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Sicad acolheu o evento:

Portugal acolhe Reunião de responsáveis
nacionais para os problemas da droga
e do uso nocivo do álcool dos Países
de Língua Portuguesa

Porto acolhe encontro científico
à procura de mais inclusão:

Entrevista com Joaquim Couto, Presidente da
Câmara Municipal de Santo Tirso:

A saúde do fígado, populações
vulneráveis e a inclusão

“O nosso foco é sempre
nas pessoas”

A intoxicação do petróleo ou a
overdose da hipocrisia
Lutar, defender e promover o direito dos povos, das nações e de cada ser humano à paz
significa criar as condições necessárias e indispensáveis para o desenvolvimento e o reconhecimento de todos e para os mais elementares e
fundamentais direitos humanos.
A Venezuela está a viver a maior crise humanitária da história da América do Sul. É desumano ver o desespero dos pais, que não sabem
como alimentar os seus filhos, ou ver os médicos, incapazes de poder tratar os doentes só
porque os Estados Unidos se acham no direito
imperial de decidirem o destino de um povo e os
seus direitos, gerando o caos e instabilidade na região e procurando justificar uma operação dita humanitária destinada a uma
intervenção militar que possa resgatar o petróleo.
Confesso que tenho assistido a uma das maiores intoxicações de que há memória, de uma manipulação sem paralelo, de
inversão sistemática da legitimidade democrática… que encobre por completo os interesses dos Estados Unidos no ouro e no
petróleo de um país rico em recursos, mas com um dos povos
mais pobres do mundo.
Os Estados Unidos continuam a ser uma potência mundial,
são conhecidas as lutas com a China pelo poder do petróleo,
pouco ou nada lhes interessa a fome e a miséria em que vivem
milhares de pessoas naquele país.
O povo, infelizmente, pouco ou nada interessa para esta
gente… O que importa é reflectirmos sobre as razões das dificuldades por que passa um dos mais ricos países da América
Latina e saber os motivos pelos quais o direito internacional não
se aplica neste teatro de guerra, que vê por uma decisão unilateral o boicote à entrada de alimentos básicos e de medicamentos essenciais para a sobrevivência de um povo.
A Liberdade e a Democracia são os pilares fundamentais
em que devem assentar a solidariedade e a fraternidade entre os povos. A Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração Universal dos Direitos do Homem como
ideal comum a atingir por todos os povos e todas as nações,
a fim de que todos os indivíduos e todos os órgãos da sociedade, tendo-a constantemente no espírito, se esforcem pelo
ensino e pela educação, por desenvolver o respeito desses
direitos e liberdades e por promover, por medidas progressivas de ordem nacional e internacional, o seu reconhecimento
e a sua aplicação universais e efetivos tanto entre as populações dos próprios estados membros como entre as dos territórios colocados sob a sua jurisdição.

Por isso, é preciso dizer basta! Basta de guerras e de hipocrisia. É preciso pôr fim a todas as
sanções alimentícias sociais, comerciais e económicas que levam à fome e à miséria milhares
de homens, mulheres e crianças. É preciso acabar com as ameaças de intervenção militar contra a soberania de qualquer estado.
Ninguém pode ignorar a Carta das Nações
Unidas, cujos principais objectivos são a defesa
dos direitos fundamentais dos seres humanos, a
garantia da paz mundial, combater e opor-se
contra qualquer tipo de conflito armado, promover o progresso social das nações e criar condições que mantenham a justiça e o direito internacional.
O mundo não pode ignorar e muito menos calar esta escalada de violência, geradora de conflitos e ódios, promovida por um
punhado de tiranos que parecem ter aprendido muito pouco
com os milhões de mortos, vítimas da guerra e do holocausto
nazi. Parece esquecido da farsa e das mentiras que levaram à
guerra do Iraque, da Líbia e da Síria. E parece ter aprendido
muito pouco do que foi o golpe militar no Chile, apoiado pela
CIA, que no dia 11 de setembro de 1973 derrubou um governo
legítimo e democraticamente eleito. Também aqui apareceu um
“salvador da pátria”, um fantoche, uma marioneta dos interesses
dos Estados Unidos para a reconstrução nacional, que matou
milhares de pessoas, torturou milhares de prisioneiros e forçou
mais de 200 mil pessoas para o exilio.
Existe um povo cercado pelos interesses do petróleo, vítima
do embargo económico, da repressão e boicote à compra dos
produtos petrolíferos, à entrada de alimentos e medicamentos,
agredindo e condenando todo um povo à fome e à miséria. A hipocrisia da ajuda humanitária é a maior desfaçatez e uma nova
forma de agressão perpetrada por um país que tem uma política
externa de agressão e guerra. E isto não é uma opinião mas a
demonstração inequívoca de factos demonstrados pelos registos estatísticos que, lamentavelmente, continuamos a querer ignorar. Desde 1989, os Estados Unidos já realizaram 213 intervenções militares em diversos países do mundo. Não foram intervenções humanitárias.
O mundo não precisa de guerra para nada. Precisa de paz e
de solidariedade entre os povos e precisa, sobretudo, que as
Nações Unidas, de uma vez por todas, se assumam como o garante da paz no mundo.

Sérgio Oliveira, director
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Sicad acolheu o evento:

Portugal acolhe Reunião de responsáveis nacionais
para os problemas da droga e do uso nocivo do
álcool dos Países de Língua Portuguesa
As instalações do SICAD foram palco, nos dias 14 e 15 de fevereiro,
de uma reunião de dois dias entre responsáveis nacionais para os
problemas da droga e do uso nocivo do álcool dos Países de Língua
Portuguesa, cujo anfitrião foi o Coordenador Nacional para os Problemas da Droga, da Toxicodependência e do Uso Nocivo do Álcool, cargo desempenhado, por inerência, pelo Diretor-Geral do SICAD.
Os homólogos lusófonos encontraram-se pela primeira vez em simultâneo num encontro de trabalho que pretende conhecer as diferentes
realidades dos países presentes - Angola, Cabo Verde, Moçambique,
São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau - assim como o intercâmbio de
boas práticas, contribuindo para o estreitamento das relações de cooperação já existentes.
Na sessão de abertura, que decorreu no dia 14, estiveram presentes
a Secretária de Estado da Saúde, o Coordenador Nacional para os
Problemas da Droga, da Toxicodependência e do Uso Nocivo do Álcool e Diretor-Geral do SICAD, bem como representantes da CPLP e
do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Os fenómenos da droga e do uso nocivo do álcool, de carácter multifacetado e multidisciplinar, são passíveis de várias e diferentes abordagens e este momento constituiu-se como um fórum de discussão de
estratégias, procurando uma abordagem global, equilibrada e integrada, a partir de dados concretos, com o objetivo de contribuir para a redução do seu impacto e, desta forma, procurar vencer os desafios que
se nos colocam em termos de saúde pública e de segurança das populações dos países da CPLP.
No seguimento deste encontro, o SICAD organizou, entre 18 e 22 de
fevereiro, uma formação em Comportamentos Aditivos e Dependências (CAD) para técnicos dos mesmos países, que abordou desde os
conceitos mais simples aos procedimentos e plataformas de monitorização e que incluiu o acompanhamento de uma equipa de rua, entre
outras visitas de observação.
O Modelo Português de abordagem ao problema da droga e da toxicodependência, decorrente da Estratégia Portuguesa de Luta Contra a
Droga que comemora, em 2019, os seus 20 anos, tem sido seguido,
estudado e aplaudido internacionalmente. Após esse reconhecimento
e, numa visão de futura cooperação e colaboração com países com os
quais existem estreitos laços, estes dois eventos marcaram o início de
um trabalho próximo entre todos, em matéria de CAD.
Dependências esteve presente na reunião e recolheu depoimentos
dos presentes.
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João Goulão, Diretor geral do SICAD

“É com muito gosto que aqui vos temos e que na próxima semana
acolheremos uma ação de formação destinada aos técnicos dos
vossos países, que pensamos utilizar para um conhecimento mais
aprofundado da realidade dos vossos países. A presença da Senhora Secretária de Estado atesta bem a importância que o governo português confere a esta colaboração, assim como a presença
do Dr. Manuel Lapão da Missão Permanente de Portugal junto da
CPLP, atesta bem a importância que a CPLP confere à mesma colaboração. Aproveitando o facto de Portugal ter assumido a presidência do Grupo Pompidou do Conselho da Europa, cujo mandato
de quatro anos iniciámos no dia 1 de janeiro, gostaria de frisar que
este CE tem um foco particularmente intenso na questão do respeito pelos direitos humanos e, nesse sentido, manifestámos numa
primeira reunião do Grupo a nossa intenção de aprofundarmos a
relação com países de língua portuguesa no quadro da CPLP e
houve abertura a um eventual estabelecimento de um memorando
de entendimento com a CPLP ou mesmo da inclusão da CPLP enquanto membro do Grupo Pompidou. É algo que iremos trabalhar
enquanto prioridade. Este nosso encontro mobilizou uma boa parte
dos nossos profissionais e responsáveis e agradeço a oportunidade de podermos trabalhar juntos”.

Raquel Duarte, Secretária de Estado da Saúde

Vasco Ávila, Ministério dos Negócios Estrangeiros

“Gostaria de agradecer o interesse e o empenho demonstrados na organização desta reunião que vai discutir com os responsáveis nacionais
para os problemas da droga os problemas existentes e diferentes estratégias de abordagem. Esta é claramente uma reunião de trabalho interpares e que permite a partilha de experiências e de soluções, bem como
conhecer as realidades nacionais de cada um destes países e espero
que sirva de estreitamento de relações num futuro próximo e que se melhore ainda mais as relações que já existem entre os países de língua
portuguesa. A discussão do tema das drogas e do uso nocivo do álcool é
uma iniciativa fundamental, extraordinariamente importante e de interesse
comum de todas as partes da CPLP, devendo fazer parte, no presente e no
futuro, fazer parte dos temas em discussão da agenda conjunta, pois é claramente uma capacidade acrescida de trabalhar e dialogar num plano multilateral. Os fenómenos da droga e do uso nocivo de álcool têm um carácter
multifacetado e multidisciplinar, sendo passíveis de variadas abordagens,
não havendo uma receita única, pelo que espero que este seja um fórum de
discussão, de partilha de abordagens e experiências e de tentativa de encontrar um caminho de resolução. Havendo vários caminhos, todos nós temos objetivos comuns, que se prendem com a resolução destes desafios e
o fenómeno que é a dependência. Também não poderia deixar de falar na
importância que representa uma boa abordagem ao fenómeno dos comportamentos aditivos, não só pelo comportamento per si mas também na associação a outras doenças, particularmente do foro infecioso. É bem conhecido o efeito benéfico do modelo português na redução da infeção
VIH e da tuberculose associadas ao consumo de drogas injectáveis.
Com esta abordagem transversal, conseguimos a redução de novos casos, com a inclusão de todos os parceiros, governamentais e não governamentais e da comunidade civil. É cada vez mais evidente a necessidade de incluir os diferentes parceiros na abordagem. O progresso faz-se
passo a passo e o primeiro passo é, claramente, a partilha do conhecimento e de experiências, sejam as boas ou as más. Porque aprendemos
com ambas. Portanto, desejo que esta reunião seja extremamente útil,
partilhem as experiências e aprendam uns com os outros pois só juntos
conseguiremos resolver este problema, que é uma ameaça de saúde pública e um problema para a nossa comunidade”.

“A CPLP tem esta faceta, muito importante e que hoje aqui se concretiza, de aproximação. É uma plataforma de diálogo e de aproximação
institucional entre os nossos países e isso reflete-se em muitas formas, não só ao nível dos chefes de estado e do governo, não só a nível ministerial, a nível dos sectoriais mas também depois a nível técnico. Há muitas facetas destes encontros e reuniões que a CPLP organiza e em que está presente e talvez não haja noção da sua variedade, indo para uma área infrapolítica, a nível técnico. Temos reuniões
dos presidentes dos supremos tribunais de justiça, dos procuradores
gerais da república da CPLP, do conselho de directores da polícia judiciária da CPLP, da academia de medicina legal e de ciências forenses de língua portuguesa, das ASAE da CPLP… Todas estas reuniões
têm esta grande vantagem de nos porem em contacto e de podermos
tomar conhecimento das realidades mútuas. A nível da justiça, destacaria a recente criação da rede de procuradores antidrogas da CPLP,
na última reunião de procuradores gerais da república, em Brasília, no
ano passado. Também organizam ações de formação no âmbito da
capacitação e aprimoramento no enfrentamento do tráfico de drogas e
creio que esta poderia ser também uma área interessante em que o
SICAD poderia explorar algumas sinergias possíveis com esta iniciativa que está a ser desenvolvida em paralelo. Deixo-vos os votos de
muito bom trabalho na sessão de hoje, dizendo que o ministério está,
obviamente, à vossa disposição para o que desejarem e para o que
puder ajudar e muito empenhado em que estas ações possam repetir-se e aprofundar-se”.

