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Está nas nossas
mãos eliminar
a Hepatite C.

E DEPOIS
DOS 20 ANOS?
Segundo Sérgio Godinho, “só há liberdade a sério quando
houver a paz, o pão, habitação, saúde, educação, quando
houver liberdade de mudar e decidir e quando pertencer ao
povo o que o povo produzir”. Não podemos continuar a viver com o peso do passado, nem podemos continuar a esperar tantos anos para tornar tudo mais coerente e eficaz,
qualificar as respostas na defesa da centralidade e da promoção do cidadão e no respeito pelos valores universais e
dos direitos humanos.
São longos os caminhos trilhados pelos homens e mulheres que escolheram e dedicaram toda a sua vida à luta e à
defesa das pessoas sem abrigo, das vítimas da discriminação e humilhação, dos consumidores de drogas, dos doentes com sida ou hepatites virais, tuberculose e outras patologias igualmente associadas… nem sei se devo usar algumas figuras de estilo ou um vocabulário mais vocacionado
“para alguns figurões” ou utilizar uma linguagem mais poética para que os gregos e os troianos não me atirem para a
fogueira…
Passam hoje vinte longos anos, a somar a muitos mais,
quando um punhado de “valentes profissionais” decidiram
desafiar as calmas noites das instituições internacionais e,
remando num mar de tormentas e agitadas águas constitucionais e parlamentares, decidiram dar corpo à humanização da intervenção nos domínios da droga e da toxicodependência em Portugal. Sim, é verdade, foram os portugueses que, deste pequeno retângulo europeu, lideraram um
combate sério pela liberdade de serem as pessoas a decidirem pelas pessoas, porque não se podia continuar a permitir que um doente fosse preso pela sua doença.
A liberdade não terá nenhum valor se não acoplarmos a defesa dos direitos humanos e foi isto que um pequeno grande país foi capaz de fazer: Portugal passou a perseguir a
toxicodependência e não os toxicodependentes. As autoridades policiais concentraram a sua ação na prevenção, no
combate e repressão ao tráfico. A isto o mundo chamou
humanismo e distinguiu “O Modelo Português” como um
exemplo a seguir por todos os países do mundo.
Infelizmente, os “Troikianos” decidiram que estes profissionais e a estrutura que os suportava, que foi capaz de ti-

rar da rua milhares de pessoas, e de os colocar no sistema
de saúde, que teve a arte e o engenho de reduzir para níveis nunca vistos as pessoas contaminadas com o VIH/
Sida pelo uso e consumo de drogas… tinha chegado ao fim.
Esta situação não é caso único e pessoalmente até acho
que representa “a dor de alma” de alguns velhos do restelo
que continuam a representar o estigma de uma doença
que, para eles, deveria ter a cela da prisão em vez da cama
do hospital como resposta.
Hoje, vive-se a desorganização e desarticulação entre estruturas, o que não favorece em nada uma perspetiva integrada e importante para as respostas que urge e se impõe
tomar.
Confesso que muito tenho escrito sobre isto, como confesso estar um pouco cansado de repetir o meu pensamento,
mas não posso nem devo calar a minha gratidão pelo tanto
que tantos homens e mulheres, instituições públicas e privadas, autarquias, organizações não governamentais e famílias fizeram pelas pessoas, pela saúde e pelo país. Pessoalmente, acho que era extraordinariamente importante
haver uma estrutura vertical especializada e consagrada a
uma intervenção qualificada em Comportamentos Aditivos
e Dependências.
Está na hora de criar uma estrutura nacional, dentro do serviço Nacional de Saúde, capaz de aquilatar eficácias e atribuir responsabilidades, porque precisamos de contrariar a
tendência dos consumos, precisamos de responder aos
anseios e aspirações dos nossos jovens e adolescentes,
precisamos de retomar o sentido da eficácia e da tolerância, e da qualidade integrada das respostas, e porque precisamos de afirmar o nosso desígnio de que só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir… Tal
como nós decidimos quando depositamos confiança num
conjunto de pessoas que elegemos para, no plano político,
decidirem o que é unânime e mudarem para melhor o futuro do país. E tanto nos apelam e prometem nessas alturas…
Sérgio Oliveira, director
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Fernando Henrique Cardoso

“O Objetivo da política de Portugal é
combater a doença e não os doentes”
(NOV 2011)

Kasia Malinowska

“Portugal provou que uma
estratégia baseada no respeito
pela dignidade humana e no
direito à saúde pode aumentar a
segurança pública”
(NOV 2011)

Richard Branson

“A experiência portuguesa de dez
anos demonstra claramente que é
tempo de acabar com a guerra
contra as drogas no mundo
inteiro”
(JUN 2014)

Leonor Beleza

“Recordo hoje, com satisfação, a
qualidade inexcedível dos
profissionais que agarraram esta
luta contra a dependência como a
sua missão mais importante”
(MAR 2016)

Júlio Machado Vaz

“Sinto-me orgulhoso pela
internacionalização do modelo
português. Sob muitos aspetos
Portugal tornou-se um exemplo a
seguir e isso é reconfortante”
(MAR 2016)

Juiz Armando Leandro

“É reconfortante o prestígio
internacional granjeado pela
experiência portuguesa de
descriminalização do consumo”
(MAR 2016)

João Goulão

Dimitris Avramopoulos

“O problema das drogas não
diminuiu, este relatório mostranos o caminho para o futuro”
(MAI 2016)

Ministro da Saúde de Cabo Verde

“O modelo português é um
exemplo para o mundo”
(JUN 2017)

Alexis Goosdeel, EMCDDA

“QUERO
CRER QUE
TEREMOS
DECISÕES
ANTES DO
FINAL
DESTE
ANO”

“Na Europa, temos algo único no
mundo há 20 anos: a abordagem
equilibrada entre a redução da
oferta e a redução da procura e o
enfoque desde a perspetiva da
saúde pública e Portugal é um
país que dá claramente o exemplo a esse nível”
(OUT 2017)

António Guterres, Secretário Geral das Nações Unidas

“Em consonância com os três
tratados internacionais de
controlo de drogas, apresentei
medidas de descriminalização
sobre a posse de drogas para uso
pessoal, aumentei os recursos
destinados para prevenção, tratamento e
reinserção social e reforcei a criminalização do
tráfico de drogas”
(JUN 2018)

Marta Temido

“Estamos a trabalhar… ainda
ontem, houve trabalho interno, ao
nível do gabinete do Sr. Secretário
de estado que acompanha a área
e, quando estivermos
perfeitamente estabilizados em
termos de modelos alternativos, avançaremos”
(JAN 2020)

Jorge Sampaio

“Regressamos 20 anos atrás e, de
facto, tudo era bastante diferente
neste domínio. Por isso, acho que
este encontro ou celebração pode
significar uma transformação em
assunto público efetivo que
mobilize numerosos atores sociais”
(MAI 2019)

Raquel Duarte

“O vosso trabalho é, como sabem,
reconhecido a nível mundial. É
com enorme orgulho que, cada
vez que vou a uma reunião sobre
redução de danos ou o consumo
de drogas, Portugal é um
exemplo”

“É perfeitamente possível um organismo central articular diretamente com as unidades de
intervenção local. O modelo que preconizo neste momento prescinde de estruturas intermédias de coordenação regional”. Em entrevista, João Goulão apresenta a sua solução organizacional para a gestão e execução das políticas de CAD para o país, defendendo que o
enfoque deverá ser dado à interação e articulação entre um organismo central e as equipas
que atuam na primeira linha no terreno. Quanto ao modelo português, alvo de enorme curiosidade internacional, o desabafo não poderia ser outro: “as pessoas vêm visitar-nos e o que
temos para dizer é que o nosso modelo era assim…”

(MAI 2019)

Marcelo Rebelo de Sousa

“Não podemos deixar que os bons
resultados das políticas públicas
provoquem uma diminuição da
importância do tema da droga”
(JUL 2019)

Individualidades, bastonários, governantes enviaram
uma carta aberta à Ministra da Saúde

“apelam ao Governo para que valorize
de forma adequada o tema da droga e
reponha a existência de uma
instituição com autonomia e
dimensão adequada para lidar com os
problemas dos comportamentos aditivos e as
dependências”
(DEZ 2019)

Jody Rich USA

“Vou tentar convencer
legisladores, chefes de polícia, de
estabelecimentos prisionais e
médicos de que a melhor forma
para conter a epidemia de drogas
e as mortes por overdose no
estado seria adotar um modelo de
descriminalização semelhante ao de Portugal.
(JAN 2020)

Adalberto Campos Fernandes

“O Ministério da Saúde e o
governo está muito interessado
em relançar e recuperar aquilo
que foi o prestígio construído e o
modelo organizativo de sucesso
que existia até 2011”.

Fernando Araújo

Sente nostalgia dos tempos do IDT?
João Goulão (JG) – Francamente, não sei se o termo nostalgia será o adequado… De facto, já
passaram oito anos desde as alterações introduzidas às estruturas dedicadas aos comportamentos aditivos e dependências e, ao longo destes anos, foi crescendo a sensação de que
esta era uma solução provisória, que nunca foi verdadeiramente consolidada e, desde o início, todos os profissionais tiveram a noção de que haveria uma inevitável perda de eficácia. E
durante esta crise mais recente, que estamos ainda a atravessar, essa sensação avolumou-se ainda mais, assim como a necessidade de haver um organismo com a responsabilidade
de pensar as políticas e de as executar no terreno, mas falando a uma só voz. E aquilo que
vemos e que, insisto, se avolumou durante esta crise foi a dificuldade de assumir posições
unívocas, que obriguem o Estado através de uma única entidade em toda esta interação. Nesse sentido, não sei se será nostalgia a palavra adequada, mas sentia-me muito mais confortável… Como sabe, tive o privilégio de presidir o IDT desde 2005 até à sua extinção e continuei
como diretor geral do Sicad e estarei à vontade para dizer que não se trata de uma sensação
de diminuição de poder, até porque, julgo já ter dado provas, não é por uma questão pessoal
que tenho defendido como solução a existência de um organismo único, capaz de desenhar
as políticas e de as executar diretamente. Penso que essa solução seria preferível comigo ou
com qualquer outro dirigente…
Quando referimos o termo nostalgia, recordamos uma estrutura que transporta um passado
marcado por muitas alterações… no início, ainda o Dr. João Goulão era um jovem médico, tivemos uma situação quase pandémica no país, com muitíssimas famílias afetadas, o que
levou a que uma equipa de profissionais se unisse, tal como uma família e munida de um
enorme espírito de coesão, para responder a um contexto altamente preocupante. Entretanto, ter-se-á perdido eficácia e coesão porque faltou muito apoio a essa “família”. É nesse
sentido que falamos em nostalgia…
JG – Para além dos afetos, que felizmente se mantêm na maioria dos casos entre os profissionais que partilharam um percurso comum e que, apesar desta pulverização de responsabilidades pelas ARS, ainda partilham, o que se perdeu foi a capacidade de mobilização de
massa crítica, de momentos de reflexão, de pensar em conjunto, discutir com muita agilidade
os problemas com que eram confrontados… e isso era uma realidade que estava bem presente, quer no SPTT, quer no IDT. Atualmente, é muito mais complicado entendermos o que se
passa no terreno. Voltando a este contexto atual e até utilizando as metodologias de comunicação à distância, acabamos por reproduzir um pouco as práticas nesse tempo, ao reunirmos em simultâneo com os responsáveis das Dicad, com as ONG que trabalham na área da
redução de riscos e minimização de danos e da reinserção, com as comunidades terapêuticas… mas ainda assim fica a faltar uma quantidade enorme de profissionais da primeira linha,
os que estão nos CRI, nas unidades de desabituação ou nas unidades de alcoologia, com
quem é muito mais difícil chegar à fala. Só em momentos muito pontuais, como congressos

CHEGOU O TEMPO DE
TOMAR DECISÕES!

“Estamos ainda a refletir sobre
essa matéria e faz sentido avaliar
os resultados, comparar com o
que tínhamos no passado e
encontrar novas soluções. Penso
que, durante este ano de 2016,
faremos seguramente essa avaliação”

A política portuguesa para os comportamentos adi-

(MAR 2016)

dos cuidados, desde o tratamento à reabilitação e

tivos e dependências sempre assentou numa articulação entre uma rede pública de serviços e uma rede
de organizações privadas, IPSS e ONG. Este é um
sistema de serviços que tem permitido, nas últimas
décadas, o desenvolvimento, em todo o país, de uma
organização de serviços integrados no seio da comunidade que se responsabilizam pela prestação
com a implementação de programas de prevenção,
reinserção e de redução de riscos e de minimização
de danos, com verdadeira acessibilidade para todos

Estamos numa época com grandes desafios, onde a
problemática da adição põe à prova modelos até então existentes. É uma época em que a qualidade e a
sustentabilidade dos serviços de saúde para os
comportamentos aditivos e dependências deve passar por uma gestão e definição de uma estratégia
nacional que tenha em conta a renovação dos serviços públicos e ajustar as abordagens aos comportamentos aditivos emergentes. Os serviços de proximidade promovidos pela sociedade civil e cofinanciados pelo SICAD evidenciaram, nestes tempos, o
seu caracter essencial e permanente na garantia do
acesso aos cuidados de saúde em CAD, sendo por
isso a altura de (re) pensar a sua sustentabilidade e
enquadramento.

os cidadãos e sem qualquer descriminação por mo-

Na atual fase de pandemia de Covid-19 os servi-

tivos sócio económicos ou geográficos e desta for-

ços públicos e as outras instituições, consegui-

ma garantindo a responsabilidade pelos cuidados

ram com esforço adaptar-se aos condicionalis-

aos doentes e a assistência aos familiares.

mos existentes para continuarem a assegurar os

ou grandes realizações, conseguimos de facto esses momentos de partilha. Durante a existência de organismos de responsabilidade nacional, conseguíamos de facto auscultar e ter
as opiniões dos profissionais de primeira linha sobre os problemas com que nos defrontávamos; portanto, nesse sentido, há aqui o sentimento de que algo não funciona com a mesma
agilidade com que funcionava anteriormente.

José Sócrates

“Nem sempre vence o
preconceito”O think tank que
conduziu ao melhor modelo do
mundo
(MAR 2016)

Passo a citar opiniões de duas individualidades, começando por Fernando Henrique Cardoso, que dizia: “Impressionou-me a frase que ouvi do Dr. João Goulão: O objetivo de Portugal
é combater a doença e não os doentes” … Como se sente hoje, ao liderar uma estrutura que
visa combater a doença com um corpo desmembrado?
JG – Felizmente, essa é uma cultura que persiste entre os profissionais dedicados a esta
área e é algo que faz parte do cerne da política portuguesa relacionada com os CAD. A postura humanista, felizmente, persiste. Do meu ponto de vista, perdemos agilidade e capacidade
de resposta, mas, felizmente, essa cultura entre os nossos profissionais de enfrentar a doença - e considera-la como tal - e não as pessoas que sofrem dela, mantém-se. Mas também
precisa de ser rapidamente revitalizada e reativada, senão vai-se perdendo.
Kasia Malinovska afirmava que “Portugal provou que uma estratégia baseada no respeito,
na dignidade humana e no respeito à saúde aumenta a segurança pública” … Se assim acontecia nesses tempos, porquê acabar com uma estrutura como o IDT?
JG – Penso que o que presidiu à extinção do IDT teve a ver, por um lado, com um período de
plena crise económica que vivíamos… nós estamos habituados a viver sempre em crise…
agora temos outra…
… E não será por isso que acabarão com a Direção Geral da Saúde…
JG – Sim, mas a DGS é uma direção geral e ela própria tem também algumas dificuldades de
atuação no terreno porque também atua por “interposta pessoa” … Mas, nessa altura, estávamos em plena intervenção da Troika, com todas aquelas exigências, e os institutos públicos
eram apresentados como gastadores e houve como que uma medida generalizada de extinções, fusões e transformações de institutos públicos noutros tipos de organismos. Relativamente ao IDT, a decisão foi a extinção, do meu ponto de vista sobretudo com intuitos de contenção económica; também do meu ponto de vista não se conseguiu nenhum ganho a esse
nível porque, na prática, o orçamento do IDT acabou por ser repartido por cinco entidades, o
SICAD e cada uma das ARS, sem que tenha havido uma diminuição muito significativa. Houve cortes orçamentais, mas não foram tão severos como os que assistimos noutras áreas.
Mas foi sobretudo uma questão de argumento político: extingue-se um instituto público porque, por definição, estes são gastadores. Em contrapartida, perdeu-se claramente eficácia. E
acrescentaria que a uniformidade de critérios e a abordagem uniforme ao nível das regiões
tem vindo, progressivamente, a deteriorar-se.
Ao fim de todos estes anos, que tipo de modelo organizacional mais se adequaria para se
voltar a responder com eficácia à população com problemas relacionados com CAD?
JG – Penso que é perfeitamente possível um organismo central articular diretamente com as
unidades de intervenção local. Para além, obviamente, de alguma logística que precisará de
ser pensada no sentido de assegurar o metabolismo básico das unidades, ao nível da gestão
do pessoal e da gestão clínica e com algum reforço dos serviços centrais - e com o tirocínio
que ainda por cima tivemos agora da possibilidade de agir à distância, utilizando estas ferramentas com as quais nos familiarizámos nos últimos meses - penso que é perfeitamente
cuidados de saúde a esta população. Sabemos
que trabalhamos com uma população muito vulnerável a esta infeção e, no entanto, seja na consulta, no internamento ou mesmo na população
de rua existem poucas referências a casos positi-

