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A Situação do País 
em Matéria de Drogas 
e Toxicodependências

O IDT apresentou à Assembleia da República, no passado dia 21, o Re-
latório Anual 2008: a Situação do País em Matéria de Drogas e Toxicode-
pendências. Como em anos anteriores, o documento retrata a realidade 
portuguesa, dividida em duas vertentes, uma dedicada à caracterização 
e evolução da situação, que engloba os consumos, mercados e as ten-
dências por drogas e outra, que relata respostas e intervenções exis-
tentes no País - englobando áreas transversais como a coordenação, a 
cooperação internacional, a área da informação, investigação, formação 
e avaliação e o reordenamento jurídico – e as respostas ao nível das 
diferentes áreas de missão.
O Relatório 2008 corresponde a um modelo de avaliação que envolveu 
88 representantes de diversas entidades públicas e, desde logo, des-
pertava o interesse a partir do tema descriminalização do consumo de 
drogas. Aos oito anos de experiência e ao interesse e reconhecimento 
internacional face à política adoptada pelo nosso País convinha acres-
centar provas mensuráveis que lhe advogassem eficácia. E a verdade 
é que nem os consumos aumentaram como consequência de tal opção 
política nem os presságios mais nefastos de um possível narcoturismo 
se verificaram.
Por outro lado, é possível aferir, a partir do documento, uma redução dos 
consumos entre as populações mais jovens, a redução de consumos 
mais problemáticos como os endovenosos, a diminuição da incidência 
do VIH/SIDA entre as populações toxicodependentes, isto apesar de a 
cobertura do rastreio do VIH entre os toxicodependentes nunca ter sido 
no nosso País tão elevada como o é hoje.
O estudo nacional realizado em 2007 na população geral residente em 
Portugal (15-64 anos), mostra que a cannabis, a cocaína e o ecstasy são 
as substâncias ilícitas preferencialmente consumidas pelos portugueses. 
Entre 2001 e 2007, apesar da subida das prevalências de consumo ao 
longo da vida, verificou-se uma estabilidade das prevalências de consu-
mo de qualquer droga nos últimos 30 dias (2,5% em 2001 e 2007) e uma 
descida generalizada das taxas de continuidade dos consumos (a taxa 
de continuidade do consumo de qualquer droga passou de 44% para 

31%). Portugal continua a situar-se entre os países europeus com as me-
nores prevalências de consumo de drogas, com excepção da heroína.
Nos estudos nacionais mais recentes em populações escolares, o con-
sumo de drogas que vinha aumentando desde os anos 90 diminuiu pela 
primeira vez em 2006, tendo esta descida sido consolidada com os re-
sultados dos estudos realizados em 2007.
Entre 2003 e 2007, constatou-se uma descida das prevalências de 
consumo ao longo da vida de qualquer droga em todas as idades 
(por exemplo, nos alunos de 13 anos passou de 4,6% para 3,6%, e, 
nos de 18 anos, passou de 30,2% para 27,3%). Ainda no contexto 
deste estudo constatou-se que, entre 2003 e 2007 aumentou a per-
cepção do risco do consumo regular das várias drogas, o que indi-
cia uma maior informação dos estudantes sobre estas questões.
Paralelamente, há que realçar o papel crescente em termos deci-
sórios que as CDT têm vindo a assumir, descentralizando a inter-
venção judicial em toxicodependências e assumindo-se assim um 
maior papel social e de saúde nas decisões. O que terá também 
contribuído para o aumento dos utilizadores de drogas que contac-
tam os serviços de tratamento da toxicodependência e as estrutu-
ras de redução de riscos e minimização de danos.
O ponto mais negativo do relatório terá a ver com o aumento do 
número de mortes relacionadas com drogas desde 2006, o que 
poderá também ter a ver com o aumento dos exames toxicológicos 
realizados (nem sempre a presença de metabolitos deverá ser in-
terpretada como causa de morte). A vulnerabilidade da nossa po-
sição geográfica no contexto do tráfico transcontinental constitui 
igualmente uma ameaça, muito embora não devamos menosprezar 
o desmantelamento de importantes redes de narcotráfico a partir 
do nosso País.
Como é habitual, Dependências apresenta nesta edição um resumo da 
primeira parte do Relatório – Parte A: Caracterização e Evolução da Si-
tuação, sendo que na próxima edição apresentaremos a Parte B: Res-
postas e Intervenções.
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* João Goulão

É responsabilidade do IDT, I. P. a elaboração do Relatório Anual sobre a 
Situação do País em Matéria de Drogas e Toxicodependências a apresentar 
anualmente à Assembleia da República e ao Governo Português, fornecen-
do elementos de apoio à decisão política e ao planeamento da intervenção. 
Representa também um referencial importante no acompanhamento regu-
lar da implementação das acções programadas no Plano de Acção contra 
as Drogas e as Toxicodependências, constituindo-se assim como um instru-
mento imprescindível para a avaliação das políticas nesta matéria. 
O ano de 2008 ficou marcado pela transição dos dois ciclos de acção estraté-
gica na área das drogas e toxicodependências que operacionalizam o Plano 
Nacional Contra a Droga e as Toxicodependências 2005-2012. De acordo 
com o estabelecido no Plano Nacional, foi realizada a avaliação interna do 
Plano de Acção - Horizonte 2008 em termos de resultados e de processo, 
assim como o balanço entre o início e o fim deste primeiro ciclo estratégico 
com base nalguns indicadores da situação publicados nos Relatórios Anu-
ais sobre a Situação do País em Matéria de Drogas e Toxicodependências 
de 2004 e de 2007. O modelo de acompanhamento e avaliação centrou-
se no trabalho desenvolvido nas Subcomissões da Comissão Técnica do 
Conselho Interministerial do Combate à Droga e Toxicodependência, tendo 
os respectivos coordenadores integrado uma Subcomissão específica de 
Acompanhamento e Avaliação, presidida pelo Coordenador Nacional de 
Combate à Droga e à Toxicodependência. Esta avaliação, que envolveu 
88 representantes de diversas entidades públicas, evidenciou, entre muitos 
outros, o efeito potenciador da articulação entre entidades responsáveis e 
o desenvolvimento das acções previstas no Plano de Acção decorrente do 
modelo de funcionamento daquelas Subcomissões, uma redução quantifi-
cável do consumo de drogas, dos riscos para a saúde e dos riscos sociais 
relacionados com as drogas no âmbito da Redução da Procura, e, no âmbito 
da Redução da Oferta, o reforço da capacidade de detecção e combate 
ao tráfico que tem vindo a alcançar níveis mais elevados nas estruturas do 
tráfico nacional e internacional. Na elaboração do Plano de Acção 2009-
2012 consideraram-se os resultados da avaliação interna do primeiro ciclo 
de acção, as orientações/recomendações da referida Comissão Técnica e o 
parecer do Conselho Nacional de Combate à Droga e à Toxicodependência, 
bem como as prioridades definidas a nível internacional e europeu - no-
meadamente o Plano de Acção da EU em matéria de luta contra a Droga 
(2009-2012) -, uma vez que, 2008 também foi marcado pela avaliação das 
políticas em matéria de drogas, quer ao nível das Nações Unidas quer da 
União Europeia. 
Neste ano merece ainda especial destaque o interesse e atenção interna-
cional face à evolução da situação em Portugal no quadro da descrimina-
lização do consumo de drogas, na sequência do reconhecimento por um 
conceituado think tank norte-americano, o Cato Institute, do sucesso alcan-
çado pelo nosso País no âmbito das políticas sobre drogas. Após oito anos 

da experiência de descriminalização do consumo de drogas em Portugal, 
o País não se transformou num destino de “narcoturismo” como alguns 
previam, constatando-se uma evolução muito positiva ao longo desses oito 
anos, confirmada pelos dados constantes neste Relatório.
Em 2008 consolidaram-se tendências importantes já manifestadas nos úl-
timos anos, como a redução dos consumos entre as populações mais jo-
vens, a redução de consumos problemáticos, designadamente do consumo 
endovenoso, e a diminuição da incidência do VIH/SIDA entre as populações 
toxicodependentes. 
Congratulamo-nos também com a capacidade de resposta manifestada em 
2008 tanto ao nível da redução da procura como da oferta, que se reflec-
tiram entre outros, num aumento da cobertura do rastreio do VIH entre os 
toxicodependentes, num aumento da capacidade decisória das Comissões 
para a Dissuasão da Toxicodependência, num aumento dos utilizadores de 
drogas que contactam os serviços de tratamento da toxicodependência e 
as estruturas de redução de riscos e minimização de danos, e no reforço do 
combate ao tráfico com o desmantelamento de importantes organizações 
criminosas. 
Apesar destes dados encorajadores, verificam-se outros, como o aumento 
do número de mortes relacionadas com drogas desde 2006 ou como a vul-
nerabilidade da nossa posição geográfica no contexto do tráfico transconti-
nental, que suscitam alguma preocupação e reforçam a necessidade dum 
investimento contínuo nas intervenções, tanto mais quando se tem provado 
que elas têm vindo a ser eficazes. 
O presente Relatório integra os contributos dos diversos organismos que 
intervêm nesta área, e inclui duas componentes: Parte A - Caracterização 
e Evolução da Situação e Parte B - Respostas e Intervenções. Existe ainda 
um volume Anexo ao Relatório, onde consta informação mais detalhada, 
que acompanha o Relatório em formato CD, estando também disponível em 
http://www.idt.pt. A Parte A - Caracterização e Evolução da Situação, inclui 
informação relativa a indicadores sobre consumos e mercados oriunda das 
diversas entidades com responsabilidades nas áreas. Neste contexto, é de 
realçar o esforço e consenso de todos os Serviços representados no Siste-
ma Nacional de Informação sobre Drogas e Toxicodependências (SNIDT) 
sobre a importância da recolha e disponibilização de informação harmoniza-
da, proporcionando assim um retrato da situação do fenómeno em Portugal 
e da sua evolução, cada vez mais pormenorizado, fiável e comparável nos 
contextos nacional e internacional. A Parte B - Respostas e Intervenções, 
que integra os contributos dos diferentes organismos, e cuja estrutura de 
apresentação segue de perto a própria estrutura do Plano de Acção Contra 
as Drogas e as Toxicodependências - Horizonte 2008, quer na organização 
por áreas (transversais e de missão), quer na remissiva estabelecida entre 
as actividades salientadas e os objectivos do Plano de Acção. Autonomiza-
se em capítulo próprio o PORI - Plano Operacional de Respostas Integradas 
-, dada a sua importância enquanto medida estruturante de intervenção inte-
grada no âmbito da Redução da Procura. 



Caracterização 
e Evolução 
da Situação

Consumos

O estudo nacional realizado em 2007 na população geral re-
sidente em Portugal (15-64 anos), mostra que a cannabis, 
a cocaína e o ecstasy são as substâncias ilícitas preferen-
cialmente consumidas pelos portugueses, com prevalências de 
consumo ao longo da vida (pelo menos uma experiência de consumo na 
vida) respectivamente na ordem dos 11,7%, 1,9% e 1,3%. Entre 2001 e 
2007, apesar da subida das prevalências de consumo ao longo da vida 
(a de qualquer droga passou de 8% para 12%), verificou-se uma es-
tabilidade das prevalências de consumo de qualquer droga 
nos últimos 30 dias (2,5% em 2001 e 2007) e uma descida ge-
neralizada das taxas de continuidade dos consumos (a taxa 
de continuidade do consumo de qualquer droga passou de 44% para 
31%). Portugal continua a situar-se entre os países europeus 
com as menores prevalências de consumo de drogas, com 
excepção da heroína.
Nos estudos nacionais mais recentes em populações esco-
lares, o consumo de drogas que vinha aumentando desde 
os anos 90 diminuiu pela primeira vez em 2006, tendo esta 
descida sido consolidada com os resultados dos estudos realizados em 
2007. 
No ESPAD (alunos de 16 anos), mais uma vez a cannabis surge em 
2007 com a maior prevalência de consumo ao longo da vida (13%), 
muito superior às prevalências de consumo das restantes substâncias 
ilícitas (entre 1% e 2%). Entre 2003 e 2007, é de assinalar a descida 
destas prevalências de consumo a nível de todas as substâncias ilícitas 
(a prevalência de consumo de qualquer droga passou de 18% para 14%). 
No ECATD (alunos dos 13 aos 18 anos), realizado em 2007, a cannabis 
destaca-se com as maiores prevalências de consumo ao longo da vida 
em todas as idades (entre 2,3% e 26,1%), seguindo-se-lhe a cocaína 
(entre 1,6% e 3,9%). Entre 2003 e 2007, constatou-se uma descida das 
prevalências de consumo ao longo da vida de qualquer droga em todas 
as idades (por exemplo, nos alunos de 13 anos passou de 4,6% para 
3,6%, e, nos de 18 anos, passou de 30,2% para 27,3%). Ainda no con-
texto deste estudo constatou-se que, entre 2003 e 2007 aumentou 
a percepção do risco do consumo regular das várias drogas, 
o que indicia uma maior informação dos estudantes sobre 
estas questões. 
O estudo nacional realizado em 2007 na população reclusa mostra que a 
cannabis, a cocaína e a heroína são as substâncias com maiores preva-
lências de consumo nesta população, tanto no contexto anterior à reclu-
são (respectivamente 48,4%, 35,3% e 29,9%) como no de reclusão (res-
pectivamente 29,8%, 9,9% e 13,5%). Entre 2001 e 2007, constatou-
se uma descida generalizada das prevalências de consumo 
de drogas em ambos os contextos, embora mais acentua-
da no de reclusão (a prevalência de consumo de qualquer 
droga passou de 47% para 36%). É de destacar também a 

importante redução da prática de consumo endovenoso em 
relação a 2001, seja anteriormente à reclusão (27% em 2001 
e 18% em 2007) seja em reclusão (11% em 2001 e 3% em 
2007).
O estudo realizado em 2005 sobre estimativas da prevalência do consu-
mo problemático de drogas em Portugal, aponta para taxas por mil habi-
tantes de 15-64 anos entre os 6,2-7,4 para uma definição de consumido-
res problemáticos mais abrangente, e, entre os 1,5-3,0 para os consumi-
dores de drogas por via endovenosa. Entre 2000 e 2005 constatou-
se uma diminuição do número estimado de consumidores 
problemáticos de drogas em Portugal, com especial relevo 
dos consumidores de drogas por via endovenosa. 
No âmbito do tratamento da toxicodependência, verificou-
se um aumento do número de utentes que recorreram às 
estruturas da rede pública e convencionada: pelo segundo ano 
consecutivo e contrariamente à tendência de decréscimo verificada des-
de 2000: 
• Aumentou o número de novos utentes em ambulatório 

(7019), provavelmente devido a uma maior e melhor articulação das 
respostas no terreno; 
• Manteve-se a tendência de crescimento do número total de 

utentes em ambulatório (38 532) bem como de consultas de 

seguimento (616 658); 
• E de utentes integrados em programas terapêuticos com 

agonistas opiáceos (25 808); 
• Aumentaram os internamentos em Unidades de Desabitu-
ação (3009);
• E em Comunidades Terapêuticas (3385) em relação a 2007, 
constatando-se nos últimos sete anos uma relativa estabilidade do nú-
mero destes internamentos, com tendência para o aumento nos últimos 
três anos no caso das CT. 
Na rede licenciada sem convenção, verificou-se um decréscimo do nú-
mero de internamentos em UD e CT comparativamente a 2007, embora 
o número de internamentos em CT tenha sido superior aos valores regis-
tados entre 2002 e 2006. Nas estruturas de tratamento da toxicodepen-
dência do sistema prisional, constatou-se pelo segundo ano consecutivo 
uma diminuição do número de utentes, enquadrando-se no entanto nos 
valores registados nos últimos anos. A heroína continua a ser a subs-
tância mais referida como droga principal dos utentes em tratamento da 
toxicodependência, registando-se nos últimos anos uma maior visibilida-
de de outras substâncias, nomeadamente a cocaína, a cannabis e o ál-
cool. Uma vez mais se constatou o reforço da diminuição das 

práticas de consumo endovenoso e da partilha de material 
de consumo entre os utentes em tratamento da toxicodepen-
dência, práticas estas intimamente associadas à transmis-
são de doenças infecciosas. 
Relativamente às doenças infecciosas, entre as populações 
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em tratamento da toxicodependência em 2008, os valores 
de positividade para o VIH (9%-25%), Hepatite B (2%-6%), 
Hepatite C (33%-61%) e Tuberculose (1%-3%) enquadram-se 
nos valores dos últimos anos, verificando-se a nível do VIH 
e Hepatite C uma tendência para o decréscimo. No âmbito das 
notificações da infecção VIH/SIDA, mantém-se a tendência proporcio-
nal decrescente dos casos associados à toxicodependência a nível dos 
vários estadios da infecção, assim como a diminuição contínua ao longo 
dos últimos anos do número de novos casos diagnosticados com VIH 
associados à toxicodependência. Considerando as melhorias implemen-
tadas nos últimos anos a nível da cobertura do rastreio do VIH nestas 
populações e, os dados sobre as datas prováveis de infecção das notifi-
cações, parece estarmos perante uma efectiva diminuição de infecções 
recentes na população toxicodependente, reflectindo a diminuição das 
práticas de consumo endovenoso e da partilha de material de consumo 
atrás referida e, em última análise, as políticas de redução de riscos e 
minimização de danos.
No que respeita às mortes (causas de morte) relacionadas 
com o consumo de drogas e segundo os dados do INE, I. P., 
apesar de os números se manterem baixos, em 2008 regis-
taram-se 16 mortes causadas por dependência de drogas de 
acordo com o critério da Lista Sucinta Europeia (+45% comparativamen-
te a 2007), e, 20 casos de mortes relacionadas com o consumo de dro-
gas de acordo com o critério do OEDT (+43% em relação a 2007). Para 
ambos os critérios considerados - Lista Sucinta Europeia e Protocolo 
do OEDT - e apesar dos números baixos, verifica-se desde 2006 um 
aumento do número destas mortes, contrariamente à tendência de de-
créscimo constatada nos anos anteriores. Quanto aos resultados toxico-
lógicos (substâncias ilícitas) positivos post-morten efectuados no INML, 
I. P., um indicador utilizado neste contexto apenas enquanto informação 
adicional, uma vez que se trata de óbitos não necessariamente associa-
dos ao consumo de drogas, em 2008 foram registados 338 casos posi-
tivos, representando o valor mais elevado desde 2000 e consolidando 
a tendência de crescimento verificada desde 2005. É todavia de referir 
que, ao longo dos anos tem vindo a aumentar o número de pedidos des-
tes exames toxicológicos no INML, I. P. (em termos absolutos e percen-
tuais relativamente ao total de autópsias), mantendo-se as percentagens 
de positividade relativamente estáveis nos últimos sete anos. Entre as 
substâncias detectadas uma vez mais predominaram os opiáceos (59%), 
seguindo-se-lhes a cocaína (39%) e os canabinóides (24%), sendo de 
assinalar em relação ao ano anterior, o aumento de casos com a presen-
ça de cocaína bem como os casos com opiáceos. Em associação com 
as substâncias ilícitas, foi detectada a presença de álcool e de medica-
mentos, em 31% e 18% dos casos. 
No contexto das contra-ordenações por consumo de drogas, 
foram instaurados 6543 processos relativos às ocorrências 
de 2008, representando um ligeiro decréscimo de -3% em 
relação a 2007, ano em que se registou o valor mais elevado 
de sempre. À data da recolha de informação cerca de 70% 
destes processos tinham decisão proferida, representando 
um aumento da capacidade decisória em relação aos últi-
mos anos e que reflecte a reposição de quórum nas CDT du-
rante o ano de 2008. Entre as decisões proferidas uma vez mais pre-
dominaram as suspensões provisórias dos processos de consumidores 
não toxicodependentes (63%), seguindo-se-lhes as suspensões dos pro-
cessos de consumidores toxicodependentes que aceitaram submeter-se 
a tratamento (18%) e as decisões punitivas (14%). Tal como nos anos 
anteriores, a maioria dos processos estavam relacionados com a posse 
de cannabis (68% só cannabis e 3% cannabis com outras drogas), o que 
é consistente com os resultados dos estudos epidemiológicos sobre o 
consumo de drogas em Portugal.