5

Manuel Lapão, CPLP

“Conseguimos perceber que há aqui caminho para que a cooperação no âmbito da CPLP se efective. Neste momento, a CPLP,
no que respeita à sua agenda, está a trabalhar de forma muito
afincada para ter um novo enquadramento estratégico para a
sua cooperação. Esse enquadramento estratégico visa, grosso
modo, um alinhamento mais preciso com a agenda internacional.
E quando falamos nos temas em debate nesta sessão, temos um
enquadramento internacional quase perfeito porque temos um
objetivo de aumento sustentável na área da saúde, com uma
meta específica que vai ao encontro da temática que aqui se
pretende debater. Como pode a CPLP apoiar? Como pode o Secretariado Executivo tornar esta temática mais visível e como
pode a mesma entrar de forma mais permanente nos debates da
organização? Sendo uma organização intergovernamental, os
processos decisórios da CPLP são adoptados ao nível de reuniões ministeriais nos mais variados setores. No âmbito dos ministros da saúde da CPLP, aprovou, em 2009, um instrumento de
cooperação, o Plano Estratégico de Cooperação em Saúde da
CPLP, que tem vindo, de forma muito sustentada, a influenciar
outras áreas sectoriais a desenvolver planos semelhantes, que
na sua lógica de trabalho criou redes estruturantes de ligação
científica. Nesse âmbito, foram sendo criadas redes, como a dos
institutos nacionais de saúde pública, das escolas técnicas em
saúde e das escolas nacionais de saúde pública. Achamos que
aqui pode estar uma primeira lógica de aproximação. O desafio
que gostaríamos de deixar é que, na lógica do Plano Estratégico
de Cooperação em Saúde, esta reunião dos responsáveis nacionais e, eventualmente, a capacitação que terá lugar na próxima
semana, possam debater uma proposta de criação de uma rede
com estas unidades ao nível da CPLP que possa ser integrada
como uma rede permanente no âmbito do Plano Estratégico de
Cooperação em Saúde da CPLP. O resultado prático que daí
pode advir, na nossa óptica, seria desde logo uma institucionalização e o reconhecimento da comunidade como um todo da importância deste tema, tornando-o mais visível e até político nesta agenda ministerial e, por outro lado, o potencial de ligação
para se trabalhar de forma coletiva e participada com estruturas
do sistema nacional de saúde dos nossos estados membros.
Existiria aqui um benefício mútuo que nos parece bastante vantajoso. Na nossa óptica, a criação de uma rede de cooperação
dos responsáveis nacionais para esta temática permitiria fomentar a troca e partilha de práticas, a capacitação, robustecer esta
lógica do conhecimento mútuo, processos de assistência técnica
à criação de estruturas nacionais nos estados membros da CPLP
onde ainda não existem ou fazer pelo menos a pedagogia para a
sua criação e, logicamente, aumentar o conhecimento sobre estas matérias. Por outro lado, no âmbito das redes de investigação temáticas, temos uma rede para o VIH/Sida e outra no domí6

nio da tuberculose e parece-nos evidente que a ligação destas
com a eventual rede dos responsáveis desta área do uso nocivo
do álcool e das drogas nos estados membros da CPLP faria muito sentido. Acreditamos que seria também muito importante uma
interacção com a reunião dos ministros da educação, visando o
fortalecimento da presença desta temática nos currículos escolares onde ainda não estejam presentes; também vemos como
útil uma ligação à reunião dos ministros da administração interna da CPLP, onde a questão do tráfico de substâncias ilícitas e
das apreensões poderia ser também trabalhada, partilhando informações que seriam vantajosas para ambos os intervenientes;
com a reunião dos ministros da justiça, fundamentalmente no
que respeita ao tratamento das pessoas em regimes de prisão e
ao enquadramento das molduras legais que daí resultam; e ainda uma lógica de ligação com a Assembleia Parlamentar da
CPLP, onde é absolutamente determinante o lançamento destes
debates com outra intensidade, até naquilo que tenha ligação
com a regulação do mercado ou com uma normalização. Penso
que também saberão que a CPLP tem vindo a ser muito procurada, desde 2014, por variadíssimos estados que têm requerido
um estatuto de observador associado – e estamos a falar de 19
estados – e seria muito interessante que, caso esta rede se
constitua, se pudessem tentar aproximações com estes países
associados para o estabelecimento de uma rede mais alargada.
E a informação que o Dr. João Goulão relativamente ao interesse do Conselho da Europa em estabelecer um memorando com a
CPLP poderia até permitir robustecer esta ligação”.

Ana Graça, Angola

Este encontro é importante, na medida em que estamos a trocar
experiências. Aprendemos, trazemos e levamos… Aprendemos
com o vosso exemplo, deixamos também algumas formas de trabalhar com as quais vocês também podem melhorar, apesar de o modelo português ser já muito falado e estudado, não só por países
europeus mas igualmente por outros países do mundo mas que
pode também melhorar com a nossa contribuição porque, para diferentes culturas, diferentes formas de tratar o problema. Espero
que disto resulte uma interacção maior e mais aberta pois só assim
é possível reduzirmos o problema da procura e da oferta.
Nós temos o problema identificado e estamos a trabalhar… O problema que se coloca em Angola não é diferente do que se verifica
noutras partes do mundo, precisamos é de afinar um ou outro mecanismo porque existem situações que devem ser ultrapassadas
que, do meu ponto de vista, serão superadas internamente com a
elaboração de políticas públicas que facilitem a vida das pessoas
que lá vivem, como a redução da pobreza, o aumento de escolas
ou o combate à exclusão social. Se conseguirmos vencer esses
problemas, oferecendo mais serviços, creio que teremos meio caminho andado.

Alfredo Dimande, Moçambique

Fernanda Marques, Cabo Verde

Esta reunião é extremamente importante porque nos permite passar
em revista os processos de cada país nesta área da prevenção e
combate à droga. Permite-nos fazer um intercâmbio de experiências,
sendo que cada país representa uma realidade singular e, com o cruzamento dos saberes existentes no terreno, estaremos em condições
de poder crescer um pouco mais, particularmente através da partilha
de experiências que, noutros quadrantes, estão consolidadas.
Dos principais problemas que enfrentamos em Moçambique, destacaria o consumo de bebidas alcoólicas. Muitas vezes, este consumo é
associado a outras drogas, o que traduz muitas vezes uma sensação
de perturbação de comportamentos devido ao consumo do álcool
mas, mais do que isso, é a associação do álcool a outras drogas. Temos também um consumo intensivo de canábis sativa, também nos
preocupam as novas substâncias psicoativas e temos também alguns
problemas associados à cocaína, proveniente da América Latina, que
não se resume apenas ao trânsito mas também, além da que passa,
parte é consumida internamente.
Estamos a atravessar uma era complicada. Atravessamos problemas
financeiros globais que acabam por constituir obstáculos à fluição da
nossa cooperação mas, dentro da capacidade existente e com um
certo realismo, esperamos poder ter uma sessão bastante profícua.

Para nós, esta reunião dos coordenadores nacionais é riquíssima e de
extrema importância, na medida em que irá permitir partilharmos a
nossa realidade, experiências e desafios e discutirmos e aprendermos
uns com os outros. Falou-se aqui no modelo português, que Cabo
Verde, tal como os outros países, reconhece como uma política que
tem produzido resultados e nós somos privilegiados por termos conseguido manter ao longo dos anos uma colaboração estreita com o
SICAD. Falando no nosso caso particular, esta área dos CAD, que era
antes tutelada pela justiça passou para a saúde, o que é bom, e com
esta mudança, integrámos também as drogas lícitas, o que nos permitiu oferecer uma resposta integrada. Daí que esta reunião tenha vindo
em boa altura para Cabo Verde, tendo em conta este novo desafio relacionado com os problemas ligados ao álcool, que constitui de facto
um problema em Cabo Verde, a par de algumas ilícitas, entre as quais
destaco a marijuana, seguida do crack. Reitero que temos vindo a
manter uma colaboração estreita com Portugal, nomeadamente com o
SICAD, que esperamos aprofundar após esta reunião, e que tem tido
particular ênfase na área da prevenção, com a implementação de programas nas escolas para os alunos do ensino secundário, bem como
na área da reinserção social de toxicodependentes, com cooperação
na elaboração de guias de orientação para os programas e ainda no
que concerne a modelos de tratamento.

7

Porto acolhe encontro científico à procura de mais inclusão:

A saúde do fígado, populações
vulneráveis e a inclusão
Numa organização do GIHEP Porto Training Center e com o apoio do
Serviço de Gastrenterologia do Centro Hospitalar de São João e da
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, decorreu no dia 22
de fevereiro, no Palácio do Freixo, no Porto, o encontro científico A
saúde do fígado, populações vulneráveis e a inclusão. O evento, cujo
grande impulsionador foi Guilherme Macedo, Diretor do Serviço de
Gastrenterologia do Centro Hospitalar de São João, contou com diversos especialistas, decisores políticos e activistas nas temáticas em
discussão e foi dividido em painéis subordinados a temas como A saúde do fígado como veículo de inclusão, Populações vulneráveis: o Homem e a sua circunstância, Verdade, culpa, vergonha e medo – metáforas das doenças do fígado, Profissionalismo médico e o ser-se inclusivo, Factos e fantasias sobre Hepatite C: o Caso Português e um
debate final sobre o que estamos realmente dispostos a fazer para
sermos inclusivos.
Dependências esteve presente no encontro, onde recolheu o depoimento de Guilherme Macedo, entrevistando ainda o membro da
CASO, Rui Coimbra e o deputado Ricardo Baptista Leite.

Guilherme Macedo, Director do Serviço de
Gastrenterologia do Centro Hospitalar de S. João

Temos reiteradamente afirmado nos últimos anos que ser-se inclusivo
tornou-se uma expressão da moda que quase banaliza a nobreza do
conceito. Mas, de facto, ser-se inclusivo, é algo bem mais desafiador:
representa um estadio mental e comportamental muito exigente, que
implica estar apto a pretender derrubar barreiras, de natureza cultural,
social, administrativa ou económica. Significa sermos chamados a
construir sociedades mais participantes, responsáveis, soldarias e
cooperantes. Significa desenvolvermos capacidade empática, o nobre
sentimento de respeito, cidadania, tolerância e dignidade. Representa
ser capaz de sublimar o Eu para acolher o Outro. E o Eu, que se
transcende para integrar o Outro, pode ser o profissional de saúde, a
instituição de saúde ou até o próprio...Serviço Nacional de Saúde. O
SNS é um instrumento historicamente consensual, de promoção de
saúde e bem-estar, de produção de riqueza e de coesão social. No
nosso país. Mas entre uma visão mercantilista da sua função e uma
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postura de invulgar dedicação, brio e labor dos seus profissionais, o
movimento pendular do SNS tem vindo cada vez mais a perder vigor e
fulgor, em virtude do propalado e obvio subfinanciamento crónico,
cada vez mais nitidamente constritivo, anacrónico e castrador, por estar totalmente desajustado às novas exigências e imperativos clínicos,
técnicos e sociais. Há muito debate e enfoque verbalizado sobre os
Cuidados de Saúde Primários, ou sobre os Cuidados Continuados,
mas um significativo silencio ou embotamento cognitivo sobre os Cuidados Hospitalares, onde continuamos a dispor dos maiores expoentes científicos, humanos, assistenciais e académicos, que podem
contribuir decisivamente para dar o golpe de asa tendo em vista a Medicina de excelência, equitativa e solidária que todos procuramos.
Não os podemos desperdiçar.
Solidariedade é, pois, o conceito unificador da Inclusão. É um conceito muito forte, cuja omnipresença frequentemente anunciada, tende
muitas vezes a vulgarizar e a reduzir a dimensão da sua importância
na relação triangular básica que se estabelece entre o Prestador de
Cuidados de Saúde, o Doente e a Instituição Prestadora de Cuidados
(o verdadeiro palco de acção e de oportunidade humanizada)
Ser-se solidário significa ter uma motivação de compromisso, significa
compreender a dimensão e o relevo do papel individual numa malha
social com que todos somos compelidos a interagir, significa também
ser-se acometido duma matriz de valores que nos remete para o outro, numa logica de proximidade e beneficência. A solidariedade exprime assim, indubitavelmente, uma visceral natureza de quem pratica
Medicina clínica, de quem a ensina e quem no seu universo, investiga. É o que subjaz ao conceito da Relação Medico-Doente como Património Imaterial da Humanidade da Unesco, que em boa hora a nossa Ordem dos Médicos patrocina
Solidariedade é bem mais abrangente e mais profunda do que caridade e compaixão, nobres demonstrações de empatia e de preocupação pelo outro. Ela representa sobretudo, um movimento e uma dinâmica interior, de indivíduos e de instituições, não correspondendo assim, exclusiva e estaticamente, a uma unilateral predisposição de
beatitude, mas antes a uma reciproca e intuitiva assunção de igualdade, a uma antecipação de equidade e de interdependência relacional… Implica saber reconhecer desde o drama envergonhado do álcool até ao desafiar as convenções e barreiras administrativas para
tratar todos os indivíduos com Hepatite C
Nos tempos actuais, em que a discussão da tal relação triangular básica arrisca estar excessivamente focada na dimensão económica
desse dialogo tripartido, aumenta a responsabilidade de todos os
prestadores de cuidados de saúde para reajustar o fluxo comunicacional, criando sinergias que façam a prevenção de iniciativas exclusivas de quem cuida, que façam a profilaxia de eventuais imposições
de quem é cuidado, e que promovam a razoabilidade e humanidade
das instituições, de forma a que seja possível equacionar com Solidariedade, todas as consequências afectivas, económicas e culturais
das opções que assumimos.
As populações que exprimem vulnerabilidade na Saúde sofrem de
factores específicos a que não nos podemos alhear. Esses factores
de vulnerabilidade como a pobreza, o género, a etnicidade, migração,
exclusão social, estigmatização, obrigam a um combate sem tréguas,
e aqui entra o investimento colectivo na educação de qualidade trans-