Já é tempo de se tomarem decisões!
Assim os Signatários deste documento em representação da Sociedade Civil vêm pedir uma resolução urgente deste impasse dos serviços com graves
implicações no futuro das nossas comunidades

Assembleia da República

Assembleia da República aprova
aditamento ao Orçamento de
Estado: “Nova Estrutura de
combate à toxicodependência, ao
alcoolismo e a outras dependências, à vista”
(NOV 2016)

Elza Pais, Deputada do PS

“O que se destrói em quatro anos
leva muito tempo a reconstruir”
“Garantir articulação e sustentabilidade dentro do SNS” “Independentemente do modelo que vier a ser
adotado deve ser garantido uma estratégia de intervenção integrada para impedir a
segmentação de respostas como aconteceu”
(MAR 2018)

Laura Magalhães, Deputada PSD

“Relativamente às preocupações
que aqui levantaram,
comprometo-me a fazer chegar
ao Grupo Parlamentar do PSD
para as trabalharmos em
conjunto, para repor os índices de
qualidade que anteriormente existiam”
(MAI 2016)

Carla Cruz Deputada do PCP

“Temos de recuperar a resposta
nacional de qualidade, o que
passa pela reconstrução de uma
entidade pública que esteja ligada
ao SNS, que articule com os
cuidados de saúde primários e
que tenha essa responsabilidade desde o
planeamento até à operacionalização e
intervenção no terreno, em articulação com as
outras estruturas, com as equipas de rua e
instituições que trabalhem na área da prevenção”
(MAI 2016)

vos ao Covid-19. Temos consciência que as medidas de isolamento podem aumentar a vulnerabilidade para comportamentos aditivos causando

Moisés Ferreira, Deputado do BE

maior instabilidade. E, estes, não são apenas pro-

“Temos construído algumas
propostas que apontam,
nomeadamente, para a
necessidade de se promover
novamente uma integração ou
uma desfragmentação do que foi
fragmentado e a hipótese de estas respostas
serem integradas no SNS”

blemáticos para o indivíduo, mas também para as
famílias e para sociedade como um todo.
Este saber fazer de muitos anos, que constitui um
património técnico/profissional e científico, desde
sempre colocado ao serviço da comunidade, a par
da criação de uma rede articulada através de valências e serviços são os elementos indispensáveis de uma resposta aos comportamentos aditivos, por isso parte integrante de uma política que
entendemos dever ter continuidade.

(MAI 2016)

André Silva Deputado do PAN

“Propomos uma única entidade
vertical para o combate a droga e
toxicodependência”
(MAR 2018)

Galriça Neto, Deputada do CDS/PP

“Reconhecemos o trabalho
meritório destes profissionais”
“Há um trabalho meritório
desenvolvido, desde há anos,
primeiro no IDT e depois no
SICAD, por equipas empenhadas e
de elevado profissionalismo.”
(MAR 2018)

Padre Feytor Pinto

“O Modelo Português, hoje, é
reconhecido internacionalmente
pelo grande rigor científico e
notável eficácia. O trabalho
desenvolvido, de maneira
integrada e nas suas várias
valências, foi conhecido na Europa”
(MAR 2016)

Fernando Leal da Costa

“Foram dados passos importantes
na direção que pretendíamos”
“Mantivemos um modelo que
continua a merecer o elogio e
aplauso”
(JAN 2014)

Adictologia

“Portugal tem 30 anos de
experiência acumulada na
intervenção da toxicodependência
que não pode perder”
(ABR/MAI 2014)

Grupo de Aveiro

“O insucesso do processo de
integração nas ARS e a
progressiva destruição da Rede
de Serviços do Ex-IDT está a
desestruturar os cuidados às pessoas com
Comportamentos Aditivos e Dependências”
(FEV 2017)

possível gerir as unidades a partir de um organismo central. Portanto, o modelo que preconizo neste momento prescinde de estruturas intermédias de coordenação regional.
Entretanto, quem conhece esta área continua a testemunhar a insatisfação de tantos técnicos que dedicam, nesta fase com impotência, uma vida a uma causa cada vez mais ignorada do ponto de vista político, sendo que há muitos problemas relacionados com CAD por resolver?
JG – Sim, é um facto e mais uma vez a importância da interação direta entre quem tem a possibilidade de organizar as respostas, de fazer os documentos diretores da intervenção com
quem está na primeira linha. Esta interação direta é fundamental. Mais uma vez, tivemos recentemente um exemplo prático da importância dessa interação: quando reunimos com as
ONG que estão na primeira linha da reinserção e da redução de danos, conseguimos identificar algumas das necessidades mais sentidas a esse nível pela população utilizadora de
substâncias ou dependente de outros comportamentos de uma forma muito mais clara do
que conseguimos obter através dos relatórios, por mais bem feitos que sejam. E conseguimos reagir à distância sem a existência de estruturas locais, de uma forma mais eficaz do
que habitualmente. Por exemplo, uma das enormes carências reportadas por essas organizações prendia-se com a disponibilidade de equipamentos de proteção individual. Não tinham meios nem os conseguiam encontrar no mercado. Pois, nós fizemos aquisições centralizadas e fizemo-los chegar diretamente ao terreno, sem que isso tivesse de passar por estruturas intermédias que fizessem essa distribuição.
Tenho testemunhado queixas de familiares de doentes que se sentem abandonados porque
há CRIs que não estão a funcionar… Entretanto, as críticas viram-se para o Sicad… considera-as justas?
JG – Não! De todo não é justo porque não temos nenhum papel na gestão direta dessas equipas. As únicas equipas que têm alguma interação direta connosco são as CDT e essas nunca
interromperam as suas atividades, encontraram alternativas exercidas à distância, mas é evidente que as CDT têm características bem diferentes das unidades de tratamento ou de desabituação e não têm o mesmo impacto na vida dos cidadãos. Ainda assim, de acordo com
as orientações e com as resoluções do conselho de ministros, fomos procedendo ao desconfinamento e retomando a atividade e, neste momento, estão a funcionar e a atender os seus
clientes de uma forma já muito próxima da normalidade. E parece-me que teríamos já condições, com as precauções adequadas e seguindo as normas que vão sendo emanadas pela
DGS, e à semelhança do que vai acontecendo com todas as unidades do SNS, para retomarmos uma atividade próxima do normal no atendimento aos nossos concidadãos. Mas insisto
que essa não é uma responsabilidade que possa ser assacada ao Sicad.
Confirma que os resultados dos estudos dos últimos anos, que confirmam aumentos de
consumos em vários indicadores, podem também ser atribuídos à existência de um modelo
desadequado, de difícil articulação e com pouca autonomia?
JG – É evidente que as necessidades atuais são diferentes das que existiam anteriormente e
esta situação pandémica que estamos a viver acentua essas mesmas necessidades, sendo
preciso reagir e dar respostas. De facto, não temos os instrumentos práticos para oferecer
essas respostas.
Entretanto, continua a receber os mais altos elogios internacionais face ao ainda propalado
modelo português que, a nível nacional, vai sendo “ignorado” …
JG – O que é de alguma forma irónico e triste é que continuamos a ser objeto de enorme
curiosidade internacional, as pessoas vêm visitar-nos e o que temos para dizer é que o nosso
modelo “era” assim… Os anos vão passando e, cada vez mais, estamos a partilhar um modelo que já não é exatamente aquilo que temos no terreno. Era bom fazer corresponder a sombra ao objeto que a provoca.
Tem esperança de ver, em breve, aprovada a implementação de um novo modelo organizacional, chamemos-lhe vertical ou não, mas que verdadeiramente responda às necessidades
das pessoas?
JG – Eu quero crer que, assim que a situação atual nos dê alguma folga, e nomeadamente
aos decisores políticos, à nossa tutela direta, se retome também a análise deste dossier, que
nos primeiros meses deste ano parecia bem encaminhado para uma tomada de decisão. É
evidente que é compreensível que outro tipo de preocupações assumiu, entretanto prioridades, mas quero crer que estaremos na altura, quanto mais não seja após o período de férias
de verão, de este dossier ser retomado e de haver decisões que, acredito, poderão acontecer
antes do final deste ano.

Entrevista com Rocha Almeida:

“ESTAMOS A
ENTRAR NUM
PROCESSO DE
MORTE LENTA
DOS SERVIÇOS
E NÃO TEMOS
CAPACIDADE PARA
DAR RESPOSTA
A TODAS AS
SOLICITAÇÕES”

Sente algum tipo de nostalgia dos tempos do extinto IDT?
Rocha Almeida (RA) – (risos)… naturalmente, as coisas evoluem… o IDT foi um período rico e muito importante na resolução do problema das adições. Mas é importante
referir que antes do IDT houve o SPTT e antes deste ainda houve o CEPD, isto é, desde 1975 que a politica portuguesa sobre as drogas soube acompanhar a evolução de
um fenómeno em permanente mudança não só em relação aos padrões de consumo,
mas muito especialmente em relação ao conhecimento cientifico do fenómeno das
adições. Por isso, ao longo destes anos, o que aconteceu não foi propriamente uma
mudança de siglas, mas sim uma evolução no modelo de intervenção em adições
com os resultados positivos que se conhecem e que é reconhecido a nível internacional.
É evidente que, quando o IDT foi extinto pensávamos numa continuidade desta política, até porque há novos desafios, os problemas relacionados com o jogo, a internet,
as novas substâncias psicoativas, mas o que verificamos é que desde 2011 ficamos
parados a aguardar decisões e esta paragem está a trazer consequências graves.
A sua pergunta é importante porque importa referir que o que nos move não é o saudosismo, mas sim pensar no futuro da intervenção em adições uma vez que o problema não deixou de existir no nosso país
O povo costuma dizer que em equipa que ganha não se mexe… porquê então mudar
naquela altura em que tínhamos um modelo seguido e replicado mundialmente e,
atualmente, quando as coisas não funcionam como seria desejável, não se muda?
RA – O porquê de se ter mudado naquela altura é uma resposta que nunca nos deram
e a prova disso é que o IDT foi extinto em 2011 e, de 2011 até agora, foram feitos dois
grupos de trabalho para definir uma nova estrutura e têm sido realizadas múltiplas reuniões, inclusivamente ao nível da Assembleia da República, e o facto é que nunca
ninguém nos explicou o porquê de ter sido extinto o IDT. Visto à distância, creio que
perante uma patologia tão sensível como é esta das adições, uma decisão como
aquela deveria ter sido imediatamente acautelada em termos futuros. Se a opção era
extinguir o IDT, deveria ter sido imediatamente definida a forma como iríamos resolver o problema das adições em Portugal e isso nunca foi definido nem pensado, daí a
nossa estranheza em todo este processo. Qual foi o critério ou objetivo específico?
Não sabemos.
Se naquela altura em que as coisas corriam bem se mudou e, após isso, a comunidade técnica tem sido unânime em considerar que a atual orgânica não serve nem os
utentes nem quem intervém nesta área, a questão impõe-se: por que não mudar novamente quando mesmo os decisores políticos anunciam essa mudança há mais de
quatro anos?
RA – Na semana passada, na sequência de um pedido de audiência que formulámos
ainda antes desta pandemia à Sra. Ministra da Saúde, que nos encaminhou na altura
para o Sr. Secretário de Estado que detém este pelouro, tivemos essa mesma audiência. O que solicitámos foi uma decisão, uma vez que os serviços se encontram numa
situação de enorme indefinição relativamente ao seu modelo organizativo. Essa inde-

Emidio Abrantes

“As unidades de desabituação,
quer do Porto, quer de Coimbra e
Lisboa, continuam encerradas; as
Unidades de Alcoologia de Lisboa
e Coimbra mantém os
internamentos encerrados sem
prazos para a reabertura e há equipas de
tratamento a trabalhar a meio tempo por falta de
recursos humanos”
(MAI 2020)

Álvaro Pereira

“A ENLCD / modelo português
pode ser considerado como um
marco civilizacional,
revolucionário até, na medida em
que, afrontando o pensamento
então dominante, rompeu com um
grande número de dogmas acriticamente aceites,
sem qualquer sustentabilidade científica
(MAR 2016)

Fernando Mendes

“Um casamento perfeito entre a
política e os profissionais no
terreno”
(MAR 2016)

Manuel Pizarro

“A decisão de extinção do IDT foi
uma decisão de preconceito
político”
(NOV 2016)

Alexandre Quintanilha

“As pessoas vinham ter
connosco, emocionadas, para nos
agradecerem o que estávamos a
fazer”
(OUT 2017)

Nuno Miguel

“A extinção do IDT com a
consequente criação do SICAD,
não fez qualquer sentido. É
fundamental manter um serviço
vertical.
(FEV 2017)

João Goulão

“o que sentimos é uma limitação
na capacidade prática de as
enfrentar, seja pelo desenho atual
da estrutura ou na deficiência na
articulação entre as estruturas
dedicadas a esta temática dos
CAD, seja mesmo pela indefinição quanto ao
escopo da coordenação nacional, o que também
nos fragiliza”
(OUT 2019)

Manuel Cardoso

“O humanismo e o pragmatismo é
um enorme factor de sucesso na
nossa política”
(MAR 2016)

Glenn Greenwald

“Portugal um exemplo para o
mundo”

“Os Benefícios da Descriminalização
do Consumo de Drogas”

Papa Francisco

“Não podemos cair na injustiça e
classificar os toxicodependentes
como objetos (…) esta luta é
“difícil” e agradeço a quem dá a
cara, e mesmo, recebendo
intimidações, não têm medo de
defender a dignidade humana

Paulo Macedo

“O SICAD passou a integrar os
diversos tipos de dependências,
este plano, de longo prazo face ao
anterior, visa precisamente esta
maior integração, assim como a
obtenção de sinergias entre os
centros de tratamento e a rede do Serviço
Nacional de Saúde”
(JUN 2014)

finição, para além de ter trazido alguma angústia não só aos utentes, mas também
aos profissionais, tem levado a um significativo desinvestimento nesta área. Vemos
hoje profissionais a saírem, ou por aposentação ou porque emigraram ou porque pediram mobilidade para outros serviços, que não têm sido substituídos. E estamos a
entrar num processo de morte lenta destes serviços e chegámos a um ponto em que
não temos capacidade para dar resposta a todas as solicitações. Foi isso que fomos
dizer ao Sr. Secretário de Estado, que se tinha comprometido na Assembleia da República de apresentar um modelo para estes serviços até ao final do primeiro semestre
de 2020. O que nos foi transmitido foi que, devido a esta situação de pandemia, não
houve a possibilidade de dar essa resposta até ao momento. Insistimos que, compreendendo a complexidade da situação atual, precisamos mesmo de uma decisão
sobre o futuro e o modelo organizativo destes serviços. Na situação atual, temos
duas estruturas a funcionar nesta área, o Sicad e as ARS, com competências e sensibilidades muito diferentes, o que torna complicado o desenvolvimento do nosso trabalho. Perante isso, recebemos o feedback do Sr. Secretário de Estado que irá tentar
fazer sair o documento que tinha previsto apresentar em junho, mas não se comprometeu com uma data.
Perante o cenário atual, que tipo de modelo mais se adequaria?
RA – Creio que há dois aspetos que seria muito importante que fossem definidos
de uma vez por todas. Em primeiro lugar, precisamos de definir se estes serviços
são ou não necessários ao nível das estruturas de saúde do nosso país. A competência em adictologia clínica, aprovada na Ordem dos Médicos sobre proposta da
Associação Portuguesa de Adictologia, vem exatamente provar a necessidade de
especialização nesta área não só em termos de tratamento, mas também ao nível
das outras áreas de intervenção. Se a conclusão é que existe efetivamente necessidade destes serviços, já existe uma rede montada que cobre todo o país. E se
existe essa rede de serviços e se a mesma sempre funcionou bem, com a mesma
ficha informática e num serviço vertical, penso que teremos de enveredar por um
serviço deste género, vertical, dependendo de uma instituição que tenha sensibilidade para com esta área específica e que acompanhe a evolução das adições nas
várias vertentes. Já tivemos um problema grave com a heroína e com doenças infetocontagiosas associadas ao consumo injetável, tivemos capacidade para dar
resposta, agora são novos os desafios que se levantam e penso que devemos
aproveitar a rede montada, com técnicos com experiência de muitos anos de intervenção, recentemente comprovada e atestada através da criação da competência em adictologia clínica e certamente que outras ordens profissionais terão
também a oportunidade de criar a sua competência nesta área. Mas é importante
que a articulação/referenciação com outros serviços de saúde seja uma realidade, não faz sentido estarmos isolados dos outros serviços de saúde. Infelizmente,
a integração dos nossos serviços nas ARS não conseguiu resolver este problema
da articulação com os cuidados primários e os serviços hospitalares e continuamos com as mesmas dificuldades que sempre sentimos na articulação com esses serviços.
Sabemos face aos estudos recentemente publicados que, em vários indicadores, têm
havido subidas nos consumos, sobretudo de álcool, canábis, tabaco e outras substâncias, inclusivamente entre a população feminina… Em que medida poderá isto cruzar-se com a atual inexistência de um modelo organizacional adequado e eficiente?
RA – Como é evidente, a intervenção nesta área não se faz apenas ao nível do tratamento e, portanto, há outras intervenções que têm de ser asseguradas. O modelo que
tínhamos era integrado com as várias valências, com a área da prevenção, RRMD, tratamento e reinserção e, como é evidente, se começam a falhar algumas áreas, isso
terá inevitáveis consequências. Penso que o facto de não haver uma coordenação nacional que consiga elencar todas essas necessidades em termos das várias áreas de
intervenção para depois os serviços atuarem localmente prejudica a nossa intervenção no terreno e isso pode originar algum aumento nos consumos. Por isso dizemos
que precisamos de uma decisão, para que seja definido um modelo estrutural e para
que depois se comece a pensar seriamente nesta intervenção mais integrada. Recordo que temos programas de intervenção comunitária muito importantes alguns já vinham do IDT e que agora pertencem ao SICAD, os quais temos atualmente alguma
dificuldade em implementar porque carecemos de autorização por parte de outra estrutura, que é a ARS, uma vez que os CRI não têm autonomia para tomar essa decisão.