Resultados de estudos

Em 2007, foi realizado em Portugal o segundo Inquérito Nacional ao 

Consumo de Substâncias Psicoactivas na População Geral, decorridos 
seis anos da realização do primeiro. Em 2007, tal como em 2001, 
a cannabis foi a substância ilícita que registou as maiores 
prevalências de consumo quer na população total (15-64 
anos) quer na população jovem adulta (15-34 anos). Embora 
com prevalências de consumo muito inferiores, a cocaína 
surgiu como a segunda substância ilícita preferencialmen-
te consumida entre estas populações, seguindo-se-lhe o 
ecstasy. Tal como em 2001, a população jovem adulta apresentou em 
2007 prevalências de consumo superiores às da população total.

Entre 2001 e 2007, no conjunto da população portuguesa verificou-se 
uma subida generalizada das prevalências de consumo ao longo da vida 
- pelo menos uma experiência de consumo na vida - a nível das várias 
substâncias ilícitas e uma estabilização das prevalências de consumo 
nos últimos 30 dias, com excepção da cocaína, da heroína e do LSD, 
cujas prevalências de consumo subiram. Entre a população jovem adulta 
constatou-se uma subida generalizada das prevalências de consumo ao 
longo da vida e nos últimos 30 dias, excepto a prevalência do consumo 
de heroína ao longo da vida que se manteve igual. De um modo geral, 
é de destacar em ambas as populações, a subida das prevalências de 
consumo de cocaína, que surgiu em 2007 como a segunda droga com 
maiores prevalências de consumo não só na população total como em 
2001, mas também já na população jovem adulta.

Entre 2001 e 2007, verificou-se no entanto uma descida generalizada 
das taxas de continuidade seja na população total seja na jovem adul-
ta, com excepção das subidas das taxas das anfetaminas em ambas 
as populações e da taxa de heroína na população jovem adulta. Tanto 
em 2001 como em 2007, a população jovem adulta apresentou taxas 
de continuidade superiores às taxas da população total para todas as 
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substânciasilícitas. Em 2001 e 2007, o ecstasy, a cocaína e a cannabis 
foram as substâncias que surgiram com as maiores taxas de continui-
dade do consumo em ambas as populações: em 2001, para ambas as 
populações as maiores taxas foram respectivamente as de ecstasy, can-
nabis e cocaína; em 2007, na população total foram o ecstasy, cocaína 
e cannabis, e, na população jovem adulta foram a cocaína, a cannabis e 
o ecstasy. Tal variação vem reforçar a maior visibilidade do consumo de 
cocaína já atrás constatada. 
A análise por género mostra que, tanto na população total como na jo-
vem adulta, o grupo masculino apresentou prevalências de consumo ao 
longo da vida e nos últimos 30 dias mais elevadas do que o grupo fe-
minino, para qualquer das substâncias ilícitas consideradas. O padrão 
preferencial de consumo da população portuguesa - em primeiro lugar 
o consumo de cannabis, seguindo-se-lhe o de cocaína e o de ecstasy 
- manteve--se a nível do grupo masculino e do feminino, em ambas as 
populações. 
De um modo geral, o padrão geral de evolução destas prevalências de 
consumo entre 2001 e 2007 manteve-se no grupo masculino e no femi-
nino a nível da população total e da jovem adulta, sendo de referir entre 
as excepções, a diminuição da prevalência do consumo de heroína ao 
longo da vida no grupo feminino da população jovem adulta, assim como 
a diminuição das prevalências do consumo de cannabis e a estabilização 
das de cocaína nos últimos 30 dias nos grupos femininos de ambas as 
populações.
A análise regional por NUTS II evidencia, quer para a população total 
quer para a jovem adulta, terem sido as regiões do Algarve e de Lisboa, 
as que apresentaram as mais elevadas (acima da média nacional) pre-
valências de consumo de qualquer droga ao longo da vida e nos últimos 
30 dias.

Por último e comparativamente aos resultados dos estudos de outros 
países europeus, é de referir que, mesmo sendo os resultados na-
cionais os mais recentes dos resultados europeus, Portugal 

mantém-se entre os países com as menores prevalências 
de consumo para a generalidade das substâncias, com ex-
cepção da heroína, em que Portugal surge com as maiores 
prevalências. 
Os resultados dos vários estudos nacionais realizados entre 1995 e 2003 
no contexto das populações escolares - o ESPAD (alunos de 16 anos) 
em 1995, 1999 e 2003, o HBSC/OMS (6.º/8.º/10.º anos de escolaridade) 
em 1998 e 2002, o INME (3.º Ciclo e Secundário) em 2001, e, o ECATD 
(alunos dos 13 aos 18 anos) em 2003 -, apresentaram prevalências de 
consumo de cannabis bem mais elevadas que as das outras drogas. De 
um modo geral, os resultados evidenciaram um aumento generalizado 
dos consumos nos períodos 1995/2003 e 1998/2002. No contexto do 
ECATD, os resultados relativos às percepções do consumo regular de 
drogas, mostravam que a cannabis e o ecstasy eram percepcionados 
como as substâncias ilícitas cujo consumo regular era de menor risco e 
seria mais fácil de abandonar, sendo as duas únicas substâncias em que 
esta última percepção aumentava na razão directa da idade dos alunos. 
Em 2006, os resultados dos estudos nacionais realizados no contexto 
das populações escolares, o HBSC/OMS (6.º/8.º/10.º anos de escola-
ridade) e o INME (3.º Ciclo e Secundário), evidenciaram descidas dos 
consumos, respectivamente entre 2002-2006 e 2001-2006, surgindo 
uma vez mais a cannabis como a droga com maiores prevalências de 
consumo entre estas populações. No HBSC/OMS, a cannabis, os es-
timulantes e o LSD surgiram em 2006 com as maiores prevalências de 
consumo ao longo da vida, sendo de destacar as descidas das prevalên-
cias de consumo de cannabis e de ecstasy relativamente a 2002. No en-
tanto, há que referir a existência de sub-grupos que não mantinham este 
padrão de evolução, nomeadamente os mais novos e os com estatuto 
sócio económico mais baixo, em que não se verificava uma diminuição 
do consumo de cannabis.

No INME, a cannabis, a cocaína e o ecstasy surgiram em 2006 com as 
maiores prevalências de consumo ao longo da vida entre os alunos do 
3.º Ciclo, e, a cannabis, o ecstasy e as anfetaminas, com as maiores pre-
valências de consumo entre os alunos do Secundário. Constatou-se en-
tre 2001 e 2006 uma diminuição das prevalências de consumo de todas 
as drogas, quer nos alunos do 3.º Ciclo quer nos do Secundário. Também 
se verificou uma diminuição das prevalências de consumo nos últimos 
30 dias a nível destes dois grupos de alunos, salvo algumas excepções 
no caso dos alunos do Secundário.
Em 2007, os resultados dos estudos nacionais realizados no contexto 
das populações escolares - o ESPAD (alunos de 16 anos) e o ECATD 
(alunos dos 13 aos 18 anos) - vêm reforçar a tendência de diminuição das 
prevalências de consumo de drogas já constatada em 2006. 
No ESPAD e à semelhança do verificado a nível dos outros estudos em 
populações escolares, mais uma vez a cannabis surgiu com a maior pre-
valência de consumo ao longo da vida entre os alunos de 16 anos e com 
um valor muito próximo da prevalência de consumo de qualquer droga. 
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Entre 2003 e 2007, é de assinalar a descida das prevalências de consu-
mo ao longo da vida a nível das várias substâncias ilícitas.
Tal como sucedido em 2003, também em 2007 os resultados do ECATD 
relativos às percepções do consumo regular de drogas, mostraram que a 
cannabis e o ecstasy eram percepcionados como as substâncias ilícitas 

cujo consumo regular era de menor risco e seria mais fácil de abandonar, 
sendo as duas únicas substâncias em que esta última percepção au-
mentava na razão directa da idade dos alunos. É de salientar a respeito 
da evolução destas percepções entre 2003 e 2007 que, de um modo 
geral, entre os alunos de 13 e 18 anos aumentou a percepção do risco do 
consumo regular das várias drogas, seja numa maior atribuição de risco 
a esses consumos regulares, seja numa diminuição percentual das res-
postas “não sei”, o que indicia uma maior informação destas populações 
sobre estas questões. 
Em 2007, foi também realizado o estudo Drogas e Prisões: Portugal 
2001-2007, replicando o estudo nacional realizado em 2001. Tal como 
em 2001, também em 2007 a cannabis foi a substância ilícita que re-
gistou as maiores prevalências de consumo quer no contexto anterior à 
reclusão quer no de reclusão. Contrariamente ao sucedido em 2001, em 
2007, no contexto anterior à reclusão, as prevalências de consumo de 
cocaína foram superiores às de heroína, verificando-se a situação inver-
sa no contexto de reclusão, à semelhança do sucedido em 2001.

Entre 2001 e 2007, constatou-se uma descida generalizada 
das prevalências de consumo entre a população reclusa. Tal 
verificou-se a nível dos vários contextos e das várias substâncias ilícitas, 
sendo a única excepção o ligeiro aumento da prevalência do consumo 
de ecstasy (pelo menos uma experiência de consumo na vida) antes da 
reclusão. Em ambos os contextos - no anterior à reclusão e no 
de reclusão -, são de destacar as descidas das prevalências 
do consumo de heroína e de cocaína. 
Tanto em 2001 como em 2007 constatou-se que a reclusão tem um pa-
pel de contenção dos consumos, tendo sido a diminuição dos consumos 
com a entrada em reclusão mais acentuada em 2007. No entanto, no 
contexto de reclusão, o consumo regular - todos os dias no último mês 
- das várias substâncias ilícitas foi superior em 2007, com excepção da 
heroína e da cocaína.
Por último, é de destacar que também se verificou em 2007 uma 
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importante redução da prática de consumo endovenoso em 
relação a 2001, seja no contexto anterior à reclusão (27% em 
2001 e 18% em 2007) seja no de reclusão (11% em 2001 e 3% 
em 2007). 
Em 2005 foi realizado em Portugal o segundo estudo sobre Estimativas 
da Prevalência do Consumo Problemático de Drogas, decorridos cinco 
anos da realização do primeiro. 
O estudo de 2005 recorreu a diferentes métodos de cálculo das estima-
tivas (métodos multiplicadores) para três definições de caso distintas: 1) 
consumidores de opiáceos, cocaína e/ou anfetaminas; 2) consumidores 
de longa duração/uso regular de opiáceos, cocaína e/ou anfetaminas; 3) 
consumidores (actuais ou recentes) de drogas por via endovenosa. 
Apesar de algumas limitações metodológicas na leitura comparativa dos 
dados 2000-2005, é indiscutível que se constata uma diminuição do 
número estimado de consumidores problemáticos de dro-
gas para qualquer das definições consideradas, sendo a 
mais acentuada a que se refere aos consumidores de drogas 
por via endovenosa.
No estudo publicado em 2003 sobre consumos problemáti-
cos de drogas em populações ocultas, a cannabis e a heroína 
surgiram como as drogas com maior relevância entre aque-
las populações, sendo o consumo de cannabis mais impor-
tante na zona up (esfera sócio-cultural alta da sociedade) e o 

de heroína na zona down (mundos sociais marginalizados e 
estigmatizados). Na zona down, a heroína era, isolada ou associada 
à base de cocaína, a droga central em percursos de longa toxicodepen-

dência e a cannabis tinha maior relevância nos períodos anterior e pos-
terior à fase de dependência opiácea. Na zona up, existia um consumo 
muito mais exploratório de uma grande variedade de substâncias, mas a 
cannabis e a cocaína inalada eram as duas substâncias com consumos 
mais importantes, correspondendo o consumo de heroína a um período 
específico na trajectória dos vários consumos individuais. 
É também de referir o estudo publicado em 2009 sobre os 
efeitos dos tratamentos de substituição opiácea no sistema 
prisional português, integrado no projecto AGIS, que 
decorreu entre 2007 e 2008. Um dos principais objectivos do estudo 
era analisar o impacto destes tratamentos na gestão e 
controle dos reclusos utilizadores de opiáceos e no próprio 

ambiente prisional, segundo as percepções dos reclusos 
e dos técnicos dos estabelecimentos prisionais. De um 
modo geral, verificou-se um consenso entre as percepções 
dos reclusos e dos técnicos acerca das vantagens destes 
tratamentos - ao nível do bem-estar pessoal dos reclusos 
são de evidenciar as melhorias no estado de saúde físico 
e psicológico, a diminuição dos consumos e das recaídas 

durante o tratamento e o acréscimo na motivação e na 
capacidade para o exercício de actividades laborais ou 
formativas dentro da prisão; ao nível do ambiente prisional, 
são de destacar as diminuições na frequência do consumo 
de drogas, dos consumos por via intravenosa, na ocorrência 
de suicídios e tentativas de suicídio, e, a diminuição dos 
actos de violência física e psicológica entre reclusos - e até 
dos itens/dimensões onde estes não produziram mudanças - nos actos 
de violência entre reclusos e guardas e no tráfico de drogas dentro da 
prisão -, não surgindo nenhuma avaliação claramente negativa sobre 
qualquer dos indicadores contemplados no estudo. Nas considerações 
finais, os autores fazem ainda uma breve referência à história da 
utilização da metadona em Portugal enquanto instrumento de intervenção 
terapêutica nos indivíduos com dependência opiácea e ao seu papel no 
contexto prisional - enquanto recurso importante para a saúde e bem-
estar dos reclusos e enquanto instrumento da gestão do conflito social 
e potenciador do ideal reinsersor -, referindo entre outros, os resultados 
alcançados pela política de redução de riscos e minimização de danos e 
a pertinência do seu alargamento ao meio prisional.
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Indicadores Indirectos
Relacionados com
o Consumo

Tratamento: Estruturas e Movimento Clínico

Em 2008 foram consolidadas as reestruturações iniciadas 
em 2007 no âmbito das estruturas especializadas de tra-
tamento da toxicodependência da rede pública, nomeada-
mente a disponibilização de respostas integradas a nível 
local, a integração plena das novas competências no do-
mínio do álcool e a melhoria da articulação com as outras 
estruturas e serviços externos que intervêm nesta área, o 
que se reflectiu no aumento da capacidade de resposta e da 
qualidade dos serviços prestados. 
Na rede pública de tratamento da toxicodependência esti-
veram integrados 38 532 utentes, 7019 dos quais eram novos 
utentes (primeiras consultas). O número de utentes em am-
bulatório foi superior ao registado no ano anterior (+12%), 

reforçando o aumento já verificado nos quatro anos anterio-
res.

A nível das primeiras consultas, pelo segundo ano consecu-
tivo e contrariamente à tendência de decréscimo verificada 
desde 2000, registou-se um aumento de +37% em relação ao 

ano anterior, muito provavelmente devido à maior e melhor 
articulação das respostas no terreno. 
Foram efectuadas 616 658 consultas de seguimento, o valor 
mais alto registado desde sempre (+32% em relação a 2007), 

reforçando assim a tendência de acréscimo verificada ao 
longo dos anos.
Em 2008, na rede pública e convencionada, o número de utentes em 
Unidades de Desabituação (3009) foi muito idêntico ao do ano anterior 
(+1%), verificando-se uma estabilidade nos últimos anos não obstante 
algumas oscilações anuais. O número de utentes em Comunidades Te-
rapêuticas (3385) foi superior ao registado em 2007 (+7%), consolidando 
o crescimento dos últimos anos. Frequentaram os Centros de Dia 281 
utentes, representando um decréscimo em relação ao ano anterior (-6%) 

e o valor mais baixo desde 2000.
As percentagens de altas clínicas na rede pública e conven-
cionada foram de 79%, 36% e de 54% dos utentes saídos em 
2008, respectivamente das Unidades de Desabituação, Co-
munidades Terapêuticas e dos Centros de Dia, valores um 
pouco superiores aos registados no ano anterior (respecti-
vamente 77%, 33% e 44%). 
Na rede licenciada sem convenção, em 2008, o número de utentes em 
Unidades de Desabituação (152) diminuiu em relação ao ano anterior 
(-31%), representando o valor mais baixo desde 2000. O número de 
utentes em Comunidades Terapêuticas (1313) registou um decréscimo 
de -6% relativamente a 2007, apesar de ser superior aos valores regis-
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tados entre 2002 e 2006. Aos Centros de Dia recorreram 214 utentes, 
menos 7% do que em 2007 mas acima dos valores verificados entre 
2001 e 2006.

No contexto das estruturas de tratamento da toxicodepen-
dência da responsabilidade do sistema prisional, em 2008 
estiveram integrados 297 reclusos nos Programas de Tra-
tamento Orientados para a Abstinência, 282 dos quais em 
Unidades Livres de Drogas e 15 na Casa de Saída. Registou-se 
pelo segundo ano consecutivo uma diminuição do número de utentes 
nestes programas (-11% em relação a 2007), assim como da capacidade 
dos mesmos (menos 26 camas nas Unidades Livres de Droga em rela-
ção a 2007).

A 31/12/2008 estavam integrados 382 reclusos em Progra-
mas Farmacológicos em estruturas dos estabelecimentos 

prisionais (286 em programas com agonistas opiáceos21 e 
96 em programas com antagonistas opiáceos), para além 
dos 652 reclusos que estavam integrados nestes progra-
mas sob a responsabilidade do IDT, I. P. Comparativamente a 
31/12/2007 verificou-se um ligeiro decréscimo no número de reclusos 
integrados nestes programas, quer nas estruturas dos estabelecimentos 
prisionais (-4%) quer em articulação com o IDT, I. P. (-3%).

Tratamento: Programas Terapêuticos com Agonis-
tas Opiáceos (PTAO)
Durante o ano de 2008 estiveram integrados na rede pública 
de tratamento da toxicodependência 25 808 utentes em pro-
gramas terapêuticos com agonistas opiáceos (67% dos uten-
tes em ambulatório), representando um acréscimo de +6% 

em relação a 2007 e reforçando a tendência de crescimento 
ao longo dos anos.

Cerca de 8026 destes utentes foram admitidos nos progra-
mas (metadona ou buprenorfina) em 2008, sendo 3004 read-
missões e 5022 novas admissões. Saíram destes programas 
6993 utentes ao longo do ano, 14% dos quais com alta clínica 
e 42% por abandono ou exclusão. 
Relativamente a 2007 registaram-se acréscimos no número 
de utentes em PTAO em todas as DR, excepto na DR Centro, mui-
to provavelmente devido aos já referidos reajustamentos na dependência 
funcional das ET ocorridos em meados de 2007.