formando-a em cidadania activa e empreendedora sempre visível e
sensível onde se exerce educação: em casa, na faculdade, no hospital.
No entanto, nada substitui adequadamente os muros da indiferença,
ou a soberba normativa, ou a ausência de reflexão colectiva, ou ainda
as decisões baseadas não na evidencia mas no Excel, nada substitui
toda esta tecnocracia se não houver uma visão humanizada, preocupada com os destinos individuais, comprometida com uma perspectiva holística da antropologia e sociologia dos novos tempos. Esse frémito de a todos servir bem sem olhar a quem, está nos genes da Medicina.
Na área da saúde Digestiva, e em particular na Saúde do Fígado, o
imperativo da Qualidade e da exigência técnica, para ser traduzível e
disponível para todos, obriga a um tremendo esforço comunicacional
entre todos os protagonistas, sobretudo na arena engalanada das decisões: Médicos, Tutela, Indústria Farmacêutica.
No nosso léxico, selecionar para tratar deverá querer dizer “estar apto
a incluir” e não “ter argumentos para excluir”. Não quer dizer estar entrincheirado em posições irredutíveis insustentáveis e inconsequentes, mas sim proactivamente criar oportunidades e pontes de acesso
agilizado. A Inclusão não pode ser uma miragem ou apenas uma aspiração romântica sem ser um alvo operacional. A inclusão não se decreta – vivencia-se. Por vezes, esses decretos aparente ou farisaicamente proinclusivos, promovem no terreno mais iniquidade e nichos
de exclusão. A Inclusão tem de ser um sobressalto ético permanente,
e que permite juntar, como o faremos hoje, decisores políticos, instituições eclesiásticas, realidades hospitalares, universitárias, desportivas, mediáticas, culturais.
A Hepatite C é ainda um grande desafio em Portugal. Não está tudo
dito sobre hepatite C. Há muito caminho a percorrer se queremos verdadeiramente contribuir para a sua eliminação. Ela própria tem constituído uma permanente provocação à nossa capacidade de sermos inclusivos. Desde os momentos em que as novas terapêuticas se revelaram como “tecnologia disruptiva”, até à falsa e perigosa paz que se
enraizou (sobretudo entre os decisores políticos) como se estivesse
tudo resolvido. Não está. Não sabemos onde estão os 30 a 50 mil infectados no nosso país. Adivinhamos os nichos problemáticos, mas
falhamos a identificação e, portanto, o tratamento da outra maioria silenciosa. Ainda não se adoptou a estratégia americana de testar sistematicamente os grupos de risco e os baby boomers. Porque recusamos ainda admitir como proposta desafiadora a irónica tradução lusa
do summer of love, do flower power e da guerra do Vietnam pela primavera de abril, pela Revolução dos Cravos ou pela Guerra do Ultramar, verdadeiras razoes históricas e culturais para este problema entre nós?
Dum decreto ao acto, há uma miríade de potenciais bloqueios que temos de ser capazes de adivinhar e ultrapassar. O envelope financeiro
que o estado devia dotar o SNS para tratar, curar e eliminar a hepatite
C, durante 5 anos, é 10 vezes inferior ao que já costuma dotar, ano a

ano, ao longo de muitos anos para tratar a infeção VIH. Afinal, onde
está a discriminação?
É esta abrangência e este papel catalisador de discussão que um
Serviço Clínico, de Gastrenterologia e Hepatologia num Hospital Central e Universitário deve assumir: para ser plataforma de conhecimento, pretexto de encruzilhada de saberes e emoções, para tornar-se ele
próprio um parceiro vivo e interactuante nessa absoluta demanda de
intervenção cívica. Esse é o espaço que o Serviço clínico dentro do
SNS deve ocupar pela sua cultura e humanismo, gerador de acréscimo de responsabilidade cívica e exigência ética suplementar
Sejam pois bem vindos a esta nova dimensão e apelo por um Roteiro
pela Inclusão, onde os médicos, outros profissionais de saúde e as
suas instituições possam encontrar mais um desafio sublime que dá
razão à sua existência

Rui Coimbra, CASO

Como percepciona a CASO a realidade atual dos consumos problemáticos?
Em termos de intensidade, continuamos a ter os consumos num panorama igual ou maior do que os que tínhamos nos anos 90. Não temos
é o número, mas as condições em que encontramos as pessoas nos
bairros e outros locais problemáticos são infelizmente iguais ou piores
do que as que encontrávamos.
É a essa população que se refere quando utiliza a designação população oculta?
Sim, a população oculta ou populações de difícil acesso… As pessoas
têm que se esconder porque não há espaços onde se possa fazer o
consumo de forma protegida e restam-lhes ruínas, sítios completamente insalubres onde estão a fazer os seus consumos e, a cada minuto que passa, corremos o risco de não sei quantos contágios. Não
estar a conseguir levar os serviços a esses locais ou encontrar uma
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forma de levar essas pessoas aos serviços significa hipotecar um investimento feito até agora, que foi enorme.

Ricardo Baptista Leite,
Deputado e Presidente da UNITE

Quando falamos nesses consumos problemáticos, apesar de
poucos, subiram e o número de overdoses também aumentou…
A que se deverá?
Penso que é significativo e se deve a vários fatores: envelhecimento
da população utilizadora, policonsumo e, nas situações mais desestruturadas, o consumo solitário… As pessoas morrem sozinhas, deixam de ter rede.
Surgiu hoje no país uma nova resposta, a naloxona nasal, destinada a
evitar overdoses… será uma boa ferramenta para distribuir pelas
ONG e outras estruturas de proximidade?
Sim, é. E entre as pessoas que usam drogas. As pessoas que estão
mais próximas das que usam drogas são os outros utilizadores que,
com pequenas formações e a naloxona acessível, poderia evitar muitos casos. Acresce que a naloxona só pode ser usada para isso e não
serve para mais nada. Em suma, famílias, utilizadores em primeira linha e as equipas que estão na rua e igualmente na primeira linha já
deviam ter esta ferramenta há muito tempo.
Foi possível perceber, a partir da sua comunicação, que ainda
persiste muito estigma que se afigura como uma barreira à inclusão desta população…
Embora vivamos num dos melhores países, com uma das melhores
políticas, o que dilui um pouco o estigma, juntamente com um certo
deixar andar desde que não se invada o meu “quintal”, a verdade é
que continuamos a ter casos de recusas de entradas em tratamento
por parte de médicos a quem diz que faz consumos de vez em quando
de cocaína… Portanto, temos aqui indícios, nos próprios serviços, de
que há uma exclusão e descriminação, nomeadamente em casos em
que até seria importante acabar com o grupo potenciador de contágio
e até serem os primeiros a tratar.
Na sua comunicação, também mencionou a existência de um regime proibicionista, ainda que ninguém vá preso em Portugal por
consumir…
Está enganado! 732 pessoas foram condenadas pelo crime de consumo no ano 2017. Desde 2008, em que há um caso de condenação por
consumo, que vai a Supremo e existe a confirmação da condenação,
há juízes que condenam e outros que não.
Quer dizer que há juízes que não estão a cumprir a lei?
Nós não temos o mecanismo da jurisprudência e, como tal, há juízes que
decidem de uma forma e outros de outra em relação a casos que têm o
mesmo perfil. Temos uma política com um desenho fantástico que, a ser
investida de forma consistente, pode criar um registo coerente da nossa
abordagem às drogas e estamos a deitar fora 40 anos de especialização.
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Vem hoje falar-nos sobre factos e fantasias sobre a Hepatite C em
Portugal… O que pretende em concreto comunicar?
Foi um desafio que me foi feito e, embora não seja da minha autoria, parece-me feliz, na medida em que conseguimos, em Portugal,
dar um salto e até fomos vanguardistas, em comparação com a
maioria dos países europeus no acesso universal à terapêutica da
Hepatite C com os DAA’s. Mas, na realidade, depois dos primeiros
dois anos, em que houve claramente uma mobilização do SNS para
detectar, diagnosticar e curar milhares de doentes por esse país
fora, estagnámos. O facto é que estivemos na linha da frente e estamos a perder terreno. A fantasia é a ideia que, muitas vezes, nos
querem fazer passar, que está resolvido. A verdade é que somos
todos, de certo modo, culpados pela nossa complacência, por acreditarmos que o facto de haver acesso à terapêutica é suficiente
para se eliminar a Hepatite C em Portugal. Para eliminarmos a Hepatite C, temos que trabalhar em toda a cascata da infeção, o que
implica trabalharmos do ponto de vista da prevenção de forma mais
eficaz, incluindo em subgrupos específicos. Por exemplo, a ausência de políticas de redução de danos em contexto prisional continua a ser um grave problema do nosso sistema; temos a questão
de, entre o diagnóstico e o acesso à terapêutica termos ainda um
caminho demasiado longo, eventualmente com exames complementares a mais e com exigências de idas ao médico especialista,
quando vemos, por exemplo, que na Austrália e noutros países o
médico de família já pode prescrever e iniciar a terapêutica. E uma
vez que estamos a entrar na era de tratamento tangenotípico, podemos tratar sem ter que fazer avaliações muito aprofundadas,
adoptando uma política não apenas de procurar curar caso a caso
mas de eliminação na comunidade.

Deputado, médico, autarca, activista… Sobra-lhe tempo para encontrar formas de tratar os doentes fora dos hospitais?
(Risos)… Como imagina, com essas valências, mais a academia, o
tempo para a clínica ficou para trás e, portanto, hoje cumpro a minha missão de médico de outra forma e creio que é uma vantagem
ter tido a experiência de clínico no ativo e de ter a experiência política e académica que tenho porque é a conjugação dessas várias
realidades que me permite ter uma visão ampla e contribuir na
construção de soluções e de pontes. De facto, particularmente hoje
em dia, vivemos um ambiente muito crispado no nosso país, em
que do ponto de vista ideológico e político há uma tentação de radicalizarmos posições. E creio que os cientistas e os médicos, por
terem uma visão centrada na pessoa e compreenderem que, antes
e depois da ideologia tem que estar a pessoa, podem ter uma abordagem mais humanizada e orientada para o resultado final que pretendemos, que é a eliminação da doença da comunidade e do tratamento caso a caso de cada um dos nossos doentes. Tivemos recentemente um exemplo muito prático disto mesmo no parlamento:
ainda no último orçamento de estado, houve uma proposta do Bloco de Esquerda para alargar a comparticipação dos programas de
redução de danos para os 100% pelo Estado e foi possível garantir
o nosso voto favorável (PSD), ultrapassando as barreiras partidárias para encontrar soluções concretas. Creio que o país precisa
cada vez mais dessas pontes.
Será a eliminação da Hepatite C uma missão impossível?
Não, pelo contrário! Já temos 12 países, identificados pela OMS,
que já demonstraram que irão atingir a eliminação antes de 2030 e,
na Universidade Católica, onde lecciono, desenvolvemos uma aplicação, o Let’s End Hep C, que nos permite perceber rapidamente
que, aplicando algumas mudanças nas políticas atualmente em
curso em Portugal, sobretudo em termos de prevenção, de testes e
diagnóstico e continuando a assegurar o acesso universal, a eliminação é possível em Portugal até 2025-2026. Neste momento, é
uma questão de determinação política e essa será a última parte
da minha intervenção, apelando a que todos nós, independentemente da nossa função, assumamos uma quota parte dessa responsabilidade. E voltarmos a reencontrar aquela determinação que
tivemos em 2014, para agora acabarmos o trabalho que coletivamente iniciámos.
O que faltará então fazer?
A primeira coisa que o país tem que assumir é que, depois de ter
gasto milhões de euros na cura de quase 12 mil doentes, isso não
poderá ser em vão. Tem que ser um investimento para o futuro,
para contribuir para acabarmos de vez com esta doença no nosso
país. E essa eliminação é possível. Para isso, temos que apostar
na prevenção, o que implica que as pessoas percebam que a doença existe, precisamos de políticas de redução de danos, nomeada-

mente continuando a investir nos programas de baixo limiar de metadona e nos programas de troca de seringas, cortando riscos de
reinfecção na comunidade, para além das políticas de dissuasão
que o SICAD tem vindo a implementar ao longo dos anos. Depois,
temos que ter uma visão muito particular nas subpopulações de
maior prevalência, como o contexto prisional. E simplificar, avançando para o chamado test and treat, curar em oito semanas e seguir para o próximo. Isto implica que as ONG, os médicos de família, todos aqueles que estão próximos das pessoas possam testar e
iniciar o tratamento o mais rapidamente possível. Mas temos ainda
enormes barreiras. Já vimos que, quando os profissionais de saúde
se juntam com os políticos e os doentes, nesse triângulo mágico,
conseguem mudar o mundo. É preciso continuar a alimentar esta
união entre sociedade civil e poder político para podermos continuar a proceder com esta transformação. Cada vez que nos afastamos, verificamos que a sociedade não evolui porque o poder político acaba por ficar demasiado distante da realidade e por legislar
pensando em realidades que não correspondem à realidade das
pessoas e estas sentem-se desligadas da política e desmotivam-se. Há dois anos, fundei a Unite, uma rede global de parlamentares vocacionados a eliminar as doenças infecciosas do planeta,
sob o chapéu dos objetivos de desenvolvimento sustentável das
Nações Unidas. Pretendemos, fomentar a partilha de boas práticas
legislativas e políticas, criar sensibilização para estas problemáticas e fomentar a ligação entre a sociedade civil e o poder político.
Portugal, pela sua história, pela força da sua sociedade civil e até
pela sua dimensão, tem todas as condições para poder continuar a
ser um exemplo. Hoje, somos uma referência mundial quando falamos em políticas de drogas, em descriminalização e dissuasão, fomos um exemplo quando avançámos para o acesso universal ao
tratamento da Hepatite C e temos tudo para podermos estar na linha da frente para acabar com a Hepatite C.
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Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental organizou o evento:

Encontro Nacional de Psiquiatria
e II Encontro das Secções
Coimbra acolheu, entre os dias 7 e 9 de fevereiro, o “Encontro Nacional
de Psiquiatria e II Encontro das Secções”, evento organizado pela Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental (SPPSM). O tema central deste congresso versou as relações entre a Psiquiatria e as Neurociências centradas no corpo, na pessoa e no cérebro, discutindo-se os
modelos de integração e os dados de evidência para uma visão não dualista das perturbações mentais. Outros tópicos relacionados sobre questões importantes para a Psiquiatria foram também abordados, como o
ensino das ciências no internato médico, o problema da negligência psiquiátrica, a autonomia e a liberdade de decisão e o problema da saúde e
da doença mental dos migrantes e refugiados. As relações entre a cultura
e a psiquiatria constituíram objecto de interessantes debates.
O evento contou com um painel de reconhecidos palestrantes nacionais
e estrangeiros, ao passo que a atividade das secções ficou patente nos
simpósios organizados por cada uma delas.
A Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, enquanto organismo representativo da comunidade psiquiátrica assume neste Encontro
Nacional o seu ponto mais alto, afirmando-se como um fórum de actualização e de reflexão critica sobre os principais temas psiquiátricos com
avanços científicos significativos e modelos conceptuais quer na área clínica, quer nas múltiplas disciplinas que se entrecruzam no saber psiquiátrico.
Dependências marcou presença no evento e entrevistou o Presidente da
SPPSM, João Marques Teixeira e Gustavo de Jesus, preletor de um simpósio dedicado ao tema “Novas terapêuticas e novas perspectivas no tratamento das perturbações do humor”

