – Estamos actualmente a começar a tratar os
doentes com hepatite C, inclusive os infectados por VIH. Recentemente,
realizei um inquérito anónimo que me permitiu concluir que são raros os
hospitais que, por questões logísticas e burocráticas, ainda não começaram a tratar. Mas a resposta global tem sido muito boa. Todos os centros
que tratam os doentes VIH co-infectados, estão a tratá-los, encontrandose já alguns deles, seguramente, a terminar o tratamento.
O que existe de novo após estes últimos dez anos de estudo?
CV – Existem novos fármacos de acção directa contra o vírus,
que integram esquemas sem utilização do Interferon, fármaco que
em conjunto com a Ribavirina, constituía até há pouco tempo, a terapêutica standard da hepatite C. Os nossos doentes VIH têm sido
muito martirizados com muitas terapêuticas, preferindo naturalmente
fazer medicamentos para a Hepatite C que não contenham injecções. Estes fármacos dados por via oral, muitos dos quais apenas
através de um único comprimido diário, com muito menos interacções com os fármacos que tomam, associado ao facto da previsão
de cura, num curto espaço, que varia de três a seis meses, é uma notícia fabulosa quer para os doentes quer para nós.
E resolvem todos os problemas relacionados com a co-infecção?
CV – Se o doente já for cirrótico, seja co-infectado por vírus B ou
C, deve continuar a ser vigiado, mesmo com a erradicação deste último. Resolvemos o vírus mas, se o doente já tiver uma cirrose, pode
ter ainda risco de desenvolver cancro hepático. Todos os outros indivíduos que não tenham uma doença hepática avançada, provocada
pelo VHC, à data do tratamento, têm grandes hipóteses de cura e
nesse caso, resta a preocupação associada ao VIH, e a todos os aspectos com ele relacionado. No que diz respeito à co-infecção pelo
VHB, estes doentes estão, na sua maioria, controlados com vírus indetectável. Estes últimos terão de continuar sempre em vigilância e a
terapêutica para a hepatite B nunca deve ser suspensa. Portanto,
esse nicho de doentes, com doença mais avançada, não está ainda
completamente resolvido.

Será o VHC uma doença silenciosa ou silenciada?
CV – O VHC é uma doença silenciosa e, provavelmente, também
um pouco silenciada… É silenciosa porque, maioritariamente, as pessoas não referem qualquer sintoma. Têm cansaço mas atribuem-no a
outras causas. Silenciada porque, durante muitos anos, sobretudo
quando começámos a tratar os doentes infectados por VIH, a sobrevida
era tão baixa, que dávamos uma ênfase muito grande à infecção VIH,
ficando o vírus C em segunda linha. Portanto, quer o doente, pouco
consciente da importância do VHC, até porque não dava sintomas, quer
o médico tratador, para quem a prioridade não era aquele vírus, levaram
a que durante muito tempo, a hepatite C estivesse esquecida.
Existe alguma noção do número de doentes existentes em Portugal?
CV – Não sabemos exactamente quantos doentes temos, embora
possa estimar que sendo a prevalência da hepatite C nos doentes infectados por VIH, cerca de 30%, poder-se-á admitir haver uma população
de 6 a 8 mil doentes co-infectados que tiveram contacto com o VHC. No
entanto a terapêutica que antes utilizámos, apesar dos efeitos adversos
que causava e das baixas taxas de sucesso, conseguiu seguramente
tratar 40-50%, restando os outros com o vírus em actividade. É pena
não ter sido feita já há muito tempo uma avaliação epidemiológica no
país. Enquanto a maioria dos co-infectados VIH/VHC, continuem em
consulta porque necessitam da terapêutica anti-retroviral, os mono-infectados pelo VHC estão a reaparecer nas nossas consultas, visto saberem agora que há algo para lhe oferecermos. Até aqui muitos doentes
não foram tratados porque tinham contraindicações à terapêutica com
Interferon. Actualmente, com toda esta informação veiculada pela comunidade científica e pela própria comunicação social, aparecem-nos todos os dias doentes, alguns dos quais de regresso a consultas que haviam abandonado há anos, por vontade própria ou por alerta dos médicos de família.
Já está prevista a realização da 11ª reunião do Grupo… O que surgirá de novo?
CV – Vão surgir muitas novidades, sobretudo provenientes da nossa experiência e de novos fármacos, alguns em co-formulações. Temos
actualmente fármacos muito potentes, outros a caminho; estamos a começar e estou convencida de que, no próximo ano, teremos um enorme
sucesso em termos de partilha de experiências e, aí, poderemos finalmente perceber se a Hepatite C estará resolvida.
Cristina Valente

o homem tinha que ganhar o salário que trazia para casa e a mulher
era a cuidadora. Que feliz sou, que pude fazer a minha vida profissional, pude ganhar o meu ordenado fazendo de cuidadora a mais pessoas que não só as do meu agregado familiar.
Cuida da vida e trata da morte é outra passagem da obra…
ACR – Acredito que a vida é uma passagem e que a nossa morte
vai ser muito idêntica à nossa vivência. Quando trato alguém a pensar
que um dia irá morrer mas que existe uma diferença entre morrer com
medo e angústia ou sereno, acredito que isto se interliga muito. Para
mim, a morte é o tudo ou o nada. Depende de como a sinto. Para
mim, ainda é o tudo. É o culminar de algo, uma passagem para uma
paz diferente que, se eu preparar em vida, será mais fácil.

Ana Campos Reis
Recentemente, publicou uma obra literária que traduz uma
história de vida… Trata-se de história de vida ou das várias
da Ana Campos Reis?
Ana Campos Reis (ACR) – A Vida na Sua Simplicidade é, de alguma forma, uma estrutura complexa, em que estamos constantemente a desatar nós e a fazer laços do que se interliga. Ainda não publiquei as histórias de vida da população que tratei. Tenho mais de 20
histórias que me foram oferecidas pelos próprios, que constituirão objecto da minha investigação, a publicar. Aqui, quis confrontar a Ana
pessoa, a Ana profissional, a Ana que se quer meter pela investigação
e a Ana que quis essencialmente perceber, com a maior das simplicidades, que efeito teve a presença deles na minha vida, como fizeram
mudar o rumo da minha actividade profissional e até do meu sentir.
Isto estuda-se, nalguns manuais. No início, quando estive na primeira
aula da relação de ajuda, não pensei havia esse viver tão intensamente neste sentido: conhecer-me e ajudar os outros a darem o seu passo. Ninguém ensina nada a ninguém. Cada um de nós tira da vida
aquilo que consegue. E se houve tanta mudança na minha vida foi
exactamente porque fui atrás das necessidades das pessoas que me
abordavam e com elas quis construir outras formas de estar. E ao fazê-lo para a população que servi reconstruí o meu próprio interior,
dando-lhe outro sentido. Embora, no meu tempo de formação em enfermagem, já se falasse muito nesse sentido de deixar tudo à porta…
entrávamos, vestíamos a bata e éramos outra pessoa. Hoje, direi que
ninguém muda outra pessoa apenas com uma entrada num portão.
Sou assim e seria diferente se a minha vivência pessoal fosse outra.
O indivíduo é um todo e, se der atenção a um ser humano, fá-lo-ei em
todas as suas dimensões, seja qual for o grau de parentesco ou a relação que tem comigo.
Pelo que se percebe na narrativa, a opção pela enfermagem
deve-se às pessoas? Serão estas a sua causa principal
ACR – Sim… Aliás, não me lembro efectivamente de ter escolhido enfermagem. Lembro-me que as circunstâncias da minha vida me
levaram a desenvolver competências na área da relação humana. Era
tão menina quando dei a primeira injecção, era tão menina quando levei o primeiro prato de açorda à cama de um doente… As circunstâncias da minha vida e a minha vivência desde pequena ditaram uma
relação de cuidadora com os outros. Ainda era cuidada e já estava a
fazer o trajecto de cuidar de alguém. No fundo, trata-se de um papel
ancestral que cabia às mulheres em sociedades mais antigas, em que