ORDEM DOS
MÉDICOS
RECONHECE
COMPETÊNCIA
EM ADICTOLOGIA
CLÍNICA

Cândido da Agra

“É um momento muito forte em
toda a minha carreira académica
porque criou as condições para
concretizar o que sempre defendi:
os trabalhos científicos devem ser
plasmados em políticas criminais”
(FEV 2016)

Gabriel Rossi, Uruguai

“No Uruguai fala-se muito do
modelo português
(MAR 2017)

O Conselho Nacional da Ordem dos Médicos homologou, no dia 24 de junho, os critérios
de admissão por consenso na competência de Adictologia Clínica, publicando um documento que reconhece a importância da especialização no SNS e da experiência acumulada por parte dos profissionais de medicina na área dos CAD.
No documento, pode ler-se que: “Considerando que a doença da adição integra um conjunto de fenómenos comportamentais, cognitivos, fisiológicos, sociais, económicos e jurídicos, que se desenvolvem após experienciação repetida de estímulos psicoativos, que
produzam estados emocionais recompensadores. Estes estímulos podem ser desencadeados por substâncias psicoativas ou por atividades igualmente reforçadoras do prazer
(jogo, internet, sexo, etc.); se trata de uma doença crónica recidivante cuja etiologia resulta de interações complexas entre variáveis genéticas, neurobiológicas, psíquicas, psicológicas e ambientais; se revela pela necessidade imperiosa, recorrente e incontrolável em
aceder ao estímulo psicoativo, persistindo nessa determinação apesar das consequências negativas que eventualmente produza aos vários níveis da sua vida (pessoal, familiar, escolar/profissional e social) e se manifesta por um quadro comportamental de contornos predominantemente auto-agressivos; dada a complexidade da doença, em razão
da sua causalidade multifatorial, a sua avaliação diagnóstica e tratamento apresenta características próprias que requerem um conhecimento especializado em diferentes domínios e uma intervenção multidisciplinar”… “Assim, esta comissão propõe um conjunto de
critérios para admissão por consenso para se obter esta competência, assentes nos considerandos atrás explicitados. Estes critérios basearam-se na análise da prática mais
corrente da Medicina da Adição, bem como naquilo que esta comissão entendeu serem
os fundamentos para uma admissão à competência em Adictologia Clínica.
Neste sentido foram definidas quatro áreas conectadas com a prática da adictologia clínica: prática clínica, formação teórica, atividade científica na área e área de coordenação
de equipas/serviços no âmbito da medicina da adição. Destas quatro áreas, entendeu-se
dar maior relevância à prática clínica em razão do seu peso na prática em Portugal.
As restantes áreas foram escolhidas por importância da formação (ministrada ou recebida) para este domínio específico, produção de conhecimento neste domínio através da
atividade científica ou exercício de cargos de direção ou coordenação de equipas em
contexto da medicina da adição.
Em razão da fundamentação atrás explicitada, os candidatos à competência devem
preencher os critérios de acordo com os seguintes parâmetros: Prática clínica nos serviços públicos dos Comportamentos Aditivos e Dependências (CAD) – Critério 1 – obrigatório; Prática clínica em Serviços de Psiquiatria ou em Hospitais Psiquiátricos; serviços
públicos de Cuidados Primários com consultas descentralizadas em CAD – Critério 1 Obrigatório + Critério 2 – obrigatório quanto à formação recebida; Consultas de qualquer
especialidade médica com prática clínica em CAD nos serviços públicos; prática clínica
em CAD em serviços privados licenciados pelo Ministério da Saúde – Critério 1 – obrigatório; Critério 2 – obrigatório quanto à formação recebida + cumprir 1 critério entre Formação ministrada/Atividade Científica/Coordenação de Equipas/Serviços.
Os candidatos devem apresentar, para além do CV, toda a documentação relevante que
permita aferir a aplicação dos critérios de admissão.
A propósito, Dependências entrevistou Rui Tato Marinho, um dos membros da Direção
deste processo.

Guilhermo Castanho, Colômbia

“O mundo aprendeu muito com o
modelo Português”
(MAR 2017)

José Júlio - EPP (Custóias)

“Temos resultados de excelência
na Unidade Livre de Drogas”
(SET 2017)

Silvia Asandi

“Vir cá, aprender e apresentar ao
governo da Roménia o vosso
modelo”
(DEZ 2017)

Ministro da Saúde da Noruega

“A Noruega passará em breve a
integrar o leque de países que
decidiram seguir o exemplo
português neste domínio”
(FEV 2018)

Austrália

“inspira-se no modelo português”
(JUN 2018)

Portugal

acolhe Reunião de responsáveis
nacionais para os problemas da
droga e do uso nocivo do álcool
dos Países de Língua Portuguesa
(FEV 2018)

Ministra Irlandesa

Manifestou interesse em recolher
informação detalhada sobre a
política portuguesa em matéria de
comportamentos aditivos e
dependências, designadamente a implementação
da Lei da Descriminalização e os resultados
alcançados desde 2001.
(JUN 2019)

Maria Antónia Almeida Santos, PS

“Estamos em boa altura de poder
fazer novamente um
aperfeiçoamento do modelo”
(NOV 2016)

Jorge Machado deputado do PCP

“Houve uma deliberada intenção
de desmantelamento das
respostas”
(MAI 2016)

Diana Ferreira, deputada do PCP

“O Estado Central tem de reforçar
o investimento e a disponibilidade
de meios humanos na área das
toxicodependências”
(DEZ 2019)

Carlos Vasconcelos

“o processo de destruição esteve
em curso; falta de recursos
humanos nos nossos serviços,
designadamente a falta de
médicos e de enfermeiros e a
dificuldade que temos em repor
elementos que vão saindo por reforma, doença ou
até falecimento”
(MAR 2016)

O que originou este processo que parece dar finalmente razão a quem afirma há tantos
anos que é necessária uma especialização para intervir nesta área das adições?
Rui Tato Marinho (RM) – Embora não tenha sido eu a liderar este processo, mas sim um
colega da Psiquiatria, João Marques Teixeira, diria que se pretendeu dar corpo a um problema que é da saúde pública e da sociedade moderna, particularmente em Portugal, por
vários aspetos. E foi congregar pessoas com muita experiência no terreno, em vários domínios, até porque esta é uma área multidisciplinar e com múltiplos impactos, e foi sentar
à mesma mesa um grupo de pessoas com diferenciações diversas, fazer considerandos
acerca do problema da saúde pública, hospitalar e mental para estabelecer critérios objetivos e para chamar as pessoas que estão no terreno e acumulam muito saber desenvolvido nesta área. Creio que isto vai contribuir para ouvirmos várias opiniões, repensar, potenciar o desenvolvimento científico e fazer com que as coisas avancem…
A partir da concretização deste processo, parece que esta área de intervenção passa a
ser plenamente profissionalizada, e não será qualquer clínico que poderá intervir em
adições…
RM – O futuro logo se verá mas creio que estamos perante uma mudança de paradigma
porque isto vai congregar profissionais com experiência nas consequências no fígado,
outros na saúde pública, outros na saúde mental, outros na medicina interna, outros nas
adições, mais no terreno, outros em comunidades de álcool e drogas… e todos somos
precisos. É difícil, neste momento, termos uma espécie de superespecialista que saiba
tudo sobre adições, desde a parte mental à estratégica e à das consequências orgânicas.
Por isso, creio que é muito positivo estarem todos no mesmo terreno e reconhecer que,
independentemente da especialidade, aquela pessoa sabe do que está a falar e, além disso, tem os contactos de uma rede fundamental para a articulação. Aliás, devo dizer a título pessoal que, no desenvolvimento da competência e dos critérios, aprendi imenso e
considerei muito importante que estas pessoas de diferentes áreas estivessem à mesma
mesa.
Como sabemos, nesta área dos CAD, a articulação entre os profissionais do terreno é
fundamental quando se pensa sobretudo em referenciação para algumas especialidades. Em que medida poderá este processo favorecer também essa articulação e referenciação?
RM – Creio que sim… Isto vai abrir uma “Caixa de Pandora” porque as pessoas de várias
especialidades que estão interessadas nesta área vão poder concorrer e, havendo uma
lista, poderá começar a fazer-se reuniões, quem não entrou mas pretende entrar começa
a ver o programa, os objetivos específicos, serão eventualmente realizados congressos,
publicação de consensos… Muitas especialidades médicas começaram assim, como sucedeu com a Gastrenterologia, há 60 anos…
No seio da comunidade técnica interventora em CAD é unânime a ineficácia do atual
modelo organizacional, que se encontra após a extinção do IDT desprovida de uma coordenação nacional. Reclama-se um modelo vertical, como o que existia quando por todo
o mundo se falava do modelo português mas, até ao momento, nenhuma decisão política foi tomada… Já teve algum eco desta realidade no seu exercício ou contactos?
RM – Confesso que não gostaria de me intrometer nessa discussão porque não conheço
o suficiente mas, em relação às principais consequências das adições, nomeadamente
as doenças hepáticas, e em que a principal causa de morte são as overdoses, o país precisa de maior atenção, algo que já reclamámos há imenso tempo. Creio o adicto devia ser
perspetivado no seu problema global e multidisciplinar e não apenas no domínio psiquiátrico ou criminal.

Membros da Direcção
João Eduardo Marques Teixeira – Coordenador
Rodrigo Maria Pinto de Sousa Coutinho
João Nunes Lopes Curto
Maria da Graça de Figueiredo Vilar
Rui António Rocha Tato Marinho
José Alfredo Viegas da Conceição Vieira
José Manuel Marques Miragaia

PAULA SANTOS,
GRUPO
PARLAMENTAR DO
PCP

Diniz Cortes

“O modelo português transporta
consigo a noção de continuidade
na intervenção”
(MAR 2016)

Paula Marques

“A inovação leva anos a ser
reconhecida”
(MAR 2016)

Rodrigo Coutinho

“Desde o primeiro momento o PCP se opôs à desestruturação da resposta pública na
área dos comportamentos aditivos e das dependências, com a extinção do Instituto da
Droga e da Toxicodependência e a transferência de toda a intervenção operacional para
as Administrações Regionais de Saúde, e defendemos a criação de uma estrutura especializada com autonomia administrativa e financeira.
A extinção do IDT constituiu um retrocesso na estratégia de prevenção e tratamento nos
comportamentos aditivos e nas dependências que aquele organismo desenvolvia com
resultados reconhecidos no plano nacional e internacional.
Registaram-se desigualdades e falta de uniformidade nas respostas. Registou-se uma
profunda desmotivação dos profissionais de saúde, levando a que muitos tenham saído
dos Centros de Respostas Integradas. Agravaram-se as carências, sobretudo de profissionais de saúde nos Centros de Respostas Integradas. Passados estes anos a realidade
revela que não houve vantagens e que se degradou a prestação de cuidados nesta área.
Por isso, acompanhamos os profissionais e os técnicos na reivindicação da criação desta estrutura na área dos comportamentos aditivos e dependências, que permita dar coerência na intervenção pública. Ainda no âmbito da discussão do Orçamento do Estado
para 2020 o PCP propôs a criação de uma estrutura na área dos comportamentos aditivos e das dependências, tendo sido rejeitada com os votos contra de PS, PSD e IL e a abstenção de CDS e Chega. Consideramos que é fundamental a criação da estrutura para reforçar a estratégia nacional de Coordenação, Planeamento, Investigação e Intervenção
nos Comportamentos Aditivos e Dependências, acompanhada do investimento nos
meios adequados à intervenção neste âmbito.”

“Foi o conjunto das intervenções
inscritas na ENLCD, que, ao
aumentarem muito
significativamente a procura e a
adesão ao tratamento, aumentaram
substancialmente a eficácia das
estratégias de intervenção, conforme evidenciado
nos relatórios nacionais e internacionais pela
descida de todos os indicadores de severidade nesta
população em Portugal.
(MAR 2016)

Ana Feijão

“Garantir integridade da resposta
às dependências”
(NOV 2016)

Júlio Roque

“A indefinição orgânica que temos
vivido é preocupante”
(JUN 2017)

 Revista Dependências, lamenta profundamente
A
a morte do Psiquiatra Dr. João Tavares
Há cerca de 2 anos teve uma paragem cardiorrespiratória em plena
consulta, na unidade de Agualva-Cacém; embora tenha sido possível a reanimação, ficou com sequelas graves e tem estado institucionalizado desde então. Morreu no
dia 30 de julho, dia em que completava 68 anos de idade.
À Família e aos Colegas que com
ele trabalharam e que o conheciam
mais de perto enviamos um emocionado abraço de sentido pesar.

Torres Freixo

“A exaustão dos profissionais é
uma ameaça real”
(SET 2017)

Miguel Vasconcelos

“Se tivesse que
escolher um presente ao nível
dos serviços, pediria um serviço
nacional vertical”
(NOV 2017)

CHEGOU A HORA:
“EU E OS OUTROS”
O Programa Eu e os Outros foi desenhado por uma equipa técnica ligada à Linha Vida SOS Droga e surge integrado no desenvolvimento de materiais dirigidos à população juvenil. Este programa de prevenção universal tem por objetivo
genérico promover a redução dos problemas relacionados com os comportamentos aditivos e dependências, um melhor conhecimento e uso dos recursos
nesta área e o desenvolvimento de estilos de vida saudáveis. Para tal proporcionará a reflexão sobre temas do desenvolvimento ligados à adolescência. Constitui-se como um instrumento promotor de processos de tomada de decisão e
exploração de informação dirigido a grupos de jovens entre os 10 e os 18 anos.
O Programa Eu e os Outros, é um conjunto de 9 narrativas interativas que se desenvolvem em torno da vida de 9 personagens. Estas personagens – 5 rapazes
e 4 raparigas – integram figuras representativas de ambos os géneros, de diferentes etnias, e representando diferentes culturas juvenis: betos, surfistas,
fashions, nerds, góticos, freaks e dreads. Um personagem representa o estereótipo social do estrangeiro, alguém que sendo oriundo de outro país permite trabalhar temas ligados ao confronto de culturas. Do mesmo modo criou-se espaço para incluir no grupo uma personagem portadora de deficiência que proporcionasse a exploração de conteúdos referentes à diferença e à integração.
É baseado em nove histórias. Cada história aborda temas diversos em torno de
uma personagem diferente. O enredo geral determinava que todos eles estariam ligados por relações de amizade ainda que de intensidade diferente. Vivem
na mesma cidade e frequentam quase todos a mesma escola ainda que em
anos diferentes.
O programa está desenhado para ser orientado por um “aplicador”, em geral um
professor, a quem dada formação especifica e tem por isso uma particular acuidade para seu utilizado em contexto de sala de aula. Mas pode ser utilizado em
qualquer outro contexto de grupo em que haja um aplicador com a devida preparação.

Porém no contexto de pandemia COVID-19 e particularmente de confinamento
num primeiro momento e do desconfinamento logo a seguir, tornou-se crucial
criar uma história de acesso livre e com possibilidade de utilização por pares ou
num contexto familiar.
Assim esta narrativa tem por base uma história em suporte eletrónico, abordando o tema da pandemia COVID-19, as suas implicações no plano pessoal e social e cuidados a adotar. Os jogadores têm por objetivo de jogo conduzirem um
grupo de personagens, mediante um conjunto de reflexões e decisões, na resolução de problemas do dia-a-dia.
As histórias que compõem o Programa estão organizadas por parágrafos,
no final dos quais os jogadores, assumindo o papel do personagem principal, são confrontados com opções e propostas de reflexão. A presente história não foge à regra e, consequentemente, abordará um conjunto de temas
através de um enredo simples, que remete para uma realidade plausível que
coloca o jogador perante decisões que lhe são familiares. Este processo de
decisão e de exploração dos conteúdos que lhe estão subjacentes serão objeto de análise no manual que suporta a narrativa.
Neste sentido a estrutura do manual comportará um breve enquadramento,
propostas de exploração dos temas da história e, finalmente, sites de pesquisa.