Marques Teixeira, Presidente da SPPSM

Há que perceber o conceito de secções… A Sociedade é única, ao passo
que a secção corresponde a uma divisão interna especializada numa determinada temática. Não tem que ver com uma dispersão da Sociedade
pelo país. Temos, por exemplo, uma Secção de Primeiro Episódio, uma
organização interna para que alguns psiquiatras que se dediquem a isso
tenham um espaço onde podem desenvolver os seus estudos, entre outras atividades.
Reformulando a questão, ainda há uma semana acompanhámos um
evento organizado, nesta mesma cidade, por uma associação congénere da área da patologia dual… Não seria mais pragmático concentrar sinergias numa só instituição?
Essa é a minha luta! Já o conseguimos com a Associação Portuguesa de
Psiquiatria Biológica, que deixou de existir e foi integrada numa secção
no seio da Sociedade. A minha opinião é que, se essas várias associações estiverem integradas na Sociedade, numa secção, têm o seu espaço e liberdade própria para desenvolverem os seus trabalhos, encontros,
etc. e beneficiam sempre do chapéu de uma Sociedade Portuguesa de
Psiquiatria e Saúde Mental. Creio que essa é a evolução natural.
Sei que há muitos anos que batalha contra um fenómeno que assola
a saúde mental: o estigma… Ainda persiste esta problemática?
Sim, é enorme! Basta atentarmos, por exemplo, à comparticipação dos
antipsicóticos. Doenças como a esquizofrenia são prolongadas, têm um
impacto social enorme, são doentes que têm aspetos iguais a outros
doentes de evolução prolongada, como a diabetes e outras, e aspetos diferentes que os torna mais incapacitados socialmente. Os antipsicóticos
não têm comparticipação a 100%, ao contrário do que sucede com esses
outros medicamentos e a minha pergunta é sempre a mesma: por que é
que estes doentes são descriminados? Esta é claramente uma forma de
estigma. Por outro lado, temos um regime de Segurança Social que dificulta uma integração adequada destes doentes; a própria organização
do SNS… há muitos níveis em que o doente psiquiátrico ainda é descriminado sob a forma de estigma. Em suma, o estigma continua a ser um
problema grave porque é muito complexo, porque estes doentes são frágeis, muitos dos quais têm atingido o principal dom do ser humano, que
é o juízo e isso torna-os alvo de muita usurpação de poder, entre outros
danos. Eles não têm capacidade de reivindicação, de envolvimento social ou de activismo e, como tal, têm que ser protegidos pela sociedade.
E como se pode combater esse estigma?
Na minha opinião, a principal fonte de combate é a comunicação social.
Se esta nos ajudar, no sentido de fazer uma exposição clara da problemática e não apenas salientar os aspetos negativos, isso será fundamental.

Que temas destacaria em particular neste debate de ideias em torno
da psiquiatria?
Desde logo, o tema central, as ligações entre o cérebro, o corpo e a pessoa… no fundo, tentarmos discutir a aproximação entre as neurociências, que estudam o cérebro, e a intersubjectividade que está na base da
aproximação à pessoa. No fundo, é tentarmos fazer esta difícil ponte e
ultrapassarmos alguns reducionismos.
Este é também um encontro de secções… Faz sentido a existência
de tantas “capelinhas” espalhadas por um país tão pequeno?
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Estamos num país doente, num país depressivo?
Não. Acho que estamos num país com corrupção mas doentes não…
Que significado assume para a SPPSM o facto de o Encontro Mundial de Psiquiatria se realizar em Portugal?
Foi uma grande luta que tivemos para conseguirmos trazer para Portugal
esta organização, importante para o nosso país. Estamos a falar de um
número elevado de participantes, que vêm conhecer o país e investir
neste projeto em Portugal e, para a Sociedade, é o reconhecimento, por
parte da WPA, da sua competência e paridade com outras sociedades
mundiais. Paralelamente, é importante estarmos, por inerência, integra-

dos na organização e definição científica do projeto, o que constitui também uma oportunidade de influenciarmos o que será o congresso em termos científicos.

Simpósio Lundbeck: Novas terapêuticas e
novas perspetivas no tratamento das perturbações do humor - Restabelecer o funcionamento – o novo paradigma do tratamento dos doentes com depressão
Gustavo de Jesus, Psiquiatra, assistente hospitalar no
departamento psiquiatria do hospital Garcia da
Horta, doutorando de neurociências na FMUL

Porquê?
Porque os estilos de vida também têm um grande impacto na forma
como as pessoas desenvolvem a depressão. E estes são de elevado
stress, sendo que está demonstrado, quer em estudos humanos como
em animais, que a exposição a stress crónico aumenta o risco de desenvolver depressão. A depressão tem um componente inflamatório – a dieta, neste momento, é pré-inflamatória nos mundos ocidentalizados, a sanitização social faz também com que a inflamação seja um problema e
tudo isto contribuirá certamente para que a taxa de depressão continue a
aumentar.
Também percebemos, pela sua comunicação, que uma elevada percentagem de pessoas com depressão tem entre 15 e 19 anos de idade… Que explicação poderá justificar a presença da doença em idades tão precoces?
Isso só mostra que a depressão não é só uma doença ambiental. Embora os fatores ambientais sejam fatores de risco para o desenvolvimento
de depressão, há um componente endógeno, uma susceptibilidade biológica para uma desregulação da neurotransmissão que faz com que os
adolescentes também a possam desenvolver se forem expostos aos fatores de risco necessários para isso.
Será a tristeza uma via rápida para a depressão?
Não, não é. A tristeza é uma emoção normal, ao passo que a depressão
é um quadro sintomático, portanto, é muito diferente. Temos que saber
viver a tristeza e esta tem que existir porque é uma resposta emocional,
normal e adaptativa às situações do dia-a-dia. E ter muitas vezes tristeza
não significa que venha a ter depressão… Agora, quando a tristeza passa a ser permanente, mantida, desproporcional e prolongada no tempo é
que dizemos que existe depressão.

Falou em novas estratégias para o futuro… Significa mais esperança para os doentes, no sentido de a sua doença crónica ter uma melhor solução?
Esse é o objetivo da nossa prática clínica e investigação… Aliás, referiu-se a doença crónica, precisamente porque o paradigma antigo referia
que a depressão seria sempre uma doença crónica e que existiriam sempre alguns sintomas… Cada vez mais, o objetivo é que desapareçam
completamente os sintomas e que a pessoa tenha a sua funcionalidade
totalmente restituída. E, realmente, os novos antidepressivos, como ao
vortioxetina e as novas armas terapêuticas permitirão, uma aproximação
à completa ausência de sintomatologia ou a cura, digamos.
Quer dizer que esta não é uma doença incurável?
Na minha opinião não é. Embora existam, claro, alterações da neurotransmissão e neurobiológicas que poderão perdurar, nem eu considero
nem a evidência científica mostra que a doença é incurável. Pelo contrário, mostra que há uma elevada percentagem de doentes que são curados e que não voltam a ter episódios depressivos.
Podemos considerar que a cura será não voltar a ter depressão?
Sim, mas só conseguiremos isso se usarmos a terapêutica correcta para
ir além da melhoria dos sintomas depressivos. O objectivo deve ser a recuperação completa do funcionamento, pelo menos, tal como a pessoa
estava, antes de ter depressão. E a vortioxetina é o novo antidepressivo
que foi desenvolvido com esse objectivo. Até ao momento é o único que
tem evidência científica que demonstra a recuperação do funcionamento
das pessoas com depressão, inclusivamente com depressão grave. E eu
encontro esses resultados na minha pratica clínica.
Registei, a partir da sua apresentação, a existência de cerca de 322
milhões de doentes em todo o mundo… O mundo está assim tão
doente?
Sim, a prevalência é grande e está a aumentar…

Relativamente ao problema do suicídio, não estaremos atualmente a
encobrir um fenómeno hoje responsável por uma elevada taxa de
mortalidade e em que a depressão está bem presente?
Estima-se que 90%dos suicídios acontecem por doença mental associada. Dentro da doença mental, a depressão, seja ela unipolar ou bipolar, é
uma elevada causa do suicídio. Portanto, é evidente que as medidas de
saúde pública devem contemplar o tratamento da depressão, para diminuírem a taxa de suicídio. E penso que os governos não têm feito o suficiente.

A depressão é um transtorno comum em todo o mundo: estima-se
que mais de 300 milhões de pessoas sofram com ele. A condição é
diferente das flutuações usuais de humor e das respostas emocionais de curta duração aos desafios da vida cotidiana. Especialmente quando de longa duração e com intensidade moderada ou
grave, a depressão pode-se tornar uma crítica condição de saúde.
Para além do grande sofrimento, ela pode causar à pessoa afetada
uma grande diminuição do funcionamento no trabalho, na escola e
no meio familiar. Na pior das hipóteses, a depressão pode levar ao
suicídio.
Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano - sendo
essa a segunda principal causa de morte entre pessoas com idade
entre 15 e 29 anos (a primeira é acidentes de viação).
A carga da depressão e de outras condições de saúde mental está
em ascensão no mundo. Uma resolução da Assembleia Mundial da
Saúde, aprovada em maio de 2013, exigiu uma resposta integral e
coordenada aos transtornos mentais em nível nacional.
A OMS identificou fortes ligações entre a depressão e outras doenças e transtornos não transmissíveis. O transtorno mental aumenta
o risco de uso abusivo de substâncias e de outros distúrbios do organismo, como diabetes e problemas cardíacos. O inverso também é verdadeiro: indivíduos com essas outras complicações têm
maior risco de depressão.
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4º Ciclo Temático de Formação em Alcoologia da Unidade de Alcoologia de Coimbra:

Tabagismo em dependentes
de álcool e outras drogas, por
João Maurício Castaldelli-Maia
No ano de 2019, a UAC mantem o propósito de propor para cada ação
um tema de reconhecido interesse, um palestrante de sólida qualidade
científica, seguindo-se debate com o mesmo, que permite colocar dúvidas, esclarecer conceitos e discutir aspetos práticos. Os vários profissionais, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e outros, podem também colocar à discussão com a equipa da UAC casos clínicos,
aspetos práticos relativos à orientação de utentes dos seus ficheiros, formas de fazer em que visam trocar experiência e conhecimento e, efetivamente, praticar uma verdadeira e eficaz articulação, uma forma enriquecedora de aumentar a qualidade das várias intervenções, de otimizar resultados e conjugar esforços, potenciando o papel das redes de articulação no funcionamento quotidiano, no conhecimento próximo dos
profissionais sobre o funcionamento dos outros serviços e na comunicação eficaz.
No passado dia 19 de fevereiro o tema foi “Tabagismo em dependentes de álcool e outras drogas”. O preletor convidado pela UAC foi João
Maurício Castaldelli-Maia, médico psiquiatra, especialista no tratamento do tabagismo que, desde 2013, tem ministrado diversos workshops sobre o tratamento do tabagismo em indivíduos com transtornos mentais e outras dependências no Brasil, Portugal, Uruguai. Paraguai, França e Espanha. O tabagismo é uma dependência muito
prevalente e cuja associação com a dependência de álcool, bem
como de muitas drogas ilegais, é extremamente grande. Falou-se sobre a importância de motivar as pessoas para cessarem o consumo
de tabaco, da importância de sensibilizar os profissionais de saúde
que intervêm em CAD para perspectivarem este comportamento como
mais uma dependência em vez de uma recompensa que promova a
adesão… as repercussões económicas e na saúde, as ocasiões mais
favoráveis para a cessação, os contextos terapêuticos em que poderá
ser feita e o papel positivo que os vários técnicos, nos vários níveis de
intervenção, poderão ter junto dos doentes.
Dependências entrevistou João Maurício Castaldelli-Maia e ficámos com
a ideia que ainda impera uma certa miopia numa abordagem que se pretende integrada… Afinal, o que mata mais: o tabaco ou as restantes drogas?
O que nos traz a esta conferência?
A vontade de gerar uma mudança relativamente aos hábitos dos profissionais de saúde das toxicodependências da região, para que os mesmos se sensibilizem para o tratamento do tabagismo, tal como estão
para as outras dependências.
Por que oferecerão algumas instituições da área do tratamento tabaco aos sues utentes, como as comunidades terapêuticas, acto
que é até por vezes encarado como terapêutico?
Talvez o usem como uma espécie de recompensa para que o paciente
permaneça internado mas isso não é indicado. O indicado é que se aborde também o tabagismo durante o internamento, tal como se faz com as
outras dependências. Essa questão de usar o tabaco como uma moeda
para reforçar a permanência não é uma ideia moderna e acho que temos
que evoluir nesse aspeto.
Mas também é verdade que, nos hospitais psiquiátricos, encontramos muitos doentes internados a fumar nos espaços externos…
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Exatamente. Por isso, no Brasil, fazemos esse trabalho em simultâneo
com as unidades de saúde mental e com as relacionadas com o tratamento das toxicodependências… Aqui, em Portugal, isso ainda não
acontece. Não existe ainda uma abordagem integrada. É como se se tratasse de um problema à parte e o consumo de tabaco até aumenta, em
vez de diminuir, quando o mesmo entra num programa de tratamento
seja no âmbito da saúde mental ou das toxicodependências. Estamos a
tratar as outras coisas mas estamos a esquecer e até a reforçar, não de
uma forma consciente como é óbvio, mas secundária, o tabagismo.
Haverá alguma abordagem ao nível da redução de danos para quem
fuma?
Até ao momento, ainda não encontrámos… A questão do cigarro electrónico é ainda muito controversa. Existem investigadores que o classificam
como uma ferramenta de redução de danos, ao passo que outros o contrariam… Depende do grupo que abordamos: se forem já fumadores, a
opção pelo cigarro electrónico talvez represente redução de danos mas
isso é algo que precisa de ser avaliado de uma forma mais longa. Mas o
maior receio reside naqueles que não fumam… Este é um produto muito
atrativo, que seduz muito…
Sendo este um claro problema de saúde pública e dos maiores causadores de mortes, o que motivará a ausência de medidas mais eficazes por parte dos governos e da própria sociedade?
Creio que a implementação de políticas públicas tem sido muito efetiva
em todos os países que elegeram essa abordagem. Nalguns países europeus permanece alguma permissividade face ao acto de fumar. O facto
de o utente internado fumar nessas unidades de que falámos é apenas
mais um reflexo disso. Apesar de os países europeus serem extremamente avançados e desenvolvidos em vários aspetos, neste ainda falta
força para lutar pela implementação das políticas que a OMS preconiza.
Portugal, Espanha, França, Itália, entre outros, são países que ainda carecem de uma implementação mais forme do que a OMS preconiza.
Quer dizer que o lobby da indústria do tabaco consegue sobrepor-se à defesa da saúde?
Já estivemos em momentos piores… É bom frisar que estamos a evoluir… Mas sim, durante muito tempo, essa foi a causa do atraso do reconhecimento da dependência do tabaco. Mas a luta é brava e dura!