Sei que tem um carinho muito especial pelos seus “meninos”, utentes portadores de VIH e Sida que serve… Em que
ponto situaria hoje esta problemática em Portugal?
ACR – O problema da Sida é o mesmo da tuberculose há muitos
anos, é o mesmo problema que afectará a saúde mental no futuro, é o
problema do fim de linha para alguém quando parece que tudo falhou
e, agora, mais esta tragédia… Há 30 anos foi essa patologia… Provavelmente, irá deixar de assustar tanto e outra virá… Não tive coragem,
confesso, porque ainda era muito nova, de ter experimentado trabalhar com doentes com cancro; também não me dediquei à saúde
mental quando tirei o curso mas, depois, pela síndrome da imunodeficiência humana, acabei por contactar com pessoas com todas essas
patologias e o que senti nelas foi uma solidão, um sofrimento para o
qual não estaria habituada nem desperta e a necessidade de desenvolvermos em conjunto esta criatividade para retomar a vida, fazendo
com que aquele não fosse o maior problema. Provavelmente, o maior
problema será, no futuro, a doença mental e não vi, em mais de 40
anos de serviço, serem criadas estruturas para a saúde mental. Há
dois anos assisti a um maior investimento no atendimento dos sem
-abrigo mas, se não criarem respostas, ficaremos com o problema
dos sem-abrigo como uma porta giratória. Entram, sem, voltam a entrar… Ou se criam respostas para uma nova vivência ou a situação
fica redonda…
Sente, ao fim de todos estes anos, algum sentimento de cansaço, frustração ou revolta?
ACR – Estou triste… Tenho semanas em que o dia se revela pouco para tantos sentimentos… Estou muito serena porque sei que fiz
tudo para ajudar a mudar algumas situações; estou triste por verificar
que alguns estão a fazer um trajecto como se a vida começasse agora. Vamos ver no que dará esta tendência que existiu de cortar sempre com o passado e construir o futuro do nada… Veremos se não seria melhor pensar no que já existe, completando e melhorando. Também não sei se esta forma de pensar é fruto dos anos que por cá passei mas é verdade que tinha alguma pressa e ansiedade de ver
algumas coisas resolvidas e, cada vez que alguém chega a algum
cargo, começa tudo do início. Naturalmente, isso pode originar algum
cansaço e frustração a quem já está em funções há muito tempo. Mas
ainda não estou nessa… Estou nalguma tristeza por ver tantos recursos desperdiçados e tantas desigualdades.
Qual será o futuro da Ana Campos Reis?
ACR – Irei viver cada momento que me chegue com a mesma intensidade que vivi até aqui. E veremos o que teremos para dizer daqui
a dois anos…
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Semana Digestiva 2015:

O estado da arte em
Gastrenterologia
A Semana Digestiva 2015 realizou-se no Centro de Congresso da Alfândega do Porto entre 10 e 13 de Junho de
2015. À imagem do que tem vindo a suceder nos anos anteriores, este foi o principal evento científico do ano para
toda a comunidade gastrenterológica nacional. A comissão organizadora organizou um programa atractivo,
abrangente, actual e com pontos de originalidade, indo
de encontro às diferentes áreas de interesse que integram
a vasta especialidade que é a Gastrenterologia. Desta forma, os protagonistas nacionais e muitos estrangeiros foram chamados e tiveram o seu lugar de destaque. Simultaneamente, este evento constituiu-se como um momento
privilegiado de actualização e debate, ao mesmo tempo
que se continuou a revelar como uma ocasião única a nível nacional, de apresentação de trabalhos, experiências
clínicas ou resultados de investigação. O número recorde
de comunicações submetidas para apresentação, superior a 540, bem como a sua qualidade, atestou o valor dos
centros de gastrenterologia portugueses e da qualidade
científica desta Semana Digestiva/2015… Dependências
marcou presença no evento e entrevistou o Dr. Fernando
Ramalho.
Destacaria algum tema em particular neste encontro que
reúne hepatologistas?
Fernando Ramalho (FR) – Diria que é um encontro muito
mais geral do que acaba de dizer… É um encontro em que predomina a gastrenterologia. E é preciso, de uma vez por todas, definirmos gastrenterologia e hepatologia, duas áreas do conhecimento completamente independentes e, neste evento, o que predomina é a gastrenterologia, em mais de 90 por cento dos casos… Houve algumas sessões em que se falou de algumas áreas
da hepatologia, eu tive a oportunidade de intervir com um tema

muito actual, em relação ao qual espero que os médicos comecem a perceber a importância, a Vitamina D nas doenças hepáticas e nas doenças inflamatórias do intestino. Isso foi, no meu entender, o mais importante do que aqui se discutiu em termos hepatológicos. Tudo o resto, prendeu-se com gastrenterologia.
Qual é a relação do álcool com a hepatologia?
FR – É uma relação nitidamente com o fígado e com as doenças
do fígado. No domínio da gastrenterologia resume-se ao pâncreas,
que não deixa de ser uma valência muito importante, a do álcool e as
pancreatites agudas e crónicas. Mas, apesar de tudo, a principal causa de doença hepática em Portugal continua a ser o álcool.
Já terá condições para fazer uma avaliação do novo tratamento farmacológico para o VHC?
FR – Se falarmos meramente sobre a natureza dos resultados, são excepcionais. Temos doentes que, ao fim de 15 dias, não
têm vírus! E temos doentes com uma percentagem de cura que,
presumo, irá ultrapassar nitidamente os 95 por cento. Continuamos, no entanto, com um problema enorme relacionado com os
atrasos nas terapêuticas. Há um mês e meio que eu e outros colegas estamos à espera de autorização, o que me dizem é que o
grande volume que o Hospital Santa Maria obriga a ir ao Tribunal
de Contas e essa circunstância irá atrasar as notas de encomenda. Agora, é certo que não iremos tratar o número de doentes que
deveríamos porque existem muitos escondidos. Já apresentei
uma proposta que apontava para a obrigatoriedade de realização
do teste para determinadas populações, espero que o país, o Governo e a Direcção Geral da Saúde compreendam isso e não se
trate uma minoria de doentes com Hepatite C. Existem muitos
mais doentes para tratar que ainda estão escondidos e é preciso
trazê-los para a ribalta. Tem a ver com ex-militares, tem a ver com
um milhão de retornados e outros tipos de populações… É evidente que temos que adoptar outro tipo de política. Por isso, mesmo,
numa reunião internacional que farei em Lisboa, a 3 e 4 de Julho,
com seis especialistas de grande renome europeu em que se falará sobre as novas terapêuticas em Hepatite C, haverá uma mesa
redonda com deputados do PS, do PSD e um representante do
Comissário Europeu da Saúde em que discutiremos uma política
europeia para o tratamento da Hepatite C. É a única forma que
dispomos para descermos drasticamente o preço dos fármacos.
Se tratarmos 100 mil doentes, os laboratórios descerão o preço do
medicamento para menos de 100 euros! Por isso quero discutir e
pretendo que os países da UE se juntem porque temos 4,9 milhões de doentes infectados. Temos que pensar no peso que estas doenças representam para a sociedade se não forem tratadas
de uma forma eficaz. E a adopção de uma política europeia afigura-se como a única forma de tratarmos mais doentes a preços
muito mais baixos.