Os distritos de Faro, Setúbal, Beja e Bragança, registaram as mais ele-
vadas taxas de utentes em programas terapêuticos com agonistas opiá-
ceos por habitantes de 15-64 anos. 
A 31/12/2008, estavam integrados neste tipo de programas 
18 815 utentes, 75% em metadona e 25% em buprenorfina, 
consolidando assim a inversão ocorrida em 2006 da tendên-
cia proporcional crescente de utentes em buprenorfina ve-
rificada nos anos anteriores.
A 31/12/2008, a maioria dos utentes em metadona tomavam-na nas ET 
(69%) ou nos Centros de Saúde (17%).
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Tratamento: Utentes das Estruturas de Tratamento 
da Toxicodependência
A nível dos utentes que recorreram em 2008 às diferentes 
estruturas de tratamento da toxicodependência, a heroína 
continua a ser a substância mais referida como droga prin-
cipal (entre 43% e 69% consoante o tipo de estrutura). A seguir sur-
ge a cocaína (entre 6% e 18%) e a heroína associada à cocaína 
(entre 2% e 15%), continuando a cocaína a assumir maior relevância 
nas estruturas de internamento do que no ambulatório, apesar do au-
mento verificado nos últimos anos da proporção de novos utentes que 
referem a cocaína como droga principal (11%, 12%, 8%, 8%, 7% e 5%, 
respectivamente em 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 e 2003). Também 
as referências à cannabis (entre 0,4% e 11%) e ao álcool (en-
tre 2% e 14%) enquanto substâncias principais dos utentes, 
começam a surgir de forma mais expressiva nas diferentes 
estruturas de tratamento da toxicodependência, assumindo 
a cannabis maior relevo a nível do ambulatório, nomeada-
mente no caso dos novos utentes. Na administração da dro-

ga principal continua a predominar a via fumada/inalada.
• No que respeita ao consumo endovenoso de qualquer subs-
tância, as prevalências ao longo da vida variaram nestas 
populações entre 32% e 60% e as prevalências nos últimos 
30 dias anteriores à consulta, internamento ou entrada em 
programa, entre 14% e 31%. 
Os utentes dos Centros de Dia continuam a apresentar as prevalências 
mais elevadas de consumo endovenoso ao longo da vida e os utentes 
internados nas Unidades de Desabituação as prevalências mais altas 
nos últimos 30 dias. 
• Constata-se uma diminuição gradual desta prática de 

consumo ao longo dos anos, nomeadamente entre os novos 
utentes na rede pública de tratamento da toxicodependên-
cia, em que se verifica entre 2002 e 2008 uma descida contí-
nua de 28% para 14% de utentes que utilizaram a via endo-
venosa no último mês anterior à consulta. 
• No que respeita à partilha de material de consumo, entre 

17% e 25% destas populações que recorreram em 2008 às di-
ferentes estruturas de tratamento da toxicodependência já 
partilharam seringas pelo menos uma vez na vida, e, entre 
23% e 28% outro material de consumo endovenoso, valores 
inferiores aos registados nos dois anos anteriores. 

Doenças Infecciosas: Notificações da Infecção VIH 
/ SIDA
De acordo com os dados do INSA, I. P., a 31/12/2008 exis-
tiam 34 888 notificações de infecção pelo Vírus da Imunode-
ficiência Humana (VIH) em Portugal, nos vários estadios da 
infecção. Cerca de 43% do total acumulado de notificações 
de infecção pelo VIH eram casos associados à toxicodepen-
dência, constatando-se nos últimos anos uma diminuição 
proporcional destes casos.
A 31/12/2008, os casos associados à toxicodependência representavam 
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47%, 37% e 41% do total acumulado de notificações de casos de SIDA, 
de Sintomáticos Não-SIDA e de Portadores Assintomáticos, confirman-
do-se a tendência proporcional decrescente deste grupo a nível dos vá-
rios estadios da infecção.

Quanto às notificações de casos de VIH diagnosticados em 
2008, a 31/12/2008, os casos associados à toxicodependên-
cia representavam 22% do total de casos diagnosticados nos 
vários estadios da infecção: respectivamente 28%, 13% e 
21% dos casos de SIDA, de Sintomáticos Não-SIDA e de Por-
tadores Assintomáticos.
• Verifica-se uma tendência decrescente nos últimos anos 

do peso de toxicodependentes, quer no total de casos diag-
nosticados com infecção VIH (22%, 21%, 27%, 32%, 32%, 35% e 
40% dos casos diagnosticados em 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 
e 2002) quer nos diagnosticados com SIDA (28%, 31%, 38%, 
44%, 40%, 44% e 49% dos casos diagnosticados em 2008, 2007, 2006, 
2005, 2004, 2003 e 2002). Para além da tendência decrescente destas 
proporções, é de destacar a diminuição contínua ao longo dos últimos 
anos do número de novos casos diagnosticados com VIH associados à 
toxicodependência salvaguardadas as actualizações futuras dos dados 
(907 casos diagnosticados em 2002, 630 em 2004, 484 em 2006 e 267 
em 2008).
Relativamente aos casos de infecção pelo VIH associados à toxicode-
pendência diagnosticados em 2008 e para os quais se conhece o ano 
provável de infecção (37%), é de referir que para cerca de metade dos 
casos (51%) a data provável de infecção ocorreu há mais de 5 anos (26% 

entre 1999 e 2003 e 25% antes de 1999) e para os restantes 49% a data 
provável de infecção ocorreu nos últimos 5 anos. Nos restantes casos 
não associados à toxicodependência e com informação nesta matéria 
(29%), as datas prováveis de infecção são mais recentes (para 83% dos 
casos a data provável de infecção ocorreu nos últimos 5 anos).

É de referir que desde 2000 que estas percentagens relati-
vas às datas de infecção mais recentes (nos últimos cinco 
anos relativamente à data do diagnóstico), apresentam uma 

tendência para a descida no grupo de casos associados à 
toxicodependência e que se têm mantido relativamente estáveis no 
grupo dos casos não associados à toxicodependência. 
Entre os casos de SIDA, até 31/12/2008 tinham sido notificados 7273 
óbitos, 51% dos quais eram casos associados à toxicodependência e 
49% casos não associados à toxicodependência. A mortalidade obser-
vada nos casos de SIDA associados à toxicodependência era de 52% 
(sobrevida 48%) e nos casos não associados à toxicodependência de 
45% (sobrevida 55%). Em 2008 foram notificadas 142 mortes ocorridas 
no ano, entre os casos com SIDA, 48% das quais (68 casos) eram casos 
de SIDA associados à toxicodependência. É de referir que se verifica 
uma tendência decrescente desta percentagem ao longo dos últimos 
anos (65% em 2000, 55% em 2004 e 48% em 2008). 

Doenças Infecciosas nos Utentes em Tratamento 
da Toxicodependência
Entre os utentes que recorreram em 2008 às diferentes es-
truturas de tratamento da toxicodependência, as percen-
tagens de positividade para o VIH (prevalências) variaram 
entre 9% e 25%, verificando-se nos últimos anos uma ten-
dência para o decréscimo destas percentagens.
Tal situação constata-se a nível dos vários grupos de utentes, embora 
com especial relevo entre os novos utentes da rede pública - os que 
sempre apresentaram as mais baixas percentagens de positividade para 
o VIH entre estas populações toxicodependentes (9% em 2008 e 2007, 
11% em 2006, 12% em 2005 e 2004, e, 15% em 2003) -, sendo que no 
caso dos utentes dos Centros de Dia - os que sempre apresentaram as 
mais elevadas percentagens de positividade para o VIH - as flutuações 
anuais destas percentagens não permitem ainda estabelecer tendên-
cias. 

Relatório Anual 2008 do IDTRelatório Anual 2008 do IDT



Nestas populações toxicodependentes, as percentagens de positividade 
para a Hepatite B (prevalências) (AgHBs+) variaram em 2008 entre 2% e 
6%, valores que se enquadram nos registados nos últimos anos. No caso 
da Hepatite C (prevalências) (VHC+) as percentagens de positividade va-
riaram entre 33% e 61%, verificando-se nos quatro últimos anos valores 
inferiores aos dos anos anteriores.
As percentagens de positividade para a Tuberculose (prevalências) nes-
tas populações, variaram em 2008 entre 1% e 3%, continuando a enqua-
drar-se no padrão dos últimos anos.

Mortes
No que respeita às mortes (causas de morte) relacionadas 
com o consumo de drogas, apesar de os números se mante-
rem baixos, verifica-se desde 2006 um aumento do número 
destas mortes para ambos os critérios considerados - Lista 
Sucinta Europeia e Protocolo do OEDT -, contrariamente à tendência de 
decréscimo constatada nos anos anteriores.

 

Segundo a Lista Sucinta Europeia, em 2008 ocorreram 16 mortes cau-
sadas por dependência de drogas, representando um acréscimo de 45% 
comparativamente a 2007. De acordo com o critério do OEDT, em 2008 
registaram-se 20 casos de mortes relacionadas com o consumo de dro-
gas, representando um aumento de 43% em relação a 2007. Os valores 
registados em 2008 foram superiores aos verificados nos três anos an-
teriores, sendo próximos aos de 2003 e 2004 consoante o critério consi-
derado, e, inferiores aos registados em 2002. 
 Em 2008, apesar da descida no número de autópsias efectuadas no 
INML, I. P. em relação ao ano anterior (-10%), foi reforçada a tendência 

de acréscimo de pedidos destes exames laboratoriais (+11% em relação 
a 2007), tendo sido a percentagem de positividade no conjunto dos exa-
mes de 12% (12%, 9%, 10%, 9%, 11%, 13% e 22%, respectivamente em 
2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 e 2001).
Cerca de 37% dos casos positivos e com informação sobre a presumível 
etiologia da morte eram considerados suspeita de overdose (35%, 52%, 
58%, 60%, 56%, 58% e 73%, em 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 
e 2001). 
Entre as substâncias detectadas uma vez mais predominaram os opiáce-
os, seguindo-se-lhes a cocaína e os canabinóides, presentes respectiva-
mente em 59%, 39% e 24% dos casos registados em 2008. Em cerca de 
10% dos casos foi detectada a presença de metadona e em 1% a de an-
fetaminas. Comparativamente a 2007, verificaram-se acréscimos no nú-
mero de casos com a presença de cocaína (+27%) e de opiáceos (+16%), 
e em contrapartida, diminuições no número de casos com a presença de 
canabinóides (-24%), de metadona (-6%) e de anfetaminas (- 40%).

Tal como sucedido nos últimos quatro anos, os casos com mais do que 
uma substância foram maioritários (60%), considerando as associações 
com substâncias ilícitas e/ou lícitas. Neste contexto e à semelhança dos 
anos anteriores, é de assinalar os casos com a presença de cocaína 
(77% destes casos estavam associados a outras substâncias, particular-
mente com opiáceos e/ou álcool), sendo de destacar também este ano 
os casos com a presença de metadona (79% dos casos estavam asso-
ciados a outras substâncias, sobretudo não opiáceas). Em combinação 
com as substâncias ilícitas, foi detectada a presença de álcool e de me-
dicamentos, respectivamente em 31% e 18% dos casos, sendo que em 
7% do total de casos com resultados positivos nos exames toxicológicos 
de substâncias ilícitas, foi detectada a presença simultânea de álcool e 
medicamentos.

Contra-Ordenações: Processos e Decisões
No contexto das contra-ordenações por consumo de drogas, nas 18 Co-
missões para a Dissuasão da Toxicodependência com sede em cada 
capital de distrito de Portugal Continental, foram instaurados 6543 
processos relativos às ocorrências de 2008, representando um 
ligeiro decréscimo de -3% em relação a 2007, ano em que se registou o 
valor mais elevado de sempre.
Cerca de 46% das ocorrências de 2008 foram remetidas às CDT pela 
PSP, 34% pela GNR e 20% pelos Tribunais, sendo de registar compara-
tivamente com o ano anterior, o aumento de ocorrências remetidas pela 
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PSP (+15%) e a diminuição das enviadas pelos Tribunais (-30%). 
À data da recolha de informação cerca de 70% dos processos 
relativos às ocorrências de 2008 tinham decisão proferida 
(35% estavam suspensos e 35% arquivados), representando 
um aumento da capacidade decisória em relação aos últi-
mos anos e que reflecte muito provavelmente a reposição de 
quórum nas CDT durante o ano de 2008.

Das 4602 decisões proferidas sobre estas ocorrências, cerca 
de 83% foram suspensivas, 14% punitivas e 3% absolutórias. 

Uma vez mais predominaram as suspensões provisórias dos 

processos de consumidores não toxicodependentes (63%), 
seguindo-se-lhes as suspensões dos processos de consumi-
dores toxicodependentes que aceitaram submeter-se a tra-
tamento (18%). Em 2008, o peso das sanções punitivas foi 
um pouco inferior ao verificado no ano anterior, continuan-
do a predominar as sanções não pecuniárias (10%), particu-
larmente as relacionadas com a apresentação periódica em 

local designado pela CDT.

Contra-Ordenações: Indivíduos
Dos 6044 indivíduos envolvidos nos processos abertos relativos às ocor-
rências de 2008 e sem decisão absolutória, cerca de 6% reincidiram ao 
longo do ano. 

Uma vez mais a maioria dos indivíduos envolvidos eram do sexo mascu-
lino (94%) e com idades entre os 16-24 anos (47%) e 25-34 anos (31%), 
sendo a idade média de 27 anos.
Tal como nos anos anteriores, entre os estrangeiros (5%) predomina-
vam os africanos (2%), com particular relevo para os cabo-verdianos e 
angolanos. Eram na sua maioria solteiros (85%) e cerca de 64% viviam 
só com a família de origem. À semelhança dos anos anteriores, predo-
minavam os indivíduos com a frequência do 3.º Ciclo do Ensino Básico 
ou habilitações superiores (67%) e um pouco menos de metade estavam 
empregados (46%), sendo cada vez mais expressivo o peso de estudan-
tes (17%).

Mercados
Em 2008, foi uma vez mais confirmada a tendência mani-
festada nos últimos anos do predomínio da cannabis e da 
maior visibilidade da cocaína nestes contextos. 
Pelo sétimo ano consecutivo o haxixe foi a substância com o 
maior número de apreensões (2616) e pelo quarto ano con-
secutivo o número de apreensões de cocaína (1437) foi su-
perior ao de heroína (1347). Apesar de não se constatarem 
variações muito relevantes no número de apreensões em 
relação a 2007, é de evidenciar o número de apreensões de 
cocaína que registou o valor mais elevado desde 2000. A nível 
das quantidades apreendidas é de destacar o haxixe e a liamba, que 
registaram em 2008, respectivamente o valor mais elevado (+37% em 
relação a 2007 e +620% relativamente a 2006) e o mais baixo (-73% do 
que em 2007) da última década. 
As apreensões envolvendo quantidades significativas segundo os cri-
térios da ONU, representaram a grande maioria das quantidades das 
várias drogas apreendidas no país em 2008. 
Relativamente aos principais países de proveniência das 
drogas apreendidas no país em 2008 no âmbito do tráfico 
internacional, destacou-se a Espanha e a Holanda a nível 
da heroína, a Venezuela, a Argentina, a Gâmbia e o Brasil 
no caso da cocaína, a África do Sul e Cabo Verde a nível da 
liamba e, uma vez mais, Marrocos e Espanha no caso do 
haxixe e a Holanda no caso do ecstasy. É de referir que em 2008, 
apesar da maioria das quantidades apreendidas das várias drogas com 
informação em matéria de rotas terem como destino o mercado interno, 
registou-se um número importante de apreensões que tinham como des-
tino final outros países, com especial relevo para a Espanha, Holanda 
e Reino Unido, mantendo-se assim a tendência de Portugal funcionar 
como ponto de trânsito em matéria de tráfico internacional, particular-
mente no caso da cocaína. 
No que respeita aos preços médios das drogas confiscadas em 2008 
(mercado de tráfico e de tráfico - consumo), é de destacar em relação ao 
ano anterior, a descida do preço da heroína. Verifica-se uma tendên-
cia para a descida do preço médio da heroína e do ecstasy 
desde 2002, substâncias que registaram em 2008 os preços 
mais baixos desde essa data. Em contrapartida, constata-se 
uma tendência de subida do preço médio da cannabis nos 
dois últimos anos e de estabilidade do preço da cocaína nos 
últimos quatro anos.  A 31/12/2008 estavam em situação de 
reclusão 1849 indivíduos condenados ao abrigo da Lei da 

Droga, o valor mais baixo desde 1995, reforçando a tendên-
cia de decréscimo contínuo registada desde 2002. 
Nesta data, estes reclusos representavam 21% do universo da popula-
ção reclusa condenada a nível nacional, proporção esta que tem vindo 
a diminuir desde 2000. A maioria (89%) destes indivíduos estavam con-
denados por tráfico, 9% por tráfico de menor gravidade e 2% por tráfico 
- consumo, valores que se enquadram no padrão dos últimos anos.
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Indicadores Indirectos
Relacionados 
com o Tráfico

Apreensões / Quantidades / Rotas / Preços
Pelo sétimo ano consecutivo o haxixe foi a substância com o 
maior número de apreensões (2616), contrariando a tendência do 
predomínio da heroína manifestada anteriormente. Pelo quarto ano 
consecutivo o número de apreensões de cocaína (1437) foi 
superior ao de heroína (1347), seguindo-se-lhes com núme-
ros bastante inferiores, a liamba (383) e o ecstasy (88).
Comparativamente a 2007 registaram-se acréscimos no nú-
mero de apreensões de haxixe (+17%), cocaína (+5%) e he-
roína (+3%), verificando-se diminuições no caso da liamba 

(-10%) e do ecstasy (-20%). É de evidenciar que o número de 
apreensões de cocaína foi o mais elevado desde 2000 e que, 
apesar das flutuações anuais, constata-se nos últimos cinco anos 
uma tendência de acréscimo do número de apreensões de 
quase todas as drogas, com excepção do haxixe devido às que-
bras consecutivas registadas nos dois anos anteriores e do ecstasy em 
que a tendência é claramente de decréscimo. 
Para além destas apreensões, em 2008 foram confiscadas várias outras 
substâncias, sendo de destacar a tilidina e Khat, enquanto substâncias 
com primeiros registos de apreensões mais recentes (respectivamente 
em 2008 e 2007). 
A nível das quantidades apreendidas em 2008, o haxixe re-
gistou o valor mais elevado da última década, representan-
do um acréscimo de +37% em relação a 2007 e de +620% 

relativamente a 2006. Também as quantidades apreendidas 
de heroína aumentaram (+10%) em relação a 2007, contra-
riamente aos decréscimos ocorridos nos dois anos anterio-
res. Em contrapartida e apesar do aumento do número de apreensões, 
verificou-se um decréscimo nas quantidades apreendidas de cocaína 
em relação a 2007 (-34%), tendo sido o valor mais baixo desde 2004. Tal 
como sucedido com o número de apreensões, também as quantidades 
apreendidas de liamba diminuíram em relação a 2007 (-73%), represen-
tando o valor mais baixo da última década. No caso do ecstasy e apesar 
da diminuição registada no número de apreensões, as quantidades apre-
endidas foram muito semelhantes às de 2007 (-0,4%), embora bastante 

inferiores às apreendidas nos anos anteriores, representando o valor 
mais baixo desde 2001.
Os preços médios das drogas confiscadas em 2008 não sofreram altera-
ções relevantes comparativamente a 2007, excepto a descida do preço 
médio da heroína, que, pelo quarto ano consecutivo, foi inferior ao da 
cocaína.

Decisões Judiciais
No contexto das decisões judiciais ao abrigo da Lei da Droga, em 2008 
registaram-se 1163 processos-crime findos envolvendo 1771 indivíduos, 
na sua quase totalidade (98%) acusados por tráfico. Cerca de 79% dos 
indivíduos envolvidos nestes processos foram condenados e 21% ab-
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solvidos. 
Tendo em consideração a previsão relativa à actualização dos dados 
de 2008 no próximo ano, parece verificar--se desde 2006 uma tendên-
cia para o aumento do número de processos, de indivíduos acusados e 
condenados ao abrigo da Lei da Droga, quebrando assim a tendência 
decrescente verificada nos anos anteriores.
Dos 1392 indivíduos condenados ao abrigo da Lei da Droga em 2008, 
95% foram-no por tráfico, 3% por consumo e 2% por tráfico-consumo.

Dos 1327 indivíduos condenados por tráfico, 1325 tinham sido inicialmente 
acusados por esse crime e 2 por tráfico-consumo. Dos 45 indivíduos conde-
nados por consumo, 42% vinham acusados por este crime e 58% acusados 
por tráfico. Cerca de 30% dos 20 condenados por tráfico-consumo vinham 
com essa acusação e os restantes 70% tinham sido acusados por tráfico. 

No que respeita às penas aplicadas nestas condenações, 
maioritariamente relacionadas com crimes de tráfico, tal 
como ocorrido desde 2004 e contrariamente aos anos ante-
riores, predominou a aplicação da prisão suspensa (58%) 
em vez da prisão efectiva (34%).