Entrevista com Joaquim Couto, Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso:

“O nosso foco é sempre nas pessoas”

Quando se candidatou à presidência do município de Santo Tirso, lançou 15 ideias e cerca de 170 medidas que visavam concretizar o que considerava faltar… Que avaliação faz do cumprimento desse “pacote”?
Neste mandato, foi precisamente isso, 15 ideias e 170 medidas, mas
já tinha apresentado, em 2013, 10 ideias e 100 medidas. E apresentámos este figurino de compromisso eleitoral porque a população em
geral do nosso país se encontra muito familiarizada pela negativa com
os políticos que não cumprem as suas promessas ou compromissos.
Um programa eleitoral fixado em várias ideias e daí resultando medidas concretas, permite-nos, enquanto políticos, visualizar e objectivar,
ao longo dos quatro anos do mandato, o cumprimento dessas medidas e permite igualmente aos eleitores e à população em geral perceber se estamos ou não a cumprir. E neste momento, com pouco mais
de um ano de mandato, cerca de 30% dessas medidas que resultam
das ideias já estão cumpridas, cerca de 40% estão a ser executadas e
as restantes 30% iniciaremos agora com vista à sua conclusão nos
cerca de dois anos e meio de mandato que nos restam. E, como aconteceu em 2017, pretendo dizer que, da lista que apresentei, terei
100% cumprido quando chegar outubro de 2021. Esse é o objectivo
da forma e conteúdo, que nos serve de autocontrolo enquanto eleitos
e para o controlo da população em geral.
Recordo, do essencial do seu percurso, o objetivo de colocar as
pessoas em primeiro lugar… É esta a ideia fundamental que o
aproxima dos cidadãos?
O pode local, em particular, tem uma proximidade muito grande aos
eleitores e é dessa dialética entre a população e o poder político municipal instituído que resulta encontrar soluções, resolver problemas,
trazer investimento, criar emprego e promover um conjunto de medidas sociais para amortecimento dos orçamentos familiares de todos,
com descriminação positiva para os mais desfavorecidos. O facto de
dizer que as pessoas estão em primeiro lugar deriva de uma premissa
de natureza política, ou seja, ser defensor da causa pública. Defender
a saúde pública, a segurança social, a educação pública, o equilíbrio
entre o valor do trabalho e o valor do capital, ter um posicionamento
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social que não deixe ficar ninguém para trás e procure estimular as
bases mais desfavorecidas da população para que adquiram um nível
mais superior. E é por isso que o foco é sempre as pessoas. Parece-me uma fórmula inteligente de formulação política para os valores da
social-democracia, da Liberdade e da República.
Temos vindo a registar um significativo afastamento das populações relativamente à política e aos políticos, o que tem gerado o
surgimento de alguns movimentos populistas… A quem atribui a
responsabilidade deste afastamento?
Este sistema representativo e modelo de regime político instituído no
25 de Abril teve altos e baixos, mas há um conjunto de reformas absolutamente indispensáveis que é necessário fazer para aprofundar a
democracia e os direitos e para criar mais igualdade. E este regime
tem dado mostras de alguma incapacidade para os resolver. Lembro-me, por exemplo, do problema da habitação, que não está resolvido;
é preciso reformar o sistema educativo, bem como o da segurança social; o sistema de representação política, as diversas eleições… Temos de encontrar alguma forma de melhoramento e aprofundamento
desse sistema, que já não representa todos os portugueses. Existem
setores largos do país que não se sentem representados no parlamento. Depois, as sucessivas derivas, quer de empresários, de organizações da vida civil, de políticos, umas mais escandalosas, outras
menos, mas que levaram a uma certa descrença das pessoas para
com o sistema político e o regime. Durante muitos anos, muitos políticos prometiam uma coisa quando estavam na oposição e faziam outra
quando estavam no poder. Por outro lado, o sistema educativo levou a
um maior individualismo e egocentrismo por parte das famílias e das
pessoas e os ritmos intensivos com o trabalho, a família e a casa
afastou-as da vida cívica, da participação no movimento associativo,
da assembleia de freguesia, dos partidos políticos. Tudo aquilo que,
nos anos 80, tinha uma vivacidade e uma prosperidade participativa
foi-se amortecendo e chegamos aos dias de hoje ouvindo muitas pessoas dizer que isto não é comigo, mas antes com os políticos. Os próprios sindicatos também não souberam adaptar-se suficientemente à
realidade de hoje e a verdade é quer a vida democrática do nosso re-

gime implica termos sindicatos fortes, que se contraponham às entidades patronais e ao Estado para criar esse desejável equilíbrio social-democrata. Tudo isso levou a que tenhamos hoje uma grande
abstenção eleitoral. Em Santo Tirso, temos vários programas para aumentar a literacia, aumentar a informação e participação, criar hábitos
na escola de participação cívica e de conhecimento da sociedade…
Mas é uma pedrada no charco. Se todos os municípios e os próprios
governos também o fizessem, provavelmente, ao fim de cinco ou seis
anos, teríamos um país muito mais literato sob o ponto de vista geral,
profissional e político e com mais participação cívica.
Relativamente à governação integrada, como avalia a proposta
do governo que vai no sentido da descentralização de competências para as autarquias?
O que deveria ter sido feito era uma reforma da organização territorial
do Estado e uma reorganização administrativa, o que passaria por
uma nova organização dos ministérios e do Estado central e um novo
sistema de governança. Basicamente, urge reformar a gestão do território. E isso passaria pela eventual criação de regiões administrativas,
de governos supramunicipais, à semelhança do que se fez com as
áreas metropolitanas. Nestas últimas, seria necessário criar um sistema eleitoral idêntico ao dos municípios; e, por fim, os municípios; e a
acompanhar, um orçamento derivado do orçamento de Estado. Se
isto tivesse sido feito e, em simultâneo, tivéssemos criado mecanismos de maior participação, teríamos certamente um sistema mais horizontalizado, participativo e democrático e um governo central preocupado com a vida política nacional.
Entretanto, fazem-se notar a esse nível algumas iniciativas interessantes por parte da autarquia de Santo Tirso, nomeadamente
a elaboração de um Plano Municipal de Saúde e a celebração de
parceiras com diversas IPSS…
Sim, e com uma diferença: o município tem apenas 70 mil habitantes,
ao passo que se tivéssemos um governo supramunicipal, por exemplo, com Santo Tirso, Trofa e Famalicão, já teríamos uma escala de
250 mil habitantes, que nos permitiria desenvolver outras políticas de
saúde em conjunto, gestão de equipamentos desportivos, um plano
intermunicipal de saúde, de transportes… Tudo isso poderia ser resolvido com grande poupança de fundos públicos. Como não existem estes governos supramunicipais, uma vez que o estado português não
está organizado desta forma, Santo Tirso vai dando algumas pedradas no charco para contornar essas situações. Por isso, temos um
Plano Municipal de Saúde, um conjunto de amortecedores sociais que
o país não tem, um Plano Municipal de Educação Alimentar, um Plano
Municipal de Competências Digitais, um Plano Municipal de Educação
Ambiental. Temos tentado fazer a diferença no panorama nacional,
oferecendo à população de Santo Tirso um conjunto de medidas que
visam aumentar a qualidade de vida.
Em que medida sente que a “capa” de médico o influencia no tipo
de gestão autárquica que adopta… Parece que, antes de definir
qualquer ideia ou medida, não abdica de um diagnóstico multidisciplinar prévio…
É verdade que tenho grande influência da formação médica, mas realçaria ainda três ou quatro fases da minha vida que me influenciaram.
A primeira, até aos 20 anos, foi a passagem pelo seminário, altura em
que pensava mais filosoficamente sobre a vida. Depois, fui médico e,
no fundo, tratava do corpo das pessoas. Finalmente, dediquei-me à
política, sendo presidente de câmara e tendo estado no parlamento,
no governo civil e noutras funções, tendo também experimentado a
atividade central do estado e a atividade profissional privada. Se tivesse que dividir isto em três fases, diria que na primeira tratei da alma,
na segunda do corpo e, na terceira, trato da alma e do corpo em simultâneo. Nos moldes em que exerço a função de presidente de câmara, acabo por ser gestor político, psicólogo social, gestor de obras,
ou seja, tenho uma atividade pluridisciplinar. É esta proximidade com
os problemas reais das pessoas que, na minha opinião, faz a diferen-

ça no exercício do poder político, nomeadamente a nível local. Só assim é possível tomar decisões, implementar medidas que tenham um
impacto direto na vida das pessoas.
O município de Santo Tirso tem também evidenciado exemplos
de boas práticas no que respeita à área da saúde. Integra a rede
europeia de municípios saudáveis, teve o seu ACES distinguido
pelo Infarmed… Que principais problemas enfrenta o concelho
no que respeita aos comportamentos aditivos e dependências e
demais problemas sociais e de saúde?
Desde logo, destacaria que nos indicadores sobre o sentimento de segurança e segurança efetiva, Santo Tirso apresenta resultados muito
bons, comparativamente com outros municípios do distrito do Porto.
No que diz respeito aos problemas sociais, aqueles que afetam o nosso município não são diferentes dos que afetam a região norte e a
Área Metropolitana do Porto. No entanto, tínhamos algumas problemáticas que estão já ultrapassadas. Tínhamos, por exemplo, uma
taxa de desemprego elevada que, entretanto, desceu mais de 50%.
Temos alguns problemas na área da habitação e relacionados com o
baixo rendimento das famílias, mas temos vindo a atuar nesta área,
com um conjunto de amortecedores sociais que visam superar essas
carências. Os números apontam, também, para a diminuição dos problemas relacionados com o alcoolismo crónico, contrariando uma tendência europeia.
Perto do Porto e longe de Lisboa, que fatores de atração destacaria em Santo Tirso?
Santo Tirso está a apostar no turismo, diferenciando-se do que existe
nos outros municípios. Estamos a desenvolver um conjunto de atividades culturais diversificadas e de grande qualidade, nomeadamente
no Museu Internacional de Escultura Contemporânea que é uma das
nossas imagens de marca e que tem exposições temporárias de artistas reconhecidos a nível nacional e internacional. Trata-se de um projeto ímpar na Europa, uma vez que temos 55 esculturas dispersas
pela cidade. Já a sede do museu, inaugurada em 2016, é um projeto
da coautoria dos arquitetos Álvaro de Siza Vieira e Eduardo Souto de
Moura. Trata-se, pois, de um património exclusivo e de grande qualidade e que nos tem permitido crescer a nível turístico, pois é visitado
por pessoas de todo o mundo. Na área da natureza, também temos
atrativos exclusivos. Desde o Parque Metropolitano de Monte Córdova que permite fomentar o turismo na área do desporto ao ar livre,
quer através dos trails, mas também das caminhadas ou da BTT. Depois, temos a nossa gastronomia: os famosos jesuítas, o licor de Singeverga ou as bolachas de Santa Escolástica. Em suma, quem visitar
Santo Tirso terá, com certeza, vários programas disponíveis, desde a
visita ao Museu Internacional de Escultura Contemporânea, à rota do
românico, ao desporto ao ar livre, à nossa praia urbana, ou o nosso
skate parque.
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Uma ponte para a reinserção:

Casa do Meio Caminho
que são encaminhados para nós porque, efetivamente, a prática nem
sempre se coaduna com a teoria no que concerne aos timings e necessidades que os doentes têm na realidade. Temos muita gente sem
retaguarda familiar, sem espaço habitacional e este acaba por ser um
recurso muito usado nesse sentido.
Quando fala em utentes de programas de substituição, quer dizer
que também asseguram essa valência?
Sim, também o fazemos… O apoio de saúde é efetuado pelos técnicos que estão na consulta descentralizada, que dispõe de psiquiatra e
enfermeiro que faz o acompanhamento aos nossos utentes.
Sendo esta uma estrutura intermédia entre a comunidade terapêutica e a inserção plena na sociedade, que tempo é projectado
para a sua estadia?
Idealmente, seis meses. O nosso regulamento define esse prazo para
trabalharmos estas vertentes, sendo que a pessoa já viria mais estruturada de uma comunidade terapêutica, portanto, o nosso objetivo seria a inserção profissional, encontrar um espaço habitacional… Mas já
tivemos pessoas com 18 meses, assim como outras que abandonam
antes dos seis.
E o que fazem aqui os utentes?
Têm todo o dia estruturado. Desde que se levantam, têm atividades
de rotinas diárias, de organização da imagem, limpeza da casa; trabalhamos a vertente mais emocional e sentimental, o seu projeto de vida
e são direccionados para as atividades de ocupação, como a carpintaria, em que tentamos que trabalhem algumas competências pré-profissionais, o cultivo e as refeições, que são confeccionadas por eles…
Basicamente, têm a casa para tratar, o que significa que têm o dia
bem preenchido.
Localizada no concelho de Santo Tirso, a Casa do Meio Caminho disponibiliza uma residência de inserção social e um conjunto de atividades que trabalham as competências pessoais, sociais e profissionais
dos seus utentes, de uma forma individualizada, com o objetivo de os
dotar das ferramentas necessárias para uma efetiva reinserção social.
Dependências foi conhecer esta estrutura, guiados por Eduarda Ferreira e Carla Ferreira, as duas técnicas ao serviço deste projeto que
acolhe seis utentes em regime permanente e várias outras pessoas
numa valência de ocupação de tempos livres durante as tardes.
Por que surgiu a ideia da criação desta resposta em Santo Tirso?
Nós já trabalhávamos na Associação de Moradores de Ringe e tínhamos alguma procura na área das dependências para encaminhamentos para inserções profissionais após tratamentos. A Associação de
Moradores de Ringe está sediada num bairro social onde a problemática era bastante presente e, quando o IDT, à altura, abriu candidaturas e definiu este território como área prioritária, entendemos aproveitar essa oportunidade para trabalharmos a área da reinserção. Fizemos uma candidatura com a Cruz Vermelha, que pretendia investir na
área da prevenção, ao passo que nós passámos a intervir no eixo da
reinserção…
Vocês recebem os utentes apenas depois de terem passado pelo
processo de tratamento?
Idealmente, numa fase pós tratamento, com três meses de abstinência. Mas a prática não é essa. Temos, por exemplo, situações em que
fazem uma desintoxicação alcoólica de 15 dias e vêm para cá, assim
como temos utentes que estão em tratamento de substituição opiácea
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Pagam para estarem aqui?
Sim, 120 euros por mês.
E se não puderem?
Pois, como a maioria. Existem os apoios da Segurança Social e da
autarquia, como qualquer outro utente que esteja numa situação de
fragilidade. Aliás, a grande parte dos nossos utentes é beneficiária do
RSI e, quando vem de uma comunidade, esse valor está suspenso e,
à sua entrada neste projeto, não podem dispor do mesmo. Muitas vezes, é a nossa instituição que o vai adiantando para aquilo que é para
eles essencial, como a medicação, deslocações a consultas…
E como sobrevivem face a todas estas despesas?
Temos financiamento do SICAD, cujo financiamento nos primeiros
tempos servia apenas para pagar a técnicos… Entretanto, fomos produzindo informações e relatórios e, na última candidatura, a verba foi
alargada e, neste momento, já conseguimos fazer face aos compromissos, apesar de a comparticipação ser de apenas de 80%, cabendo
à instituição suportar ou angariar os restantes 20%.
Existe algum modelo terapêutico que sustente o vosso processo
de intervenção?
Não recorremos a qualquer modelo padrão… Eu venho da área da
psicologia e confesso que, quer eu, quer a minha colega, quando
agarrámos este projeto, éramos ainda muito inexperientes nesta área
mas fomos crescendo. E à medida que fui conhecendo outras formas
de atuar, pessoalmente, não me faz muito sentido implementar um
modelo específico porque cada ser humano tem a sua particularidade.