Para abrir a “caixa de pandora” e saber mais sobre um dos melhores faça clique em: http://www.sicad.pt/PT/Intervencao/Programas/Prevencao/Paginas/detalhe.aspx?itemId=15&lista=prevencao&bkUrl=/BK/Intervencao/Programas/Prevencao, e receba o
manual e toda a informação sobre o programa “Eu e os Outros” que
poderá também solicitar à Coordenação do programa no endereço:
eu.outros@sicad.min-saude.pt.
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Há mais de 235 anos
a criar jogos com fins sociais.
Séculos de boas causas.
Em 1783, a Rainha D. Maria I concedeu a exploração da primeira
lotaria nacional à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
Hoje, o Estado Português continua a confiar a exploração dos jogos
sociais à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a sua oferta continua
a ser sinónimo de responsabilidade, segurança e entretenimento.
Devolvendo as suas receitas integralmente à sociedade, os Jogos Santa
Casa continuam a ser um dos pilares das políticas sociais do país.

www.scml.pt
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ARES DO PINHAL
DISTINGUIDA PELA OMS
A Organização Mundial de Saúde reconheceu a Ares do Pinhal como uma ONG de boas
práticas relativamente ao rastreio, acompanhamento e tratamento de hepatites víricas,
tendo sido destacada na publicação divulgada pela agência de saúde, “Compêndio de
Boas Práticas na resposta do setor da saúde às hepatites virais na região europeia da
OMS. Para conhecermos melhor o projeto, entrevistámos Elsa Belo, que revela que “este
é um programa muito focado na saúde das pessoas e nas questões humanitárias, muito
centrado na intervenção com muita qualidade técnica…”

Elsa Belo

Finalmente, o reconhecimento de tudo o que se faz bem em Ares do Pinhal…
EB - Sim, mas não é de agora é de há 35 anos a esta parte, desde que foi fundada a instituição. É uma homenagem aos fundadores de Ares do Pinhal que continuam cá partilhando as suas experiências, o seu saber sempre com boa vontade e motivação, puxando por
esta equipa dando-nos segurança e alento. Este prémio também significa um reconhecimento de que as políticas portuguesas fazem a diferença no que respeita à intervenção na
vida de pessoas com comportamentos aditivos.
São cerca de 1600 as pessoas que vocês tratam por ano… O que vos pedem e o que lhes
oferecem?
EB – O que nós sentimos é que estas pessoas nos chegam desligadas de tudo o que é estrutura societária. Estão desligadas dos serviços de saúde e sociais, de uma certa forma
estão desligadas da família e muitas vezes até dos serviços de resposta às dependências.
Nós oferecemos-lhes tempo para as ouvir, tolerância, saúde, cuidado de si próprio, afeto,
acompanhamento no que respeita ao processo de integração na sociedade… As pessoas
que acompanhamos têm dificuldade em fazê-lo sozinhas; nós acompanhamos as pessoas
aos serviços e falamos com estes pelas e com as pessoas, porque estas têm dificuldade
em expor-se com os serviços.
Vocês trabalham 365 dias por ano em dedicação a pessoas vulneráveis, muitas delas sem
família… mas com tamanha dedicação, que espaço fica para os familiares dos técnicos da
Ares do Pinhal?
EB – É uma boa questão… se calhar, os nossos profissionais também têm de estar atentos
a isso… Apesar de tudo, temos uma equipa bem composta e tentamos, através de turnos,
fazer com que este trabalho não se torne pesado para as pessoas. Distribuímos os horários por todas as pessoas, tentamos ser justos e temos uma política interna na instituição
que define que o tempo das pessoas tem que ser respeitado, embora o Covid tenha vindo
baralhar tudo. A título de exemplo, quando um profissional vai de férias, é convidado a ficar afastado das questões relacionadas com o trabalho, embora o trabalho com a vida das
pessoas ter algumas particularidades, não é? As equipas têm que sentir-se tranquilas e
compensadas, o que nem sempre é possível do ponto de vista económico porque, na verdade, as remunerações não são justas, mas procuramos devolver-lhes, através da realização profissional, o gosto pelo trabalho... E sinto que essa gratificação é sentida por toda a
equipa. Este prémio é de todas as pessoas de Ares do Pinhal resultado da intervenção de
todos.
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Como foi para a equipa trabalhar num contexto de pandemia
junto de uma população já de si fragilizada por várias patologias e estigmatizada pela sociedade?
EB – Desde logo, posso afirmar que, depois da pandemia, a
nossa população melhorou substancialmente a relação que
tinha com as unidades móveis. Estavam em pânico porque
temiam que não viéssemos para o terreno e, quando perceberam que, mesmo perante um estado de confinamento, não
iríamos arredar pé do terreno, passaram a ser todos elementos colaborantes do projeto. Foi surpreendente! Implementámos o uso de máscara na unidade móvel e tivemos que adquirir máscaras para estas pessoas todas e confesso que os
nossos utentes são incríveis: tentam proteger-nos, protegem-se uns aos outros, têm os cuidados de se manterem
afastados… Claro que há sempre a exceção! a educação que
estamos a fazer com esta população tem sido extraordinária
e eles estão gratos por não nos termos esquecido deles
quando tudo fechou. Em relação às situações de saúde,
como tivemos que reduzir a intervenção em pleno – não realizávamos análises, o médico não ia ao terreno, as equipas
tinham que estar mais resguardadas e menos expostas para
o caso de haver um surto e corrermos o risco de deixar de
sair – estamos agora a sofrer as consequências desse afastamento e têm aparecido situações graves, como pessoas
que sofreram um AVC e nem se aperceberam ou outras que
não foram diagnosticadas para um tumor porque ninguém
olhava para elas com tempo, e os problemas vasculares.… o
nosso contacto diário era o único momento de atenção sobre
estas pessoas durante estes meses.
Face a tantos desígnios e recursos relacionados com a intervenção, o estabelecimento de parcerias e o apoio de entidades terceiras, como as autarquias, as ARS e o Sicad parecem fundamentais… em que medida são apoiados por essas
entidades?
EB – este projeto é apoiado em 80% da sua globalidade pelo
Sicad e em cerca de 20% pela Câmara Municipal de Lisboa. E
temos lutado para que a autarquia nos ceda pelo menos esses 20%. É óbvio que não é com este financiamento que conseguimos desenvolver a qualidade e a especificidade deste
trabalho de forma a conseguir um prémio como este. Como
exemplo, precisamos de uma viatura para irmos aos hospitais com as pessoas… este programa não chega para adquirir mais uma viatura e dois técnicos… No entanto, o sistema
judicial tem consagrado à Ares do Pinhal algumas verbas relacionadas com multas por condução sob embriaguez ou
captação de substâncias ilícitas, o que tem sido fantástico e
revela o respeito e que o sistema judicial tem tido relativamente a este programa, reconhecendo que o mesmo reduz
os pequenos delitos, o ruído social e o custo benefício para o
sistema judicial é elevadíssimo. Outra parceria que tem sido
extraordinária é a da Indústria Farmacêutica, que têm ensinado imenso a Ares do Pinhal. Têm-nos incentivado, reconhecem o nosso valor e têm-nos desafiado a promover o que

sabemos fazer bem! E confesso que não tínhamos esta cultura de trabalhar em parceria com empresas e, nomeadamente a Abbvie e a Gilead, têm sido parceiros fundamentais
e este prémio tem de ser também para eles. E não é pela ajuda financeira que nos dão, mas pelo que nos incentivam a fazer. Outras parcerias, em termos económicos, têm muito
pouca expressão mas gostaríamos que tivessem outro peso,
como a doação dos 0,5% do IRS. Temos concorrido a muitíssimos projetos financiados, nacionais, internacionais, de outras empresas, mas não temos tido muita sorte. Precisamos
de mais investimento especializado, que lute pelo aumento
da nossa capacidade económica para que possamos compensar melhor as nossas equipas e dar mais qualidade de
serviços aos nossos doentes.
Gostaria de partilhar este prémio com alguém?
EB - Este prémio não é nosso, mas de todos os nossos utentes, instituições e profissionais. Este prémio é também para
a Dependências, que nunca desistiu de falar sobre os CAD e
anda há anos e anos nesta luta com todos nós. Este prémio é
para todos os serviços que se preocupam genuinamente
com as pessoas e que trabalham centradas na pessoa, na
ética e nas boas práticas. É também um prémio que dividimos com todos os governos que nunca cortaram verbas da
intervenção nas adições e, como já tinha dito, que temos de
dividir também com a indústria farmacêutica e com todos os
médicos e serviços hospitalares que, muitas vezes, dão o
seu tempo pessoal e dedicação altruísta à Hepatite C.
O que faltará então fazer na área das hepatites?
EB – Falta colocar o tratamento da Hepatite C a funcionar
como funciona o tratamento do VIH. Por que razão existem
barreiras à volta do tratamento da Hepatite C? A pessoa com
VIH vai à consulta e traz o tratamento; a pessoa com Hepatite C é sujeita a um tratamento especial, tempos de avaliação
e espera longos, com um preconceito inexplicável. E falta
que as instituições que têm doentes com Hepatite C façam
mais por essas pessoas, não se está a fazer tudo o que podemos! E falta um plano de eliminação realista para o nosso
país.
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THE MOBILE OUTREACH PROGRAMME
(ARES DO PINHAL) IN PORTUGAL
BACKGROUND
In Portugal, the prevalence of anti-HCV in the general population has
been estimated at 0.54%, with peak prevalence among people aged
35–64 years (108) . Among PWID, the prevalence of anti-HCV has
been reported to be higher than 88.45%, according to official sources
(109) , and injecting drug use is a major risk factor for HCV transmission in the country (110) – with higher rates of anti-HCV seroconversion among PWID than in PWUD (111). In 2016, a study on a cohort of
825 clients of the Mobile Outreach Programme (MOP) (Ares do Pinhal)
found prevalence rates of HCV infection of 67.6% (558/825) and detectable HCV RNA of 68.4% (307/449) (112).

DESCRIPTION OF THE GOOD PRACTICE

56

Ares do Pinhal is a non-profit organization created in 1986 that takes a
multidisciplinary approach to support capacity-building, personal autonomy and social inclusion (113). The organization is highly experienced in the assistance of PWUD, having provided services to approximately 500 people in a derelict district of Lisbon during the 1990s. Since the implementation of the MOP in 2001, the organization has been
of assistance to approximately 1600 people a year, attending to around 1200 individual appointments a day. From January 2018 to June
2019, the MOP assisted 1884 people, screened 1416 of them for HCV
infection and detected infection in 860 (60.7%) of those. Ares Do Pinhal estimates that there are about 400 people with active infection in
need of treatment for hepatitis C who are served by the MOP.
The MOP comprises three vans (two OST mobile units, one medical
care and psychosocial support unit), one support car for patient transportation and back-up for the vans, and a back office. The three vans
operate seven days a week, 365 days a year, with daily stops at five
strategic spots in Lisbon. Services are provided throughout the morning and the afternoon.

The MOP offers the following main features:
• improved access, with units operating close to underserved areas
and population groups;
• prompt response to requests for admittance, simplified admittance
procedures and referral to health and social services;
• promotion of better living conditions;
• a low-threshold methadone programme;
• an NSP and distribution of condoms and tinfoil.
Additionally, the programme offers clients the screening of infectious
diseases with blood tests and chest radiography, administration of
medications and followup, including for HCV infection, with a competent team of medical doctors, nurses and psychosocial workers.
The MOP integrated model of care addresses prevention and screening of hepatitis C, linkage to care, treatment, and the prevention of
reinfection and relapse. The goal is to provide screening for major infectious diseases to all PWUD of the MOP and eliminate any existing
barriers in the access to hepatitis C treatment.
Two general hospitals in Lisbon and their respective gastroenterology
and hepatology departments partner with the programme – either improving access to specialized consultations or assigning a medical
doctor of their own to assist in the mobile units. The hospitals contribute significantly with clinical procedures required before the treatment for hepatitis C is initiated.
Some of the strategies to promote awareness and prevention of hepatitis C include True or False games and IEC sessions in the field – with
strong participation by peer workers. These methods have been quite
effective in engaging patients in their treatment and remain an important part of the MOP.

Fig. 21. Hepatitis C patient-centred model of care in Lisbon Mobile Outreach Programme
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Source: Authors.
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who could not have complied with all the stages and
processes demanded by conventional health facilities.

Sustainability
The MOP is supported by public funds through the

Table 10. Preliminary cascade of care for hepatitis C before and during the MOP, Lisbon (2015–2019) (number
of patients)
Duration

Scheduled

Consulted

Adherencea

Treatment
ongoing

Treatment
complete

Pending lab
results

2015–
2017

307

30

10%

–

–

–

Pathway 1

Oct 2017–
ongoing

273

123

45%

4

75

10

Pathway 2

Feb 2019–
ongoing

85

68

80%

11

10

57

Model

Before MOP
(family
doctor)

a

Percentage of all patients who attended scheduled appointments.

Source: Authors.

The MOP offers two pathways to care:
Some patients reported their general health conditions before treat• Pathway 1:
ment and after being cured: “I thought this state of mind was normal,
1. First appointment at the hospital – North Lisbon Hospital Cenbut now I’ve made it [through treatment] I realized it was the hepatitis
tre (partner).
C virus”, “I gained a new life”, “I’ve been tired for 30 years”, “In a job in2. A
 ppointments at the hospitals are scheduled by the MOP.
terview, I’m no longer afraid to be tested for hepatitis C, because des3. Transportation to the hepatologist appointment and HCV RNA
pite being positive [for anti-HCV] I’m already cured” (translation from
testing at a partner hospital. Navigation performed by an MOP
Portuguese).
technician.
Clients also expressed their gratitude for the resources invested in
1
1
1
Chulanov, Vladimir | Urtikov, Alexander | Pimenov, Nikolay | Komarova, Svetlana1 | Gulshina, Valerya2
4.1 Medications are transferred from the partner hospital to the
treatment by the state and their wish to contribute to society.
National Medical Research Center for TB and Infectious Diseases of the Russian Ministry of Health, Moscow
2
Department
of Organization of Medical Care for Socially Significant Infectious Diseases, Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow
mobile
units.
5. D
 OT is performed in the mobile units.
SUSTAINABILITY
6. Follow-up by the MOP (for patients with advanced liver disease
The MOP is supported by public funds through the General Directorate
or cirrhosis).
for Intervention
on Addictive
Behaviours
andCDependencies
Background
Treatment
programmes
for hepatitis
B and
are limited (SICAD)

RUSSIAN FEDERATION Establishing the National Viral Hepatitis Patient
Registry
Strategic Direction 1 | Strategic Direction 5

Both acute and chronic hepatitis B and C are notifiable

• Pathway 2:
diseases in the Russian Federation and have been
1. First appointment at the MOP – Western Lisbon Hospital Centhe
subject of extensive epidemiological surveillance
tre (partner).
public health
interventions,
asunits.
the hepatitis
2.and
A
 ppointments
with hepatologist
at thesuch
mobile
3.BB
 lood
samples collected
in the initiated
mobile units
and transported
to
vaccination
programmes
in 1990
and made
the partnerinhospital
for HCV RNA testing.
universal
2007 (115,116,117).
4. Medications are transferred from the partner hospital to the
mobile units.
After
increasing in the 1990s, the incidence of acute
5. D
 OT is performed in the mobile units.
from
43.8 with
per advanced
100 000liver
people
in
6.hepatitis
Follow-up B
bydropped
the MOP (for
patients
disease
1999
to
4.0
in
2008,
and
eventually
to
0.67
in
2018.
or cirrhosis).

The incidence of chronic hepatitis B also decreased

EVIDENCE
OF IMPACT
significantly
during the period, dropping from 14.2

The MOP integrated model of care improved access to health and hecases per 100 000 in 2008 to 9.27 in 2018 (118). The
patitis C treatment for many clients who could not have complied with
incidence of hepatitis C remained high, though steadily
all the stages and processes demanded by conventional health facilities. decreasing, dropping from 40.85 cases per 100 000 in
2009
to 32.7
in 2018
(119,120)to. treatment, both pathways
Regarding
linkage
to care
and adherence
had better results than referral to a family doctor, the conventional procedureThe
before
MOP implementation.
1, 273
clients
prevalence
of hepatitis In
B Pathway
and C has
been
estimated
were scheduled appointments, 123 (45%) received consultations, 75
at 2% and 4%, respectively. Since 1999, more than 2.9
completed treatment, 4 treatments are in progress, and 10 cases are
million cases of HCV infection have been registered,
pending laboratory results. In Pathway 2, 85 clients were scheduled
yet only 68
600
000received
people consultations,
have sought medical
attention
appointments,
(80%)
11 completed
treat(121,122).
The
attributable
fraction
of
deaths
to
ment, 10 treatments are in progress, and 57 cases are pendingdue
laboratory results.
A total
people
had their treatments initiated
hepatitis
B andofC100
is not
available.
through the MOP with no LTFU patients (Table 10).
The good practices in the MOP also increased patients’ adherence to
appointments with hepatologists in the partner hospitals (45%) and in
the mobile units (80%).

an entity of the Ministry of Health and the Municipality of Lisbon. The

in the Russian Federation and data on treatment rates
programme is monitored by the Department for Intervention on Addicaretive
unreliable.
Behaviours and Dependencies (DICAD) of the Ministry of Health of
Portugal.