Reclusões
A 31/12/2008 estavam em situação de reclusão 1849 indiví-
duos condenados ao abrigo da Lei da Droga, o valor mais 

baixo registado desde 1995, representando um decréscimo 
de -27% relativamente a 2007 e o reforço da tendência de 
decréscimo contínuo registada desde 2002. 
Foi também reforçada a tendência iniciada em 2000, de di-
minuição do peso destes reclusos no universo da população 
reclusa condenada, representando a 31/12/2008 cerca de 
21% desta população.
A 31/12/2008, a maioria (89%) destes indivíduos estavam condenados 
por tráfico, 9% por tráfico de menor gravidade e 2% por tráfico - consumo, 
percentagens estas que se enquadram no padrão dos últimos anos.
Tendo em consideração o peso dos reclusos condenados por tráfico, não 
é de estranhar que a sua evolução seja semelhante à do número total de 
reclusos condenados ao abrigo da Lei da Droga, ou seja, que em ambos 
os casos se registem diminuições nos últimos seis anos. De qualquer 
forma e apesar de algumas oscilações anuais, também se verifica uma 
tendência para o decréscimo a nível dos outros crimes ao abrigo da Lei 
da Droga.
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Tendências 
por Drogas

Os resultados dos estudos epidemiológicos nacionais desta-
cam a cannabis como a substância ilícita com as mais eleva-
das prevalências de consumo em Portugal. Seguem-se-lhe, 
embora com prevalências de consumo bastante inferiores, 
a cocaína e o ecstasy no estudo realizado mais recentemente na 
população geral, e, a cocaína, o ecstasy e as anfetaminas, nos estudos 
recentes em populações escolares. Apesar do consumo de heroína nos 
últimos anos ter vindo a perder visibilidade comparativamente a outras 
drogas - embora nos estudos mais recentes se constate uma estabilida-
de e até alguns aumentos nas respectivas prevalências de consumo - a 
heroína continua a ser a principal droga envolvida nos con-
sumos problemáticos e a ter um consumo relevante entre a 
população reclusa nacional. 

Cannabis
Consumos 

Nos resultados dos vários estudos epidemiológicos nacio-
nais realizados ao longo dos anos, a cannabis tem surgido 
sempre como a droga que apresenta as prevalências de con-
sumo mais elevadas. 
No segundo Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoacti-
vas na População Geral realizado em Portugal em 2007, à semelhança 
do ocorrido em 2001, a cannabis foi a substância que registou as maio-
res prevalências de consumo quer na população total (15-64 anos) quer 
na população jovem adulta (15-34 anos). Entre 2001 e 2007, registou-
se um aumento das prevalências de consumo de cannabis ao longo da 
vida - de 7,6% para 11,7% na população total e de 12,4% para 17% na 
jovem adulta - e uma estabilização das prevalências nos últimos 30 dias 
- de 2,4% para 2,4% na população total e de 4,4% para 4,7% na jovem 
adulta. Verificou-se também uma descida das taxas de continuidade do 
consumo de cannabis na população total - 43,2% em 2001 e 30,5% em 
2007 - e na população jovem adulta - 50,3% em 2001 e 39,4% em 2007 -, 
surgindo como a terceira droga na população total e a segunda na jovem 
adulta, com maiores taxas de continuidade do consumo em 2007.
Verificou-se uma tendência de aumento das prevalências de consumo 
de cannabis ao longo da vida a nível dos resultados do HBSC/OMS entre 
1998 e 2002 e do ESPAD entre 1999 e 2003. Os resultados do ECATD 
relativos às percepções do consumo regular de cannabis indicavam que 
a percepção do risco desse consumo aumentava com a idade, mas que 
a percepção sobre a dificuldade de abandonar esse consumo diminuía 
com a idade. Entre esta população escolar, a cannabis era percepciona-
da como a droga cujo consumo regular era mais fácil de abandonar.
Nos contextos da procura de tratamento, a cannabis continua a 
surgir com alguma expressão a nível do ambulatório e sobretudo entre 
os novos utentes (primeiras consultas), tendo menor relevância a nível 
do internamento. Em 2008 e à semelhança dos três anos anteriores, foi 
assinalada como a droga principal de 5% dos utentes em ambulatório na 

rede pública, e, de 11% dos novos utentes nesta rede, sendo no entan-
to, a substância mais referida por estes novos utentes enquanto droga 
secundária consumida ao longo da vida. Nos Centros de Dia públicos e 
licenciados, foi referida como a droga principal de 4% dos utentes. Nas 
estruturas de internamento, em 2008, cerca de 0,4% dos utentes das 
Unidades de Desabituação públicas e licenciadas e 5% dos utentes das 
Comunidades Terapêuticas públicas e licenciadas, foram referenciados 
como sendo a cannabis a sua droga principal. Comparativamente com 
os anos anteriores73, as percentagens de referências à cannabis como 
droga principal enquadram-se no padrão registado nos últimos anos, no-
meadamente a nível dos novos utentes na rede pública (11% em 2008, 
2007, 2006 e 2005, e, 12% e 10%, respectivamente em 2004 e 2003). 
Apesar da estabilidade destas percentagens, é de referir que entre 2003 
e 2008 registou-se um acréscimo de +40% de novos utentes na rede pú-
blica com referências à cannabis como droga principal, sendo a variação 
entre 2007 e 2008 de +13%.

Mercados 
No contexto do projecto ECATD (alunos dos 13 aos 18 anos), tanto nos 
resultados de 2003 como nos de 2007 relativos à percepção do mercado, 
a cannabis foi considerada de maior acessibilidade (“arranjar cannabis”) 
do que o ecstasy e as percepções sobre a acessibilidade à cannabis 
variaram na razão directa da idade dos alunos. Entre 2003 e 2007 não 
se registaram alterações significativas nestas percepções. 
Em 2008, a nível dos vários indicadores indirectos relativos aos mer-
cados, foi consolidada a posição da cannabis enquanto principal droga 
envolvida nestes contextos. 
Tal como vem sucedendo desde 2002, o haxixe foi a substância que re-
gistou em 2008 o maior número de apreensões (2616), representando 
um acréscimo de +17% em relação a 2007, contrariamente às quebras 
consecutivas registadas nos dois anos anteriores após os aumentos ve-
rificados entre 2002 e 2005. Pela primeira vez nos últimos quatro anos 
diminuiu o número de apreensões de liamba (383), representando um 
decréscimo de -10% em relação ao ano anterior. Em 2008, as quanti-
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dades apreendidas de haxixe registaram o valor mais elevado da últi-
ma década (+37% em relação a 2007 e +620% relativamente a 2006), e 
em contrapartida, as de liamba representaram o valor mais baixo (-73% 
do que em 2007) da década. Cerca de 4% das apreensões de haxixe e 
4% das de liamba envolveram quantidades significativas, repre-
sentando no entanto, em termos das quantidades apreendidas, a quase 
totalidade do haxixe (99,8%) e a grande maioria da liamba (76%) apre-
endidos no país em 2008. 
Quanto às rotas, no âmbito do tráfico internacional, mais uma vez Mar-
rocos e Espanha surgiram como os principais países de proveniência do 
haxixe apreendido em Portugal em 2008. No caso da liamba, pelo se-
gundo ano consecutivo destacou-se a África de Sul e não Angola como 
habitualmente, seguindo-se-lhe Cabo Verde. Contrariamente ao sucedi-
do em 2007, a maioria das quantidades de haxixe e de liamba apreendi-
das no país em 2008 e com informação em matéria de rotas tinha como 
destino o mercado interno. 
No que respeita aos preços médios, comparativamente com o ano 
anterior não se registaram alterações relevantes quer a nível do haxixe 
(3,28 !/grama em 2008 e 3,45 !/grama em 2007), quer da liamba (5,09 !/
grama em 2008 e 4,70 !/grama em 2007). Apesar das flutuações anuais, 
verifica-se desde 2002 uma tendência para a subida dos preços médios 
da cannabis sobretudo nos dois últimos anos, representando o preço 
médio da liamba em 2008, o valor mais elevado desde 2002.
Nas condenações ao abrigo da Lei da Droga, em 2008 foram conde-
nados 497 indivíduos na posse apenas de cannabis, representando 36% 
do total das condenações ao abrigo da Lei da Droga (36%, 34%, 33%, 
34%, 29% e 21%, respectivamente em 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 
e 2002). Pelo sexto ano consecutivo e reflectindo a evolução ocorrida 
a nível das interpelações policiais, que se constata nas condenações 
relacionadas só com uma droga o predomínio da cannabis em vez da he-
roína, como era habitual anteriormente. Nas condenações relacionadas 
com a posse de várias drogas, a cannabis também vem emergindo com 
maior visibilidade nos últimos anos, surgindo em 2008, em 38% destas 
condenações (13% do total das condenações).

Heroína / Opiáceos
Consumos

Os resultados dos vários estudos epidemiológicos nacionais re-
alizados ao longo dos anos, mostram que o consumo de heroína tem 
vindo a perder relevância comparativamente a outras drogas, sendo no 
entanto de registar nos estudos mais recentes, uma estabilidade e até 
alguns aumentos nas respectivas prevalências de consumo. A heroína 
continua a ser a principal droga envolvida nos consumos problemáticos 
e a ter um consumo relevante entre a população reclusa. 
No segundo Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoacti-
vas na População Geral realizado em Portugal em 2007, decorridos seis 
anos da realização do primeiro, a heroína surgiu de um modo geral com 
prevalências de consumo inferiores às de cannabis, de cocaína e de 
ecstasy, quer na população total (15-64 anos) quer na população jovem 
adulta (15-34 anos). Entre 2001 e 2007, registou-se um aumento das 
prevalências de consumo de heroína ao longo da vida na população to-
tal (de 0,7% para 1,1%) e uma estabilização na população jovem adulta 
(1,1% em 2001 e 2007). As prevalências de consumo nos últimos 30 dias 
aumentaram tanto na população total (0,1% em 2001 e 0,2% em 2007) 
como na jovem adulta (0,1% em 2001 e 0,3% em 2007). Em relação às 
taxas de continuidade do consumo de heroína, entre 2001 e 2007 verifi-
cou-se uma diminuição a nível da população total (de 26% para 24%) e 
um aumento entre a população jovem adulta (de 28,2% para 34,6%). 
Tal como sucedido em 2003, também em 2007 os resultados do ECA-
TD relativos às percepções do consumo regular de heroína mostravam 
que, de um modo geral, a percepção sobre a dificuldade de abandonar 

esse consumo variava na razão directa da idade. Entre 2003 e 2007, não 
se registaram alterações significativas na percepção da dificuldade do 
abandono do consumo regular de heroína, sendo no entanto de registar 
em algumas idades (sobretudo os mais velhos) aumentos na proporção 
daqueles que consideravam fácil ou muito fácil o abandono. 
No estudo nacional Drogas e Prisões: Portugal 2001-2007, a heroína 
surgiu em 2007 entre a população reclusa, com uma prevalência de 
consumo ao longo da vida (34,4%) inferior à da cannabis e também, 
contrariamente ao ocorrido em 2001, inferior à de cocaína. Tal ocorreu 
também com as prevalências de consumo no contexto anterior à reclu-
são, enquanto que em reclusão a prevalência de consumo de heroína foi 
superior à de cocaína. Entre 2001 e 2007, registou-se uma diminuição 
das prevalências de consumo de heroína quer no contexto anterior à re-
clusão - 44,1% em 2001 e 29,9% em 2007 - quer no de reclusão - 27,0% 
em 2001 e 13,5% em 2007. À semelhança do ocorrido com a cocaína e 
contrariamente ao sucedido com as restantes substâncias ilícitas, veri-
ficou-se também no contexto de reclusão uma diminuição do consumo 
regular de heroína (5,3% em 2001 e 2,7% em 2007). 
Em 2008, no âmbito dos vários indicadores indirectos relati-
vos ao consumo, a heroína continua a ser a droga principal a 
nível da procura de tratamento e mortes, estando muito as-
sociada à prática de consumo por via endovenosa e à trans-
missão de doenças infecciosas. No contexto dos processos 
de contra-ordenação por consumo de drogas, a heroína con-
tinua a ter menor visibilidade, situando-se muito aquém da 
cannabis. 
No contexto da procura de tratamento, uma vez mais a heroína sur-
giu como a droga mais problemática entre os utentes que recorreram em 
2008 às diferentes estruturas de tratamento da toxicodependência.
No contexto dos processos de contra-ordenação por consumo 
de drogas, apesar de ser a segunda droga mais referenciada nes-
ses processos, a heroína continua a ter um peso bastante inferior ao 
da cannabis. Em 2008, os processos relacionados apenas com heroína 
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(841) representaram 14% do total de processos relativos às ocorrências 
de 2008 (17%, 14%, 15%, 17%, 17% e 24%, respectivamente em 2007, 
2006, 2005, 2004, 2003 e 2002). Relativamente ao ano anterior, verifi-
cou-se uma diminuição do número de processos relacionados apenas 
com heroína (-23%), muito superior ao ligeiro decréscimo registado a 
nível do total de processos (-3%). 

Mercados 
A nível dos vários indicadores indirectos relativos aos mercados, de um 
modo geral verifica-se uma tendência de estabilidade da visibilidade da 
heroína nos últimos três anos, após o claro decréscimo contínuo que se 
vinha registando nos anos anteriores. 
Em 2008, tal como vem sucedendo desde 2002 e contrariamente aos 
anos anteriores, o número de apreensões de heroína (1347) foi inferior 
ao de haxixe, sendo também pelo quarto ano consecutivo inferior ao de 
cocaína. Comparativamente ao ano anterior, o número de apreensões de 
heroína cresceu ligeiramente (+3%), aumentando também as quanti-
dades confiscadas (+10%), contrariamente aos decréscimos ocorridos 
nos dois anos anteriores. Cerca de 4% das apreensões de heroína envol-
veram quantidades significativas, representando no entanto, em 
termos das quantidades apreendidas, a grande maioria da heroína (85%) 
apreendida no país em 2008. Uma vez mais registaram-se apreensões 
de ópio, metadona e de buprenorfina, surgindo pela primeira vez registo 
de apreensão de tilidina. 
Relativamente às rotas, no âmbito do tráfico internacional, a Espanha e 
a Holanda destacaram-se como os principais países de proveniência da 
heroína confiscada em Portugal em 2008 e com informação em matéria 
de rotas, destinando-se na sua quase totalidade ao mercado interno. 
O preço médio da heroína uma vez mais desceu comparativamente a 
2007 (33,25 !/grama em 2008 e 37,57 !/grama em 2007), apresentando 
o valor mais baixo desde 2002 e registando pelo quarto ano consecutivo 
desde essa data, um valor inferior ao da cocaína.

Cocaína
Consumos

Nos resultados dos vários estudos epidemiológicos nacionais 
realizados ao longo dos anos, a cocaína tem vindo a adquirir cada vez 
mais visibilidade, surgindo nos estudos mais recentes já como a segunda 
droga com maiores prevalências de consumo, embora muito inferiores 
às de cannabis. No contexto dos consumos problemáticos, a cocaína e a 
base de cocaína assumem um papel de relevo, surgindo frequentemente 
também associadas ao consumo de heroína. 
No segundo Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoacti-
vas na População Geral realizado em Portugal em 2007, decorridos seis 
anos da realização do primeiro, a cocaína surgiu como a segunda droga 
preferencialmente consumida pelos portugueses, quer na população to-
tal (15-64 anos) quer na população jovem adulta (15-34 anos), embora 
com prevalências de consumo muito inferiores às de cannabis. Entre 
2001 e 2007, registou-se um aumento das prevalências de consumo de 
cocaína ao longo da vida e nos últimos 30 dias quer na população total 
(respectivamente de 0,9% para 1,9% e de 0,1% para 0,3%) quer na jo-
vem adulta (respectivamente de 1,3% para 2,8% e de 0,3% para 0,7%). 
Apesar de ser a segunda droga na população total e a primeira na jo-
vem adulta com as taxas de continuidade do consumo mais elevadas 
em 2007, verificou-se uma diminuição destas taxas entre 2001 e 2007, 
tanto na população total (de 34,1% para 32,2%) como na jovem adulta 
(de 46,4% para 41,4%). 
Tal como sucedido em 2003, também em 2007 os resultados do ECATD 
relativos às percepções do consumo regular de cocaína indicavam que 
a percepção do risco desse consumo aumentava com a idade, varian-
do também de um modo geral na razão directa da idade, a percepção 

sobre a dificuldade de abandonar esse consumo. O consumo regular de 
cocaína foi percepcionado como de maior risco comparativamente ao de 
cannabis e ao de ecstasy.
No estudo nacional Drogas e Prisões: Portugal 2001-2007, a cocaína 
surgiu em 2007 entre a população reclusa, com uma prevalência de con-
sumo ao longo da vida (40,2%) inferior à da cannabis e, contrariamente 
ao ocorrido em 2001, superior à da heroína. Tal ocorreu também com as 
prevalências de consumo no contexto anterior à reclusão, enquanto que 
em reclusão a prevalência de consumo de cocaína foi inferior à de he-
roína. Entre 2001 e 2007, registou-se uma diminuição das prevalências 
de consumo de cocaína quer no contexto anterior à reclusão - 43,9% em 
2001 e 35,3% em 2007 - quer no de reclusão - 20,1% em 2001 e 9,9% 
em 2007. À semelhança do ocorrido com a heroína e contrariamente ao 
sucedido com as restantes substâncias ilícitas, verificou-se também no 
contexto de reclusão uma diminuição do consumo regular108 de cocaína 
(1,9% em 2001 e 0,8% em 2007).
A nível dos vários indicadores indirectos relativos ao consumo, em 2008 
uma vez mais foi consolidada a tendência de maior visibilidade da cocaí-
na manifestada nos últimos anos, continuando também a ter grande rele-
vância quando associada a outras drogas, nomeadamente à heroína. 
No âmbito da procura de tratamento, foi reforçada a posição da 
cocaína como a segunda droga mais problemática entre os utentes 
que recorreram em 2008 às diferentes estruturas de tratamento da to-
xicodependência. Foi assinalada como a droga principal de 18% dos 
utentes em ambulatório na rede pública (6% só cocaína e 12% heroí-
na e cocaína) e de 23% dos novos utentes (primeiras consultas) nesta 
rede (11% só cocaína e 12% heroína e cocaína). Nos Centros de Dia 
públicos e licenciados, a cocaína foi mencionada como a droga prin-
cipal de cerca de 18% dos utentes (16% só cocaína e 2% heroína e 
cocaína). Nas estruturas de internamento, foi reportada como a droga 
principal de 24% dos utentes das Unidades de Desabituação públicas 
e licenciadas (16% só cocaína e 8% heroína e cocaína) e de 33% dos 
utentes das Comunidades Terapêuticas públicas e licenciadas (18% 
só cocaína e 15% heroína e cocaína). Comparativamente aos anos 
anteriores112, de um modo geral as percentagens de referências à 
cocaína como droga principal (não considerando as referências à co-
caína associada à heroína) foram semelhantes às registadas em 2007 
mas superiores às dos anos anteriores, nomeadamente entre os no-
vos utentes na rede pública (11%, 12%, 8%, 8%, 7% e 5%, em 2008, 
2007, 2006, 2005, 2004 e 2003). É de referir que entre 2003 e 2008 
verificou-se um acréscimo de +186% de novos utentes na rede públi-
ca com referências à cocaína como droga principal (não considerando 
as referências à cocaína associada à heroína), sendo a variação entre 
2007 e 2008 de +9%.
No âmbito dos processos de contra-ordenação por consumo de 
drogas, a cocaína continua a manter um papel secundário, sobretudo 
quando considerada isoladamente. 
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Mercados 
A nível dos vários indicadores indirectos relativos aos mercados, em 
2008 uma vez mais foi consolidada a tendência da maior visibilidade da 
cocaína ocorrida nos últimos anos. 
Pelo quarto ano consecutivo, o número de apreensões de cocaína 
(1437) foi superior ao de heroína, surgindo como a segunda droga com 
maior número de apreensões. Apesar do ligeiro aumento do número de 
apreensões de cocaína em relação ao ano anterior (+5%), as quanti-
dades apreendidas diminuíram -34%, registando o valor mais bai-
xo desde 2004. Cerca de 17% das apreensões de cocaína envolveram 
quantidades significativas, representando no entanto, em termos 
de quantidades apreendidas, a quase totalidade (99,8%) da cocaína con-
fiscada no país em 2008. 
Quanto às rotas, no âmbito do tráfico internacional, destacaram-se a 
Venezuela, a Argentina, a Gâmbia e o Brasil, como os principais países 
de proveniência da cocaína apreendida em Portugal em 2008 e com 
informação em matéria de rotas. Apesar da maioria da quantidade de co-
caína apreendida se destinar ao mercado interno, é de referir a existência 
de um número importante de apreensões que tinham como destino final 
outros países, com destaque para a Espanha, Holanda e Reino Unido, 
mantendo-se assim a tendência de Portugal funcionar como ponto de 
trânsito em matéria de tráfico internacional. 
No que respeita aos preços médios, comparativamente com o ano an-
terior não se registaram alterações relevantes a nível do preço da cocaí-
na (45,56 !/grama em 2008 e 44,65 !/grama em 2007).