Campanha para
intervenção em festas
e festivais de Verão
Na sequência da entrada em vigor da
nova Lei do Álcool, Decreto-Lei n.o
106/2015 de 16 de junho, que introduz alterações, nomeadamente na redução do
consumo, venda e cedência de álcool a
menores, considerou-se de extrema importância passar esta mensagem aos jovens de uma forma clara objetiva e apelati-

va. Assim, o Serviço de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e Dependências
(SICAD) produziu uma campanha para intervenção em festas e festivais de verão,
um dos contextos privilegiados pelos jovens no verão.
O ponto de partida desta campanha foi
a elaboração de um vídeo, para ser disse-

minado nas redes sociais, com mensagens, que prendessem a atenção dos jovens. São dicas para melhorar a qualidade
da estadia/permanência num festival e/ou
festas e para informar sobre a alteração à
Lei do Álcool na perspetiva do jovem/consumidor, assim apostámos em 3 grandes
linhas:
1) A lei proíbe o consumo de álcool a
menores de 18 anos;
2) A lei aplica-se a todas as bebidas alcoólicas;
3) Qualquer pessoa que dê álcool a
menores de 18 anos pode ser penalizada.
Esta campanha encerra com uma direcionada para o consumo de drogas e álcool informando:
1) Não faças misturas!
2) Cuidado com novas experiências!
3) Não conduzas sob o efeito de drogas ou álcool, nem mesmo no período de ressaca!
Toda a mensagem tem um enquadramento Nós Informamos – responsabilidade do SICAD - Tu Decides – responsabilização pessoal.

O Lema desta campanha é:
PARA QUE RECORDES O VERÃO, NÃO TENHAS UM APAGÃO!

Links de acesso ao vídeo:
• Página de Facebook do SICAD:
https://www.facebook.com/SICADPortugal
• Canal de Youtube do SICAD: https://youtu.be/8SdhFwifKL8
• Site SICAD: http://www.sicad.
pt/PT/Paginas/Campanha-SICAD.
aspx
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Entrevista com Frederico Falcão, presidente do IVV:

“O consumo abusivo de álcool
não interessa a ninguém”
Os problemas ligados ao consumo abusivo do álcool têm
sido alvo de amplos debates que tentam envolver a sociedade civil para os riscos com as quantidades de álcool
consumidas e para os efeitos prejudiciais para a saúde.
Os malefícios relacionados com o álcool resultantes do
consumo abusivo são uma séria preocupação. O consumo excessivo é perigoso e uma das principais causas de
morte prematura e doenças evitáveis.
Dependências, quis ouvir Frederico Falcão, presidente do
Instituto da Vinha e do Vinho:

esse nível e, no entanto, no que concerne ao consumo abusivo de
álcool, estamos nos limites mínimos, sendo dos países onde se
verifica menos incidência desse indicador. Em suma, o álcool revela-se aqui de uma forma cultural, assumida por todos. Claro que
é preocupante que algumas faixas etárias consumam álcool de
uma forma errada, que não o façam de forma associada ao prazer
e à gastronomia mas antes com a finalidade de, rapidamente, atingirem estados de embriaguez. Esse tipo de consumo abusivo tem
que ser combatido e tal deve ser feito colocando as coisas às claras e educando para um consumo responsável.
O que visa em concreto a mensagem do consumo com
moderação?
FF – Essa mensagem traduz uma preocupação institucional
do sector vitivinícola, que investiu mais de dois milhões de euros
ao longo dos últimos anos em campanhas de consumo com moderação. Essa estratégia assenta em veículos como slogans televisivos, spots de rádio, publicidade na imprensa, acções nas escolas e universidades, acções concertadas com a GNR nas estradas, chamando à atenção para o consumo responsável… É, portanto, uma preocupação do sector porque sabemos que o
consumo abusivo de álcool, sendo lesivo para a sociedade, não
interessa a ninguém, nós assumimos essa preocupação social e,
nesse sentido temos investido consideravelmente.

Recentemente, teve eco mais um caso de produção de álcool ilegal que originou sequelas nefastas para cidadãos
africanos… O que originará este tipo de práticas?
Frederico Falcão (FF) – Muitos países têm políticas proibicionistas em relação ao álcool, seja por factores culturais, religiosos
ou históricos, o que pode originar a produção ilegal de álcool. Não
raras vezes, estas bebidas incluem compostos perigosos para a
saúde. Obviamente, isto origina muitas vezes sérias lesões e até
mortes. Neste sentido, Portugal e a Europa não adoptam essas
teorias proibicionistas, havendo uma maior preocupação com a
educação para o consumo moderado do álcool, que deve ser falado de uma forma aberta, devidamente regulado e controlado de
forma a evitar que surja este tipo de comércio ilegal de produtos
extremamente lesivos para a saúde.

Mas, pelo que tem afirmado, têm-se verificado algumas
barreiras, nomeadamente no que concerne à rejeição da
passagem dessa mensagem nos canais de televisão…
FF – Sim, existe a ideia de que, quando se pretende passar a
mensagem de apelo a um consumo moderado, a ideia é publicitar o
consumo de bebidas alcoólicas. E, de acordo com a legislação portuguesa, tem que passar a altas horas da madrugada, em horários incompatíveis com os hábitos dos targets que pretendemos atingir. Defendo que, para este tipo de mensagens, as coisas têm que estar
mais claras, abertas e frontais e isso implica a adopção de horários
Premium porque nós temos que chegar às pessoas, sensibilizando
-as e educando-as para consumir de uma forma responsável. As pessoas têm que perceber, de uma vez por todas, que isto nada tem que
ver com publicidade a produtos específicos com álcool.

Sabendo-se que o álcool faz parte da nossa cultura e tradição, em que medida seria pertinente, mais do que abordar
e intervir sobre os comportamentos de consumos, alterar
a abordagem actual?
FF – O álcool, mais concretamente o vinho, faz parte da nossa
cultura, religião, história e da nossa dieta mediterrânica. Em Portugal, temos um dos mais altos consumos per capita de vinho do
mundo, estando situados no terceiro lugar dessa tabela, temos
igualmente um significativo consumo de álcool, sendo o 10º país a

Em que medida deverão essas mensagens começar a ser
transmitidas em idades, mais precoces nomeadamente
nas escolas?
FF – Tal como referi, no sector do vinho elegemos essa preocupação e temos associações do sector que, com recurso a esta verba
que estamos a disponibilizar, fazem campanhas nas escolas e universidades do país para ensinarem a consumir vinho de uma forma
moderada. Isso significa consumir pouca quantidade, essencialmente à refeição mas nunca de forma abusiva. Falamos de duas a três