Description
of the
good
practice
The sustainability
of the
project
is driven by innovative solutions and
partnerships
a widePatient
range ofRegistry
stakeholders,
including: public and
A National
Viralwith
Hepatitis
was developed
private
organizations;
civilRussian
society; Federation
those working
harm
and
implemented
in the
in on
2012
toreduction,
health, substance use disorder and security; local parishes, charitable
improve the existing disease surveillance system and
funds and philanthropic organizations; PWID/PWUD associations;
thepeers;
health
care of patients with hepatitis B, C and D.
public hospitals; academia; and government.
The
Registry
medical information
system based
“Social
Returnisona Investment
– SROI” is a multimethod
study coordionnated
cloud
technology,
provided
to
the
user through
by Ares do Pinhal and Universidade Atl.ntica.
Implemented in
2018, the
study aims
to assess
the impact tablets
of treatment
thelate
internet.
Physicians
can
use computers,
or on the
quality of lifeconnected
of people with
infection to
– such
as the
smartphones
to HCV
the internet
access
theassistance
provided by the MOP – and the ways it can lead to additional social
system.
and economic benefits to society (114).

The Registry provides the following functions:

•

registration of patients with newly diagnosed
viral hepatitis and new cases/reinfection cases in
previously registered patients;

•

search for duplicate patient records;

•

data collection on risk factors and route of
transmission;
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INVESTIGAÇÃO EM PORTUGUÊS:

CARATERIZAÇÃO DOS DOENTES
EM PROGRAMA DE TRATAMENTO
COM AGONISTA OPIÁCEO METADONA
Estudo de Cília Paraíso e Paula Pinto, CRI de Viseu

Cília Paraíso

Paula Pinto

Resumo
Pretende-se realizar um estudo retrospetivo, transversal e descritivo dos doentes que se encontram em Programa de Tratamento com Agonista Opiáceo - Metadona (PTAO – Metadona),
na ETR do CRI de Viseu.
Tendo como objetivo conhecer os doentes em PTAO – Metadona neste Serviço, as autoras
realizaram um estudo baseado na recolha de informação contida nos registos do Sistema de
Informação Multidisciplinar (SIM) dos doentes em tratamento em 2019, 127 de um total de
818 doentes ativos. Neste estudo são descritas algumas das principais características sociodemográficas desta população.
Este programa tem como principal objetivo facilitar o corte e/ou a redução do consumo ilícito e diminuir os riscos e danos associados ao consumo e potenciar o tratamento e reinserção. O tratamento com metadona num primeiro momento surge como fonte de alívio farmacológico a quem
procura a ETR e uma possibilidade de criar um espaço-tempo e o estabelecer da relação terapêutica e um convite ao pensamento e num segundo momento, a (re)construção de soluções e resolução de problemas quer de ordem pessoal e familiar, quer judicial, social e de saúde pública.
Acreditamos que os programas de substituição continuam a ser insubstituíveis para determinados utentes, tendo em conta o seu potencial terapêutico. Parece-nos fundamental refletir ou repensar o tratamento dos utentes em PTAO – Metadona, pois como poderemos verificar, muitos
deles encontram-se há muitos anos no mesmo.
Dados Sociodemográficos
Do total dos utentes em estudo, predomina o sexo masculino, com 87% (111) e 13%1 (16) do sexo
feminino. A faixa etária com maior frequência é dos 38 – 43 anos e com menor frequência a dos
65 – 70 anos. Sendo a idade média destes utentes de 42 anos; ou seja, a idade variou entre os 27
anos e os 70 anos. Quanto ao Estado Civil, a maioria destes utentes é solteiro, 49%, sendo que 32
% são casados/juntos, 18 % são separados/divorciados e 1% são viúvos. Podemos ainda acrescentar que dos 127 indivíduos, 32 vivem sozinhos, sendo estes na sua maioria são solteiros e ou
separados/divorciados. A escolaridade mais representativa destes utentes é o 3º ciclo, com 39 %,
de seguida o 2º ciclo com 31%, o secundário com 17%, o 1º ciclo com 12 %, estando presente a
frequência do ensino superior, com 2%. Em relação à residência, a grande maioria vive em Viseu
(65%), estando os restantes a residir no distrito de Viseu. No que diz respeito à sua situação profissional, a maioria destes utentes encontram-se inativos/desempregado, com 52%, sendo que
35% encontram-se profissionalmente ativos. Dos 66 desempregados, 26 são beneficiários do RSI,
20 encontram-se a cargo de familiares, 17 realizam trabalhos pontuais/ocasionais e 3 recebem o
subsídio de desemprego.
Alguns dados relativos ao Programa PTAO – Metadona
Dos 127 utentes da nossa amostra 4 deles, iniciaram o programa de metadona em 1995, data de
abertura da ETR CRI de Viseu, sendo que os anos de maior admissão de indivíduos no programa
foi o ano de 1996, com 10 utentes, 2001, com 12, 2002, com 10 e 2003 com 11. Será importante
salientar que em 2014 nenhum utente foi integrado em programa. 22% dos utentes encontram-se
há 20 anos ou mais em programa de metadona, sendo que destes, 4 já se encontram há 23 anos e
10 há 22 anos. Será ainda de referir que 52% se encontram há mais de 10 anos em programa e que
26% se encontram há menos de 10 anos. Podemos ainda referir que a moda se situa nos 12, correspondendo aos utentes que foram admitidos em programa no ano de 2001. Dos 127 indivíduos
em programa de metadona, a média diária da dose de metadona é de 55,3 mg, sendo que a dose
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mais baixa é de 2,5 mg e a mais alta de 130 mg/dia. A adesão aos diferentes tipos de consultas disponibilizadas na ETR Viseu é variável, podemos afirmar que a maioria, 60,6% dos indivíduos integrados em
PTAO - Metadona são seguidos na ETR pela equipa terapeuta, que é
constituída por Médico/Assistente Social/Psicólogo e Enfermeiro e que
5,5% não foram seguidos por nenhum técnico na ETR Viseu, no ano de
2019. Encontram-se 19 indivíduos com administração de Metadona
descentralizada, que corresponde a 15%, a fazer toma em instituições
que colaboram com o CRI de Viseu, tal como Centros de Saúde ou Estabelecimentos Prisionais.
Será de salientar que para além dos parceiros institucionais, o CRI de
Viseu privilegia a proximidade à família e envolventes, que colaboram
com o processo de tratamento e se corresponsabilizam com o mesmo.
Deste modo, há utentes que têm tutores, pessoas idóneas que se responsabilizam pela medicação, quer vindo ao serviço para levantar a
mesma quer por se responsabilizar por uma gestão correta e observada
em domicílio. Estas situações verificam-se sempre que o utente não
tem condições pessoais, económicas ou ainda de proximidade geográfica para frequentar diariamente o serviço. Existindo também esta possibilidade para indivíduos que se encontram empregados ou impossibilitados de se deslocar por doença ao serviço. Nesta situação, temos
sete utentes, ou seja, 5,5 %.
Discussão de Resultados e Conclusões
A leitura dos dados anteriores, remete-nos para necessidade de aprofundar a relação de proximidade e de ajuda, reavaliando o motivo/pedido que trouxe os utentes ao serviço, já que constatámos que 68%, dos
utentes em PTAO – Metadona se encontram há mais de 10 anos neste
programa. Também nos parece importante salientar que se trata de
uma doença crónica e, como tal, implica sempre longos períodos de tratamento. Neste período de tempo, procurámos acima de tudo diminuir e
ou cessar o consumo de opiáceos, a morbilidade e a mortalidade muitas vezes associada a este tipo de consumo, bem como melhorar a sua
qualidade de vida, quer ao nível pessoal, quer familiar, bem como a sua
reinserção.
A Metadona não é um tratamento em si, nunca devendo assumir-se
como o ponto principal do tratamento, mas antes mais um recurso ou
instrumento terapêutico. A inclusão em PTAO - Metadona é da responsabilidade da equipa da unidade especializada, que deve estabelecer
conjuntamente, os cuidados médicos, de enfermagem, serviço social e
psicológicos a serem prestados, estabelecendo os objetivos para e com
cada um dos utentes. No ato de admissão em programa, a equipa multidisciplinar e o utente devem proceder à assinatura do contrato (Consentimento Informado para Inclusão em programa de Substituição/Regulamento do Programa de Substituição), assumindo este ato uma importância crucial para o desenrolar de todo um processo de tratamento,
vinculando e responsabilizando o doente e a equipa pelo evoluir do
mesmo e remetendo para a importância do papel do terapeuta de referência enquanto elo de ligação entre o utente e o serviço. E favorecendo
assim, uma maior proximidade e um conhecimento mais aprofundado
da realidade do doente, permitindo um acompanhamento mais eficaz e
de encontro ao pedido de ajuda.
Ao realizarmos este estudo, sentimos que poderá ser importante refletir sobre quem são os doentes em programa e qual a realidade vivida
pelos mesmos, bem como a necessidade do Serviço em os conhecer
mais aprofundadamente de forma a elaborar e estabelecer metodologias mais apropriadas de intervenção e de respostas às suas necessidades. Nunca será demais salientar que todos os utentes devem usufruir de cuidados de saúde de qualidade, que é algo a que o doente deve
ter direito e no qual os profissionais devem investir para o garantir. Para
finalizar parece-nos importante salientar que o espaço-tempo vivido
pelos utentes em programa, não deve ser contado só em termos quantitativos (anos), mas também qualitativos, em afetos, mudanças, reconhecimento, em tempo vivido/sentido.
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O COVID-19 E SAÚDE MENTAL

“SITUAÇÕES COMO ESTA
REPRESENTAM UM DESAFIO
AO NOSSO MUNDO PRESUMIDO”
Várias semanas de confinamento, novas forpois as preocupações com segurança, saúde e dimas de relacionamento social, restrições ao
nheiro criam tensões, acentuadas pelo confinamentoque e a outras expressões afetivas são apeto. Na França, por exemplo, os casos de violência
nas alguns exemplos, mas... o que significará
doméstica aumentaram 30%. As linhas de apoio em
isso se pensarmos num contexto de desconfiChipre e Singapura registaram um aumento nas
namento, como aquele que vivemos? O que fichamadas em 30% e 33%, respectivamente. Na Arcou? O que virá a seguir?
gentina, as chamadas de emergência para casos de
João Redondo (JR) – Nenhuma sociedade é a
violência doméstica aumentaram 25% desde o inímesma depois de passar por uma pandemia. Do
cio do confinamento. No Canadá, Alemanha, Espamicro ao macrossistema, estamos perante um
nha, Reino Unido e Estados Unidos, autoridades goevento na vida de uma comunidade / sociedade
vernamentais, activistas dos direitos das mulheres e
que sobrecarrega os seus recursos e ameaça a
parceiros da sociedade civil indicaram crescentes
sua função e segurança, e cuja recuperação é um
relatos de violência doméstica durante a crise e / ou
processo lento e difícil. Irão certamente demorar
aumento da procura de abrigos de emergência.
muitos anos até compreendermos qual foi o verEm Portugal também há a registar um aumento
dadeiro impacto da pandemia na saúde mental.
de situações de violência doméstica associaJoão Redondo
Situações como esta, representam um sério dedas temporalmente á fase de agudização da
safio ao nosso mundo presumido, fragilizando
pandemia, como o confirma, por exemplo, o rePsiquiatra, Coordenador do Centro de Prevenção
e Tratamento do Trauma Psicológico / Unidade de
a nossa “estrutura interna” que anteriormente
porte do número de atendimentos e acolhimenViolência Familiar, CRI de Psiquiatria – Centro
representava um garante de segurança na relatos da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de
Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC)
ção com o “mundo exterior”. Como refere Torlai
Violência Doméstica.
com a quebra do mundo presumido, o mito da
Antes do surto de COVID-19, é importante lemconstrução de um mundo seguro, controlável e
brar que a violência doméstica já era uma panprevisível perde-se, dando origem à imprevisibilidade da vida, às previdemia global, infelizmente “invisível” em muitos casos. No âmbito da
sões de futuro, ao controle dos acontecimentos e à vulnerabilidade.
presente pandemia alguns especialistas caracterizaram a violência
Compreender os estilos de vinculação construídos ao longo do ciclo
doméstica como uma “pandemia invisível”, uma “bomba-relógio”.
de vida representa um contributo fundamental para a compreensão
Estar de luto representa, muitas vezes, um período extremamente sodas manifestações do ser humano perante a perda e “quebra” do seu
litário. Evitar o isolamento é sem dúvida uma das indicações fundamundo presumido. Pessoas com um padrão de vinculação seguro,
mentais. Conversar com amigos e familiares pode ser uma das estracontam com uma rede pessoal social de suporte eficaz e com um letégias úteis para lidar com o impacto da morte de alguém próximo. Na
que de estratégias capaz de reponder com eficiência á situação profase de agudização da crise muitos familiares e amigos estiveram priblema, “lendo” assim as situações de stress como menos ameaçadovados de se despedirem de quem parte; não existem abraços, nem o
ras, contrariamente ao que acontece com indivíduos com um padrão
habitual consolo do luto feito com o apoio da rede pessoal social da
de vinculação inseguro. Estes, perante a adversidade, estão mais prefamília. Isto acarreta um enorme sofrimento para todos aqueles que
dispostos a vir a sofrer de perturbações do foro psiquiátrico (exs. deperdem os seus familiares e amigos.
pressão, perturbações da ansiedade, stress pos-traumático, adições).
A vivência da perda é única e singular e depende dos significados atribuídos por quem vivencia o luto. Segundo Parkes, o luto pode ser defiComo ficou a nossa relação com os familiares mais próximos?
nido como um conjunto de reações diante de uma perda. É um procesJR – Nem sempre uma crise com impacto na dinâmica famíliar está asso e não um estado, sendo uma vivência que deve ser devidamente
sociada à problematização das relações, sendo de registar por vezes o
valorizada e acompanhada, fazendo parte da saúde emocional. Não é
reforço dos factores protectores e o aumento da resiliência, como o pude
um processo linear e está diretamente ligado as características indivitambém já observar na minha clínica. Infelizmente muitas das vezes a
duais de personalidade e à intensidade da relação que se teve com a
fase pós-crise é acompanhada do agravamento de situações problemátipessoa falecida. Para Barbosa quando se perde alguém muito próxicas já existentes ou da emergência de “novos” problemas.
mo inicia-se uma resposta natural de adaptação. Essa resposta pode
Duas situações associadas à relação com os familiares mais próxiafetar todos os aspetos da nossa vida, incluindo sentimentos, pensamos no contexto da presente pandemia e do confinamento merecementos, crenças, comportamentos, saúde física e relação com os ouram a minha reflexão: a violência no contexto familiar e a perda / luto,
tros. Tais sentimentos (sentir-se triste, ansioso, medroso, irritado,
por morte de familiar(es).
aborrecido, atordoado, esvaziado, culpado) são respostas de luto norDesde o início do surto da COVID-19, os relatos de violência contra as mulhemais que não devem ser ignoradas ou abafadas sendo desejável exres e, particularmente, a violência doméstica, aumentaram em vários países,
perienciá-las.
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Diante da complexidade que envolve uma perda é indispensável, ao
pensar a intervenção, ter em conta a importância de propiciar um espaço de expressão dos sentimentos diante da perda, possibilitando o
resgate das capacidades de enfrentamento. Na adaptação à nova realidade tem um papel fundamental a rede pessoal social de suporte
(rede primária/ rede secundária). Ajudando quem sofre a suportar
traumas e perdas, e a superar adversidades, reforça a esperança e fé,
em “dias melhores”. Assim, quando tal for possível, o envolvimento
social pode constituir-se numa boa maneira para reduzir esses sentimentos de solidão e pode ter um grande impacto na sua saúde emocional e no seu bem-estar.
Que consequências poderão estar a verificar-se, em função deste
contexto, para a saúde mental dos portugueses?
JR – A rápida disseminação da COVID 19, na ausência de uma intervenção terapêutica direcionada ou de uma vacina, forçou os países a
responder com fortes medidas de mitigação e contenção. Embora representem uma medida necessária para o controle da pandemia, têm
sérias consequências sociais, económicas e psicológicas, expondo
vulnerabilidades pessoais e coletivas e limitando opções de suporte
acessíveis e familiares.
Os principais motivos que levaram a maioria dos portugueses a procurar ajuda na fase aguda da crise estão associados a ansiedade, tristeza, solidão, perturbações do sono, medos vários (do contágio, da incerteza em relação ao futuro), dificuldade na gestão das relações e
dos problemas económicos gerados pela pandemia.
Habitualmente a maioria das pessoas quando consegue dar um significado ao que aconteceu esbate os seus sintomas nas semanas que
se seguem, conseguindo retomar o controle sobre o ambiente e o
acesso aos seus sistemas de suporte; outras vezes isso não é possível e a pessoa ou grupo familiar vulnerável acaba por não conseguir
enfrentar este momento e a crise toma maiores proporções. Quando
isso ocorre a pessoa adoece. As pessoas que contam com uma rede
pessoal social de apoio funcional, “aumentam a capacidade de enfrentar situações complicadas e dolorosas, a sua auto-estima é amplificada, descobrem o potencial que têm, aumentando a possibilidade
de uma vida melhor”.
Na China, estudos sobre problemas de saúde mental relacionados
com a pandemia, referenciaram a frequência de algumas variáveis de
risco relacionadas à saúde mental em pessoas expostas ao COVID-19:
pertencer ao sexo feminino, ter sintomas sugestivos da doença e uma
percepção negativa da sua saúde, foram associados a maiores taxas
de ansiedade e depressão; a disponibilização de informações precisas e o uso de medidas preventivas específicas pareceram esbater
esse impacto.
Durante a quarentena, e de acordo com a investigação, são referenciados como factores stressores: a duração, os medos sobre sua própria
saúde ou o medo de infectar outras pessoas, a quebra da rotina habitual e o contato social e físico reduzidos; fornecimento inadequado de
suprimentos básicos; informação insuficiente; falta de transparência