Ecstasy
Consumos

Nos resultados dos vários estudos epidemiológicos nacionais 
realizados na última década, o ecstasy tem vindo a ganhar visibilidade, 
surgindo nos estudos mais recentes em contextos da população geral, 
como a terceira droga com maiores prevalências de consumo. Em po-
pulações escolares, os estudos nacionais mais recentes apontam uma 
diminuição do consumo de ecstasy nestas populações. Embora ainda 
com um papel secundário em contextos mais problemáticos, entre 2001 

e 2007 adquiriu maior relevância nos consumos da população reclusa. 
Tal como sucedido em 2003, também em 2007 os resultados do ECATD 
relativos às percepções do consumo regular de ecstasy indicavam que 
a percepção do risco desse consumo aumentava com a idade, mas a 
da dificuldade de abandonar esse consumo variava na razão inversa da 
idade. O ecstasy foi percepcionado como uma das drogas cujo consumo 
regular tem menor risco e é mais fácil de abandonar (surge juntamente 
com a cannabis, esta com maior relevância nos alunos mais velhos e 
o ecstasy nos mais novos). Entre 2003 e 2007, não se registaram alte-
rações significativas nas percepções sobre o risco e a dificuldade do 
abandono do consumo regular de ecstasy, sendo de registar no entanto, 
alguns aumentos percentuais na atribuição de maior risco e uma diminui-
ção percentual das respostas “não sei”), o que aponta para uma maior 
informação sobre estas questões entre estas populações escolares. 
No estudo nacional Drogas e Prisões: Portugal 2001-2007, o ecstasy sur-
giu em 2007 entre a população reclusa, com prevalências de consumo 
superiores às de anfetaminas quer no contexto anterior à reclusão quer 
no de reclusão. Foi a única substância ilícita que registou entre 2001 e 
2007, um aumento da prevalência de consumo ao longo da vida (17% em 
2001 e 19,9% em 2007). Tal reflecte o acréscimo registado na prevalên-
cia de consumo de ecstasy no contexto anterior à reclusão - 16,4% em 
2001 e 18,2% em 2007 -, uma vez que se verificou uma diminuição no 
contexto de reclusão - 6,4% em 2001 e 2,7% em 2007. À semelhança 
do ocorrido com as restantes drogas com excepção da heroína e co-
caína, verificou-se no contexto de reclusão um aumento do consumo 
regular125 de ecstasy (<0,1% em 2001 e 0,3% em 2007).
A nível dos vários indicadores indirectos relativos ao consumo, o ecstasy 
continua a ter um papel muito secundário e residual e tem vindo a dimi-
nuir a sua visibilidade nos anos mais recentes. 
No âmbito da procura de tratamento, em 2008 o ecstasy foi referido 
como droga principal por 0,1% dos utentes em ambulatório na rede públi-
ca de tratamento da toxicodependência, e, por 0,2% dos novos utentes 
(primeiras consultas) nesta rede, assumindo um pouco mais de visibili-
dade como droga secundária. Nos Centros de Dia públicos e licenciados 
assim como nas Unidades de Desabituação públicas e licenciadas não 
surgiram nenhumas referências ao ecstasy enquanto droga principal. 
Cerca de 1% dos utentes das Comunidades Terapêuticas públicas e li-
cenciadas foram referenciados como sendo o ecstasy a sua droga prin-
cipal. Comparativamente aos anos anteriores127, estas percentagens 
foram de um modo geral menos expressivas, à semelhança da tendência 
verificada a nível dos novos utentes na rede pública (0,2%, 0,2%, 0,3%, 
0,4%, 0,5% e 0,6%, em 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 e 2003). Apesar 
de muito pouco expressivas nas estruturas de tratamento da toxicode-
pendência, estas referências ao ecstasy enquanto droga principal, conti-
nuam a ser superiores às de anfetaminas.

Mercados 
A nível do projecto ECATD (alunos dos 13 aos 18 anos), tanto nos re-
sultados de 2003 como nos de 2007 relativos à percepção do mercado, 
o ecstasy foi considerado de menor acessibilidade (“arranjar ecstasy”) 
do que a cannabis e as percepções sobre a acessibilidade ao ecstasy 
variaram na razão directa da idade dos alunos. Entre 2003 e 2007, é de 
registar um aumento percentual de alunos a referirem ser “muito difícil 
arranjar ecstasy”. 
No âmbito dos vários indicadores indirectos relativos aos mercados, o 
ecstasy continua a apresentar valores pouco expressivos e a diminuir a 
sua visibilidade no mercado nacional. 
Em 2008 registaram-se 88 apreensões de ecstasy, representando o 
valor mais baixo desde 2001 e um decréscimo de -20% em relação ao 
ano anterior. Apesar desta diminuição, as quantidades confiscadas 
de ecstasy foram muito semelhantes às de 2007 (-0,4%), embora bas-
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tante inferiores às dos anos anteriores, representando o valor mais bai-
xo desde 2001. Cerca de 9% das apreensões de ecstasy envolveram 
quantidades significativas, representando no entanto, em termos 
de quantidades apreendidas, a quase totalidade (96%) do ecstasy con-
fiscado no país em 2008. 
Relativamente às rotas, no âmbito do tráfico internacional, uma vez 
mais a maioria do ecstasy apreendido no país em 2008 era proveniente 
da Holanda. Tal como no ano anterior, a totalidade das quantidades apre-
endidas com informação em matéria de rotas destinava-se ao mercado 
nacional.
Em 2008, embora o preço médio do ecstasy não tenha sofrido uma va-
riação relevante comparativamente a 2007 (2,80 !/comprimido em 2008 
e 3,20 !/comprimido em 2007), representou o valor mais baixo desde 
2002, apresentando uma tendência para a descida desde essa data.

Outras Drogas e Policonsumos
Consumos 
Os resultados dos vários estudos epidemiológicos nacionais re-
alizados mais recentemente, evidenciaram prevalências de consumo de 
anfetaminas e de alucinogénios muito próximas às de heroína, sendo 
que em populações escolares, um estudo de 2007 apresentava preva-
lências de consumo de anfetaminas superiores às de heroína, às de alu-
cinogénios e, em alguns grupos etários, já superiores às de ecstasy.
No segundo Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoac-
tivas na População Geral realizado em Portugal em 2007, decorridos 
seis anos da realização do primeiro, o consumo de anfetaminas e 
alucinogénios surgiu com um pouco mais de visibilidade na popula-
ção portuguesa (15-64 anos), sobretudo a nível da população jovem 
adulta (15-34 anos). Entre 2001 e 2007, registou-se um aumento das 
prevalências de consumo de anfetaminas ao longo da vida na po-
pulação total (de 0,5% para 0,9%) e na jovem adulta (de 0,6% para 
1,3%), verificando-se uma estabilidade das prevalências de consumo 
nos últimos 30 dias na população total (0,1% em 2001 e 2007) e um 
aumento na jovem adulta (de 0,1% para 0,3%). As prevalências de 
consumo de LSD ao longo da vida e nos últimos 30 dias também au-
mentaram um pouco entre 2001 e 2007, quer na população total (res-
pectivamente de 0,4% para 0,6% e de <0,1% para 0,1%) quer na jovem 
adulta (respectivamente de 0,6% para 0,9% e de 0,1% para 0,2%). Em 
2007, na população total e na jovem adulta, o consumo de cogumelos 
mágicos foi superior ao de LSD no caso das prevalências ao longo 
da vida e semelhante no caso das prevalências nos últimos 30 dias. 
Contrariamente ao sucedido com as restantes substâncias ilícitas, 
as anfetaminas registaram uma subida das taxas de continuidade do 
consumo entre 2001 e 2007, quer na população total (de 13,2% para 
20%) quer na jovem adulta (de 19,4% para 29,2%), verificando-se uma 
diminuição dessas taxas no caso do LSD, tanto na população total (de 
27,8% para 20,5%) como na jovem adulta (de 40,5% para 28,3%). 
A análise regional (NUTS II) destacou o Algarve, Lisboa e Açores, como 
as regiões que, de um modo geral, apresentavam em 2007 prevalências 
de consumo de anfetaminas acima da média nacional tanto na popula-
ção total como na jovem adulta. No caso das prevalências do consu-
mo de alucinogénios, destacaram-se as regiões do Algarve, Lisboa e 
Alentejo, que registaram de um modo geral prevalências acima da média 
nacional na população total e na jovem adulta. 
No estudo nacional Drogas e Prisões: Portugal 2001-2007, contraria-
mente ao sucedido em 2001, em 2007 as anfetaminas surgiram entre a 
população reclusa com uma prevalência de consumo ao longo da vida 
(15,7%) inferior à de ecstasy, sucedendo o mesmo tanto no contexto 
anterior à reclusão como no de reclusão. Entre 2001 e 2007, registou-
se uma diminuição das prevalências de consumo de anfetaminas quer 
no contexto anterior à reclusão - 18,4% em 2001 e 14,9% em 2007 - 

quer no de reclusão - 7% em 2001 e 2,3% em 2007. À semelhança do 
ocorrido com as outras substâncias ilícitas com excepção da cocaína 
e heroína, verificou-se também no contexto de reclusão um aumento 
do consumo regular142 de anfetaminas (< 0,1% em 2001 e 0,3% em 
2007). 
No estudo publicado em 2003 sobre consumos problemáticos de dro-
gas em populações ocultas, foi evidenciado na zona up um consumo 
exploratório e experimental de uma grande variedade de substâncias, 
com regularidade variável. Os cocktails eram consumidos na zona up 
pontualmente e em contextos recreativos: destacavam-se a associação 
de ecstasy, cocaína e ácidos, bem como a combinação de anfetaminas, 
ecstasy e cocaína; o haxixe surgia como a substância com maiores pos-
sibilidades de associação com outras substâncias e o álcool aparecia 
com maior frequência ligado à cocaína, aos drunfos e ao haxixe. Na zona 
down o consumo de drogas era menos exploratório e mais confinado a 
um consumo prolongado de heroína, muitas vezes associado à cocaína 
ou à base de cocaína, sendo também vulgar a associação de heroína 
com outros psicofármacos.
O estudo publicado em 2006 sobre a subcultura juvenil trance revelou que 
esta população tem no LSD e noutros alucinogénios as suas substâncias 
de eleição em contexto recreativo. Para além do LSD, consomem-se nas 
festas trance uma diversidade de substâncias alucinogénias (a maior 
parte de origem natural e frequentemente encomendadas pela Internet), 
como cogumelos mágicos, mescalina, peyote, Salvia Divinorum, Mor-
ning Glory, etc. Novas substâncias sintéticas são também procuradas e 
consumidas, quando disponíveis, como Quetamina, GHB, PMA, DMX, 
ou DMT. Trata-se de uma população bem informada acerca das diferen-
tes substâncias psicoactivas, mas também ávida de experimentação e 
policonsumo, dado a generalizada relativização dos riscos. 
A nível dos vários indicadores indirectos relativos ao consumo, a re-
ferência isolada a outras substâncias ilícitas para além de opiáceos, 
cocaína e cannabis, mantém-se pouco expressiva. As situações rela-
cionadas com policonsumos ou a posse de várias drogas continuam a 
ser relevantes. 
No contexto da procura de tratamento, o consumo de anfetaminas e 
de alucinogénios enquanto droga principal é ainda muito residual, conti-
nuando a ter maior relevância o consumo de algumas substâncias lícitas, 
como as benzodiazepinas e sobretudo o álcool. Enquanto droga princi-
pal, o consumo de álcool surge com valores mais expressivos a nível dos 
utentes das estruturas de internamento (10% dos utentes das Unidades 
de Desabituação públicas e licenciadas e 14% dos utentes das Comuni-
dades Terapêuticas públicas e licenciadas). As referências ao consumo 
de heroína associado à cocaína ou base de cocaína (speedball ou rebo-
lau) como droga principal, variaram entre os 2% (utentes dos Centros de 
Dia públicos e licenciados) e os 15% (utentes das Comunidades Tera-
pêuticas públicas e licenciadas). 

Mercados 
No âmbito dos vários indicadores indirectos relativos aos mercados, 
verificaram-se uma vez mais em 2008 apreensões de uma variedade 
de substâncias, nomeadamente Khat, cujo primeiro registo de apreen-
são ocorreu em 2007. Nas interpelações policiais e nas condenações 
ao abrigo da Lei da Droga que envolveram mais do que uma substância 
ilícita, a associação predominante continua a ser heroína com cocaína. 
Nas condenações ao abrigo da Lei da Droga, em 2008 foram conde-
nados 480 indivíduos na posse de várias drogas, representando 34% do 
total das condenações ao abrigo da Lei da Droga, percentagem que se 
enquadra nos valores registados nos últimos anos: 32% em 2007, 33% 
em 2006 e 2005, 30% em 2004, 32% em 2003 e 30% em 2002. Também 
neste contexto predominaram uma vez mais as situações envolvendo a 
posse de heroína com cocaína.
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Certificação Certificação

Já se sentem

os efeitos da 

certificação

na UD de Coimbra

Em que consistiu a certificação da Unidade de Desabituação de 

Coimbra?

João Curto (JC) – Certificar consistiu em termos de facto uma organização 
e uma intervenção mais capacitada, mais consentânea com o que procu-
ramos fazer aos nossos doentes. Não tanto em termos técnico-científicos, 
como é evidente mas o modelo que se implementou e a organização que 
permite ao nível da melhoria de processos e do apuro da linguagem técni-
ca e da terminologia científica. Também passa por aí porque nos permite 
apurar os procedimentos, resultando num conjunto de circunstâncias que 
nos possibilita abordar melhor a matéria em si, ou seja, os doentes. Com 
esta certificação, aprendi que a principal raiz que temos que ter é a equipa 
técnica. Se não tivermos profissionais motivados, se não estivermos entu-
siasmados e, até de alguma maneira, despertos para uma fantasia e uma 
maior liberdade de discussão, então não alcançamos a certificação.

O que mudou?

JC – Mudaram variadíssimas coisas. Desde logo, a capacidade de respos-
ta, que é agora mais rápida. Respondemos agora mais rapidamente aos 
doentes, não no que concerne ao tempo de espera mas quanto à resposta 
às queixas, aos sinais, à sintomatologia a que assistimos diariamente no 
contexto do internamento. Aí, de facto, melhorámos porque estamos mais 
atentos e, inclusivamente, mais mobilizados. Melhorou a capacidade dos 

nossos registos, que se qualificaram. Como dizia, fomos obrigados a apurar 
a nossa linguagem, a tradução daquilo que vemos e a transcrição do que 
fazemos. Melhorou também a organização dos processos em termos de, 
mais rapidamente, acedermos àquilo que os nossos colegas fazem. E uma 
coisa essencial num serviço de certificação: ter em consideração o que faz 
o nosso colega, o profissional que está ao nosso lado. Também isto é base 
para um serviço que se pretenda de qualidade: estarmos atentos e respei-
tarmos o que o outro faz, da mesma forma que ele nos respeitará a nós.

E que benefícios resultam da certificação para os utentes?

JC – Foram bastantes. Apesar de ainda terem passado poucos meses, o 
que é certo é que verificámos que os doentes são mais atendidos, ou seja, 
que estamos mais próximos dos doentes. Sabemos que temos doentes di-
fíceis, doentes com comportamentos e atitudes que parecem traduzir por 
vezes a subversão, o que é explicável pela acção das substâncias mas sa-
bemos que a abordagem que realizamos preventivamente em relação aos 
sintomas e às queixas que apresentam saiu melhorada. Os técnicos melho-
raram a sua capacidade de intervenção, que se prende objectivamente com 
uma maior capacidade preventiva. Nós estamos a ler melhor os doentes 
neste momento, não sendo por acaso que melhorou substancialmente a 
nossa taxa de retenção. Entendo que tal se deve em grande medida à capa-
cidade que os técnicos adquiriram e apuraram em prevenir comportamen-
tos e atitudes que, anteriormente, estavam por vezes ligadas a irrupções, a 
abandonos, a comportamentos compulsivos que os nossos doentes muitas 
vezes têm. Há uma capacidade de antecipar a situação, o que se traduz 
num extraordinário benefício para o doente porque nos cria ao mesmo tem-
po a capacidade de termos cada vez mais uma atitude pedagógica sob o 
ponto de vista comportamental. Melhorou também a nossa capacidade in-
terventiva médica. Com isto, a propósito das pesquisas e indagações que 
procurámos fazer, pretendemos ir mais além do cérebro só com estas subs-
tâncias. Nessa perspectiva, tivemos que transcrever algumas terapêuticas 
e alguns procedimentos que se retractam, por exemplo, numa melhoria a 
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propósito da farmacologia. Sabemos hoje que a farmacologia intervém em 
acções e sistemas neuronais, estando muito mais avançados em termos 
de compreensão do que estaríamos se não tivéssemos isto. Podíamos lá 
chegar mas, certamente, demoraríamos mais tempo.

Que reacções lhe motivou a proposta de certificação da unidade?

JC – A primeira foi pensar: para quê isto? O que vamos fazer? Vêm chatear-
nos, aborrecer-nos, vamos ter mais trabalho… (risos) Confesso que isso me 
passou pela cabeça… O certo é que, a partir das primeiras discussões com 
o nosso supervisor, um homem muito compreensivo, muito bem preparado 
e extremamente interessante em apuro, acabámos por ir descobrindo que, 
afinal, havia coisas que não sabíamos, que poderíamos melhorar, antecipar, 
que poderíamos promover em relação aos doentes e que se calhar estaría-
mos ali a adiar ou pelo menos a não acelerar tanto quanto possível e dese-
jável. Tudo isto levou a uma melhor compreensão. Inicialmente, pensámos 
que viria aí uma complexidade burocrática ainda maior porque aquilo que 
nos pedem para fazer, muitos papéis, muitos registos, novos procedimentos, 
transcrever tudo o que houver para fazer para que possa passar para ou-
tros profissionais, era suposto, na nossa perspectiva, emperrar ainda mais 
o nosso serviço… Mas não! Acabámos por perceber, na prática, que aquilo 
aligeira o próprio serviço, acelerando a articulação entre as várias vertentes 
do mesmo, nomeadamente entre técnicos e, como disse, apura-nos cada 
vez mais para sentirmos o que se passa com o doente.

Há quem lhe chame moda… Da forma que descreve a certificação, 

parece uma arte…

JC – Sim, podemos vê-la como uma arte. A grande questão que, no meu 
ponto de vista, se aprende numa certificação tem a ver com a capacida-
de de que beneficiamos em termos de antecipação. Procuramos entender 
cada vez melhor o doente, antecipando aquilo que possa acontecer. E no-
meadamente no internamento, isso é extremamente importante porque há 
atitudes e condutas que estão ali 24 horas sobre 24 horas, numa pressão 

enorme quer para os doentes, quer para os técnicos e acabámos por benefi-
ciar com essa aprendizagem de antecipar as coisas, não as deixar arrastar. 
Já não há mais o não sei, o talvez aconteça isto… Nós apuramos o sentido 
de antecipar as coisas, os comportamentos. É o que mais há que realçar.

A certificação é um produto acabado?