Muitos países europeus separam o vinho e a cerveja das outras
bebidas alcoólicas no que concerne à idade de consumo, tal como
Portugal fazia… agora, passámos para os 18 anos… creio que o
grande problema é estarmos constantemente a alterar legislações, tornando-as cada vez mais restritivas em vez de desenvolver campanhas e informar e educar os consumidores de forma
clara e aberta. Os 18 anos não é algo que nos preocupe mas antes um caminho legislativo que, a ser seguido, que não irá resolver
o problema. Aliás, se alguém tem tido um comportamento responsável é o sector dos vinhos, que tem investido neste tipo de campanhas, revelando consciência social.

bebidas por dia, preferencialmente inseridas nas refeições, socializando e adoptando um hábito cultural mais saudável ao invés de
consumirem abusivamente bebidas alcoólicas com o único propósito
de atingirem rapidamente estados de embriaguez.
Que análise faz das recentes alterações traduzidas na
nova lei do álcool, nomeadamente no que respeita à extensão da proibição da venda e consumo de vinho a menores de 18 anos?
FF – Logo como base, tivemos um decreto-lei recente a regulamentar o consumo de bebidas alcoólicas e, no nosso entender,
não fez muito sentido estar já a mudar esse decreto-lei quando o
mesmo tinha ainda dois anos… Não nos parece adequado andar
a alterar legislações, seja sobre que matérias for, de dois em dois
anos. Como segunda premissa, diria que os estudos realizados
sobre o anterior decreto-lei demonstraram essencialmente que a
falha residiu na falta de informação e fiscalização. Os consumidores não sabiam sequer que existia um novo decreto-lei, havia pouca fiscalização e a legislação não foi percebida por parte dos consumidores. O nosso foco é sempre informar os consumidores sobre a forma ponderada e moderada de consumir bebidas alcoólicas, nomeadamente vinho. Não é criando condições cada vez
mais restritivas e expressas na forma de decreto-lei que vamos
chegar com eficácia às camadas que bebem de forma abusiva.
Creio que o caminho passa pela oferta de informação e educação.

O preâmbulo do decreto refere a evidência científica como
a justificação desta alteração. Concorda?
FF – Não. Eu li os estudos e aquele que o próprio SICAD elaborou e não corroboramos que os estudos concluem nesse sentido. É um assunto sensível, não somos totalmente contra algumas
conclusões, somos contra, isso sim, os caminhos encontrados.
Não é diabolizando os sectores que produzem bebidas alcoólicas
nem quem as vende que se resolve o que é verdadeiramente problemático, nem os estudos apontam nesse sentido.
Por falar em evidência científica, no âmbito da saúde e do
próprio Fórum Nacional Álcool e Saúde, consideraram-se
três dogmas: grávidas, menores de 18 anos e condutores
profissionais não devem beber, sendo mesmo estipulada
uma “taxa zero”… Existe desacordo entre estas deliberações e a posição da indústria?
FF – Não existe nenhum desacordo propriamente dito. Existem,
isso sim, estudos contraditórios, nomeadamente em relação às grávidas. Confesso que não me choca que sejam aconselhadas a não
consumir e que haja restrições para motoristas profissionais, sobretudo quando transportam crianças. Apesar de não existir unanimidade
na comunidade científica, não me choca em termos de princípio. Na
dúvida, proteja-se. De todo o modo, espero que as demais medidas
proibicionistas não ganhem dimensão, sob pena de originarem aquilo
que foi o mote para esta entrevista, a produção ilegal de álcool, com
todas as sequências nefastas para a saúde dos consumidores. Faço
por acreditar que ninguém pretenda seguir esse caminho.
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CDT de Viseu organiza I Congresso dos Comportamentos Aditivos:

Dissuasão: um novo modelo,
integrado e próximo da comunidade
O Auditório da Escola Superior de Saúde de Viseu acolheu, no
dia 30 de Junho, o I Congresso dos Comportamentos Aditivos, organizado pela Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência de Viseu e pela Escola Superior de Saúde de Viseu. O evento elegeu como destinatários docentes e estudantes da ESSV, funcionários da CDT de Viseu e profissionais da
área, sendo igualmente aberto ao interesse do público em geral, abordando as dependências com e sem substâncias. O
programa incluiu comunicações que versaram temáticas
como o álcool, o jogo patológico, a adição à internet, a entrevista motivacional ao serviço da intervenção nos comportamentos aditivos, o Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências e a abordagem
preventiva e de promoção de saúde da descriminalização e
das CDT. Dependências não foi dissuadida da participação
neste momento ímpar e aproveitou para entrevistar Anabela
Almeida e Regina Coimbra.

Não é muito comum uma Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência organizar um evento de cariz científico…
Como surgiu a ideia?
Anabela Almeida (AA) – Esta ideia surgiu aquando dos dez anos
da descriminalização e das CDT. Nesse ano, pensámos organizar em
Viseu um evento dedicado aos dez anos de trabalho da CDT. Só que,
entretanto, houve eleições antecipadas e a entidade que iria apoiar o
evento era o Governo Civil de Viseu. Mais recentemente, a Dra. Regina Coimbra, vogal desta CDT, que está a fazer doutoramento nesta
área e no domínio do jogo, desfiou a Comissão a avançar com esta iniciativa. Acabámos por encarar esse desafio como uma medida de melhoria, porque entendemos que temos a responsabilidade de falar sobre a descriminalização e sobre os comportamentos aditivos e constatamos que somos cada vez mais interpelados a trabalhar com a comunidade e em parceria. Por isso, entendemos fundamental dar a
conhecer o nosso trabalho e as preocupações subjacentes à nossa lei.
Assim, propusemos ao SICAD, como medida de melhoria e em sede
de SIADAP, a organização de uma conferência nos anos de 2014 ou
de 2015.

Aquando da celebração de parceria com a Escola Superior de
Saúde de Viseu abordámos a questão e beneficiámos, de imediato, do
melhor acolhimento e colaboração. Na verdade, não só partilhamos
responsabilidades de promoção da saúde, como aquele organismo
dispõe dos conhecimentos e dos meios que nos faltam para realizar
iniciativas do género.
Regina Coimbra (RC) – Não podemos deixar de aproveitar para
agradecer aos colaboradores e dirigentes daquela Escola e em especial à Professora Lídia Cabral, o trabalho que desenvolveram para organizar este congresso.
AA – Esperamos, no futuro, contar com a colaboração de outros
parceiros para a organização de idênticas iniciativas.
A sociedade civil conhece, percebe e compreende a importância do trabalho desenvolvido pela CDT?
AA – Vai conhecendo… Fazemos por isso… Mesmo a nível nacional, todos estamos a fazer um esforço nesse sentido. É verdade que,
inicialmente, estávamos um pouco fechados e focados essencialmente nos processos mas, desde alguns anos a esta parte, temos vindo a
ser interpelados a trabalhar para o exterior e a darmos a conhecer o
nosso trabalho. As CDT já existem há quase 15 anos e, apesar de
tudo, muita gente desconhece o nosso trabalho. Então, estamos a desenvolver o trabalho possível, tendo em conta os condicionalismos actuais, dando a conhecer esta missão e falando sobre o regime jurídico
aplicável em escolas, associações, nas CPCJ, na comunidade …
É também esse um dos pressupostos da nossa existência: o esclarecimento da diferença entre descriminalização e despenalização.
Compete-nos esclarecer que continua a ser ilegal consumir, embora
não constitua um crime e explicar os fundamentos subjacentes a essa
alteração legislativa. No fundo, os indiciados percebem que continua a
ser ilegal, até porque admitem que não o fariam em frente a uma autoridade policial mas revelam-nos que desconhecem o que sucede a
quem é autuado na posse de substâncias. Fazemos destrinça junto de
vários públicos.