sobre a gravidade da pandemia. No pos quarentena são apontados
como principais factores stressores: a perda financeira e o estigma.
Entre as populações mais vulnerabilizadas ao impacto, directo / indirecto, da COVID 19 importa salientar: as crianças e os jovens, as mulheres, as pessoas idosas e os profissionais de saúde.
Embora a atual crise possa trazer oportunidades de crescimento pessoal
e coesão familiar, as desvantagens superam esses benefícios. Ansiedade, falta de contato com colegas e oportunidades reduzidas de regulação
do stress são as principais preocupações. Especialmente para as crianças e adolescentes já com vulnerabilidades esse pode ser um momento
particularmente desafiador. Importa registar que crianças que têm rede
de apoio fora da família (exs.: treinadores, professores) irão estar mais
protegidas, pois contam com aqueles que também lhes “são familiares”,
para receberem conforto e segurança.
Uma revisão de estudos sobre pandemias encontrou uma forte associação entre a duração do confinamento e os sintomas associados à perturbação de stress pós-traumático, comportamentos de
evitamento e à raiva. Outra revisão publicada este ano descobriu
que os scores de stress pós-traumático de crianças e pais em quarentena eram quatro vezes maiores comparativamente aos que não
estavam em quarentena. Sublinha o Centers for Disease Control
and Prevention, que as escolas desempenham um papel crítico no
apoio e desenvolvimento a toda a criança. Um ambiente em que os
alunos se sentem seguros e conectados, como a escola, está associado a níveis mais baixos de depressão, pensamentos sobre suicídio, ansiedade social e atividade sexual, além de níveis mais altos
de auto-estima e uso mais adaptável do tempo livre. Outra potencial ameaça é o aumento da violência doméstica e dos maus-tratos
infantis.
É necessária mais investigação para avaliar as implicações das políticas promulgadas para conter a pandemia de saúde mental de crianças e adolescentes e estimar a relação risco / benefício de medidas
como a educação em casa, a fim de estar mais preparado para desenvolvimentos futuros.
A vulnerabilidade das pessoas idosas é ampliada no contexto de uma
pandemia, e ainda mais quando sofram de doenças crónicas e incapacidades, resultantes tanto do declínio natural da sua capacidade funcional quanto de uma maior exposição a acidentes, com consequentes períodos de internamento e de reabilitação mais longos, maior risco de dependência posterior e de morte.
As medidas associadas à contenção da COVID 19 poderão vir a limitar
as interações da pessoa idosa com cuidadores e entes queridos, o
que pode reforçar sentimentos de solidão e ansiedade, além de sentimentos de incerteza e medo devido à pandemia. A prevalência de depressão aumenta para aqueles que necessitam de cuidados de saúde
em casa ou no internamento, em hospitais. A ideação suicida é um risco que importa ter em conta.
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É muito importante serem suportados pela sua rede de apoio social
(familiares, vizinhos, amigos, organizações), caso contrário, a sua
saúde e estabilidade mental podem declinar rapidamente e levar a
hospitalizações ou problemas a longo-prazo.
Globalmente, as mulheres representam 70% da força de trabalho em
saúde. Em Espanha e Itália, respectivamente 75.5% e 68% do(a)s profissionais de saúde infectado(a)s com COVID 19, são mulheres. Relativamente às mulheres importa também sublinhar, como anteriormente já abordado nesta entrevista, o risco aumentado da violência por
parceiro íntimo (VPI). Com mais tempo online é provável que aumentem as formas de violência contra mulheres através das plataformas
digitais. Sublinham as Nações Unidas, que o impacto económico da
pandemia provavelmente aumentará a exploração sexual e o casamento infantil, deixando mulheres e meninas em países com economias frágeis / refugiados particularmente vulneráveis.
Num estudo de 2019, tendo como população alvo os profissionais de
saúde chineses expostos ao COVID-19, verificou-se que os profissionais de saúde de primeira linha apresentavam maior risco de uma evolução desfavorável ao nível da sua saúde mental, podendo vir a precisar de apoio / intervenção psicológica. Neste estudo transversal de
1257 profissionais de saúde, realizado em 34 hospitais em várias regiões da China, uma proporção considerável de profissionais de saúde relatou apresentar sintomas de depressão, ansiedade, insónia e angústia. Num outro estudo, realizado na mesma cidade, cerca da metade dos enfermeiros relatou burnout moderado a elevado no trabalho:
60.5% exaustão emocional (n = 1.218), 42.3% despersonalização (n =
853) e 60.6% realização pessoal (n = 1.219).
O impacto a longo prazo do COVID 19 na saúde mental pode levar semanas ou meses para se tornar totalmente aparente, e gerenciar esse
impacto exige um esforço conjunto, não apenas dos profissionais de
saúde mental, mas também do sistema de saúde. Há também necessidade de mais investigação, mesmo na forma de estudos preliminares ou piloto, para avaliar com mais objectividade o impacto da pandemia.

• Mantenha-se informado
• Procure manter as rotinas diárias o máximo possível ou
crie novas.
• Tente reduzir o tempo que usa para ver, ouvir ou ler notícias
que o fazem sentir-se ansioso ou angustiado. Procure as
informações mais recentes em horários específicos do dia,
uma ou duas vezes por dia.
• Mantenha contato regular com pessoas que lhe são próximas por telefone e/ou online.
• Limite a quantidade de álcool que bebe. Não comece a beber se não tiver bebido álcool antes. Evite usar álcool e drogas como forma de lidar com o medo, a ansiedade, o tédio
e o isolamento social.
• Faça intervalos regulares quando passa muito tempo em
frente a um ecran
• Embora os videojogos possam ser uma maneira de relaxar,
mantenha o equilíbrio com outras atividades off-line na
sua rotina diária
• Use as suas contas nas redes sociais para promover histórias positivas e esperançosas. Corrija as informações erradas onde quer que você as veja.
• Se puder, ofereça apoio às pessoas da sua comunidade
que possam precisar.
• Não discrimine as pessoas que acha que podem ter coronavírus..
Se tem filhos, importa sublinhar que, em tempos de stress, é comum
as crianças procurarem mais atenção. Importa pois:
• Manter rotinas familiares o máximo possível ou criar novas, especialmente se ficar em casa.
• Fale do novo coronavírus com seus filhos dando informação correcta e usando linguagem apropriada à idade.
• Ajude os seus filhos a aprender em casa e garanta tempo
para brincar.

Existem, para estes casos, medidas preventivas ou profiláticas que
possam ser adotadas? Como lidar com os medos?
JR – À medida que os países introduzem medidas para reduzir o número de pessoas atingidas com COVID-19, também nós, no nosso dia-a-dia, estamos a proceder a grandes mudanças nas nossas rotinas.
Adaptarmo-nos às mudanças no estilo de vida, gerir o medo de contrair o vírus, e preocuparmo-nos com as pessoas que nos são próximas e estão particularmente vulneráveis, é
 um desafio para todos
nós. Como sublinha a OMS, felizmente, há muitas coisas que podemos fazer para cuidar de nossa própria saúde mental e ajudar outras
pessoas que precisam de algum apoio e cuidados extras. A título de
exemplo algumas atitudes / estratégias a ter em conta para prevenir
medos, promover a saúde mental e potenciar uma vida mais saudável:

• Ajude as crianças a encontrar maneiras positivas de expressar sentimentos como medo e tristeza. Às vezes, participar de uma atividade criativa, como brincar ou desenhar,
pode ajudá-lo nesse processo.
• Ajude as crianças a manter contato com amigos e familiares por meio do telefone/TLM e/ou online.
• Certifique-se todos os dias de que os seus filhos equilibram o tempo junto dos ecrans com o tempo associados
às atividades off-line (Exs:. Faça algo criativo: desenhe
uma figura, escreva um poema, construa algo, faça um
bolo, cante, dance ou brinque).
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Relativamente às pessoas idosas importa que:
• Mantenham contato regular com os seus entes queridos
(exs.: telefone, email, ou videoconferência).
• Mantenham rotinas e horários regulares o máximo possível (exs.: comer, dormir; atividades lúdicas que gosta).
• Aprendam exercícios físicos diários simples para fazer em
casa, quando em quarentena, para manter a mobilidade.
• Descubram como obter ajuda, se necessário (exs.: como ligar para um táxi, solicitar atendimento médico). Verifiquem se têm medicação para um mês ou mais. Peçam
apoio a membros da família, amigos ou vizinhos, se necessário.
Que tipo de programas ou intervenções poderiam ser atualmente implementados pelo Ministério da Saúde no sentido de minimizar eventuais impactos negativos?
JR – Não existe uma receita única e universal que se possa aplicar em
todas as realidades e contextos. No entanto, existe um determinado
número de medidas que constitui a pedra angular das respostas às
necessidades sempre mutáveis e evolutivas das populações, quando
expostas a situações como a da atual pandemia
Visando investir na prevenção do impacto da pandemia na saúde
mental dos portugueses e tendo
em conta as múltiplas necessidades associadas (exs.: económicas, sociais, psicológicas, educacionais,…) é fundamental prevenir
a intervenção em silo — revitimizadora para quem pede ajuda — e
assumir na elaboração da resposta ao COVID 19 uma perspectiva de saúde pública e de trabalho em rede, multidisciplinar /
multisectorial mobilizando múltiplos sectores que representem
potenciais interfaces nas acções
a desenvolver (Exs.: Cuidados de
Saúde Primários, Serviços Locais
de Saúde Mental / Hospitais, Municípios, Educação, Sistema Judicial, Forças de Segurança, Segurança Social, ONGs, IPSSs).
Colocando o foco na saúde mental, o modelo de intervenção a seguir
pelos serviços públicos de saúde mental importa que assente no funcionamento articulado entre as ARSs, os ACeS e os Serviços Locais
de Saúde Mental / Hospital, numa perspectiva de trabalho em rede
com as várias estruturas da comunidade, como anteriormente já referido. Na leitura e compreensão do impacto da COVID 19 na saúde
mental importa ter em conta e sublinhar, entre os múltiplos factores
de risco subjacentes, a importância de continuar a investir na redução
do impacto socio-económico da pandemia, visando prevenir o aumento da prevalência de problemáticas deste foro.
No momento presente, ultrapassada a fase aguda da pandemia, é fundamental organizar os serviços para a nova etapa, tal como é preconizado no documento das Nações Unidas, nomeadamente quanto ao reforço da vertente comunitária da prestação dos cuidados.
Depois disto como vai ser a vida das pessoas? Seremos o mesmo
povo habituado aos sentimentos, valores e afetos?
JR – Adaptando o modelo criado por Rudenstine e Galea à pandemia,
passo a tecer algumas breves considerações relativamente à evolução do comportamento humano no âmbito da presente crise. Assenta
em três pressupostos fundamentais: o comportamento é previsível; o
comportamento é racional; o comportamento irá evoluir sequencial-

mente através de cinco estadios, com início no momento em que a
pandemia começa e terminando com a (re)normalização e adaptação
da comunidade.
No estadio 1, as reações e comportamentos iniciais são motivados
pelo contato com a situação de perigo, e estão associados a medo e
ansiedade, procura de informações e à disseminação de comportamentos e ações para a preservação do indivíduo/grupo.
No estadio 2, preservação da população e emergencia do altruísmo,
elementos da comunidade que já passaram pelo estadio anterior, procuram envolver os vários sectores da comunidade, a fim de fornecerem ajuda a outras pessoas expostas à situação. A procura de informação é predominante a par com as ações de preservação da população.
No estadio 3, ultrapassada a fase aguda da pandemia, ganha expressão a internalização do impacto da COVID 19. Os membros da comunidade começam a internalizar a situação, procurando adaptar-se ao
ambiente pós fase aguda. O que antes era considerado uma atividade
“normal” pode no actual contexto não ser apropriado, condicionando
mudanças nos comportamentos de rotina. Auto-avaliam-se vulnerabilidades e factores protectores e pondera-se sobre como lidar melhor
com a nova situação.
O estadio 4, externalização, envolve a procura da reparação e o tratamento das vulnerabilidades identificadas durante o processo de
internalização. A externalização
traduz-se também através das
críticas à intervenção política.
São reavaliadas / redefinidas as
medidas preventivas para minimizar problemas.
O estadio final, é marcado pela
(re)normalização e adaptação.
Trata-se de um processo potencialmente lento e demorado no
qual a população identifica e age
de acordo com as novas normas,
apropriadas ao novo contexto
pós-fase aguda da pandemia
(com consequências importantes no processo de restauração
da sua identidade). Esta fase termina quando novos modos de comportamento se tornam dominantes e os comportamentos “externos”
são normalizados.
O(a)s autore(a)s não definem um período de tempo específico para
cada estadio, nem sugerem que toda a população progrida nos vários estadios ao mesmo ritmo. Na nossa realidade se procuramos
“ler” a evolução de cada uma das comunidades afectadas iremos
com certeza encontrar diferenças. A nova identidade comunitária
emergente, as diferentes necessidades psicossociais e sócio económicas, os recursos disponíveis, as dificuldades na implementação do trabalho em rede, os conflitos subjacentes á sua implementação, são alguns dos indicadores que poderão ajudar a avaliar
essa diferença. Mas como já anteriormente referi a recuperação é
inevitavelmente um processo lento e difícil, onde cada comunidade, alicerçada na resiliência das suas populações, procura encontrar as suas estratégias de externalização / adaptação à nova realidade.
Relativamente aos jovens, e no âmbito de um projecto de investigação
actualmente a decorrer (CORDIS-EU), a Professora Crone teme “que a crise aumente as desigualdades sociais que afetarão principalmente os jovens que já tiveram menos oportunidades antes da crise”. Acrescenta
ainda que: “Eles precisam de ter o seu próprio papel (…) e de sentirem que
podem contribuir para os objetivos maiores da sociedade”.
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OS HERÓIS (SILENCIOSOS)

Torres Freixo
Médico Psiquiatra

Há o antes do cofinamento, o durante e o pós-confinamento.
Se até ao confinamento era uma população ostracizada, com frágeis pontes com a restante sociedade, durante o confinamento pelas suas caracteristicas, decorrente das adversidades que lhes são impostas pela adição, estes mesmos mecanismos dotaram-nos de
uma capacidade acrescida para fazer frente ás consequências da pandemia.
A forma como as instituições e os seus técnicos no terreno planificaram a sua atuação em
grande medida terão contribuído para minorar o sofrimento destes utentes, assim como
as famílias, os anónimos os quais também tiveram um papel importante para minorar as
consequências gravosas desta pandemia.
Às vezes podem haver ideias silenciosas brilhantes que tambem ajudam a alterar a gravidade do contexto.
COMO TRATAR UMA POPULAÇÃO EXCLUÍDA COLOCADA Á MARGEM E VÍTIMA DE
DISCRIMINAÇÃO?

É necessária uma mudança de paradigma e deixar de estar centrados só no clássico doente adicto, visto como excluídos e socialmente desinseridos.
Dever-se-á questionar se somos capazes de atuar nas pessoas que estão bem colocadas
com apoio da familia, emprego.
O QUE PODEMOS FAZER POR ELES?

Se a pergunta fosse o que podemos fazer pelos doentes com Covid-19.
Se nos permitirmos equacionar acerca do que foi relevante e prioritário para cuidar e tratar
dos doente com um quadro de covid 19 severo, provavelmente, até de acordo com aquilo
que mediaticamente foi em grande medida unânime, a resposta centrou-se na importância
e disponibilidade dos técnicos de saúde que estiveram na primeira linha de ação.
DE IGUAL FORMA, NÃO FARÁ SENTIDO, PERSPECTIVAR A AÇÃO DOS TÉCNICOS
COMO O PONTO FULCRAL NA PRODUÇÃO DE RESPOSTAS ADEQUADOS PARA AS
POPULAÇÕES ADITIVAS?

Igualmente não fará sentido valorizar e dotar de suficiente autonomia as unidades locais
no terreno, pela sua capacidade trabalho e pela sua proximidade à realidade.
A toxicodependência também é uma doença de contágio social?
O caldo cultural contemporâneo é marcado em grande medida por lógicas limediatistas,
de teor hedonista, com dificuldade em adiar a gratificação ou recompensa.constituem elementos férteis para o desenvolvimento de comportamentos aditivos, onde o individuo tende a relacionar-se com o mundo de uma forma que integra um funcionamento aditivo,
criando assim uma probabilidade aumentada para numa determinda circunstância da vida,
acabar por desenvolver um quadro aditivo proriamente dito
COMO VIVEU OU VIVE ESTES DOENTES NO CONFINAMENTO SE NA MAIORIA ESTÃO
SÓS ABANDONADOS E SEM ABRIGO.