JC – De forma alguma! Nada acabou. Tudo isto é um continuum… Aliás, 
quando se fala no sentido da cultura da responsabilidade, dificilmente che-
gamos a um patamar acabado. Essa cultura da responsabilidade é algo que 
se vai atingindo. Provavelmente, a equipa da UD de Coimbra ainda não a 
atingiu. Ainda há uma cultura de responsabilidade a criar, a recriar e que tem 
que ser atingida. Mas ainda estamos um pouco afastados disso…

Já são notórios ganhos a esse nível?

JC – Sim, já são notórios ganhos. Nitidamente, por exemplo, em relação 
ao comportamento dos nossos doentes. Pela leitura que podemos fazer 
dos dados actuais, relativos ao segundo semestre de 2009, no que res-
peita aos nossos doentes, temos um comportamento mais adaptativo. Os 
doentes parecem ter compreendido as nossas próprias atitudes, a nossa 
intervenção terapêutica. Há aqui um misto, em que doentes e técnicos che-
garam quase a um consenso, naturalmente para benefício do doente, que 
é sempre o objectivo mas também para saber encaminhar no sentido que 
o doente também se vá apercebendo que a nossa intervenção também foi 
mudando. E que se calhar estamos a cuidar melhor e de forma mais próxi-
ma ao doente, que estamos a intervir antecipadamente, reforço, em relação 
às suas próprias queixas e atitudes. E isso reflecte-se nas taxas. A nossa 
taxa subiu notavelmente neste segundo semestre. Mesmo os pedidos estão 
neste momento neste sentido: temos cada vez mais doentes que pretendem 
prolongar a estadia do internamento. Muitas vezes, chegamos ao último dia 
do internamento e pedem-nos para permanecer mais uns dias. Isto revela 
que as pessoas são bem tratadas e que estão a ser melhor acompanhadas. 
Podemos retirar um segundo sentido desta questão afirmando que existe 
ainda o medo de ir “lá para fora” ou que aí o acompanhamento não será 
ainda o mais adequado. Mas a nossa leitura também revela que este pedido 
sistemático por parte das pessoas no sentido de prolongarem a estadia em 
tratamento significa que estão satisfeitas e que se sentem bem acompanha-
das. E até, de alguma maneira, valorizam o calor humano que os técnicos 
também transmitem cada vez mais.

E o Dr. João Curto, também mudou?

JC – Confesso que mudei no que concerne ao meu entusiasmo. Como dis-
se, comecei com algum cepticismo. Não sabia muito bem o que significava 
em concreto a certificação, para onde iríamos caminhar. Perante uma cir-
cunstância que imaginava muito mais chata, burocrática, cheia de papéis 
e não sei quantos registos, mudei para uma atitude em que, agora, até eu 
próprio me espanto ao querer renovar de imediato aquilo que fui fazendo já 
quase na semana passada. Está a ver… É incrível!
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Pri Beja, Freguesias Urbanas, Salvada e Beringel
Entidade Promotora: Centro Social Cultural e Recreativo do Bair-
ro da Esperança
Projecto: “Abre a Pestana”

Síntese da intervenção:

O Projecto “Abre a Pestana” assenta em estratégias de intervenção universal 

(população em geral - nível comunitário e local), selectiva (crianças, jovens e 

famílias em situação de risco) e indicada (indivíduos com sinais precoces de 

consumo e outros problemas associados) e assume como principal objectivo 

não só a prevenção de comportamentos aditivos através da diminuição dos 

factores de risco mas também a promoção da saúde através do reforço dos 

factores de protecção. Contempla como contextos prioritários de intervenção a 

Escola (entendida como espaço de promoção da saúde e do desenvolvimento 

escolar, pessoal e social e, nessa medida envolve também o Ensino Superior), 

a Família e a Comunidade local.

O projecto pretende desenvolver competências sociocognitivas e comporta-

mentais, auxiliando a tomada de decisões responsáveis e conscientes relati-

vamente às drogas e seus efeitos, promovendo um maior autoconhecimento 

e também, favorecendo a aquisição de competências sociais e promoção de 

estilos de vida saudáveis.

Pri Ferreira do Alentejo 
Entidade promotora: ESDIME- Agencia para o De-
senvolvimento Local no Alentejo Sudoeste
Projecto: “Todos ao Largo”

Síntese da intervenção:

O projecto “Todos ao Largo” contempla um conjunto de acções que vi-

sam, através de diferentes metodologias, o desenvolvimento e aprofun-

damento das competências pessoais e sociais dos jovens com idades 

entre os 11 e os 25 anos que apresentam evidência de experimentação 

precoce de substâncias psicoactivas com especial incidência no álcool e 

nos canabinóides, baixa percepção do risco do consumo e fácil acesso 

às substâncias, com problemas associados ao insucesso, absentismo e 

abandono escolar. Este projecto propõe-se intervir ao nível da Preven-

ção Selectiva e Indicada com base em três níveis de acção:

- Intervenção com os jovens em meio escolar; Intervenção com os jo-

vens nos seus espaços de lazer diurnos e nocturnos; Intervenção com 

os jovens e as suas famílias. Complementarmente a estes três níveis 

de intervenção o projecto irá ainda, de forma estratégica para atingir os 

seus objectivos junto dos jovens, promover a realização de um conjunto 

de seminários/workshops na área das toxicodependências, destinados a 

professores, auxiliares de acção educativa e técnicos das associações 

locais que trabalham com jovens, visando o aumento dos seus conheci-

mentos nesta área e capacitando-os para um melhor suporte/orientação 

aos jovens perante comportamentos de risco e situações de consumo.

Pri Ponte de Sôr
Entidade Promotora: Caminhar-Associação Cristã 
De Apoio Social
Projecto: “Projecto Integrado de Prevenção das Toxi-
codependências de Ponte De Sôr”

Síntese da intervenção:

O Projecto Integrado de Prevenção das Toxicodependências de Ponte de 

Sôr, é um projecto que abrange um conjunto diferenciado de públicos-alvo, 

com factores de risco bem identificados e que pressupõe por isso uma 

intervenção predominantemente selectiva e indicada. Este projecto será 

desenvolvido em diferentes contextos, intimamente relacionados com a po-

pulação alvo e problemáticas identificadas e recorrerá a um conjunto vasto 

de parceiros na sua implementação. Este projecto incide em 4 públicos 

alvo distintos: - Crianças e jovens que apresentam um conjunto de factores 

de risco ligados aos consumos e a comportamentos desviantes; Famílias 

Vulneráveis; Entidades Patronais e Adultos no contexto laboral que mani-

festam consumos abusivos de álcool e outras substâncias psicoactivas;; 

Jovens, que fazem consumos abusivos em espaços de diversão nocturnos 

e nas imediações das escolas. Privilegia essencialmente: Competências 

pessoais e sociais, Vinculação Escolar, Competências parentais, Com-

petências de inter-relação pais/filhos, Vinculação Familiar, Conhecimento 

sobre as substâncias psicoactivas e riscos associados, Conhecimento so-

bre outros temas relacionados à saúde, Percepção do risco associado ao 

consumo, Competências para lidar com o uso e o abuso de substâncias 

psicoactivas



Pri Odemira

Objectivos:

! Crianças e Adolescentes (dos 10 aos 18 anos)

Aumentar o nível de conhecimento e informação acerca 

das substâncias psicoactivas (álcool e outras substâncias) 

em 70% dos destinatários; Contribuir para o aumento das 

competências sociais e pessoais em 50% dos destinatá-

rios; Apoio Precoce em situações de vulnerabilidade e iní-

cio de consumos;  Evitar e/ou retardar o inicio de consumos 

em 40% dos adolescentes; Redução e/ou atenuação de 

consumos de substâncias psicoactivas e de comportamen-

tos de risco em 40% dos adolescentes; Aumento do núme-

ro de crianças e adolescentes integradas em actividades 

ocupacionais de carácter lúdico-pedagógico, em 50%.

! Famílias

Contribuir para o aumento das competências parentais em 

40%; Contribuir para a integração em programa de trata-

mento (álcool e outras substâncias), visando a redução/

atenuação dos consumos; Contribuir para a integração fa-

miliar e social.

! Jovens/ Adultos (dos 18 aos 30 anos)

Aumentar o nível de conhecimento e informação acerca 

das substâncias psicoactivas (álcool e outras substâncias), 

em 70% dos destinatários; Contribuir para o aumento das 

competências sociais e pessoais, em 40%; Redução e/ou 

atenuação de consumos de substâncias psicoactivas (ál-

cool e outras substâncias) e de comportamentos de risco, 

em 40%; Aumento do número de actividades ocupacionais 

adequadas a esta faixa etária. 

Pri Nisa
Entidade Promotora: ADN - Associação de 
Desenvolvimento de Nisa
Projecto: “100 Riscos”

Síntese da intervenção:

O projecto 100Riscos incide sobre os 3 níveis de preven-

ção (Indicada, Selectiva e Universal), dando particular des-

taque às acções de prevenção Selectiva e Indicada. No 

âmbito da prevenção indicada a acção é dirigida a jovens 

e adultos que apresentam consumos abusivos de substân-

cias e/ou álcool e integra o treino de competências pesso-

ais e sociais e o acompanhamento psicossocial continu-

ado. Está ainda prevista a intervenção junto das famílias. 

No âmbito da prevenção selectiva a prevenção é dirigida 

a determinados grupos de risco (jovens com consumos 

em contexto recreativos e adultos activos com consumos 

abusivos de álcool) e inclui acções informativas/formativas 

sobre riscos em contextos recreativos e meios laborais e 

recreativos; acções de educação não formal promotoras 

do exercício da expressividade e criatividade a realizar em 

meio escolar e/ou em espaços recreativo; acções de convi-

vialidade e promoção de estilos de vida saudáveis. Ao nível 

da prevenção universal as acções são dirigidas à comuni-

dade (geral, entidades, profissionais, voluntários) e tomam 

a forma de campanhas de informação/sensibilização para 

os riscos da permissividade face aos consumos e acções 

formativas junto de voluntários e profissionais no sentido 

da sua capacitação para a acção preventiva.
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Pri Portalegre

Objectivos:

! Jovens e Adolescentes com consumos Abusivos

Identificar e encaminhar situações problema para as devidas estruturas de 

suporte; Dotar os jovens de competências pessoais e sociais – resistência à 

pressão do grupo de pares, assertividade, tomada de decisão, gestão do stress 

e das emoções.

! Adultos com consumos abusivos de substância

Identificar e encaminhar situações problema para as devidas estruturas de su-

porte; Motivar a população alvo para o ingresso em programas de tratamento, 

na Equipa de Tratamento de Portalegre; Trabalhar com os alcoólicos as ques-

tões da cidadania, dos hábitos de higiene, gestão do orçamento familiar, com-

petências parentais.

! Jovens /Adultos com consumos recreativos abusivos

Diminuir a procura/consumo de substâncias psicoactivas lícitas e ilícitas; Re-

duzir os riscos e minimizar os danos associados ao consumo de substâncias, 

em contextos recreativos e de lazer nocturno; Identificar e encaminhar situ-

ações problema para as devidas estruturas de suporte; Aumentar o nível de 

informação dos utilizadores dos espaços recreativos sobre os riscos e efeitos 

das toxicodependências, contribuindo para a prevenção das mesmas; Reforçar 

os Factores Protectores e diminuir os Factores de Risco junto dos jovens em 

idade escolar.

! Adultos com consumos de Substâncias ilícitas

Reforçar os Factores de Protecção e diminuir os Factores de Risco dos ele-

mentos destas famílias; Promover o treino de competências pessoais, sociais e 

parentais; Identificar e encaminhar situações problema para as devidas estru-

turas de suporte. Motivar a população alvo para o ingresso em programas de 

tratamento, na Equipa de Tratamento de Portalegre.

Pri Portel

Objectivos:

! Adolescentes e Jovens consumidores de álcool e outras substâncias psico-

activas

Aumentar o nível de conhecimento e informação acerca das substâncias psico-

activas em 80% dos destinatários; Aumento do nível de competências pessoais 

e sociais em 50% dos jovens e adolescentes; Redução/atenuação de consumos 

de SPA em 50% dos jovens; Redução de comportamentos de risco associados 

ao consumo de SPA, em 40%; Aumento do número de jovens integrados em 

actividades ocupacionais, promotoras de estilos de vida saudáveis, em 50%;

! Famílias 

Contribuir para o aumento das competências parentais em 60% dos agregados 

familiares; Contribuir para a integração em programa de tratamento de alcoo-

lismo e outros; Redução/atenuação dos consumos de álcool problemáticos, em 

50%; Contribuir para a integração familiar e social.

Pri Évora - Freguesias Urbanas
Entidade Promotora: Cruz Vermelha Portu-
guesa, Delegação de Évora
Projecto: “Abrir Caminho”

Síntese da intervenção:

O projecto “Abrir Caminho” visa uma intervenção no âmbito da preven-

ção. Pretende-se aumentar a consciencialização dos efeitos imediatos 

(e a longo prazo) associados ao consumo dos adolescentes e jovens; 

desenvolver competências pessoais e sociais, desenvolver competên-

cias que auxiliem a redução do nível de ansiedade perante situações 

problemáticas/conflitos; incentivar a procura activa de alternativas aos 

comportamentos disruptivos, concretamente no que se refere a pre-

venir o absentismo e/ou abandono escola; mobilizar os encarregados 

de educação, para participarem em espaços informativos/formativos 

sobre as problemáticas associadas à prevenção do consumo de subs-

tâncias psicoactivas e outras questões relacionadas à adolescência; 

sensibilizar para as actividades de voluntariado oferecidas pela Cruz 

Vermelha Portuguesa, bem como outras actividades positivas e úteis 

que sirvam de ocupação dos tempos livres e aumentar as competên-

cias parentais e a utilização de estratégias de resolução de conflitos 

eficazes dos educadores de adolescentes e jovens.

O projecto pretende desenvolver competências sociocognitivas e com-

portamentais, auxiliando a tomada de decisões responsáveis e cons-

cientes relativamente às drogas e seus efeitos, promovendo um maior 

autoconhecimento e também, favorecendo a aquisição de competên-

cias sociais e promoção de estilos de vida saudáveis.
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Entidade Promotora: GASC – Grupo de Acção Social 

e Cristã 

Projecto: “PES”

Síntese da intervenção:

O Projecto PES – Prevenção, Educação e Saúde, procura de 

uma maneira geral, desenvolver um programa de prevenção es-

truturado, tendo em conta a prevenção dos consumos de drogas 

ilícitas, bem como a promoção de estilos de vida saudáveis, dis-

ponibilidade de informação adequada ao nível etário da Fregue-

sia de Arcozelo – Barcelos. Como objectivos gerais de interven-

ção, são propostos os seguintes:

Aumentar o conhecimento sobre os factores (antecedentes e 

consequências) biopsicossociais do consumo de álcool, promo-

vendo a modificação de atitudes e comportamentos relaciona-

dos com o seu consumo e promover competências que permi-

tam aumentar a resiliência no consumo do álcool;

Desenvolver um programa de competências pessoais e sociais 

assente na vertente informacional, treino de competências e 

exploração de alternativas positivas ao consumo de drogas, 

estimulando factores protectores nos adolescentes face à pos-

sibilidade de abuso em colaboração com a equipa do projecto 

“Agarra-te à Vida” da Câmara Municipal (o qual tem vindo a in-

tervir no domínio da prevenção);

Dinamizar actividades ligadas à arte, cultura e lazer, próximo do 

contexto natural de vida das crianças e jovens da zona identifi-

cada como prioritária no domínio da prevenção primária, concre-

tamente 2 bairros problemáticos;

Desenvolver um Gabinete de Aconselhamento Parental, para a 

população residente na freguesia de Arcozelo, de modo a apoiar 

as famílias de crianças e adolescentes residentes nesta área 

prioritária de intervenção;

Sensibilizar os 10.ºs anos para os riscos associados ao consu-

mo de drogas e álcool com uma acção, que se subdivide em dois 

momentos – Encontro de Reflexão “, “Projectos de Vidas que se 

minam com drogas” e “Noite sem riscos”.

Entidade Promotora: Associação de Solidariedade 

Social de Souselo 

Projecto: “PES”

Síntese da intervenção:

O projecto Independencias, pretende, de uma maneira geral, facilitar 
o acesso à empregabilidade e à cidadania. A intervenção consiste na 
promoção dos direitos humanos, agindo como mediador, com o ob-
jectivo de capacitar o indivíduo para a acção no que respeita ao seu 
próprio percurso de vida. Assim, trata-se de um projecto centrado no 
indivíduo, família e comunidade, trabalhando a questão da responsa-
bilidade social. Pretende-se que o projecto seja de articulação e inte-
gração dos serviços, recursos e intervenções a decorrer no território. 
Desta forma impõe-se que exista uma profunda articulação de forma a 
rentabilizar os recursos existentes, complementando as iniciativas não 
se sobrepondo.
Tem como objectivos gerais:
Promover estratégias para a aproximação e adaptação ao mundo do 
trabalho de indivíduos com consumos de substâncias psico-activas, 
em processo de tratamento.  
Promover mudanças, nos sistemas sociais, que facilitem o acesso ao 
trabalho e à qualificação.

Entidade Promotora: Associação de Solidariedade 

Social de Souselo 

Projecto: “Medir o Risco”

Síntese da intervenção:

O Projecto “Medir o Risco”, pretende desenvolver acções de preven-
ção selectiva abrangendo os grupos-alvo no seu contexto primário ha-
bitual (ou seja na escola, sendo o território educativo o ponto central 
na definição do grupo) e por outro lado também o desenvolvimento de 
uma intervenção em meio familiar na escola. As famílias identificadas 
apresentam deficientes competências em termos pessoais, sociais 
e parentais, não podendo oferecer o suporte familiar para os jovens. 
Assim, abrangendo o universo familiar em contexto escolar estarão a 
intervir ao nível das três competências atrás descritas, aumentando a 
aproximação da família ao contexto escolar e a valorização do mesmo 
como projecto de vida. 
Pretende-se que este projecto seja de articulação e integração dos ser-
viços, recursos e intervenções a decorrer no território. Como objectivos 
gerais de intervenção são propostos os seguintes:
Promover competências pessoais e sociais específicas, junto de ado-
lescentes e jovens em situação de risco, integrados no sistema de en-
sino, diminuindo os factores de risco e potenciando os factores protec-
tores;
Promover competências pessoais e parentais juntos de famílias vul-
neráveis;
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Entidade Promotora: Delegação de Fafe da Cruz Ver-

melha Portuguesa

Projecto: “Envolver para (RE)Inserir”

Síntese da intervenção:

O Projecto “Envolver para (RE)Inserir” pretende promover uma aborda-
gem específica para cada indivíduo (ex)consumidor de substâncias psi-
coactivas em processo de (re)inserção que apresentam dificuldades no 
acesso e manutenção do emprego do contexto social envolvente, no-
meadamente a exclusão do mercado de trabalho devido a estereótipos 
e estigmas socais; dificuldades no acesso a redes sociais facilitadoras 
do emprego; a sua origem de contextos sociais multiproblemáticos com 
carência de estímulos positivos orientados para o mundo laboral; au-
mento da instabilidade, precariedade e da segmentação do mercado 
de trabalho. O Projecto tenciona criar uma resposta de proximidade 
que permita o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e 
profissionais, acompanhamento em contexto laboral, promoção do 
acesso às estruturas de rede social, com envolvimento das famílias e 
optimização dos recursos da comunidade no processo de reinserção.

Entidade Promotora: Delegação de Fafe da Cruz Ver-

melha Portuguesa

Projecto: “Vida Positiva”

Síntese da intervenção:

O Projecto “Vida Positiva” tem como chave teórica uma intervenção 
no âmbito da prevenção que tenha como objectivo influenciar/definir 
cognições, atitudes e percepções capazes de mudar respostas com-
portamentais. Todas as intervenções pretendem afectar a componente 
cognitiva de cada elemento da população alvo, afectar as suas percep-
ções relativamente ao álcool e às drogas (nomeadamente cannabis e 
MDMA) e influenciar atitudes pessoais com relação ao mesmo tema.