Como descreveria o processo enfrentado por um utilizador de
drogas quando é encaminhado para uma CDT?
RC – Nas CDT de Viseu e da Guarda é realizada uma entrevista
preliminar à audição em que recolhemos o historial de consumos, o
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percurso escolar, a situação familiar e profissional, a que se segue
uma proposta de caracterização do indiciado. Diagnosticada a sua
condição, se for considerado não toxicodependente obedece às linhas
orientadoras de intervenção em dissuasão e, consoante o tipo de consumidor sinalizado, fazemos o encaminhamento para a resposta mais
indicada: prevenção indicada e selectiva ou equipas de tratamento.
O que sucede se o indiciado não aceitar a proposta de tratamento?
AA – Isso depende da caracterização… Tratando-se de um consumidor não toxicodependente, não é obrigado a cumprir um processo
de tratamento. A suspensão do processo, um período considerado de
experiência e de responsabilização, se for primário, está condicionada
à não reincidência. Se não tivermos conhecimento de nova contra-ordenação o processo é arquivado. É evidente que, se percebermos que
existe um risco associado ao consumo, mesmo que o indiciado se recuse a frequentar a consulta de prevenção indicada, nós explicamos
que a consulta não é exclusivamente dedicada a pessoas que consomem de forma problemática e tentamos, durante o processo, motivá-lo
a frequentar pelo menos uma consulta. O caso dos consumidores toxicodependentes é diferente. A suspensão fica condicionada à aceitação
e cumprimento do processo de tratamento.
O que pressupõe para a CDT a caracterização de consumidor
toxicodependente?
RC – É um consumidor com uma relação de dependência com a
substância. Também pode ser um consumidor de cannabis, um consumidor de várias drogas…
Existem coimas aplicáveis a esta população?
AA – Aos consumidores toxicodependentes está vedada a aplicação de coima, só podendo ser aplicadas sanções não pecuniárias. Aos
consumidores não toxicodependentes, aí sim, pode ser aplicada coima
ou sanções não pecuniárias. Na aplicação da sanção temos que ter
em conta uma série de factores que determinam a decisão. Na fase da
aplicação de sanção, no caso de reincidência dos consumidores não
toxicodependentes e de não sujeição a processo de tratamento dos
consumidores toxicodependentes, tentamos, ainda assim aplicar uma
sanção que os aproxime de serviços de saúde, pelo que privilegiamos
as de apresentação periódica num serviço de saúde, designadamente,
nas consultas de prevenção seletiva e indicada ou junto das Equipas
de Tratamento dos CRI. Por essa via, já podemos “obrigar” o consumidor não toxicodependente a fazer um acompanhamento. Se reincidiu,
é suposto que precisará de ajuda…
Nesses casos de reincidência, que papel é atribuído à família?
RC – Pode ser envolvida… Nos casos dos menores de 16 anos é
obrigatoriamente envolvida; dos 16 aos 18 também chamamos um representante legal, ao passo que nos maiores de 18 o que sucede é
que a família vem muitas vezes aqui, acompanha e marca presença
no processo. E o indiciado, habitualmente, concorda…
Em termos orgânicos, as CDT foram sendo invariavelmente
menosprezadas relativamente às demais estruturas de intervenção no fenómeno… A que se deverá essa estigmatização?
AA – De facto, inicialmente, as CDT começaram a perspetivar-se
como órgãos de natureza administrativa apenas focados na tramitação
dos processos de contraordenação. É natural que, sendo um organismo novo, criado de raiz, tivéssemos um período de adaptação tenden-

te a perceber o que podemos fazer para além dessa tramitação… Com
o tempo, fomos conquistando o nosso espaço, até porque a descriminalização não faria sentido sem um órgão como as CDT.
Por outro lado, quem nos tutela e orienta foi percebendo que a
nossa experiência e recursos podem ser aproveitados para outro tipo
de trabalho. E todo este potencial está a ser aproveitado para atuar no
terreno, sobretudo para dar a conhecer o regime jurídico aplicável ao
consumo. A prevenção também passa pela dissuasão dos consumos,
uma vez que se dissuade quando se explica que é ilegal.
A Europa tem vindo a enfrentar nos últimos anos uma nova
realidade relacionada com o surgimento de novas drogas. Fala-se hoje em duas novas substâncias químicas por semana,
entre as quais algumas permanecem num hiato legal… Existe
formação para as CDT neste domínio?
AA – Há cerca de dois anos solicitámos ao CRI de Viseu, a sua colaboração para a realização de uma formação interna sobre novas
substâncias psicoativas, a qual foi amavelmente facultada pela Coordenadora, Dr.ª Catarina Durão e pela Técnica Dr.ª Patrícia Monteiro.
Foi de grande utilidade.
RC – O SICAD já tem programada formação nesta matéria a ser
facultada ainda este ano.
AA – Saliento que temos a obrigação de informar o SICAD, sempre que no âmbito do dos processos de contraordenação detetemos
uma nova substância psicoativa. Neste sentido, funcionamos em rede.
Agora, a formação que temos é a possível, sendo que, como o Sérgio
disse, todas as semanas surgem substâncias diferentes…
Qual é hoje a tutela das CDT?
AA – Continua a ser o ministério da saúde… Foram delegadas
competências no antigo IDT e, atualmente, no SICAD, mas a nossa tutela permanece no ministério da saúde.
Que temas destacaria neste congresso?
RC – No que concerne aos palestrantes, tentámos abarcar várias
questões. Desde logo o álcool que, apesar de legal e fora do nosso âmbito
de intervenção, foi uma preocupação… A segunda mesa da manhã focouse no Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos, com
a intervenção da Dra. Paula Marques, ao que se seguiu a questão da descriminalização e a forma como está a ser vivida a experiência numa abordagem preventiva e de promoção da saúde, e o quadro legal, numa comunicação da Dra. Alcina Ló. O Professor Jorge Negreiros veio tocar num
ponto muito importante na intervenção em comportamentos aditivos, que
é a entrevista motivacional, complementando os nossos conhecimentos
através da implementação das linhas orientadoras de intervenção em dissuasão. No período da tarde, quisemos despertar algum interesse em torno da questão das dependências sem substância, desde logo o jogo patológico e a internet. O Dr. Pedro Hubert apresentou a ligação resultante de
um estudo que realizou sobre os jogadores online e off-line e uma proposta de intervenção ao nível do tratamento dos jogadores, abarcando igualmente, a entrevista motivacional.
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Centro Jovem Tejo:

26 anos de excelência
merecem mais autonomia

O Centro Jovem Tejo, comunidade terapêutica sediada na
Quinta do Anjo, em Palmela, celebrou 26 anos de existência. 26 anos a batalhar por vidas, por uma nova imagem
dos dependentes junto da sociedade civil, por novas
oportunidades e escolhas. Enquanto toda a comunidade
se unia em torno dos preparativos festivos e se organizava
para acolher 150 convidados, Dependências voltava a visitar uma unidade que demonstra claramente que existem
no país projectos que merecem muito mais do que uma
mera subjugação à estatização das respostas. Com o
pragmatismo e frontalidade habituais, Elísio Barros abordou, em entrevista, a problemática das dependências ao
longo dos últimos 26 anos, na perspectiva da dialéctica
entre o Estado e as respostas da sociedade civil.
O Centro Jovem Tejo comemora 26 anos de existência…
Fazendo uma retrospectiva temporal, o que mudou ao longo deste tempo?
Elísio Barros (EB) – Mudou muito… no nosso país e nesta área
em particular. Mudou a autonomia das instituições… No nosso caso,
enquanto IPSS, tínhamos autonomia para irmos admitindo os residentes de acordo com os nossos critérios de acolhimento mas, ao
longo dos anos, tem existido uma pressão enorme para que essa autonomia nos seja retirada. Deste modo, acabámos por ficar dependentes da vontade do Estado, sendo encaminhados para as comunidades quem as E.T., os antigos CAT, consideram que devem ir para
comunidades terapêuticas. Em suma, é como se duas equipas técnicas, com a mesma formação técnico-científica, não pudessem estar

a par e passo, tendo que estar uma acima da outra. Isto representa
claramente a estatização das dependências, impedindo o Estado
que as instituições, com as suas equipas técnicas, façam a referenciação e o acolhimento, o que originou uma quebra brutal ao longo
destes 26 anos. Numa fase inicial muito ambígua, sem legislação
nem rigor; numa fase intermédia já com o estabelecimento de normas, com rigor técnico-científico e legislação que permitia ou não a
abertura de comunidades terapêuticas; e, nesta fase final, encarando
já as instituições como de retaguarda e não de vanguarda, o que não
nos cai bem. Quando fomos chamados a responder às necessidades
do país, abrimos as portas e, agora que precisamos de garantir a
sustentabilidade das instituições e de criar estabilidade nas equipas
técnicas e no funcionamento das próprias instituições, o Estado diznos literalmente isto: recebem quem nós entendermos que devem receber.
Referiu-se a profundas alterações orgânicas e organizacionais… No que concerne a modelos de intervenção e a
metodologias também se verificaram alterações?
EB – Sim, muitas. Diria até que já não existem toxicodependentes como antigamente. Ou seja, a humildade que tanto caracterizava
as pessoas que vinham até nós a pedir ajuda, fartos da vida que viviam, aceitando a nossa resposta com muita gratidão, deu origem a
uma fase intermédia em que a população encaminhada ou admitida
para as comunidades terapêuticas exigia mais do que dava. Muita da
responsabilidade disto tem a ver com a própria legislação, que nos foi
obrigando a apetrechar-nos com determinados equipamentos e condições por vezes ao nível de autênticas unidades hoteleiras. A fase

em que estamos é de adaptação. Basicamente, são encaminhados
pelas equipas técnicas das E.T. as pessoas que não têm condições
para fazerem programas em regime ambulatório. Continua a defender-se a ideia de que é possível recuperar a maior parte das pessoas
usando-se drogas de substituição, fazem-se investimentos em termos terapêuticos nos estabelecimentos públicos durante anos a fio e
vão encaminhando para as comunidades terapêuticas pessoas que
não têm suporte familiar, social ou profissional, muitas vezes sem
abrigos, como se esta fosse a última das hipóteses e nunca a primeira. Continuo a acreditar que a recuperação de pessoas com comportamentos aditivos é mais viável com um trabalho intensivo em 24 horas por dia do que em apoios muito pontuais e fazendo a toma de
químicos que substituem as drogas que tomavam. Por outro lado,
estamos a ser confrontados com uma nova realidade no país: começam a chegar às comunidades terapêuticas, encaminhadas por organismos públicos, pessoas com problemática de doença mental.
Sendo consumidores, ainda que ocasionais, não encontram no país
resposta para a doença mental e, como tal, esta resposta está a ser
eleita. Por outro lado ainda, como os lares da infância e juventude
são poucos e indiferenciados, sendo que os especializados são mais
caros do que as comunidades terapêuticas, começaram a ser enviados menores para estas unidades, algo que nomeadamente os tribunais estão a fazer. Diria que grande parte das comunidades terapêuticas está a ser confrontada com esta realidade. As CPCJ e os tribunais estão a recorrer cada vez mais a esta prática. Depois, temos
uma nova realidade: comunidades terapêuticas que têm homens,
mulheres e adolescentes. Nós somos muito favoráveis a este modelo, que é o que temos actualmente no Centro Jovem Tejo. A presença
de jovens adolescentes, em comunidade terapêutica, em conjunto
com adultos, tendo algumas contrariedades, apresenta muitos mais
benefícios. De alguma forma, por experiência própria, os adultos
conseguem conter muitos comportamentos típicos dos adolescentes. No nosso entendimento, em termos proporcionais, os jovens
não devem ir além dos 15 a 20 por cento da ocupação da comunidade, estando idealmente distribuídos por todas as comunidades do
país, por forma a evitar a criação de guetos deste tipo de população.
Face à emergência de consumos de outros tipos de substâncias que não as clássicas, o país tem assistido ao envelhecimento das populações que abusavam de drogas
como a heroína ou o álcool, que carecem de outros tipos
de respostas, nomeadamente de âmbito social. Falamos
de pessoas mais idosas, sem emprego, família ou habitação, o que vai “obrigando” as CT a prolongarem as suas
estadias, mesmo que sem qualquer comparticipação…
EB – Exactamente! Aliás, é uma realidade em muitas comunidades termos pessoas já com alguma idade, já perto dos 60 anos, em
que a única coisa possível é estabelecer algum apoio familiar e social. São pessoas que, confrontadas com dificuldades em regressar
à vida produtiva e profissional, por não terem suporte familiar ou por
ausência de condições pessoais apropriadas, acabaram por ir ficando. Nós temos muita população não comparticipada que acaba por
ficar nas chamadas camas não convencionadas, o que, não raras
vezes, nos impede de convencionar novas camas com o Estado. A
nossa intenção é, invariavelmente, esgotar todas as hipóteses no
sentido de normalizar tanto quanto possível a vida dos nossos utentes. Hoje, como é sabido, as dependências estão a outro nível mas o
próprio Estado e as estruturas das ARS e do SICAD ainda oferecem
muita resistência ao internamento destas novas dependências. As

Apropriação do Estado
“Há 27 anos atrás, fui desafiado por alguém que estava no poder, que afirmava ser necessário que a sociedade civil se organizasse para responder a este tipo de população. Criámos IPSS pelo
país fora para respondermos a uma necessidade premente e, agora que as IPSS precisam do país, este volta-lhes as costas e o Estado apropria-se de tudo… O que constatamos é que o Estado
chama a si este tipo de respostas e aumenta os custos, sabendo
que a sociedade civil já tem estruturas devidamente alicerçadas e
cuja eficácia e eficiência já demonstrou, a custos mais baixos. Ao
longo destes últimos anos, muitas IPSS e comunidades fecharam
portas e, se verificarmos, as ET e demais estrutura estatal, se não
aumentou, pelo menos manteve-se”.