Às vezes há ideias silenciosas brilhantes que alteram a gravidade do contexto.
As intervenções no terreno dos técnicos e das instituições, os centros de dia, suporte familiar, bem como apoios não convencionais minimizaram o seu isolamento e deram robustez ao desempenho desta população.
A capacidade de enfrentar adversidade será quanto maior for a disponibilidade para percorrer novos caminhos, estarmos abertos a novas soluções neste cenário, e a nossa resiliência ficará suficiente forte para enfrentarmos “ os Admastores dos nossos medos”
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SAÚDE MENTAL VS COVID19
POTENCIAIS CONSEQUÊNCIAS NA SAÚDE
MENTAL RESULTANTES DO COVID19

Joao Jose Garcia
CRI LITORAL ALENTEJANO

O COVID19 é um novo agente infecioso, atualmente sem vacinas, sem tratamento conhecido, facilmente transmissível e com alta letalidade. Obrigou a humanidade a reagir com a
única arma disponível – atitudes de prevenção, traduzidas pelo confinamento social, por
novas formas de relacionamento social, restrições ao toque alterando as formas de expressão afetiva dos humanos, uso de máscaras e obsessão nas práticas de higiene.
Sobreviver ao COVID19 é virar a página e rescrever um mundo novo, uma nova humanidade, refletindo no que fomos, no que ficou e projetar o que poderá vir a seguir.
As projeções que se fizerem terão de ter em conta, os erros que a humanidade cometeu
perante o planeta e nos trouxeram a esta realidade.
Sobreviver na pandemia, passa por alterar o quadro mental das pessoas na relação consigo próprio e na relação com os outros, reinventando novas formas de relacionamento, de
trabalho, de escola, etc.
A reconstrução de uma nova sociedade passa sobretudo pelos valores, pelo respeito por
si e pelos outros, consciencializando que a conduta impropria de um indivíduo pode pôr
em risco a sobrevivência de um grupo, comunidade ou país.
Neste processo de reaprendizagens, o SNS deverá reinventar-se por forma a integrar e
potenciar áreas de intervenção. Como é o caso, dos comportamentos aditivos e dependências com os serviços de saúde mental, parentes pobres em investimento há décadas
sobrevivendo em bolsas regionais, desagregadas dos seus mais próximos parceiros comunitários. Muitos estudos relacionados com a saúde mental comunitária, referem que o
poder dos cidadãos e das suas instituições, está na qualidade das relações interinstitucionais da rede comunitária, num sentimento de empoderamento.
Futuramente, os países, os distritos e em limite os concelhos, irão ser avaliados entre si,
com um gradeamento de risco biológico, sendo as fronteiras permeáveis ou não dependendo desse risco, e de factores potenciais de saúde, como o clima, níveis de poluição
ambiental, sentimento de segurança, entre outros.
A História tem-nos ensinado que o isolamento auto-imposto ou imposto por outros levam
a processos de pobreza. Neste sentido, os indicadores de saúde, nomeadamente os indicadores de saúde mental caminharão face ao risco biológico e ambiental.
Queremos querer, que em Portugal os decisores políticos, tenham em conta o investimento no SNS e nos seus profissionais, pois a saúde da nação, do ponto de vista económico e
social dependerá fortemente da percepção segurança, nos seus diferentes níveis, por parte da comunidade internacional.

“O impacto da pandemia na saúde mental das pessoas é extremamente preocupante”, afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS).
“O isolamento social, o medo de contágio e a perda de membros da família são agravados pelo sofrimento causado pela
perda de renda e, muitas vezes, de emprego.”
De acordo com um documento das Nações Unidas lançado pelo secretário-geral, a pandemia de COVID-19 está a destacar
a necessidade de aumentar urgentemente o investimento em serviços de saúde mental ou arriscar um aumento maciço de
condições de saúde mental nos próximos meses.
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Entrevista com Guilherme Macedo:

“CONTINUAMOS
A SENTIR UM
CERTO AUTISMO
E RESISTÊNCIA
EM RELAÇÃO À
CAPACIDADE DE
PÔR AS COISAS
EM MARCHA”

Presidente-Eleito da Organização Mundial de Gastrenterologia e diretor de
Sserviço de Gastrenterologia no Centro Hospitalar e Universitario de São
João, Guilherme Macedo tem sido um dos profissionais mais empenhados
do país a levar a cura aos cidadãos com Hepatite C. Tem desenhado projetos que visam a aproximação a grupos mais vulneráveis e potencialmente
de maior risco, tem fornecido informação aos decisores políticos, tem congregado esforços que vão resultando em parcerias e protocolos muito frutíferos mas… sabe que a boa vontade de meia dúzia de profissionais com
espírito de missão não chega para que o país atinja as desejáveis metas…
Em entrevista, com o Dia Mundial das Hepatites como pano de fundo, o homem e o especialista descreve-nos um cenário que aconselha decisões,
sobretudo políticas, bem mais pragmáticas.
No dia 28 de julho celebra-se o Dia Mundial das Hepatites… Está prevista a
realização de alguma efeméride?
Guilherme Macedo (GM) – A principal efeméride que iremos realizar em
Portugal passa sobretudo por uma presença muito intensa nos meios de
informação. Iremos promover várias iniciativas nas diferentes televisões
e noutros media, essencialmente para sinalizar a dois grupos importantes e criar neles uma consciencialização para o problema, nomeadamente no público em geral e, talvez mais importante ainda, junto da classe
política. Continuo a achar que, junto desta última, a tomada de consciência para a hepatite C ainda não é uma realidade, ou,no melhor cenario ,
existe de uma forma muito débil e frágil. Têm a noção destorcida de que
este problema já está resolvido desde que passou a haver medicação
mas o problema da Hepatite C é muito maior do que o da medicação, que
é obviamente fundamental, mas é logico que não adianta ter medicamentos perfeitos para pessoas não diagnosticadas. Portanto, o desafio atual
tem de ser dirigido para o diagnóstico e para a simplificação do acesso à
medicaçao
Por que não haverá essa consciencialização por parte da classe política?
Vocês, técnicos, alertam-nos periodicamente, alguns desses próprios políticos com responsabilidades acrescidas na tutela da saúde têm estado pre-

sentes nos congressos que vocês organizam e, afinal, ainda há muita população por diagnosticar…
GM – A nossa estimativa mais realista aponta para cerca de 40 mil pessoas
em Portugal para diagnosticar / tratar. É um grupo de pessoas que, de uma
maneira geral, está alinhado por dois grandes grupos etários, um constituído
por pessoas que nasceram entre os anos 40 e 70 - e que já identificámos
como tendo uma importante prevalência de Hepatite C- e o outro, bem mais
jovem, que tem a ver com os designados grupos de risco, a que pertencem
as populações mais vulneráveis, entre os quais se situam os utilizadores de
drogas por via endovenosa. Quer este grupo, quer o grupo etário mais idoso,
não está, por várias razões, na linha da frente das preocupações de saúde
pública e mais ainda agora face a esta crise da pandemia Covid-19, que veio
criar uma outra dificuldade devido à autofagia que provoca em todo o restante sistema de saúde, a originar muitos problemas, como uma menor disponibilidade de diagnóstico e menor acessibilidade dos doentes aos hospitais.
As próprias pessoas têm medo e inibição em recorrer ao sistema de saúde
e, portanto, há um adiamento progressivo e uma perda de oportunidade. Portugal posicionou-se, há quatro anos atrás, num local de grande visibilidade e
oportunidade para conseguir a eliminação, mas a verdade é que, ao longo
dos anos, tem vindo a verificar-se uma diminuição progressiva desse ritmo,
ao ponto de não só não se diagnosticarem os doentes que deveriam sê-lo,
como existem já estimativas internacionais de que, a este ritmo, nem em
2050 teremos este problema resolvido. É muito importante perceber-se que
a eliminação da Hepatite C não pode ser uma oportunidade perdida para o
nosso país e corremos seriamente esse risco.
Em 2019, foi criado o Programa Nacional para as Hepatites Virais… veio resolver alguma coisa?
GM – Eu podia remeter-lhe a pergunta… ouviu falar nisso? Foram estabelecidas algumas métricas para que agora pudéssemos auditar e perceber o que
realmente foi feito? Nós podemos ter ideias, planos ou projetos mas, se não
houver viabilização prática, se não houver concretização – que implica trabalho, disponibilidade e algum financiamento, nada excessivo sobretudo se
comparado com outras circunstâncias que catalisam muitos mais recursos
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económicos – o tempo passa, surgem novas circunstancias como esta pandemia e vamos acumulando dificuldades em vez de irmos agrupando oportunidades concretas. Isso preocupa-nos muito porque continuamos a sentir
um certo autismo e resistência em relação à capacidade de pôr as coisas
em marcha. Existe uma vontade indiscutível, mais do que conhecida e reforçada ao longo dos anos pelos profissionais envolvidos nisto, nas questões
da saúde,criaram-se vários projetos que foram decorrendo no país que, de
alguma forma, pretendem promover a dita micro eliminação mas não podemos pensar na verdadeira e concreta eliminação da Hepatite C num país
com projetos que acabam por resultar em estratégias limitadas e esporádicas em vez de uma concertação integrada de todas essas estratégias, que
são valiosíssimas, mas que acabam por sucumbir pela desarticulação.

pessoas fazem rastreios em várias outras circunstâncias de saude. Portanto, essa consciência individual que já existe em relação a outras doenças, algumas do foro digestivo, não existe em relação às doenças do fígado, o que
é extraordinário, irónico e dramático. É conhecido que mais de um milhão de
portugueses tem algum tipo de sofrimento hepático traduzido geralmente
por alterações das provas analíticas do fígado! E isto é decorrente das hepatites, do uso excessivo de álcool, da sobrecarga de peso e várias outras circunstâncias que têm adquirido maior importancia, como as doenças autoimunes, etc. Estas pessoas devem ter um acompanhamento apropriado,
especializado e tranquilo mas organizado. Voltamos sempre à velha questão: consciência cívica, consciência individual e uma resposta adequada do
sistema de saúde.

E isso terá também resultado num país a várias velocidades… Temos um
país dependente do voluntarismo e da capacidade empreendedora de profissionais que estão à frente de serviços…
GM – Infelizmente, isso não é caso único e acho que é representativo dessa
certa desorganização e desarticulação entre estruturas, o que não favorece
em nada a tal perspetiva integradora e determinada. Acho que era extraordinariamente importante haver uma estrutura consagrada ao controlo das hepatites, em particular da Hepatite C. Isto devia corresponder a um programa
nacional de facto, com um corpo próprio e uma estrutura hierárquica própria
para que fosse possível aquilatar eficácias e atribuir responsabilidades. Corremos o rico de, daqui a algum tempo, quando olharmos desesperadamente
para trás e constatarmos que perdemos todas estas oportunidades, ser
muito difícil identificar responsáveis e poder inverter esse destino. Uma coisa posso dizer: os profissionais da saúde não foram coniventes mas alguém
terá tido a responsabilidade em que as coisas não avançassem e não sejam
dados os passos definitivos… como queremos evitar esse choque, temos de
ter todos a disponibilidade para lançar e reforçar estes desafios e lembrar
aos decisores políticos que isto ainda não está feito. Existe um certo laxismo que decorre de uma noção que ficou difundida de que, existindo uma solução terapêutica fabulosa, em consequencia, este assunto estará resolvido.
Não está! É um erro igual ao que se passou com o confinamento e depois
com o desconfinamento em relação à pandemia: conseguimos controlar a
primeira fase mas isso não significa de todo ter resolvido a pandemia. O sucesso implica sustentabilidade e consistência no ganho. Recordo que a Hepatite C já era pandemia há muitos mais anos do que a situação Covid-19,
com uma distinta e crua diferença: esta pandemia da Hepatite C é totalmente controlável e eliminável, ao contrário da Covid-19.

Esta questão que lhe colocava cruza com outra: o facto de serem doenças
silenciosas e de, muitas vezes, chegarem aos serviços especializados casos muito difíceis de tratar também representa custos muito acrescidos
para o país… parece haver aqui alguma miopia política ao não se apostar na
prevenção e no diagnóstico o mais precoce possível.
GM – Isso é absolutamente verdadeiro mas o mais irónico é que nós andamos há muitos anos a explicar, demonstrar e a indicar todas essas contas
– temos vários estudos económicos apresentados – e essa fatura é conhecida internacionalmente. A carga económica que as doenças do fígado representam para um sistema de saude é brutal e, portanto, seria muito
mais inteligente e custo-efectivo se houvesse uma visão de antecipação
em relação aos problemas. Já nem estou a falar em relação ao diagnóstico precoce mas do simples diagnóstico. Às vezes, estas circunstâncias
diagnosticadas em tempo útil – nem precisa de ser precoce – diminui incomparavelmente a probabilidade de alguém desenvolver doença mais séria no fígado. Além de diminuir fatores como a incapacidade para o trabalho
e o absentismo, de aumentar a qualidade de vida… E nem falo dos custos
que representa a chegada a um hospital de um doente com doença hepática
avançada, ou a necessidade de uma transplantação… Há um desencadear
de consequências que seriam controláveis e tratáveis se houvesse uma atitude organizada, o que não há. E isso é desesperante para nós. Podemos, de
quando em vez, ser confrontados com diversas iniciativas, planos bem intencionados, mas, a rigor, são coisas que não saem do papel e cuja eficácia
no terreno tem sido de enorme limitação. Esta é
uma crítica construtiva e empenhada
porque não nos interessa o tempo
que perdemos para trás… Interessa-nos o tempo que temos que
ganhar para a frente e, portanto,
todos somos necessários.
Quando tentamos denunciar
é para espicaçar as energias.
Os doentes são tantos e as
circunstâncias tão decisivas
e exigentes para nós que
não há tempo para lamúrias. Há, isso sim, tempo
para irmos alertando enquanto vamos fazendo o
que temos de fazer.

Referindo-me num sentido mais lato às doenças do fígado, também parece existir uma barreira relacionada com o facto de a
maioria ser assintomática e, habitualmente, os doentes chegam
aos serviços numa fase já aguda…
GM – É verdade que o facto de serem doenças silenciosas dificulta um pouco o reconhecimento clínico pela própria pessoa, mas
esse não é o principal problema. Se as pessoas tiverem a consciência cívica da importância de perceberem que podem ter tido
contacto com o vírus da Hepatite B ou C e se tiverem a consciência de que esse é um problema activo e quotidiano na sociedade,
é evidente que irão procurar descobrir para tentar resolver o potencial problema, mesmo que não sintam nada… é por isso que as
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DIA MUNDIAL DE COMBATE
À HEPATITE
Organização Mundial da Saúde
celebra redução da proporção de
crianças menores de cinco anos
infetadas cronicamente que caiu
para menos de 1% em 2019; na era
pré-vacina, este número era de 5%;
este 28 de julho é o Dia Mundial de
Combate à Hepatite, que mata
900 mil pessoas anualmente.

A OMS afirma que a redução é um novo avanço na meta da eliminação da hepatite viral como parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de chegar a menos de 1% nas taxas
de prevalência da doença entre crianças menores de cinco
anos até 2020.
O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que nenhum bebê deve ter que morrer de hepatite porque não foi vacinado. A imunização reduz também possíveis danos ao fígado e de câncer de fígado no futuro. Para Tedros, prevenir a
transmissão vertical da hepatite, a que ocorre de mães para
bebês, é a estratégia mais importante no controle da doença,
além de salvar vidas.
Em entrevista à ONU News, o presidente da Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite, Abph, Humberto Silva, explicou a importância de alcançar as metas de combate à doença.
“É imperativo que o mundo atinja a eliminação da hepatite,
conforme estabelecido pelo documento assinado por 194 países-membros da OMS, que determina um pacto para diminuir
em até 65% o número de mortes em decorrência da hepatite. É
importante porque 4 mil pessoas morrem, todos os dias, desta
doença e não deveriam. Não deveriam porque existe vacina
para a hepatite B e para a hepatite C. Então, todas as mortes
que ocorrem são em decorrer do silêncio da doença.”
Segundo Humberto Silva, 95% das pessoas que têm a doença
não sabem de seu diagnóstico. Ele mesmo é um sobrevivente
da hepatite, descoberta por acaso, quando um médico recomendou que fizesse um exame por causa de uma outra doença.
Em todo o mundo, mais de 250 milhões de pessoas vivem
com infecção crônica por hepatite B. Os bebês são especialmente vulneráveis porque cerca de 90% das crianças infectadas, no primeiro ano, têm a doença cronicamente. A hepatite
ataca o fígado e mata quase 900 mil a cada ano.
Os bebês podem ser imunizados através de uma vacina segura e eficaz que fornece mais de 95% de proteção.
A OMS recomenda a primeira dose contra hepatite B o mais
rápido possível após o nascimento, de preferência dentro de
24 horas, seguida de pelo menos duas doses adicionais.

OMS chama a atenção para
a importância do teste para
identificar a hepatite

Menina em Sichuan, na China,
é vacinada contra hepatite A
Unicef/UNI28505/Adam Dean
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DEVEMOS APROVEITAR A
REALIZAÇÃO DOS TESTES
SEROLÓGICOS DA COVID 19
PARA FAZER TAMBÉM O TESTE
DA HEPATITE C
Em entrevista à revista dependências Javier Garcia Samaniego afirma que ganharemos a batalha da Hepatite C, se formos capazes de acompanhar o tratamento com outras ações necessárias no rastreio e no
diagnóstico precoce; se simplificarmos, integrarmos e também descentralizarmos, por exemplo envolvendo as cidades neste esforço, com muito mais capacidade do que outras administrações para chegar às
pessoas. As autarquias foram geralmente deixadas de fora dos grandes desafios de saúde, o que já não
faz sentido. Se queremos alcançar resultados diferentes, temos de fazer as coisas de forma diferente.