Entidade Promotora: Associação Paredes Pela Inclu-

são Social

Projecto: “Previne Paredes”

Síntese da intervenção:

O Projecto “Previne Paredes” procura, de uma maneira geral desenvol-
ver um programa de prevenção estruturada tendo em conta não só a 
prevenção dos consumos de drogas ilícitas, bem como a prevenção do 
consumo de álcool, no Concelho de Paredes. Como objectivos gerais 
de intervenção, são propostos os seguintes:
Potenciar os factores protectores;
Diminuir os factores de risco;
Reduzir os factores adicionais da incidência ( tabagismo; adopção de 
comportamentos sexuais de risco; desestruturação familiar; insucesso 
e abandono escolar);
Desenvolver respostas de proximidade;
Reforçar as competências técnicas dos Mediadores envolvidos nos 
projectos locais.

Entidade Promotora: SAOM – Serviços de Assistência Organiza-
ções de Maria
Projecto: “S.E.R. – Superar, Empregar, Reinserir”

Síntese da intervenção:

O Projecto “S.E.R. – Superar, Empregar, Reinserir” é desenhado atendendo às 
características de cada utente tendo como concepção a individualidade e a fase 
em que cada utente se encontra. Numa primeira fase a intervenção é orientada 
para utentes que ainda não estão preparados para a integração plena, estarão 
para alcançar fases intermédias do processo de reinserção. A segunda fase de 
intervenção está orientada para a fase final da inserção, balizando-se desde as 
actividades de pré-profissionalização, preparatórias, até à inserção do mercado 
de trabalho e respectivo apoio, permitindo assim uma análise das dificuldades 
sentidas e facilitando uma intervenção proactiva, aumentando a possibilidade 
de sucesso.
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Entidade Promotora: Centro Social de Entre Ambos – os – Rios
Projecto: “Prevenção Radical”

Síntese da intervenção:

O Projecto “Prevenção Radical” – Projecto de Prevenção das Toxicodependên-
cias em Meio Escolar, propõe-se a desenvolver uma intervenção preventiva a três 
níveis: no âmbito da Prevenção Universal; Prevenção Selectiva e Prevenção Indi-
cada, de forma a combater os problemas diagnosticados no Concelho, tais como 
o insucesso escolar aliado a uma baixa qualificação escolar e profissional, a dis-
funcionalidade familiar e o consumo de substâncias psicoactivas, lícitas e ilícitas. 
Tem como objectivos gerais: Diminuir a taxa de insucesso escolar dos alunos do 
concelho de Ponte da Barca; Promover o bem-estar das famílias e seus elementos, 
numa perspectiva integrada; Aumentar os factores de protecção das crianças/jo-
vens; Diminuir os factores de risco nas crianças/jovens; Capacitar os pares líderes 
de competências para a promoção da saúde; Aumentar os conhecimentos dos 
profissionais na área da prevenção das dependências, incluindo o alcoolismo.

Entidade Promotora: Centro Social de Entre Ambos – os – Rios
Projecto: “Pontes para a Mudança”

Síntese da intervenção:

O projecto “Pontes para a Mudança”, pretende intervir a nível individual e nos 
sistemas sociais. Na concretização dos objectivos supramencionados adoptará 
uma estratégia de intervenção integrada, proporcionando respostas aos níveis 
social, psicológico e educativo; adaptadas à tipologia e prevalência dos con-
sumos; e multidimensional, focando problemas de ordem económica, social, 
psicológica, educativa, laboral e de saúde da população alvo. 
Tem como objectivos gerais: Intervir com os indivíduos e/ou famílias em proces-
so de reinserção social, promovendo as suas competências pessoais e relacio-
nais, facilitadoras de seu desenvolvimento integral e positivo (empowerment 
individual e familiar); Apoiar a (re)construção e implementação de um projecto 
de vida diferenciado, realista, adaptativo e funcional assente na orientação para 
a mudança de estilo de vida.; Aumentar os conhecimentos dos profissionais 
acerca das especificidades e dos desafios da área da reinserção social dos 
consumidores de substâncias psicoactivas.  

Entidade Promotora: Associação Para o Desenvolvi-

mento de Figueira

Projecto: “Previne Paredes”

Síntese da intervenção:

O Projecto Prevenir em Penafiel, procura de uma maneira geral, apos-
tar num modelo de acção integrado, participado de proximidade de 
forma a garantir o desenvolvimento de um trabalho de carácter multidi-
mensional, que o domínio das dependências e de adopção de compor-
tamentos de vida saudável requer.
Como objectivos gerais de intervenção são propostos os seguintes:
Promover a adopção de hábitos de vida saudáveis e diminuir a preva-
lência de comportamentos de risco no grupo de jovens que frequentam 
os estabelecimentos de Ensino do Concelho de Penafiel;
Diminuir o insucesso, absentismo e abandono escolar e potenciar a 
construção de projectos de vida sustentáveis no grupo de jovens que 
frequentam os estabelecimentos de Ensino do Concelho;
Diminuir a prevalência de comportamentos de risco nos jovens em risco;
Promover a orientação escolar/profissional nos jovens em risco;
Promover o exercício de uma parentalidade responsável nas famílias 
em situações de vulnerabilidade socioeconómica.

Resultados a atingir:

a) O Projecto “Prevenir em Penafiel” pretende:
Promover a adopção de comportamentos saudáveis (alimentação, pla-
neamento familiar, actividade física, cuidados pessoais) e prevenção 
comportamentos de risco;
Alterar a percepção do risco associados ao consumo de substâncias 
psicoactivas lícitas e ilícitas e de práticas sexuais inseguras;
Promover a aquisição de competências pessoais e sociais;
Promover a formação de professores e auxiliares de acção educativa 
no sentido de os capacitar para intervenções preventivas de continui-
dade em meio escolar;
Promover o desenvolvimento de competências educativas e parentais 
nas respectivas famílias;
Estimular nos jovens a valorização da escolaridade e aumentar o seu 
envolvimento no seu percurso escolar;
Promover percursos educativos e socioprofissionais sustentáveis;
Promover competências pessoais, sociais e profissionais;
Promover a alteração das representações sociais associadas ao con-
sumo de substâncias psicoactivas lícitas e ilícitas e a práticas sexuais 
de risco; 
Formar mediadores de pares;
Promover percursos escolares e profissionais exequíveis;
Aumentar a valorização da escola e o envolvimento dos jovens nas 
trajectórias escolares;
Promover a aquisição de competências pessoais, sociais e parentais 
Promover aquisição de hábitos de vida saudáveis;
Promover a alteração das representações sociais e comportamentos 
de risco associadas ao consumo de álcool. Entidade Promotora: Associação Para o Desenvolvimento 

de Figueira
Projecto: “Previne Paredes”

Síntese da intervenção:

O Projecto Reinserção em Penafiel, procura de uma forma geral, apostar nos 
percursos de inserção de indivíduos com problemas de uso e abuso de subs-
tâncias psicoactivas são, caracteristicamente, lentos e sinuosos, exigindo in-
tervenções globais e sistémicas, que contribuam para a sua sustentabilidade. 
Nesta óptica, a abordagem no âmbito da reinserção social enaltece a correcção 
dos comportamentos e das atitudes dos indivíduos.
Como objectivos gerais de intervenção são propostos os seguintes:
Promover a autonomia individual e o desenvolvimento do exercício de cidada-
nia nos indivíduos alcoólicos crónicos ou com consumos abusivo de álcool; 
Potenciar o reforço de competências sociais e pessoais em indivíduos com um 
percurso na toxicodependência, visando accionar a sua participação activa na 
procura de mecanismos de inserção e o desenvolvimento de projectos de vida 
sustentados; Promover a implicação da família e comunidade no processo de 
reinserção.
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Entidade Promotora: ADICE – Associação para o Desenvolvimento 
Integrado da Cidade de Ermesinde
Projecto: “PRIV@L I – Prevenção em Valongo”

Síntese da intervenção:

O projecto PRIV@L I – Prevenção em Valongo, prevê uma operacionalização 
ao nível da intervenção preventiva junto dos grupos e contextos alvo, assente 
numa: Parceria institucional (directa e activa); na Territorialidade (definida com 
precisão em prol dos públicos alvo); na Integração (com respostas globais, con-
certadas e de conjunto; na Participação (potenciando a partilha de todos, rumo 
à exequibilidade e eficácia das intervenções implementadas, bem como, à sua 
sustentabilidade futura). 
Como objectivos gerais da intervenção são propostos os seguintes:
Diminuir a ocorrência de comportamentos de risco, potenciando a adopção de 
práticas sexuais seguras, a melhoria da qualidade de vida e a qualificação so-
cioprofissional dos jovens consumidores de substâncias psicoactivas do terri-
tório identificado; Diminuir a ocorrência de comportamentos de risco, actuando 
ao nível do abandono, absentismo e insucesso escolar, promovendo a adopção 
de estilos de vida saudáveis e projectos de vida sustentáveis; Promover a adop-
ção de estilos de vida saudáveis, capacitando as famílias beneficiárias do RSI 
de competências para a construção de projectos de vida sustentáveis e mode-
los de parentalidade responsável.

Entidade Promotora: (ARRIMO) Organização Cooperativa para o 

Desenvolvimento Social e Comunitário, CRL

Projecto: “Projecto Âncora”

Síntese da intervenção:

O “Projecto Âncora” pretende desenvolver dinâmicas interactivas que permitam 

uma optimização dos recursos já existentes na rede formal. Prevê ainda a im-

plementação de uma equipa de rua e um gabinete de apoio nos territórios de 

tráfico e consumo de Caxinas que garantirá o primeiro contacto com a popula-

ção alvo nos seus territórios originais e marginalizados colocando-os em inte-

racção com técnicos especializados em trabalho de proximidade e de mediação 

que desempenharão uma função de ligação entre os territórios “psicotrópicos”, 

marcados por dinâmicas de exclusão e a rede de serviços comunitários, e terão 

como missão restabelecer o estatuto de cidadania e inclusão sócio-familiar dos 

indivíduos.

Entidade Promotora: Núcleo Sportinguista do Concelho de Gon-
domar
Projecto: “Projecto “Stop Know””

Síntese da intervenção:

O Projecto “Stop Know” prevê uma intervenção selectiva e indicada junto da 
comunidade escolar: selectiva junto de grupos de pares e famílias específicos 
e uma intervenção indicada junto de crianças e jovens identificadas com proble-
máticas associadas ao risco de consumo de substâncias psicoactivas. Os ob-
jectivos gerais do projecto pretendem concorrer para aprofundar o diagnostico 
social, aumentando o conhecimento sobre os factores de risco nomeadamente 
antecedentes e consequências biopsicossociais do consumo de substâncias 
lícitas e ilícitas, identificando igualmente os factores de protecção que servem 
normalmente de amortecedores e promotores de bem-estar social; implementar 
programas de desenvolvimento de competências pessoais e sociais no sentido 
de reforçar os factores protectores e diminuir os factores de risco. Desenvolver 
programas de competências parentais dirigidas aos pais dos alunos envolvidos 
pelos programas; e ainda referenciar para consulta especializada todos os jo-
vens consumidores problemáticos de cannabis.

Entidade Promotora: ADICE – Associação para o Desenvolvimento 
Integrado da Cidade de Ermesinde
Projecto: “PRIV@L II – Reinserção em Valongo”

Síntese da intervenção:

O projecto PRIV@L II – Reinserção em Valongo, prevê uma operacionalização 
integrada ao nível da intervenção na reinserção dos grupos e contextos alvo, 
assente numa: Parceria institucional (directa e activa); na Territorialidade (de-
finida com precisão em prol dos públicos alvo); na Integração (com respostas 
globais, concertadas e de conjunto; na Participação (potenciando a partilha de 
todos, rumo à exequibilidade e eficácia das intervenções implementadas, bem 
como, à sua sustentabilidade futura). Tem como objectivos gerais de interven-
ção:
Melhorar as competências parentais, pessoais, sociais mediante a intensifica-
ção de programas facilitadores da inserção familiar, laboral e social das famílias 
beneficiárias do RSI do território identificado:
Melhorar as condições de regresso ao ensino e/ou integração/reintegração no 
mercado de trabalho dos indivíduos com dependência de substâncias psicoac-
tivas lícitas e ilícitas do território identificado.

Entidade Promotora: Núcleo Sportinguista do Concelho de Gon-
domar 
Projecto: “Projecto Fénix”

Síntese da intervenção:

O Projecto “Projecto Fénix” pretende criar um projecto de trabalho de proxi-
midade e estruturar novas respostas através de uma intervenção integrada, 
teoricamente sustentada, participada e partilhada, colocando o indivíduo no 
centro de toda a intervenção, na medida em que a intervenção terá sempre um 
carácter individualizado, já que cada indivíduo tem uma história única e todas as 
dinâmicas têm de ser adaptadas às características do mesmo. Neste sentido, 
pretende-se com o seguinte projecto a aproximação da comunidade local à 
população – alvo para que a inclusão desta seja mais adequada e eficaz.
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Entidade Promotora: AAPM – Associação de Amigos do Padre 
Moura
Projecto: “Aposta em Ti”

Síntese da intervenção:

O Projecto “Aposta em Ti” visa a autonomia psico-relacional e sócio-profissio-
nal dos indivíduos e o pleno exercício dos seus direitos e deveres enquanto 
cidadãos, assim como obtenção de certificação de competências escolares e 
profissionais e construção de projectos de vida sustentáveis. Para além deste 
projecto visar a reinserção social é objectivo que haja paralelamente uma rein-
serção pessoal, laboral e familiar dos indivíduos. Pretende-se uma estimulação 
das competências pessoais associadas, desenvolvendo e consolidando a rede 
de relações familiares e, promovendo o acesso às condições de vida básicas 
valorizando a cidadania e a responsabilidade colectiva e individual. No âmbito 
da (re)integração profissional e inserção na vida activa, tem como objectivo 
potenciar a formação profissional e a capacidade para o trabalho, melhorando 
o nível de qualificação escolar e profissional, promovendo e potencializando os 
hábitos de trabalho e manutenção do emprego. 

Entidade Promotora: Santa Casa da Misericórdia 

Vera Cruz de Gondomar 

Projecto: “Faces para a Prevenção”

Síntese da intervenção:

O Projecto “Faces para a Prevenção” procura promover e po-

tenciar os factores de protecção e diminuir os factores de risco 

associados ao consumo de substâncias psicoactivas. Este pro-

jecto pretende intervir através de um conceito dinâmico de pre-

venção, junto de indivíduos que se encontram nos mais variados 

contextos. Por outro lado, pretende-se, também articular com os 

serviços da comunidade que intervêm nesta área.

Entidade Promotora: Associação de Solidariedade e Acção Social 
de Ramalde
Projecto: “A-Rumo”

Síntese da intervenção:

O Projecto “A-Rumo” pretende intervir de uma forma integrada, adequando as 
estratégias de intervenção às situações dos indivíduos com o intuito de garantir 
uma abordagem assente numa lógica de satisfação das necessidades de cada 
um, adaptando as respostas a oferecer às situações diagnosticadas. 
Assim para orientar a acção foram traçados 5 objectivos gerais:
Promover a estabilidade emocional, pessoal e relacional do indivíduo; Imple-
mentar estratégias que favoreçam o desenvolvimento de competências pes-
soais e sociais; Fomentar o restabelecimento de laços familiares; Promover 
a aquisição de competências pré-profissionais e profissionais; Desenvolver a 
autonomização do indivíduo através das suas qualificações e integração no 
mercado de trabalho.
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Território Idanha-a-Nova
Eixo: Prevenção
Entidade Promotora: CMCD – Centro Municipal de Cultura e De-
senvolvimento de Idanha-a-Nova 
Projecto: Afirma-te

Síntese da intervenção:

O Projecto “Afirma-te” pretende-se a diminuição do consumo de substâncias 
psicoactivas; o adiamento do início do consumo dessas substâncias; a mini-
mização das consequências e dos riscos associados ao consumo; a adesão a 
actividades alternativas saudáveis; a identificação e encaminhamento de situa-
ções problemáticas para as estruturas de suporte; no âmbito das parcerias es-
tabelecidas. Este Projecto integra os contributos, recursos materiais e técnicos 
das outras entidades que intervêm neste território, no âmbito da saúde, educa-
ção e apoio social e prevê também a rentabilização dos recursos existentes em 
outros projectos promovidos e executados pelo Centro Municipal de Cultura e 
Desenvolvimento de Idanha-a-Nova.

Acções a desenvolver/ Prazo/Duração:

Entre Fevereiro de 2010 e Janeiro de 2012, o projecto “Afirma-te” irá desenvol-
ver as seguintes acções: Pontos de Encontro; Gabinete do Estudante; Forma-
ção; Acções de Rua; Clube Aventura; Espaço Comum; Programas de Rádio

Resultados a atingir:

Facilitar a integração social e autonomia através do desenvolvimento de com-
petências pessoais e aptidões sociais.
Promover a vinculação escolar, valorizando o papel da escola nas expectativas 
de futuro e nos projectos de vida dos jovens.
Reduzir a vulnerabilidade dos jovens em relação ao consumo de substâncias 
psicoactivas.
Providenciar formação aos professores, auxiliares e pais, bem como formação 
de pares, para facilitar as abordagens futuras relativamente a aspectos relacio-
nados com as toxicodependências.
Providenciar actividades de entretenimento que contribuam para um desenvol-
vimento psicossocial saudável.
Realizar Acções de Rua em contextos recreativos, cumprindo os objectivos do 
Projecto e considerando os interesses dos estudantes da ESGIN. 

Um investimento
para o futuro
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Território Figueira da foz – Bairros Sociais
Eixo: Prevenção
Entidade Promotora: Grupo Instrução e Sport
Projecto: Bairrus Activus

Síntese da intervenção:

O Projecto “Bairrus Activus”, visa actuar de forma concertada, numa 

perspectiva de proximidade, parceria, integração e participação, inte-

grando respostas e abordagens interdisciplinares, junto de 318 crianças 

e adolescentes e suas famílias identificadas no Diagnóstico Social dos 

Bairros Sociais da Figueira da Foz.

Acções a desenvolver / Prazo/Duração:

Entre Janeiro de 2010 e Dezembro de 2011, o projecto “Bairrus Acti-

vus” irá desenvolver as seguintes acções: Gabinete de Apoio Familiar 

(GAF), mobilização e mediação familiar; Acções de apoio psicológico 

dirigido às famílias, adolescentes e crianças; Acções de Prevenção 

familiar (Programa Dédalo); Acções temáticas educação para a cida-

dania, dirigidas às crianças, adolescentes e famílias; Acções de Educa-

ção parental dirigidas às famílias; Acções de animação sócio–cultural 

e educativas; Gabinete de Informação Juvenil em parceria com o CAJ; 

Marketing para a saúde dirigida ás famílias e à Comunidade; Curso 

de formação na área de educação parental; Acções de sensibilização, 

informação e disseminação dirigidas à comunidade em geral (fóruns 

semestrais e Blogue).

Resultados a atingir:

Integrar 146 adolescentes com idades entre os 11-19 anos, residentes 

nos Bairros Sociais, pertencentes a famílias multi problemáticas com 

problemáticas associadas ou próximas do consumo e tráfico de subs-

tâncias psicoactivas, dificuldades de aprendizagem e desinteresse 

pela vida escolar em programas de prevenção selectiva e /ou indicada. 

Dotar 50% das famílias das crianças e adolescentes identificados no 

diagnóstico do território, residentes nos Bairros Sociais de competên-

cias sociais, pessoais e parentais, de forma a reduzir os maus-tratos 

e negligência familiar e a probabilidade de consumos precoces nos 

seus filhos, implicando-as na responsabilidade preventiva. Sensibilizar 

a comunidade envolvente dos Bairros Sociais para os aspectos nega-

tivos do (ab)uso de substâncias psicoactivas integrando-as em acções 

de prevenção universal, potenciando os factores de  protecção e re-

duzindo os factores de risco. Formar 20 técnicos, técnicos de saúde, 

professores e outros, enquanto público estratégico, num programa de 

Educação parental.