comunidades terapêuticas têm que ser perspectivadas como centros
de recuperação de dependências, independentemente do comportamento aditivo que lhe está subjacente. É verdade que a população
que temos de dependentes de heroína e cocaína já se encontra
numa idade muito avançada e muitos dos que nos aparecem agora,
nomeadamente os adolescentes, são consumidores de haxixe mas,
acima de tudo, de drogas sintéticas.
O que considera ter mudado com a transição da valência
do tratamento do ex IDT para as ARS, nomeadamente no
que concerne à relação com as CT?
EB – Teoricamente, concordo com o modelo, por uma questão
de proximidade. Existindo cinco ARS no país, estão supostamente
mais próximas das instituições. De qualquer forma, habituámo-nos
ao longo dos anos, a propósito do IPDT, do SPTT e do IDT, a ter uma
orientação central, com o devido apoio dos núcleos distritais com os
quais trabalhávamos. É um modelo diferente… O facto de ter passado para as ARS corresponde à assunção clara do estado da problemática: o Estado assume. Enquanto que até aqui havia um organismo independente que tratava essas questões, fazendo inspecções,
fiscalizações, licenciamentos, etc., as coisas estão actualmente mais
repartidas, de acordo com a autonomia das ARS. Em termos financiamento às instituições, o cenário piora…
Como descreveria a sobrevivência financeira da instituição que lidera?
EB – Felizmente, há uns anos atrás, celebrámos um acordo
de factoring com uma instituição financeira, o que nos permite
contornar as dificuldades relacionadas com os atrasos dos pagamentos por parte do Estado. Claro que pagamos juros perante um
serviço que estamos a prestar ao Estado, nomeadamente à ARS,
mas, de outra forma, a questão da sustentabilidade e da sobrevivência teria sido fortemente comprometida.
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Centro de Solidariedade de Braga do Projecto Homem organizou congresso internacional:

Da prevenção ao tratamento,
com muitos riscos precoces
Dependências e riscos na infância e adolescência: da
prevenção ao tratamento foi o lema adoptado pelo Centro
de Solidariedade de Braga do Projecto Homem para a
realização do Congresso Internacional do Projecto Homem. O evento decorreu entre os dias 25 e 26 de Junho
na Aula Magna da Faculdade de Filosofia – Centro Regional de Braga da Universidade Católica Portuguesa, cruzando saberes, da medicina à antropologia, da universidade às comunidades terapêuticas. Pretendeu-se, neste
evento interdisciplinar, promover a reflexão e o debate sobre as tendências dos consumos, da experiência ao abuso, para uma intervenção eficaz.
Frisa a organização que, “apesar dos esforços das últimas décadas na prevenção das dependências, os relatórios das diversas instituições responsáveis por esta temática, seja a nível nacional como internacional, atestam a alteração dos padrões de consumos. Não só as experiências tendem a ser mais precoces, proliferam novas substâncias, ou combinações de várias, o que recorda, a todo
o momento, a necessidade de aprofundar o conhecimento e partilhar práticas eficazes no tratamento e na prevenção. Conscientes que só com uma intervenção tão precoce quanto possível se conseguirá responder às necessidades das populações e melhorar a eficácia na utilização
de recursos. Importa discutir estratégias e optimizar os
meios para o combate a esta problemática”.
Dependências associou-se a académicos, investigadores, instituições, comunidades e todos os interessados
nesta temática e testemunhou um debate sempre actual,
aqui registado na entrevista a Paulo Dias
O que levou a organizar um Congresso Internacional centrado na temática das Dependências e Riscos na Infância
e Adolescência?
Paulo Dias (PD) – O nosso congresso surge num contexto
novo no Projecto Homem, muito por visão do Senhor Arcebispo
que tentou que as instituições católicas de Braga se reunissem e
unissem esforços e, dessa forma, maximizássemos, por um lado,
o potencial de investigação e conhecimento existente na Universidade e, por outro lado, o saber técnico, o saber construído e alicerçado nos problemas e dificuldades de quem, como as instituições sociais, está no terreno. Portanto, este congresso é uma das
iniciativas que decorrem desta articulação e reunião de esforços e
competências entre a Universidade e o Projecto Homem. De facto, centrámo-nos na infância e na adolescência porque não só o
padrão de consumos está a mudar, com incidências cada vez
mais precoces e intensivos cada vez mais cedo, como também temos consciência de que existem novos riscos e novas dependências, algumas das quais até sem substâncias, que começam a
emergir muito cedo. Pretendemos alargar esta discussão à comu-

nidade, no sentido de promovermos um desenvolvimento harmonioso desde as idades mais precoces.
O que leva uma universidade a materializar uma preocupação social em torno de um fenómeno estigmatizado?
PD – Este é provavelmente um dos campos onde a universidade, nomeadamente a Católica, pode e deve assumir um papel
determinante. Conhecendo nós componentes como esta, das dependências, enquanto sinal da fragilidade humana e do que atenta
contra a dignidade e o desenvolvimento harmonioso do sujeito,
sabemos que a universidade que pode marcar a diferença através
do seu contributo. Além disso, temos vindo a assistir a uma diminuição do investimento nesta área que tem afectado negativamente o financiamento de projectos e, considerando a nossa natureza e valores, esta colaboração é uma forma inteligente de manter a nossa atenção num dos campos onde temos que estar. Próximos das instituições e da comunidade para podermos defender
um modelo social e uma visão da comunidade que respeite o indivíduo e os contextos em que este se insere, nomeadamente o familiar e o educativo, para nós absolutamente determinantes na estrutura social em que estamos inseridos.
Numa região produtora de vinho, é difícil envolver a sociedade civil numa parceria entre a saúde e a economia?
PD – Desde sempre, o consumo de substância fez parte da
nossa natureza. Como tal, não apenas no caso do álcool como
também na alimentação e noutros domínios, devemos falar num
desafio ao estilo de vida. O que a universidade deve fazer é estar
atenta à evolução social e tentar dar resposta a esses desafios.
Uma das preocupações tem a ver com o facto de o consumo de
substâncias psicoactivas não aparecer necessariamente por uma
vontade própria ou por um prazer em consumir. Mas, normalmen-

Sem apoio estatal, só com milagres…
“Esforçamo-nos por milagres! Ou não fôssemos nós uma instituição católica… O que aconteceu foi um esforço muito grande por
parte da instituição e dos seus colaboradores no sentido de assegurarmos a nossa missão e qualidade dos serviços prestados. Mas
o que nós e outras instituições estaremos a sentir actualmente é
que muito desse esforço está a ser feito a expensas das instituições. Não é que tivessem gorduras que pudessem cortar, até porque quem trabalha nestes serviços sabe que a nossa grande dificuldade se prende com a escassez de recursos para responder às
necessidades que constatamos, mas temos tentado, a partir de
contactos, de novos eventos e projectos, preencher o vazio que sabemos que os apoios estatais não preenchem. Não podemos é
deixar de prestar um serviço a quem dele precisa”.
te, acaba por preencher um espaço vazio da relação ou do próprio
indivíduo, que nos interessa salientar e tentar prevenir.
Um dos rumos deste congresso é o caminho que vai da
prevenção ao tratamento… O que falha neste trajecto?
PD – Este é uma luta muito desigual… Os recursos, nomeadamente económicos, de quem previne e até de quem trata, são
incomparavelmente menores dos que possuem quem investe na
publicidade ou na venda. Estamos a falar numa indústria que, certamente, também promove o consumo responsável mas também
sabemos que essas campanhas resultam numa espécie de promoção do fruto proibido… Do nosso ponto de vista, está a falhar a
necessária atenção à educação e das famílias na promoção do
desenvolvimento integral e a consideração positiva, por parte dos
poderes públicos, de um potencial económico como aquele que a
indústria ligada ao álcool encerra mas que não atente contra eventuais problemas de saúde pública que, actualmente, já são absolutamente notórios.
Essa missão de educar e sensibilizar famílias não será
certamente facilitada num contexto em que assistimos a
uma sobrecarga dos horários laborais dos pais e dos escolares das crianças e jovens… O tempo de convívio é
cada vez mais reduzido e muitos valores vão-se perdendo…
PD – Tendemos a salientar apenas o aspecto económico de
uma vasta crise que vivemos, aqui ou ali falamos de pressões políticas, mas a sociedade terá que fazer uma discussão também sobre os valores, aquilo que realmente importa para o desenvolvimento do país e dos seus cidadãos. Para além desta situação
económica, que é relevante e afecta a subsistência dos indivíduos