E estarmos a incutir “aquele” modelo estruturado não funciona. Fomos percebendo que temos que olhar para cada um dos nossos utentes como um ser individual, com objetivos, necessidades, emoções e
sentimentos individuais.

rante o período da tarde, ainda recebemos utentes de OTL que vêm do
exterior… Para podermos trabalhar com a individualidade e particularidade, tem que ser com o número como este… Numa comunidade com 20
pessoas não se consegue ir ao particular com estes recursos.

Têm casos de sucesso na reinserção de utentes?
Sim, temos. São os nossos orgulhos e continuam a recorrer. Essencialmente essas pessoas que fizeram um percurso bem-sucedido,
continuam a procurar-nos, a darem-nos boas novas sobre a situação
que vivem lá fora, quando a situação aperta… São pessoas que levam isto como referência.

Quais são os principais consumos que afetam o vosso público
alvo?
Neste momento, maioritariamente os utentes encaminhados têm problemas relacionados com o álcool, na casa dos 50 anos, com escolaridades reduzidas.

Fecham-lhes a porta na recaída?
Não. Já tivemos situações de reentradas…
Que capacidade têm em número de utentes?
Temos capacidade para seis utentes do sexo masculino. E talvez seja
por isso que funcionamos. Somos apenas duas técnicas, o financiamento também é muito inferior ao de uma comunidade terapêutica… e, du-

Podem outras pessoas, com outro tipo de problemas, recorrer a
esta instituição?
Sim, temos o registo do OTL, que funciona de segunda a sexta-feira
das 14 às 18h. São pessoas que vêm cá para se ocuparem, se precisarem de algo, para estarem em contacto connosco…são trabalhadas
competências básicas ao nível pessoal e social. Aqui, o objetivo não é
tanto parar os consumos mas tentar pelo menos reduzi-los e adoptar
uma intervenção de minimização de danos.
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Instituições de referência:

ASAS – Associação de Solidariedade
e Acção Social de Santo Tirso

O que é, concretamente, a ASAS?
A ASAS é uma instituição de solidariedade social cuja grande missão
se iniciou junto das crianças e jovens em perigo e que se foi alargando… À medida que as necessidades se impunham, a ASAS foi constituindo respostas, muito graças a um fator que creio que nos distingue,
o poder reflexivo. Estamos invariavelmente atentas à comunicação,
às notícias e ao mundo que nos rodeia, procurando antecipar respostas face à percepção da evolução da sociedade. Neste momento, temos já respostas, diria, dos 0 aos 100, desde as destinadas a crianças e jovens, passando pelo Gabinete de Ação Social, pelo acolhimento, apartamentos de autonomia, os centros de acompanhamento
parental, o Centro Comunitário da Trofa, dotado de centros de atividades para crianças, jovens e adultos, e dois grandes projetos, um PORI
no âmbito das dependências já em funcionamento e outro que iniciaremos…
Antes de passarmos aos projetos… de que vive a ASAS?
Todas as valências da ASAS têm acordos de cooperação com a Segurança Social, com uma norma financeira que assegura um determinado suporte. Claro que não assegura um equilíbrio financeiro a 100%
do que a valência necessita e estamos sempre deficitários entre 25 a
30%, que tentamos colmatar com diversas atividades que vamos desenvolvendo ao longo do ano, com as quotas dos associados e com
alguns mecenas a quem a nossa causa diz muito. Tentamos abrir a
instituição de tal maneira transparente que muita gente nos visita,
acredita e se revê no trabalho que realizamos.
Qual é o âmbito territorial de intervenção da instituição?
O nosso território é essencialmente constituído pelos concelhos de
Santo Tirso e Trofa mas também pelos limítrofes, bem como os de todos aqueles utentes que a Segurança Social entenda encaminhar-nos
e que caibam na nossa resposta social.
Quais são os projetos atualmente desenvolvidos pela ASAS?
No âmbito das dependências, temos o PORI no eixo da reinserção e um
projeto piloto que iremos iniciar, o Go Offline, que versará essencialmente a dependência de internet. Temos o projeto no âmbito da Iniciativa Fa-

20

ces, Grupos para a Autonomia, financiado pela Fundação Montepio, que
pretende testar formas de trabalhar a autonomia dos jovens. Temos
crianças institucionalizadas, que o são cada vez com uma idade mais
avançada e com perfis com consumos ou absentismo escolar e precisamos de trabalhar os seus projetos de vida para a autonomia. Quando
acolhíamos os mais pequenos, os projetos de vida passavam essencialmente pelo regresso à família biológica, pela família alargada ou adopção e, quando começamos a acolher jovens cada vez mais velhos, o seu
futuro passa a estar muito nas nossas mãos. Então, a ASAS tem apostado em vários projetos na área da autonomia dos jovens e também com
vista à sua reinserção social e o Grupos para a Autonomia, projeto de
dois anos financiado pela Fundação Montepio, oferece uma verba que
será concedida diretamente aos jovens – este é o grande fator de diferenciação – e ensina-os a gerir essa verba, de forma a que testemos na
vida real a tomada de decisão, a gestão orçamental, a gestão do tempo,
a gestão de recursos… É um projeto que iniciámos em novembro e que
acompanhará 23 jovens, 10 dos quais moram connosco em acolhimento
residencial, três que moram em apartamentos de autonomia e 10 que estão em casa a receber medida de autonomia de vida da Segurança Social mas que se encontram muitas vezes perdidos neste processo de
transição para a vida adulta. Temos um projeto não financiado no Gabinete de Ação Social, uma horta comunitária e, juntamente com a Câmara
Municipal de Santo Tirso, outras quatro ONG e a Segurança Social, temos um projeto de distribuição alimentar em que estão, sob a nossa responsabilidade, 85 famílias desfavorecidas.
No seio de tantos projetos, que importâncias assumem eixos como a
formação ou a avaliação?
Sempre que existem oportunidades e a possibilidade, recorremos a
todas as ofertas de formação que nos enriqueçam do ponto de vista
técnico. Nesse aspeto, somos muito ativos a concorrer. Temos um
bom corpo técnico, composto por assistentes sociais, psicólogos,
educadores sociais, temos uma direção geral de gestão, temos sociologia… Temos, de facto, uma equipa multifacetada que nos assegura
a concretização de um projeto multidisciplinar com muita qualidade.
Quanto à avaliação, a continuidade do projeto, que vai já na sua terceira geração, é uma prova de confiança e de que temos vindo a atingir os objetivos definidos. Fazemos periodicamente uma avaliação interna, temos uma ferramenta própria designada bateria de indicadores e a consultora Deloite irá fazer-nos, depois destes 25 anos de trabalho, uma avaliação externa muito séria.

Testemunhos

“Sinto-me bem aqui. Desde que vim para aqui, a minha vida mudou… Tenho muito trabalho e ocupação, sinto-me feliz e acho que
isto é o mais apropriado para mim.
Desde que a minha mãe faleceu, comecei a ter problemas familiares e pessoais e vim para aqui para tentar esquecer tudo, em vez
de andar no álcool. Consumia mas agora já não consumo”.
“Eu também consumia álcool mas cheguei a um ponto em que me
sentia fraco e tive que dizer chega. Vim para aqui para deixar de dar
problemas aos meus familiares, para evitar certas companhias…
Aqui, ocupo o meu tempo em várias atividades, seja na pintura,
seja na piscina… e já não consumo”.

Relativamente ao projeto Go Offline, temos aqui duas realidades:
se, por um lado, é sabido que uma má utilização das novas tecnologias pode gerar dependência, por outro, uma boa utilização
pode até ser terapêutica em muitos casos, como a estimulação
cognitiva…
Pois… o problema é o mesmo: os limites. A tentativa de atuar junto
dos jovens com um projeto como este visa precisamente que conheçam e reconheçam os limites. Infelizmente, vamos assistindo a
uma certa degradação da sociedade devida a uma involução no
que concerne à falta de limites, que partem dos próprios pais e da
educação. Esta falta de limites, seja a que nível for, traz consequências que, em determinados casos, saltam à vista, designadamente neste. Agora, que esta é uma das melhores ferramentas que
existem, seja para a saúde mental, seja para o desenvolvimento intelectual ou científico, desde que bem utilizada, disso não tenhamos dúvidas. E nunca será para retirar e, tal como discutimos
quando decidimos desenhar este projeto, faria todo o sentido iniciarmos com os jovens e os pais em simultâneo, eles próprios também no limbo da dependências... Por que se trata de um projeto piloto, teremos que começar por algum lado e esperemos que sejam
também os jovens a educar os seus pais…
Face a tantas carências diagnosticadas e à necessidade de intervir de forma sistémica, dá a ideia de que a ASAS estará, em parte,
a substituir a família…
Não… a ASAS não pretende substituir a família mas é verdade que
faz de família de muita gente. É evidente que somos a família dos jovens que estão à nossa guarda, a sua estrutura mental e social, enquanto também a sua família está a ser trabalhada no mesmo sentido
para que possam depois voltar. Mas muitos destes nossos utentes
não têm família e, não nos querendo substituir à mesma, a verdade é
que é assim que nos sentem, como família. O que pretendemos é obviamente a sua reintegração na sociedade, o que já conseguimos com
alguns, que fazem depois questão de nos visitar e de participar em
atividades nossas. Muitos dos nossos ex-utentes já estão empregados, alguns empreenderam os seus próprios negócios, outros estão
em formação… ao invés, outros vão entrando no nosso programa… é
um ciclo composto por pessoas a quem pretendemos mostrar que são
iguais às demais.

O que faltará fazer nesta “casa de afetos”?
Falta fazer com que os que ainda cá estão consigam dar ainda mais
asas à vida, que consigam dar o salto final, seja para voltar à família,
seja para conseguirem a sua casinha, seja para conseguirem emprego… e os que ingressarem no programa, que consigam o que outros
já conseguiram. Creio que tem sido um sucesso mas reconheço que
temos de fazer coisas novas. Neste momento, temos dois monitores
com uma força fantástica, nomeadamente nas áreas das artes plásticas e da música, que têm feito sobressair neles o que há de melhor,
tornando realidade o que muitos julgavam não ser capazes de realizar. A ASAS ainda tem muito por fazer…

(ASAS) Centro Comunitário da Trofa
Desenvolvimento de Solidariedades Locais
O CCT é uma estrutura localizada na cidade da Trofa, num edifício
construído de raiz e tem como princípio essencial a organização
de respostas que vão de encontro às necessidades sociais da comunidade.
Ao longo dos seus 11 anos de existência já apoiou mais de 1500
utilizadores nas atividades diárias de ocupação dos tempos livres,
em ações de formação, nos apoios ao nível da ação social e de
psicologia. Promove ainda atividades de dinamização local, de carácter intergeracional e de revitalização das tradições.
O CCT dinamiza ainda o Grupo de Auto-Ajuda e Promoção da Saúde (GAPS), que constitui a única resposta ao nível do concelho da
Trofa em termos de grupos de autoajuda para alcoólicos em recuperação.
Desenvolve projetos na área das toxicodependências, sendo a única Instituição que implementa o Plano Municipal de Prevenção Primária das Toxicodependências da Trofa desde a sua existência,
tendo abrangido cerca de 1000 crianças e jovens desde a sua implementação. Atualmente, encontra-se ainda a dinamizar o projeto
“(Re)Inserir na Trofa”, promovido pelo IDT, que procura abranger
cerca de 80 indivíduos que, após processo de desintoxicação se
encontram em fase de reinserção e apoiar pelo menos 24 famílias.
O CCT garante 16% da ação social do concelho da Trofa.
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SICAD E ARSC PARTICIPAM EM PROJETO
PILOTO EUROPEU NA ÁREA DO ÁLCOOL

No âmbito da Estratégia da União Europeia para a redução do uso
nocivo do álcool, a ARSC vai ser responsável pelo desenvolvimento, na região Centro, do projeto piloto para a avaliação, intervenção e referenciação do padrão de consumo de álcool. Neste sentido, teve lugar, na ARSC, uma reunião preparatória, que contou
com a presença do SICAD.
O projeto, que irá abranger os agrupamentos de centros de saúde
e as unidades da Divisão de Intervenção nos Comportamentos
Aditivos e nas Dependências da ARSC, tem como objetivo dar formação aos profissionais de saúde na área da avaliação sobre o
consumo de álcool, como dar resposta imediata a situações detetadas e como referenciar situações problemáticas.