Javier Garcia - Samaniego Rey
Coordenador da Aliança para a
Eliminação da Hepatite Viral em
Espanha (AEHVE)
Chefe da Secção de Hepatologia da
H.U. A paz. Investigador do CIBERehd
(Centro de Investigação Biomédica na
Rede de Doenças Hepáticas e
Digestivas)

Desde que o PEAHC
foi lançado em abril de
2015, quase 140.000
doentes foram tratados e
curados no nosso país.
Este número é um feito
extraordinário que não
podemos perder de vista e
que estamos em condições de completar se
atacarmos a infeção não
diagnosticada e a tratarmos. Se acertarmos, o ano
de 2024 não é um horizonte louco.

Que importância atribui ao envolvimento das cidades na eliminação da Hepatite C?
Javier Garcia Samaniego (JS) – É importante, sem dúvida, até porque a Hepatite C é uma doença de contexto mais urbano, sobretudo porque afeta populações vulneráveis e coletivos, que são mais frequentes
nas grandes cidades do que nos meios rurais ou mais pequenos. O mesmo sucede com um dos grupos de
risco, como os utilizadores de drogas e outras populações marginais. Por outro lado, é importante que as
cidades e as suas cúpulas administrativas, mais próximas dos cidadãos, possam realizar campanhas de
promoção da saúde, colaborar com a administração sanitária, no caso de Espanha as comunidades autónomas, e no caso português as administrações regionais de saúde, para promover o diagnóstico e a deteção precoce e facilitar o tratamento em todos estes grupos e na população geral.
Basicamente, está a defender uma intervenção integrada, com participação também da sociedade civil…
JS – Exatamente, o envolvimento das ONG e dos centros comunitários é fundamental quando desenvolvemos um projeto de eliminação. Aliás, temos o projeto conjunto das Nações Unidas, o Fast Track Cities, que
envolve cidades e municípios de todo o mundo, que assumiram uma série de compromissos em torno deste objetivo da eliminação. E creio que este será um projeto que ajudará à eliminação da Hepatite C Espanha.
Refere a importância do diagnóstico… Quando, a quem e como deve ser realizado?
JS – Qualquer pessoa que pense que poderá ter estado exposta ou tenha estado em contacto com o vírus
da Hepatite C, sem dúvida que deverá fazer o diagnóstico. Os famosos fatores de risco, como a elevação
de transaminases, transfusões anteriores a 1990, antecedentes de hemodiálise, determinados comportamentos sexuais, tatuagens… Todos estes deverão igualmente fazer o diagnóstico. No entanto, hoje sabemos também que a idade superior a 50 anos é igualmente um fator de risco para a Hepatite C porque o
maior número de casos concentra-se em pessoas com idade superior a 45/50 anos, o que tem a ver com o
facto de o vírus se ter disseminado mais entre as décadas de 80 e 90. As pessoas com idades inferiores a
40 anos têm, em geral, baixa incidência e prevalência do vírus. Sendo óbvio que não é fácil fazer um diagnóstico universal, está demonstrado que fazê-lo à população adulta é cost effective e, para além dos tradicionais grupos de risco, devemos incorporar o teste nos sistemas de saúde às populações acima dos 45
anos.
Esta continua a ser uma doença silenciosa…
JS – Sim, dá muito poucos sintomas e só após vários anos, de cronicidade, acaba por gerar complicações
e aí já pode ser tarde para o tratamento. O esforço tem que ser efetivamente focado no diagnóstico porque,
felizmente, existe uma cura para a Hepatite C.
Fala-se em medicamentos altamente eficazes… haverá uma vacina para a Hepatite C?
JS – Não há nem haverá a curto prazo… há, isso sim, uma vacina para a Hepatite B mas é certo que, se os
medicamentos para a Hepatite C chegarem a toda a população, terão um efeito semelhante ao da vacina
pois, se uma vacina imuniza a 99%, os medicamentos para a Hepatite C curam a 99%.
| 31

DEPENDÊNCIAS CONHECEU A FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNIDADES TERAPÊUTICAS

BRASIL: UMA DÍSPAR REALIDADE
NO MUNDO DAS COMUNIDADES,
ALGUMAS TERAPÊUTICAS…
A Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas (FEBRACT), fundada a 16 de outubro de 1990, pelo Padre Haroldo Joseph Rahm, pioneiro em Comunidades Terapêuticas no
Brasil e fundador da FLACT, em 1987, e pelo Prof. Saulo
Montserrat, elege como principais desígnios o fortalecimento, a organização, a capacitação e a assessoria às Comunidades Terapêuticas em todo o vastíssimo território brasileiro.
Atuando em parceria com o poder público na elaboração e
execução de políticas públicas no que se refere às dependências químicas, a intervenção da FEBRACT estende-se aos eixos da prevenção, tratamento, recuperação, reinserção social
e construção de políticas públicas.
Elegendo como guia de orientação as normas emanadas
pela Federação Mundial de Comunidades Terapêuticas
(WFTC), a FEBRACT é a atual representante no Brasil do Pro-

grama de Certificação de Conselheiros Terapêuticos em dependência química, realizado em parceria entre a FEBRACT, a
FLACT, o CICAD e a OEA.
A FEBRACT contribuiu igualmente para o desenvolvimento da
legislação vigente referente às Comunidades Terapêuticas no
Brasil. A título de exemplo, criou em 1994 seu próprio Código
de Ética e Conduta, sob a orientação da WFTC, que deve ser
cumprido pelas suas filiadas, atualmente na sua 7ª versão e
novamente em revisão.
Ora, é precisamente aqui que reside uma das principais problemáticas num território tão extenso como o Brasil e onde o
oportunismo mal-intencionado está também bem presente no
domínio do tratamento. Como Dependências pôde testemunhar, são inúmeras as estruturas clandestinas, sem qualquer
critério técnico-científico ou condições sequer de salubridade,
que se auto denominam como comunidades terapêuticas.
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Não é o caso das filiadas da FEBRACT, como atesta o nosso
interlocutor, Pablo Kurlander, Coordenador Geral da Federação: “Na verdade, é muito difícil definir o número de comunidades terapêuticas existentes no Brasil ou que se autodenominam como tal porque, tanto existem unidades muito bem
equipadas e estruturadas e dotadas de equipas bem organizadas como unidades absolutamente desestruturadas, clandestinas e sem quaisquer condições. Nós temos cerca de 300 comunidades vinculadas, o que significa, de acordo com o último levantamento que revela a existência de cerca de 2 mil comunidades, que temos cerca de 15%. O problema desse
levantamento foi que se utilizou como critério apenas a documentação de registro, e não as práticas adotadas de facto. No
Brasil, até 2015, não existia nenhum tipo de regulamentação
que definisse claramente o que era uma comunidade terapêutica. Havia uma regulamentação sanitária, mas sem qualquer
especificação técnica… diria que existem três tipos de comunidades no Brasil mas apenas uma poderá ser classificada
como a comunidade terapêutica verdadeira, que tem padrões
técnicos e um método internacionalmente consagrado. Em
suma, resumiria esses três tipos de locais: a CT de facto, os
locais pura e unicamente religiosos e os locais que fazem internamento involuntário clandestino (sequestro e cárcere privado) que também se autodenominam CT.”
A FEBRACT tem-se caracterizado, desde sua fundação, por ser
o principal órgão promotor de capacitações de alto nível para
operadores de Comunidades Terapêuticas no Brasil. Na atualidade, com a crescente e urgente procura social relacionada
com a dependência de substâncias psicoativas, a renovação e
atualização dos conteúdos teóricos, dos materiais de apoio, e
das estratégias de avaliação de resultados, afiguram-se como
um caminho obrigatório para a elevação da qualidade da prestação de cuidados e, portanto, da sua eficácia. Para o efeito, a
FEBRACT realiza capacitações mensais na sua sede de Campinas, São Paulo, desenvolvendo ainda ações de capacitação
noutros Estados. A este nível, destaca-se o lançamento, em
abril, da plataforma EAD para cursos online, que já conta com
mais de 600 alunos inscritos nos cursos de alto nível, entre os
quais a equipe do Projeto Homem de Portugal.
O fortalecimento das Comunidades Terapêuticas do Brasil é
também um grande objetivo da FEBRACT, motivo pelo qual
tem dedicado grande parte da sua existência à congregação
de Comunidades Terapêuticas por todo o Brasil. Desenvolve
um programa de filiação, através do qual contribui tanto com
esta congregação dos trabalhos disseminados de forma desorganizada pelo território nacional, como com a qualificação
e certificação dos mesmos, estando atualmente presente em
17 Estados. “No seio destas ações de congregação, alinhadas
também com as ações de capacitação, a FEBRACT realiza periodicamente eventos de fortalecimento regional, nacional e
internacional, que visam contribuir para a coesão e alinhamento do trabalho das Comunidades Terapêuticas do Brasil”,
explica Pablo Kurlander.
A FEBRACT também elege como missão a participação na
construção das políticas públicas sobre drogas, a nível estadual e federal, considerando que a legitimação e qualificação
do serviço perpassa inevitavelmente pela regulamentação do
mesmo. Um exemplo da construção conjunta de políticas pú-

blicas, de acordo com o nosso entrevistado, “é a parceria que
a FEBRACT desenvolve, desde 2013, com o Governo do Estado de São Paulo, na monitorização, apoio técnico e repasse
de recursos para um total de 70 serviços, que contabilizam
1395 vagas financiadas pelo Programa Estadual de Políticas
Sobre Drogas, Programa Recomeço: Uma Vida Sem Drogas”.
“Além das ações anteriores, e como forma de consolidação
destas ações, a FEBRACT tem promovido, de forma sistemática, pesquisas científicas relacionadas com as ações realizadas pelas Comunidades Terapêuticas filiadas, principalmente
as Comunidades Terapêuticas pertencentes ao Programa Recomeço no Estado de SP, considerando a viabilidade que contar com uma linha regular de financiamento pode oferecer
para projetos de maior complexidade”, explica Pablo Kurlander.
Para garantir a qualidade da pesquisa, principalmente no que
diz respeito à avaliação de resultados da parceria com o poder público, a FEBRACT desenvolveu um software, O Sistema
Online Febract de Gestão de Vagas, que organiza e sistematiza o fluxo das 1335 vagas pertencentes ao Programa Recomeço. Este sistema também viabiliza o acesso a dados estatísticos sobre o Programa em tempo real, o que viabiliza e agiliza a avaliação permanente de resultados.
A terminar, e mesmo reconhecendo a existência de muita
clandestinidade no território brasileiro no que concerne à oferta de tratamento na área das dependências, Pablo Kurlander
defende, sem hesitar, o modelo oferecido pelas Comunidades
Terapêuticas que se orientam por modelos e critérios técnico-científicos, tal como sucede, garante, entre as filiadas e certificadas pela FEBRACT: “A Comunidade Terapêutica para o dependente químico, graças à sua
grande flexibilidade tem sido
adotada em países com diferentes formas de governo,
de culturas diversas, de
vários graus de desenvolvimento e de religiões
diferentes.
Quando seus princípios básicos são
respeitados os resultados obtidos são
bons, o que explica a
sua
multiplicação
constante em todos os continentes”.
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Sinto-me incapaz
Estou sempre cansado
Não consigo concretizar

Para que os doentes se sintam melhor,
estejam melhor e façam melhor

Brintellix®, o antidepressivo com perfil ansiolítico que restaura o
funcionamento do doente2-7

Brintellix 5, 10 e 20 mg Comprimidos revestidos por película Brintellix 20 mg/ml gotas orais, solução. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA Cada comprimido revestido por
película contém bromidrato de vortioxetina equivalente a 5, 10 e 20 mg de vortioxetina. Cada ml de solução contém lactato de vortioxetina (D,L) equivalente a 20 mg de vortioxetina.
Cada gota contém 1 mg de vortioxetina. FORMA FARMACÊUTICA Comprimido revestido por película. Comprimido revestido por película cor-de-rosa, amendoado (5 x 8,4 mm) e
gravado com “TL” num dos lados e “5” no outro lado. Comprimido revestido por película amarelo, amendoado (5 x 8,4 mm) e gravado com “TL” num dos lados e “10” no outro lado.
Comprimido revestido por película vermelho, amendoado (5 x 8,4 mm) e gravado com “TL” num dos lados e “20” no outro lado. Gotas orais, solução. Solução límpida quase incolor a
amarelada. INFORMAÇÕES CLÍNICAS Indicações terapêuticas Tratamento de episódios depressivos major em adultos. Posologia e modo de administração Posologia A dose inicial
recomendada de Brintellix é de 10 mg de vortioxetina uma vez por dia em adultos com idade inferior a 65 anos. Dependendo da resposta individual do doente, a dose pode ser aumentada
até um máximo de 20 mg de vortioxetina uma vez por dia, ou diminuída até um mínimo de 5 mg de vortioxetina uma vez por dia. Após o desaparecimento dos sintomas depressivos, é
recomendado o tratamento durante, pelo menos 6 meses, para consolidação da resposta antidepressiva.Interrupção do tratamento Os doentes tratados com vortioxetina podem parar
de tomar o medicamento subitamente sem necessidade de uma redução gradual na dose. Populações especiais Doentes idososA dose mínima eficaz de 5 mg de vortioxetina uma vez
por dia deve ser sempre utilizada como a dose inicial em doentes com idade ≥ 65 anos. É recomendada precaução ao tratar doentes com idade ≥ 65 anos com doses superiores a 10
mg de vortioxetina uma vez por dia, para os quais os dados são ainda limitados. Inibidores do citocromo P450 Dependendo da resposta individual do doente, pode considerar-se uma
dose mais baixa de vortioxetina se for adicionado um potente inibidor do CYP2D6 (por exemplo, bupropiom, quinidina, fluoxetina, paroxetina) ao tratamento com vortioxetina. Indutores
do citocromo P450 Dependendo da resposta individual do doente, pode considerar-se um ajuste da dose de vortioxetina se for adicionado um indutor extenso do citocromo P450 (por
exemplo, rifampicina, carbamazepina, fenitoína) ao tratamento com vortioxetina. População pediátrica A segurança e eficácia de Brintellix em crianças e adolescentes com idade inferior
a 18 anos não foram ainda estabelecidas. Não existem dados disponíveis. Modo de administração Brintellix é para administração oral.Os comprimidos revestidos por película podem
ser tomados com ou sem alimentos.Contraindicações Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes.Utilização concomitante com inibidores da monoamina
oxidase (IMAOs) não-seletivos ou inibidores seletivos da MAO-A. Efeitos indesejáveis Resumo do perfil de segurançaAs reações adversas mais frequentes foram náuseas. Lista das
reações adversasAs reações adversas encontram-se listadas abaixo usando a seguinte convenção: muito frequentes (≥1/10), frequentes (≥1/100, <1/10), pouco frequentes (≥1/1.000,
<1/100), raros (≥1/10.000, <1/1.000), muito raros (<1/10.000), ou desconhecido (não pode ser calculado a partir dos dados disponíveis). A lista baseia-se em informações obtidas
de ensaios clínicos e da experiência pós-comercialização. Perturbações do foro psiquiátrico Frequentes Sonhos anormais Doenças do metabolismo e da nutrição Desconhecido
Hiponatremia Doenças do sistema nervoso Frequentes Tonturas Desconhecido Síndrome Serotoninérgica Vasculopatias Pouco frequentes Afrontamento Doenças gastrointestinais
Muito frequentes Náuseas Frequentes Diarreia,Obstipação,Vómitos Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos Frequentes Prurido, incluindo prurido generalizado Pouco frequentes
Suores noturnos Desconhecida Angioedema, urticária Descrição das reações adversas selecionadas Náuseas As reações adversas foram geralmente ligeiras ou moderadas e ocorreram
durante as duas primeiras semanas de tratamento. As reações foram em geral passageiras e não levaram à interrupção do tratamento. Reações adversas gastrointestinais, tais como
náuseas, ocorreram mais frequentemente em mulheres do que em homens.Doentes idosos Para doses ≥10 mg de vortioxetina uma vez por dia, a taxa de descontinuação dos estudos
foi superior em doentes com idade ≥65 anos. Para doses ≥20 mg de vortioxetina uma vez por dia, a incidência de náuseas e obstipação foi superior em doentes com idade ≥65 anos
(42% e 15%, respetivamente) do que em doentes com idade <65 anos (27% e 4%, respetivamente). Disfunção sexualA disfunção sexual foi avaliada em estudos clínicos utilizando
a Escala de Experiência Sexual do Arizona (ASEX). Doses de 5 a 15 mg não demonstraram diferença comparativamente ao placebo. No entanto, a dose de 20 mg de vortioxetina foi
associada a um aumento de disfunção sexual (TESD).Efeito de classe Estudos
epidemiológicos conduzidos principalmente em doentes com 50 anos de idade ou
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Medicamento sujeito a receita médica. Medicamento comparticipado pelo escalão C (regime geral 37% e regime especial 52%). Para
mais informações deverá contactar a Lundbeck Portugal.
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