e das famílias, há outra discussão muito séria e que tem que ser
feita com a maior urgência sobre aquilo que é de facto importante
para uma vida em sociedade. Hoje, já temos indicadores perfeitamente claros sobre questões como o horário escolar e o trabalho
que as nossas crianças ainda têm que realizar em casa. E sabemos que a sobrecarga das nossas crianças e jovens é bem superior do que as dos países do centro e norte da Europa… As próprias famílias estão confrontadas com problemas seríssimos, os
quais não conseguirão resolver sozinhas. Este é um debate muito
exigente e rigoroso em que a sociedade e todas as instituições terão que participar.
No seio dessa crise e das inúmeras dificuldades que assolam as comunidades terapêuticas do país, como descreveria a luta pela sobrevivência do Projecto Homem?
PD – Não existindo propriamente uma solução mágica, há
um caminho que tem sido muito discutido internamente neste
cenário de diminuição constante de apoios. Não temos suficientemente desenvolvidos os mecanismos de mecenato como os
que beneficiam instituições de outros países e, portanto, o desafio da sustentabilidade neste tipo de comunidades é muito
exigente. A partir da colaboração com diferentes entidades da
comunidade, sejam as autarquias, como a de Braga ou de Vila
Nova de Famalicão, o apoio fundamental da Fundação Cupertino de Miranda, na ligação com a universidade e outras instituições públicas e privadas, vamos encontrando algumas oportunidades de financiamento. Estamos também a procurar diversificar as nossas fontes de financiamento e aspiramos encontrar
outras vias de prestação de serviços que possam resultar em
mais-valias para a instituição e possam manter a sustentabilidade deste tipo de projectos.
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Dependências sem substância – Uma das muitas histórias…
:

O Jogo desgraçou
a minha vida
“Muitas vezes saí do casino a chorar copiosamente. Dava
murros no volante do carro e fechava os olhos enquanto conduzia a grande velocidade”
Sempre fui uma pessoa muito calma no casino. Mesmo quando as noites me corriam mal, nunca perdia a cabeça na sala de
jogo. Cheguei a presenciar situações de desespero: vi pessoas
partirem máquinas com cadeiras e mulheres entrarem furiosas no
casino para agredirem os maridos, que gastavam tudo no jogo.
Também não me esqueço do dia em que um homem se sentiu mal
e caiu para chão. Muitas pessoas continuaram a jogar como se
nada se estivesse a passar e tiveram de ser arrancadas das cadeiras quando o INEM chegou. Estavam cegas.
Comecei a jogar há quase 20 anos, num país para onde fui por
causa de um problema de saúde no sangue. Por lá, estive num resort
que tinha tudo. Foi a primeira vez que entrei num casino. Achei aquele ambiente giro e fui jogar numa slot machine. Após algum tempo,
uma luz acendeu e caíram montes de moedas da máquina. Tinha
acabado de ganhar o jackpot e, em vez de pegar naquelas moedas e
ir embora, continuei a jogar. Achava que ia ganhar mais dinheiro, mas
acabei por perder tudo o que tinha ganho.
Há quase dez anos, tive um grave problema de saúde, que
deixou sequelas. Fiquei com uma dislexia de números e deixei de
poder exercer a minha profissão como antes. Não muito tempo
tempo depois, pedi o divórcio. Aí, tudo começou a ficar mais descontrolado. Ia ao casino quase todos os dias. Chegava a levantarme da cama uma hora depois de me deitar. Vestia qualquer coisa
por cima do pijama e ia jogar o resto da noite.
Muitas vezes saí do casino a chorar copiosamente. Dava murros
no volante do carro e fechava os olhos enquanto conduzia a grande
velocidade. Tive dois acidentes. Numa fase final, cheguei a pensar
em matar-me várias vezes com comprimidos que punha dentro de
uma taça. Nessa altura, o meu ordenado já quase só dava para pagar os créditos e a prestação da casa. Quando o meu ordenado era
depositado, transferia logo o dinheiro referente a essas despesas fixas. Nem sei como é que ainda conseguia pagar parte do lar onde a
minha mãe estava. Acho que podia ser ministra das Finanças. Apesar de estar num buraco negro, nunca deixei de honrar os meus com-

promissos. Fiz a minha última aposta há mais de dois anos, pouco
antes de ir a um terapeuta, que me impôs uma série de itens. Tive de
entregar o controlo do dinheiro a um dos meus filhos, fiquei impedida
de me aproximar de locais de jogo ou de me relacionar com pessoas
que jogassem e, para além das terapias com ele, fui aconselhada a
frequentar reuniões de jogadores anónimos.
É quase impossível alguém deixar de jogar sem ajuda. E eu
tentei. Alguns anos antes de iniciar o programa de recuperação,
estive sem jogar durante nove meses.
Mas não foi fácil abandonar o jogo. No início da recuperação
senti-me várias vezes tentada a jogar. Cheguei a sonhar que estava a jogar. Acordava transpirada, com medo de recair. O segredo
é ocupar a cabeça com outras coisas, o que não é fácil para a
maioria dos jogadores. Caímos num buraco negro, num vazio,
porque tudo o que sabemos fazer é trabalhar e jogar. A minha vida
mudou radicalmente. Retomei o gosto pela pintura, vou ao cinema
e ao teatro, toco vários instrumentos e estou a escrever um livro.
A minha vida tem um novo estilo de vida. Sou livre para escolher o que quero fazer cada 24 horas e uma das coisas que não
quero fazer é voltar a jogar

Grupos de Interajuda
CARCAVELOS: Centro Comunitário de Carcavelos
(Portão das traseiras do Centro); terças e quintas-feiras, 21h15-22h45; contacto telefónico: 91 944 99 17
LISBOA: Centro Social e Paroquial do Campo Grande, n.º
244 / (ao lado da igreja, com estacionamento facilitado); segundas e quartas-feiras, 21h15 -22h30; sábados, 10h30-12h00
Reuniões via skype: quartas feiras às 21.15 Horas (o endereço “skype” será fornecido pelo telefone de jogadores anónimos); contacto telefónico: 91 944 99 17
Famílias em Acção: Centro Social e Paroquial do Campo
Grande, n.º 244 — 1700-094 Lisboa; segunda e ultima terçafeira de cada mês, pelas 20h; contacto telefónico: 96 649 67 18
PORTO: Igreja do Cristo Rei; Praça D. Afonso V, n.º 86 / (à
Marechal Gomes da Costa); terças e sextas-feiras, 21h-22h30;
contacto telefónico: 91 991 66 11