NORUEGA ESTUDA APLICAÇÃO DO MODELO
PORTUGUÊS

O SICAD recebeu, no dia 4 de fevereiro, os membros do Norwegian
Drug Policy Reform Committee que se deslocaram a Portugal para
conhecer a política em matéria de comportamentos aditivos e dependências, tendo sido recebidos por João Goulão, Diretor-geral.
Em dezembro de 2018 foi iniciado um debate interno sobre a revisão da abordagem legislativa em matéria de drogas na Noruega
pelo Ministro da Saúde que havia previamente visitado o SICAD
acompanhado de vários grupos de peritos, jornalistas e representantes de ONG daquele país europeu.
Foi apresentada uma proposta ao Parlamento Norueguês para alterar a legislação em matéria de drogas no sentido de transferir a
resposta ao consumo e posse de substâncias ilícitas, atualmente
na tutela da justiça, para o sector da saúde, princípio basilar do
Modelo Português.
O Parlamento adotou esta mudança, tendo designado um grupo
de peritos para examinar a melhor forma esta questão, numa perspetiva de saúde pública e, igualmente, avaliar a adequação do Modelo Português à realidade da Noruega.
O Norwegian Drug Policy Reform, composto por peritos da área da
justiça e da saúde, por representantes de ONG, de consumidores
de drogas e liderado por um dos procuradores-chefes do país, deverá apresentar o seu relatório ao Parlamento até ao final de 2019.
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CURSO DE FORMAÇÃO “PREVENÇÃO,
INTERVENÇÃO E SUPORTES PARA A
RESOLUÇÃO DA PROBLEMÁTICA DAS PESSOAS
EM SITUAÇÃO DE SEM-ABRIGO EM PORTUGAL”

O SICAD enquanto participante na Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo (ENIPSSA), divulga a realização do curso de formação designado: “Prevenção,
Intervenção e Suportes para a Resolução da Problemática das
Pessoas em Situação de Sem-Abrigo em Portugal”.
Este curso é especialmente destinado a profissionais e representantes institucionais que integram os Núcleos de Planeamento e
Intervenção Sem Abrigo (NPISA) ou que articulam com estes núcleos especializados a nível local.
Para mais informação consulte: http://www.enipssa.pt

PORTUGAL PARTICIPOU NUM SEMINÁRIO
EM TÂNGER ENQUANTO PRESIDÊNCIA DO
GRUPO POMPIDOU

Nos dias 22 e 23 de fevereiro 2019 realizou-se em Tânger, Marrocos
um seminário com o Ministério da Saúde do Reino de Marrocos e o
Grupo Pompidou para celebrar 10 anos da introdução do tratamento
com agonistas opiáceos naquele país.
Este seminário reuniu centros de tratamento de todo o Reino do Marrocos, além de especialistas da Tunísia, Jordânia, Portugal e Suíça.
A apresentação da recente publicação do Grupo Pompidou sobre os
princípios orientadores do tratamento com agonistas opiáceos para
legislação e regulamentação por especialistas suíços e sua tradução
para a língua árabe foram bem apreciados pelos participantes.
Este seminário foi enriquecido por depoimentos de utilizadores de
drogas que partilharam as suas experiências como beneficiários de
medidas de redução de risco e tratamento com agonistas opioides
em Marrocos.
Um dos principais resultados do seminário foi a proposta de montar
uma rede de profissionais que atuam nos diferentes centros de tratamento do país, a fim de trocar conhecimentos e especialidades, harmonizar práticas, elaborar diretrizes, compartilhar dados e colaborar
com o Observatório da Droga e da Toxicodependência de Marrocos,
com o objetivo de melhorar a comunicação entre prática (profissionais), pesquisa (coleta de dados) e política (Ministério da Saúde).
Portugal participou neste Seminário em Tânger, não só partilhando a
experiência nacional em matéria de tratamento com agonistas opiáceos, mas enquanto Presidência do Grupo Pompidou.

Açores em movimento:

Secretário Regional da Saúde recebeu
estudo sobre comportamentos aditivos
e dependências nos Açores

O Secretário Regional da Saúde recebeu hoje o Estudo com a Análise Descritiva dos Consumos de Substâncias Psicoativas na Região, realizado por um grupo de investigadores da Universidade
dos Açores.
“Este documento traduz o diagnóstico dos comportamentos aditivos e servirá de base, numa segunda etapa, durante o mês de fevereiro, aos modelos explicativos sobre as causas e as medidas
preventivas e corretivas a adotar”, adiantou Rui Luís, acrescentando que o estudo partiu de uma amostra inicial de 1.500 alunos.
“Por nossa decisão e para se obter o máximo de exatidão nos resultados, decidiu-se alargar os inquéritos a todos os alunos do 7.º
ao 12.º ano, ou seja, a 12.600 alunos, o que levou a um processo
mais moroso”, referiu o titular da pasta da Saúde.
Rui Luís afirmou que agora segue-se o momento de analisar a informação proveniente do estudo para reforçar as medidas em curso e definir prioridades de atuação nesta área.
No dia em que o SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências também apresentou o relató24

rio anual com os dados nacionais relativos à situação do país em
matéria de drogas e toxicodependências e álcool para o ano de
2017, o Secretário Regional salientou que os jovens açorianos estão gradualmente a assimilar competências ao nível da prevenção
da saúde e dos comportamentos de risco.
“Há progressos assinaláveis na redução do consumo de substâncias nos jovens açorianos com 18 anos, que constam do mais recente inquérito realizado a 2.531 jovens, no Dia da Defesa Nacional, relativo a 2017”, afirmou, alertando, no entanto, que “é necessário continuarmos a estar atentos e interventivos no seu acompanhamento”.
Rui Luís, que falava, em Ponta Delgada, à margem das visitas que
realizou às associações Alternativa e Solidaried’arte, sublinhou
que, no inquérito aos jovens, os Açores são a região que apresenta
a menor prevalência de consumo de álcool ao longo da vida (86%)
e nos últimos 12 meses (80,3%).
Neste parâmetro foi também registada uma descida percentual tanto na embriaguez como no ‘binge drinking’ (consumo de quatro
a seis bebidas numa só ocasião), colocando os Açores como a segunda região do país com menor percentagem de consumo nocivo.
Comparando as respostas dadas pelos jovens em 2016 e em 2017,
verifica-se também uma descida na prevalência do consumo de todas as substâncias psicoativas e de todas as substâncias ilícitas
nos últimos 12 meses.
“Por exemplo, no consumo de tabaco, nos últimos 30 dias, foi registada uma redução de 46,3% para 41,9% (4,4pp), e nas substâncias ilícitas de 19,8% para 14,4% (4,1pp). Descolámos do topo da
tabela em relação a algumas substâncias e é certo que, no global,
há uma tendência de decréscimo dos valores”, reforçou Rui Luís.
Relativamente ao consumo de substâncias ilícitas, os Açores mantêm a maior prevalência no consumo de anfetaminas e alucinogénios, no entanto apresentaram um decréscimo nas anfetaminas de
5,9% para 3,5% (2,4pp) e na cannabis de 19,3% para 13,3% (6pp),
sendo, em 2017, a segunda região com menor prevalência do consumo de cannabis nos últimos 30 dias.
“São indicadores animadores, porque sabemos que é na infância e
juventude que se estabelecem hábitos que vão perdurar ao longo
de toda a vida, e isso só confirma a convicção de que é nestas idades que devemos centrar esforços na intervenção”, afirmou.
O Secretário Regional considerou que a mudança de estilos de
vida é gradual e pode levar anos, atendendo que se trata de alteração de comportamentos geracionais.
“Ainda há muito trabalho a fazer para alcançarmos as metas desejadas, mas os resultados demonstram que estamos a seguir um
rumo certo e consistente”, frisou, recordando programas e politicas
públicas do Governo que estão em curso, como o Plano de Ação de
Redução dos Problemas Ligados ao Álcool, o Fórum do Álcool, o
Plano de Ação de Combate ao Tabagismo.
O estudo sobre comportamentos aditivos e dependências servirá
de base à elaboração do Plano de Ação Regional para a Redução
dos Comportamentos Aditivos e das Dependências.

“Clube do Pequeno-Almoço” chega a
66 escolas de S. Miguel e deverá ser
alargado a todas as ilhas dos Açores
A Diretora Regional de Prevenção e Combate às Dependências afirmou hoje, nos Fenais da Ajuda, que a adesão registada na implementação do projeto ‘Clube do Pequeno-Almoço’ na ilha de S. Miguel reforça o objetivo de alargar esta iniciativa a todas as escolas do ensino
pré-escolar nos Açores.
“O empenho e dedicação manifestados pela Equipa de Saúde Escolar
da Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel (USISM) e pelas seis autarquias, desde a primeira hora, revelam a pertinência da ação, que
deverá chegar ao maior número de alunos possível”, salientou Suzete
Frias.
A Diretora Regional, que falava na Escola Básica dos Fenais da Ajuda, concelho da Ribeira Grande, onde foi hoje oferecido às crianças
um ‘pequeno-almoço saudável’, sublinhou que esta iniciativa é um
bom exemplo da cooperação entre instituições na implementação de
políticas públicas em prol do cidadão.
“É necessário dar continuidade a este entusiasmo, dando aos alunos
e encarregados de educação o melhor que lhe podemos dar, hábitos
de vida saudáveis e literacia em saúde”, frisou.
O ‘Clube do Pequeno-Almoço’ é uma iniciativa da Equipa de Saúde
Escolar da USISM, enquadrada nos objetivos da Saúde Escolar, da
Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências, que
teve início em dezembro.
O projeto, que abrange 66 escolas do pré-escolar da ilha de S. Miguel,
num total de cerca de 2.500 alunos e 1.400 pais, teve em consideração os resultados do Sistema de Vigilância de Comportamentos de
Risco 2016-2017, que elegeu a alimentação saudável como tema
obrigatório a ser desenvolvido pela Saúde Escolar.
O ‘Clube do Pequeno-Almoço’ enquadra-se no Plano de Atividades da
Saúde Escolar, seguindo as metas do Programa Regional de Promo-

ção para a Alimentação Saudável, que tem nos jovens os seus principais alvos de atuação.
A ação, que conta com o apoio das autarquias, propõe a realização de
dois pequenos-almoços exemplificativos por trimestre, envolvendo,
além das crianças, a comunidade docente e não docente, e os pais
dos alunos do pré-escolar.
Para Suzete Frias, esta é uma oportunidade para pais e filhos adquirirem conhecimentos sobre as propriedades e a correta utilização dos
alimentos.
“Este é um momento em que os pais, os elementos das equipas de
Saúde Escolar e as crianças tomam esta refeição em conjunto, o que
ajuda, pelo exemplo, os pais a fortalecerem a ideia de que o pequeno-almoço é um hábito saudável e importante de manter ao longo da
vida”, referiu a Diretora Regional.
Suzete Frias lembrou que a opção por um pequeno-almoço rico em fibras e proteínas, aumenta a concentração e a memória das crianças,
funções necessárias a um bom rendimento escolar.
“Há estudos que revelam que a prática diária de um pequeno-almoço
equilibrado, para além de ser uma medida importante de combate à
obesidade, tem outros benefícios em saúde a longo prazo, como a redução da hipertensão, doenças cardíacas e diabetes”, sustentou.
O excesso de peso infantil atinge 32,5% das crianças e adolescentes
açorianas, sendo o aumento do consumo de alimentos de elevada
densidade energética, como as bebidas açucaradas, apontado como
uma das principais causas desta problemática.
O Programa Regional para a Alimentação Saudável tem como uma
das suas estratégias, no que diz respeito à alimentação, atividade física e saúde, recomendar o aumento do consumo de fruta e produtos
hortícolas e reforçar a importância do pequeno-almoço.
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Alargamento da Saúde
Escolar ao ensino
profissional é medida
pioneira no país, destaca
Vasco Cordeiro
O Presidente do Governo destacou hoje o caráter pioneiro
no país do alargamento da Saúde Escolar ao ensino profissional da Região, uma medida que vai permitir abranger
mais cerca de 2.200 alunos que frequentam esses estabelecimentos de ensino.
“Este é um tipo de medida que tem um dos maiores impactos e relevância para cada um dos alunos e para o nosso
futuro coletivo, enquanto Povo e enquanto Região”, sublinhou Vasco Cordeiro, que falava na assinatura do Protocolo de Alargamento da Saúde Escolar aos mais de 100 alunos da Escola Profissional de São Jorge, no âmbito da visita estatutária do Governo a esta ilha.
Segundo disse, a extensão deste projeto é, “sem sombra
de dúvida, uma aposta no futuro coletivo e no futuro de
cada uma das crianças e jovens da Região. Uma aposta
agora mais abrangente, mais integradora e mais ambiciosa, através do alargamento ao ensino profissional”.
Depois de salientar que esta medida faz convergir neste
objetivo dois setores fundamentais, como a Educação e a
Saúde, o Presidente do Governo adiantou que esta decisão política está, assim, em linha com a estratégia do Executivo de promoção da saúde, já que incide em áreas como
a alimentação saudável, a prevenção de consumo de álcool, tabaco e outras substâncias nocivas, da educação
sexual e de saúde mental, entre outras.
Integrando médicos, enfermeiros, terapeutas da fala, psicólogos, nutricionistas e professores, num total de cerca
de 400 profissionais, este projeto já abrange 175 escolas
da Região, ou seja, uma cobertura integral do ensino regular, desde o pré-escolar ao secundário, abrangendo, no último ano letivo, cerca de 40 mil alunos de todas as ilhas.
Na prática, a Saúde Escolar inclui, entre outras iniciativas,
um exame global de saúde às crianças e jovens, através
da realização de vários rastreios, desenvolvendo também
iniciativas de promoção de hábitos de vida saudáveis.
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Riscos do abuso da Internet
nos jovens prevenidos com
formação e competências,
afirma Diretora Regional
A Diretora Regional da Prevenção e Combate ás Dependências alertou hoje, em São Miguel, para os riscos do abuso da Internet nos jovens e para a importância da formação e capacitação de competências na prevenção precoce.
“Quando utilizada de forma exagerada, a Internet pode acarretar comportamentos problemáticos com sintomas semelhantes ao de outras
adições, como as drogas ilícitas e o álcool”, frisou Suzete Frias no fórum ‘Porque nos Preocupamos Contigo’, promovido pela Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens do Nordeste, onde apresentou uma
palestra intitulada ‘Nem sempre branco é e galinha o põe’.
“Esta dependência não–química pode causar a longo prazo danos ao
nível da estrutura do cérebro, registando-se, de acordo com alguns
estudos, uma diminuição da massa cinzenta, podendo afetar a memória e as emoções”, apontou.
Suzete Frias considerou que fornecer competências permite estimular
a resiliência e os vínculos à família e à escola, além de promover os
processos de autonomização das crianças e jovens.
“Para nos prevenirmos necessitamos de estar informados, de ter a noção do risco e, sobretudo, tomarmos consciência das nossas emoções e aprendermos a geri-las, são elas as nossas lentes para o mundo”, sustentou.
A Diretora Regional enfatizou as caraterísticas do “cérebro adolescente” para demonstrar a importância de investir em competências neste
período crítico do ciclo vital.
“Esta é uma fase de afirmação individual, de grandes alterações a nível cerebral e de adaptação a novos contextos e papéis e, por isso,
são fundamentais ferramentas para a tomada de decisões, resolução
de problemas, gestão de conflitos, resistência à frustração e à pressão de pares”, sublinhou.
A palestra apresentada neste fórum enquadra-se na estratégia da Direção Regional de prevenção através da promoção da informação e
sensibilização dos jovens do 3.º Ciclo, em parceria com recursos comunitários.
Suzete Frias salientou que o Governo Regional reforça a importância
da escola como espaço privilegiado de promoção das competências
pessoais e de reforço da autorregulação e controlo emocional.
“Através da Saúde Escolar tem sido dado a esta faixa etária maior enfoque nos conhecimentos sobre os comportamentos aditivos e as dependências, nomeadamente o tabaco e o álcool, e comportamentos
aditivos sem substância, bem como o aumento na perceção dos riscos”, frisou a Diretora Regional.

Teatro permite alertar jovens
para consequências do uso
precoce de substâncias, afirma
Diretora Regional de Prevenção
e Combate às Dependências
A Diretora Regional de Prevenção e Combate às Dependências alertou, na Maia, em S. Miguel, para as consequências
do uso precoce de substâncias na saúde e bem-estar do individuo adulto, salientando que pode provocar danos irreversíveis.
“O uso persistente de substâncias, lícitas e ilícitas, em idade precoce pode levar a danos físicos e mentais irreversíveis”, afirmou Suzete Frias, salientando que “é preciso
alertar os jovens para esta realidade, falando e desconstruindo mitos, seja através do ensino, dos cuidados de saúde ou das artes”.
Suzete Frias, que falava sexta-feira à margem de uma sessão de teatro-debate do Teatro do Oprimido, referiu que “o
teatro tem um impacto grande no desenvolvimento das capacidades motoras, sociais e pessoais e no ultrapassar de diferentes conflitos”.
A sessão decorreu ao longo de três horas e foi desenvolvida
através de uma metodologia ativa, com recurso ao teatro-debate, a mais completa técnica de intervenção pedagógica do
Teatro do Oprimido, abordando temas como o consumo de álcool, de tabaco e de substâncias ilícitas.
Os jovens participantes foram convidados a construir cenas
com fixação de papéis e clarificação da opressão, a que se
seguiu um debate.
“Através da representação de cenas como a pressão dos colegas para o consumo, a coação pelas redes sociais, a coação dos traficantes ou a situação de um amigo em ‘overdose’,
os jovens tiveram a oportunidade de desconstruir mitos e
equacionar soluções”, frisou Suzete Frias.
Nesse sentido, os jovens, ao desempenharem e refletirem sobre um papel, não só ficam a conhecer essa realidade, mas
também a dão a conhecer, através de um processo de experimentação e reflexão que o teatro permite.
Com esta metodologia, afirmou Suzete Frias, pretende-se tornar os jovens mais conscientes de si, capazes de analisar o
mundo e os outros, fornecendo-lhes mecanismos de autoproteção.

Reclusos do Estabelecimento
Prisional de Ponta Delgada vão ter
acesso a uma Unidade Livre de Drogas,
anuncia Diretora Regional
A Diretora Regional da Prevenção e Combate às Dependências anunciou hoje que o Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada vai ter
uma Unidade Livre de Drogas para tratamento das dependências, de
acordo com o perfil de cada recluso.
“O objetivo desta unidade é o de criar um espaço próprio para os reclusos toxicodependentes que queiram aderir ao programa livre de
drogas, dando-lhes condições de interação especial com profissionais
para, nesta relação, estruturarem a sua motivação para o tratamento
e reequacionarem o seu projeto de vida”, adiantou Suzete Frias, que
falava no final de uma reunião com o Diretor do Estabelecimento Prisional, onde foram delineadas medidas para a implementação da Unidade Livre de Drogas.
Suzete Frias referiu que este será um projeto piloto na Região, destinado a reclusos toxicodependentes que assumem o compromisso de
integrarem um programa socio-terapêutico, que recebeu o pronto acolhimento da direção deste estabelecimento prisional.
Os programas diferenciados permitem responder a necessidades distintas, tratando daqueles reclusos que têm critérios para aceder a um
programa livre de drogas, bem como os reclusos com várias tentativas falhadas de tratamento e com problemas de saúde.
“A Unidade Livre de Drogas está pensada para uma capacidade de
cerca de 30 reclusos”, adiantou a Diretora Regional.
“Num ambiente próprio, será possível integrar os reclusos num programa socio-terapêutico inspirado nos programas das comunidades
terapêuticas. É muito mais do que um programa de desabituação de
drogas, diria que é uma via para a reabilitação e facilitação da inserção fora de muros”, realçou.
Os estabelecimentos prisionais de Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e extensão na Horta dispõem já de programas terapêuticos de
substituição opiácea, criados ao abrigo de um protocolo entre a Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências, Direção
Geral dos Serviços Prisionais, Unidades de Saúde de Ilha da Terceira
e do Faial e a ARRISCA.
Os programas de educação para saúde constituem outra linha de
atuação e de prevenção da saúde junto da comunidade reclusa, de
que é exemplo o programa desenvolvido pela Casa do Povo de Santa
Bárbara no Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo, que resulta de um acordo celebrado entre esta instituição, a Direção Geral
dos Serviços Prisionais e a Secretaria Regional da Saúde, através da
Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências.
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Fórum Regional Álcool e Saúde aprova ‘Prémio FRAS’ para distinguir entidades que
promovam redução dos problemas ligados ao consumo de álcool
A Diretora Regional de Prevenção e Combate às Dependências anunciou hoje, em Ponta Delgada, a criação do Prémio Fórum Regional Álcool e Saúde (FRAS) com o objetivo de distinguir entidades que promovam ações para reduzir os problemas ligados ao consumo de álcool.
“Esta distinção será o reconhecimento público pelo trabalho que um
conjunto de entidades das áreas da educação e da intervenção social,
comunitária e autárquica estão a levar a cabo, no contexto da problemática do álcool”, afirmou Suzete Frias, que falava na abertura da segunda reunião do Fórum Regional Álcool e Saúde.
A Diretora Regional referiu que este é mais um estímulo à clara determinação das instituições açorianas em fazer parte da solução no
que se refere à redução de consumos.
“Em pouco mais de um ano uniram-se por esta causa 39 entidades,
associando-se ao Fórum, com a vontade e o compromisso de implementar ações com relevância para a alteração de comportamentos, e
há que valorizar esse facto”, frisou Suzete Frias.
Neste encontro, em que estiveram presentes os representantes dos
organismos que aderiram ao Fórum, foram apresentados os compromissos dos parceiros e os regulamentos do Prémio FRAS e do Fórum
Regional Álcool e Saúde.
O Fórum Regional Álcool e Saúde é uma plataforma em que um conjunto alargado de entidades aderem a uma carta de compromisso,
sendo esta uma das medidas do Plano de Ação para a Redução dos
Problemas Ligados ao Álcool e um instrumento operacional do Plano
Regional de Saúde 2014-2020.
São objetivos gerais desta iniciativa a prevenção, a dissuasão e a redução dos problemas relacionados com o consumo de álcool, e a garantia de que a venda e consumo de álcool no mercado seja feita de
forma segura e não indutora.
Ao Prémio FRAS podem candidatar-se entidades regionais que tenham desenvolvido, a nível local, um projeto com relevância no contexto da intervenção social e comunitária, que tenha sido elaborado ou
concluído no ano passado.
Entre estas entidades incluem-se Instituições Particulares de Solidariedade Social, Organizações Não Governamentais, Ordens Profissionais e Municípios.
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Suzete Frias, que preside a este Fórum, manifestou satisfação pela
relevância e criatividade das iniciativas que estão a ser implementadas no âmbito dos compromissos assumidos pelos parceiros.
“Estas iniciativas demonstram responsabilidade social de todos e a
consciência de que a diminuição dos problemas ligados ao mau uso
do álcool requerem uma ação concertada e sistémica”, sublinhou,
acrescentando que “terão certamente impacto na saúde comunitária”.
Os 39 parceiros entregaram compromissos no âmbito da prevenção
(26), comunicação (18), reabilitação (15), redução de riscos (10), tratamento (8) e regulação e fiscalização (2), num total de 125 ações que
envolvem informação ao cliente, envolvimento dos jovens, educação,
aconselhamento, atividades no âmbito dos media, comunicação comercial, tratamento, investigação, desenvolvimento de competências
referenciação, fiscalização, mediação e intervenção cultural.
Até 2020, o Fórum Regional Álcool e Saúde propõe como metas a redução em dois pontos percentuais nas prevalências de consumo de
bebidas alcoólicas, a diminuição do número de condutores mortos em
acidentes de viação, bem como a redução da taxa de anos potenciais
de vida perdidos por doenças atribuíveis ao álcool.

“xxx”.

É com grande prazer que o convidamos a participar
nas Jornadas da Associação Portuguesa de
Adictologia, A Vertigem do Risco e os Labirintos da
Vontade – Olhares sobre os Comportamentos
Aditivos, que vamos realizar em parceria com o
Centro de Inovação em Biomedicina e
Biotecnologia do CHUC, nos dias 6 e 7 de Junho de
2019, no Auditório da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra.
Pretendemos com este evento científico refletir
sobre comportamentos aditivos e dependências na
população adolescente e jovem adulta e de que
forma a investigação, a clínica e o direito
contribuem para a compreensão dos mesmos.
Nas duas últimas décadas, em Portugal, o consumo
de certas substâncias psicoativas esteve muito
associado a situações de pobreza e marginalidade.
Hoje, substituindo esta ligação, as substâncias
psicoativas estão associadas à cultura do ócio e do
prazer, com consumidores mais jovens, bem
integrados na sociedade, que consomem com fins
recreativos e socializantes, de forma descontínua e

que não consideram este comportamento como um
perigo, mas sim uma fonte de divertimento e de
prazer.
A evolução do conhecimento no domínio das
neurociências permite compreender melhor os
mecanismos subjacentes aos comportamentos
aditivos e com isso contribuir para melhorar as
estratégias de prevenção e elaborar intervenções
terapêuticas focadas. Ao mesmo tempo, devemos
refletir sobre a influência destes conhecimentos na
aplicação das normas jurídicas que incidem sobre
os atos antissociais praticados durante ou após
esta fase de desenvolvimento. Será que o direito
tem em conta o conhecimento gerado pelas
neurociências?
Deste modo, estamos a preparar um programa
temático multidisciplinar que queremos que seja
um momento de partilha de conhecimento e de
experiências na prática clínica na área das adições.
E que permita também disfrutar de momentos de
convívio que complementam essa atividade
científica.
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I Forum

Noite Saudável das Cidades
do Centro de Portugal
Violência, Sinistralidade Rodoviária,
Abuso de Álcool / Consumo de Drogas ilícitas
& Contextos Recreativos Noturnos
Pensar a prevenção
4-5 de abril de 2019
9:00 - 18:00

Centro de Eventos | Fundação Bissaya Barreto | Campus do Conhecimento e da Cidadania
Alameda da Feira – Quinta dos Plátanos, Bencanta – Coimbra
O Projeto NSCCP: Situação atual
Sessões plenárias
Violência, sinistralidade rodoviária, abuso
de álcool / consumo de drogas ilícitas e
contextos recreativos noturnos
- Pensar a prevenção
- Programas nacionais e prevenção
Projeto NSCCP: Iniciativas a decorrer no
âmbito do projeto NSCCP
Apresentação das conclusões dos grupos de
trabalho
Noite Saudável das Cidades – Experiências
Internacionais
Posters
Noites Saudáveis. Outros projetos a decorrer
na região centro de Portugal (nos 23
municípios aderentes)
Conferência
Cidade, Noite e Saúde Pública

Grupos de trabalho
Violência, sinistralidade rodoviária, abuso de
álcool/consumo de drogas ilícitas e contextos
recreativos noturnos. Do problema à solução.
- A perspetiva dos Jovens
- A perspetiva da Sociedade Civil
- A perspetiva do Município
- Pensar a prevenção! Que papel para
os media?
Mesas Redondas
Contextos recreativos noturnos e Igualdade
de Género. Que papel para as artes e
para o desporto?
Violência, sinistralidade rodoviária, abuso
de álcool / consumo de drogas ilícitas e
contextos recreativos noturnos. Pensar a
prevenção, uma perspetiva política
Workshop
Noite Saudável das Cidades do Centro de
Portugal: Pensar a avaliação

Conferência de Imprensa
Municípios aderentes

Mais informação:
www.noitesaudavel.pt
noitesaudavel@noitesaudavel.pt
Inscrições:
https://goo.gl/forms/lqEjG3GZ8lEwMUrt2
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