Território Castelo Branco
Eixo: Reinserção
Entidade Promotora: CIJE – Casa da Infância e Juventude  
Projecto: Ai!!És!! – Actuar e Inserir na Economia Solidária

Síntese da intervenção:

O projecto apresenta-se como um mecanismo solidário de suporte à reinserção e 
prevenção da desinserção de 2 públicos específicos. Identificados: Um grupo de jo-
vens do género feminino, com idades entre os 14 e 20 anos, acolhidas na entidade 
promotora do projecto e que apresentam consumos psicoactivos, e um outro grupo, 
na sua maioria do sexo masculino, que apresentam baixas qualificações, desempre-
go e dificuldades de inserção social. O Ai!!ÉS!!, pretende mobilizar o sector social, 
responsabilizar o sector privado e potenciar o sector publico no acesso ao emprego, 
e em casos de maior sucesso, o empreendedorismo. O Ai!!ÉS!! pretende ser um 
projecto de intervenção em duas dimensões, no indivíduo e na comunidade. No indi-
viduo, promovendo o acompanhamento individual psicossocial, através do desenvol-
vimento do plano individual de inserção, mediando e prevenindo conflitos e criando 
oportunidades. As acções de workshops pretendem valorizar o indivíduo, de modo 
a se auto-capacitarem para a sua reinserção. Este projecto pretende sensibilizar, 
envolver e co-responsabilizar a comunidade, tendo como objectivo final a criação de 
um mecanismo de sustentabilidade pós-financiamento. As acções de sensibilização, 
de encontros, de contactos bilaterais e de reuniões de trabalho são a estratégia de 
promoção para a criação de oportunidades de formação, de escolarização e de ocu-
pação. Por outro lado a criação de redes é sustentada nas necessidades e capacida-
des individuais e nas oportunidades locais. O Ai!!ÉS!! é um projecto numa lógica de 
investigação-acção, pelo que privilegiará uma intervenção e avaliação qualitativa, as-
sente na criação e alteração de estratégias de acordo com o seu desenvolvimento.

Acções a desenvolver/ Prazo/Duração:

Reuniões de Trabalho - Etapa de Investigação - Acção - Jan 2010 a Fev 2010; 
Workshops – Etapa de Investigação - Acção - Fev 2010 a Dez 2011; Acções de Orien-
tação Vocacional / mediação social - Fev 2010 a Dez 2011; Criação de um grupo 
temático de sensibilização para a temática de projecto e de apoio à constituição da 
cooperativa. - Abr 2010 a Jan 2011; Criação das redes de suporte - Abr 2011 a Jan 
2011; Avaliação de projecto e disseminação dos resultados - Jan 2010 a Mar 2011

Resultados a atingir:

Promover e Motivar para a qualificação escolar e profissional e o desenvolvimen-
to de competências pessoais e Profissionais; Actuar proactivamente, antecipan-
do problemas e criando soluções para a prevenção da desinserção; Promover a 
mediação social entre o contextos escolar e formativo, profissional, familiar e da 
comunidade; Estabelecer uma rede de parceiros e pessoas locais de apoio à inser-
ção social e acompanhamento familiar dos públicos envolvidos; Criar as condições 
para a constituição de uma cooperativa com diferentes serviços de proximidade, 
de modo a ser criada um mecanismo de emprego-formação-inserção e de empre-
gabilidade; Promover acções numa lógica de empowerment, capacitando e promo-
vendo competências profissionais e sociais para a reinserção; Promover a empre-
gabilidade com recurso a mecanismos da economia solidária, tal como o empreen-
dedorismo social, o micro crédito ou a inovação social Estimular o mercado social 
e não social para a reinserção de públicos em situação de fragilidade, aproveitando 
as diferentes sinergias locais com as oportunidades legais (ex.: Programa Vida 
Emprego, Novas Oportunidades…); Mobilizar os diferentes parceiros e cidadãos, 
através da criação de protocolos e de apoios à constituição cooperativa; Criar no-
vas fontes de rendimento e de inserção a públicos em situação de maior fragilidade 
social; Combater o estigma associado a alguns problemas sociais, nomeadamente 
a toxicodependência, através da promoção de acções de sensibilização.
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IIº Encontro

Radical

da CTAI

Na sequência das comemorações do seu 31º aniversário, a Comunidade Terapêutica Arco-Íris, Unidade espe-
cializada da Delegação Regional do Centro do Instituto da Droga e Toxicodependência, dinamizou o “IIº Encontro 
Radical da CTAI”. Neste contexto, foram promovidos nos dias 24 de Outubro e 14 de Novembro de 2009, as inicia-
tivas de Canoagem, Paint-Ball e Caça ao Tesouro. Estas contaram com a colaboração de elementos integrados 
em outras estruturas de tratamento a nível nacional, como sejam as CT’s “Lugar da Manhã” (Setúbal), “Arco-Íris” 
(Coimbra) e “Minha Casa” (Abrantes), “Ponte da Pedra” (Matosinhos), “Casas de Santiago” (Belmonte) e “Provilei” 
(Leiria) num total de 92 participantes, entre elementos que integram as respectivas Equipas Técnicas e Residentes 
em tratamento, percentualmente distribuídos . O primeiro evento realizou-se no Rio Mondego, com partida da Praia 
Fluvial de Penacova e regresso à Praia Fluvial de Torres do Mondego, seguido de um animado Lanche de Convívio 
nas instalações da CTAI, que se prolongou até à hora do jantar. Foi perceptível a distribuição dos participantes por 
faixa etária, salientando-se uma média de idades de 35, 6 anos, com um mínimo de 14 e um máximo de 64 anos. 
Em termos de género a adesão à actividade foi maioritariamente masculina, no entanto salienta-se 30,43% dos 
participantes do sexo feminino. A naturalidade dos participantes, reforça o cariz nacional dos eventos, bem como 
a adesão às actividades desenvolvidas. O segundo evento foi realizado na Serra do Buçaco, Mealhada - Coimbra, 
desdobrando-se em duas actividades alternadas no decorrer do dia: Um Torneio de Paint-Ball e Um concurso de 
Orientação – Caça ao Tesouro. Apesar da competitividade dos torneios, salienta-se como aspectos fundamentais, e 

referidos pelos participantes como factos positivos para si, o convívio salutar 
entre os mesmos, a partilha de questões relacionadas com o tratamento 
dos seus comportamentos aditivos, o conhecimento de outras realidades 
de tratamento, os sentimentos de liberdade em contacto com a natureza, 
o desporto e o desportivismo, e a intensidade do mesmo, enquanto facto-
res estimulantes da saúde. No sentido de avaliar o grau de percepção dos 
participantes no que respeita à organização, funcionamento e satisfação 
sentidos, e ponderar aspectos a melhorar nos próximos eventos a realizar, 
foi passado um inquérito, através do qual concluímos que valeu a pena o 
esforço e dedicação empregues, conforme se observa nos dois gráficos 
anexos. Apenas 4,34% dos participantes consideraram a organização e 
funcionamento como de nível meramente satisfatório, 54,34% de bom nível 
organizativo e 41, 30% um nível de excelência. No que respeita ao grau de 
satisfação percebida pelos participantes salientam-se percentagens simi-
lares no que toca ao grau de satisfação elevado e alto, com valores que 
rondam entre os 46 e os 48%.
E … Chegados ao final de mais um ano … resta-nos desejar a todos um 
feliz natal e que o ano de 2010 seja para todos um ano de saúde, brilho e 
felicidade.
Saudações comunitárias

Música criada 

pelos participantes 

dedicada 

à CTAI

“Temos esta Equipa Técnica

Que só nos dá que fazer

Podia dar outras coisas

Que nos dessem mais prazer.

Coordenado pela Equipe téc-

nica

Foi trabalho e ralação

Para chegarmos a este ponto

De fazer esta canção.

Estamos no Arco-Íris

Que nos faz sentir tão bem

Embora não esperássemos

Ser recebidos tão bem.

Estamos muito agradecidos

Por tão bom acolhimento

Temos de arranjar maneira

De retribuir o momento.

Hoje é dia especial

Dia de muita alegria

Parabéns à aniversariante

Deste grupo que a admira.

Para além disso celebramos

Um dia especial

Parabéns à CTAI

De todo o pessoal.”

Residentes Participantes
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O renascer

da vida

Enquadrada nas comemorações da época natalícia, a Comunidade Terapêutica Arco-Íris, Unidade especializada 
da Delegação Regional do Centro do Instituto da Droga e Toxicodependência, organizou a sua “Festa de 
Natal” no passado dia 19 de Dezembro de 2009, nas suas instalações, sitas em Vale de Canas - Coimbra. 
Para participarem nesta FESTA foram convidados todos os elementos dos agregados familiares dos doentes 
internados, bem como de técnicos e colaboradores com o desenvolvimento do Programa Terapêutico da 
Comunidade, felicitando-se a enorme adesão, empenho e dedicação. A FESTA em questão teve como objectivos, 
não apenas as comemorações natalícias, mas também promover e reforçar os elementos constituintes da 
relação intra-familiar. As comemorações iniciaram-se pelas 14:00h, com a recepção aos familiares e espaço 
de convívio livre entre todos. Após este momento deu-se início às festividades com a apresentação de uma 
criativa peça de teatro, com guião escrito, preparação e encenação efectuadas pelos residentes da CTAI, e 
que na sua essência versava sobre os aspectos de mudança individual perpetuados no decorrer do processo 
grupal de tratamento, e expressos rítmica e corporalmente sem recurso a verbalização directa. A mesma 
denomina-se – “O RENASCER DA VIDA”, e encontra-se em fase de preparação de montagem para gravação 
“caseira” de DVD, de modo a recordar no futuro as memórias do presente. Do programa da festa ainda fizeram 
parte a Declamação de Poesia, de autoria de H. R., residente com mais tempo de internamento. Estes não 
somente referiam à CTAI, e seu papel na vida destas pessoas em tratamento, como também foram extensivos 
aos elementos do agregado familiar e respectiva Equipa Técnica da CTAI, tornam-se no momento alto da 
FESTA, onde predominaram sentimentos e emoções bastantes fortes. Pelo meio da tarde foram entregues 
pelos residentes aos seus familiares as prendas de NATAL, previamente por estes preparadas, bem como se 
promoveu a partilha de “pequenas” recordações natalícias entre os residentes e a Equipe Técnica, sempre no 
cariz da expectativa que gera o “Jogo do Amigo Secreto”, seguido de animado lanche de confraternização entre 
todos, como música de dança e karaoke. Em nome dos Residentes e da Equipe Técnica da CTAI, a Direcção 
deseja a todos a TODOS um FELIZ NATAL e prospero ANO NOVO.

Citamos algumas das 

expressões e sentimentos 

dos Nossos residentes 

como forma de mostrar 

a sua satisfação e 

agrado pelo momento 

vivenciado:

“(…) a NOSSA Festa de Natal … o 

estreitar de laços, os sorrisos, as 

lágrimas, a alegria do “OLÁ” e a 

angústia do “ATÉ À PRÓXIMA” … 

A prova de que a união e o bem-

querer fazem a força, fazem a festa! 

Querer é poder e aqui pode-se. Nós 

podemos! Aqui quer-se! A Festa de 

Natal espelhou a Nossa FORÇA!” 

DC 19/12/2009

“A Festa de Natal foi muito impor-

tante para mim porque tive as mi-

nhas duas famílias unidas numa 

só. O que já não acontecia à muito 

tempo!” VS 19/12/2009

“A Festa de Natal correu muito bem, 

tendo todos contribuindo para que 

isso acontecesse. Quanto a mim 

adorei imenso estar com a minha 

família e ver a alegria dos meus co-

legas ao estarem com as suas famí-

lias!” RC 19/12/2009

“Foi a primeira vez que passei a 

Festa de Natal numa Comunidade, 

por isso não sabia o que esperar. 

Depois de muito ensaiarmos a 

NOSSA peça de teatro, acabou por 

correr às mil maravilhas. Isso foi o 

principal! Pela minha parte, posso, 

apesar de não ter tido cá a minha fa-

mília, considerar que foi agradável. 

A maior parte dos utentes tiveram 

cá os seus familiares que gostaram 

imenso de nos ver. O convívio foi 

muito grande.” RM 19/12/2009

“A Festa de Natal para mim foi um 

dia de união, partilha, alegria e mui-

tas emoções. Foi um dia em que se 

juntaram familiares, reforçaram la-

ços de amor que andavam adorme-

cidos. Gostei muito de poder par-

tilhar este dia com a minha mãe e 

restantes pessoas. Resumindo, fica 

a palavra AMOR.” SC 19/12/2009

“A Festa de Natal foi muito positiva, 

em que me senti muito bem, apesar 

de não ter tido cá o meu filho pais!” 

FT 19/12/2009
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Centro de Acolhimento reabre em Alcântara com condições de excelência

Um Desafio Jovem para 

uma população cada 

vez mais envelhecida

“A reabertura, após 
estas obras efectuadas 
pelo proprietário do 
espaço, a Santa Casa 
da Misericórdia, é de 
facto um momento im-
portante e que marca 
também a diferença 
e uma nova forma de 
funcionar. Estas coisas 
vão evoluindo e, hoje 
em dia, a atribuição da 
gestão deste espaço foi 
feita mediante um pro-
cedimento concursal, o 
que introduz uma nova 
clareza em todo este 
processo…”

João Goulão

“Dou pois os parabéns 
por esta inauguração, 
que é um prenúncio 
para outros projectos 
que venhamos ter em 
comum ou para os que 
já estão em marcha. No 
caso da Santa Casa da 
Misericórdia, é o par-
ceiro natural da Câma-
ra Municipal de Lisboa 
em tudo o que é dificul-
dade que temos e que 
são muitas. De modo 
que acentuo o esforço 
da Santa Casa neste 
magnífico trabalho.”

Manuel Brito
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“Estamos em época natalícia, uma época de presentes e creio que este 
é um óptimo presente para a cidade de Lisboa, dos melhores que pode-
ríamos receber. Trata-se da recuperação de um edifício que tem muita 
dignidade mas também muita funcionalidade e que é simples. É um bom 
exemplo das parcerias que temos que solidificar e firmar. Dizia há pouco 
ao Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia que faço muitas opera-
ções durante a noite, umas fardado porque também sou da protecção 
civil e outras à civil. Tenho que resolver problemas dos sem-abrigo, da 
toxicodependência, entre outros. Tenho vários pelouros de primeira linha 
na área social, pelouros muito difíceis. Há dias, juntamente com a Dra. 
Filomena, das brigadas de rua, encontrámos uma instituição que esta-
va a apoiar os sem-abrigo no Jardim Constantino e perguntámos como 
estavam as coisas, ao que nos responderam que estava mau porque 
tinham vindo poucos… Bom, é quase o mesmo que um bombeiro dizer 
que isto hoje está mau porque não há fogos… Muito breves, teremos que 
clarificar tudo isto, quem faz o quê e como e esta coisa de apoiar na rua 
não tem dignidade nenhuma. Isto que aqui inaugurámos hoje sim, é uma 
instituição com dignidade, com qualidade, com apoio. Neste sentido, po-
demos equacionar e dirigir os nossos projectos. Evidentemente, há aqui 
uma área muito importante de cidadania, uma área de voluntariado, que 
corresponde a um dever social. Sei que na sociedade actual as pessoas 
são empurradas para ficarem em casa, sentadas em frente à televisão 
e, portanto, incentivar a cidadania para actos de solidariedade é também 
um dever nosso e um estímulo que todos nós, seja o Estado ou o poder 
local, devemos incentivar. Mas há que combinar muito bem entre todos 
o que temos que fazer. Senão andamos todos nos mesmos circuitos, a 
fazer as mesmas coisas, dispersamos recursos, julgando que andamos 
a fazer muito boas coisas. Dou pois os parabéns por esta inauguração, 
que é um prenúncio para outros projectos que venhamos ter em comum 
ou para os que já estão em marcha. No caso da Santa Casa da Miseri-
córdia, é o parceiro natural da Câmara Municipal de Lisboa em tudo o 
que é dificuldade que temos e que são muitas. De modo que acentuo o 
esforço da Santa Casa neste magnífico trabalho.

O que representa para o IDT e para a população alvo a reinaugura-

ção ou reabertura deste espaço?

João Goulão (JG) – É de facto a reabertura, com obras muito signi-
ficativas e que restituem a este espaço, um equipamento de extrema 
importância na cidade de Lisboa, a dignidade que o uso dos tempos 
lhe veio a retirar. Este equipamento abriu por alturas da intervenção de 
emergência no Casal Ventoso, há uma década atrás, e foi de extrema 
utilidade para podermos restituir a franjas muito significativas da popula-
ção toxicodependente, mais desorganizadas, a sua dignidade e funciona 
muito como um “porta-aviões” de onde é possível partir para vários des-
tinos. Felizmente, de uma forma geral, esses destinos foram o ingresso 
em programas de tratamento e permitiu, em ondas sucessivas, ir tirando 
pessoas da rua em virtude da sua situação de maior desorganização. A 
reabertura, após estas obras efectuadas pelo proprietário do espaço, a 
Santa Casa da Misericórdia, é de facto um momento importante e que 
marca também a diferença e uma nova forma de funcionar. Estas coisas 
vão evoluindo e, hoje em dia, a atribuição da gestão deste espaço foi 
feita mediante um procedimento concursal, o que introduz uma nova cla-
reza em todo este processo…

E também vem afastar alguns fantasmas levantados no passado…

JG – Exactamente. Vem acabar com algumas acusações que, não tendo 
do nosso ponto de vista fundamento porque são situações que corres-
pondem a um determinado momento histórico, constituíam afinal de con-
tas – e assumimo-lo – uma vulnerabilidade. Neste momento, as coisas 
são mais claras, há uma nova instituição a gerir os destinos deste espa-
ço, a quem desejamos o maior sucesso e a maior capacidade de articu-
lação com as outras estruturas existentes no terreno. Este é um serviço 
que, por si só, não nos leva a lado nenhum. É pois preciso termos uma 
articulação o mais perfeita possível, quer com as estruturas do próprio 
IDT, quer com as outras entidades do sector social e privado que actuam 
na cidade. Esta visita, para mim, também tem um significado especial 
porque cheguei a trabalhar aqui contratado pela Associação Ares do Pi-
nhal no período em que cessei responsabilidades no SPTT e em que 
ainda não tinha responsabilidades no IDT e senti bem a importância que 
esta estrutura tem e o tipo de população que serve, uma população muito 
desorganizada e que vimos aqui crescer e renascer para a vida.

Esta estrutura acaba por ser fundamentalmente orientada para a 

redução de riscos…

JG – É sobretudo uma estrutura que permite restituir os níveis mais bá-
sicos de dignidade humana a pessoas que estão, em muitas situações, 
desprovidas dela. Pedindo desculpa pela crueza da expressão, posso 
dizer que são pessoas literalmente “apanhadas do lixo”. E aqui, traba-
lhando com elas, é possível ajudá-las a reconquistar a sua condição de 
seres humanos e mesmo de cidadãos.

João Goulão

Manuel Brito, Vereador 

da Câmara Municipal 

de Lisboa
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Tratamento integrado 

de toxicodependentes 

com fármacos opióides
* Dr. Domingos Duran

Vários estudos de avaliação foram conduzidos nas Taipas sob a respon-

sabilidade do Dr. Luís Patrício desde 1995, incidindo sobre diferentes 

modalidades terapêuticas aplicáveis à toxicodependência, nomeada-

mente no âmbito dos programas terapêuticos Integrados com fármacos 

de substituição opioide envolvendo a Buprenorfina em Alta Dose e a 

Metadona. Os estudos realizados são ou de follow – up, ou naturalísticos 

controlados, formatos que se adaptam às nossas necessidades clínicas, 

permitindo integrar e avaliar os efeitos da nossa intervenção terapêutica, 

ponderados ou não ponderados à partida.

Neste trabalho, efectuou-se uma análise integrada dos resultados destes 

estudos: 3 estudos de follow-up, 2 estudos comparativos, e  dois estu-

dos avaliativos, envolvendo os dados de mais de 400 utentes envolvidos 

nestas modalidades terapêuticas, e enquadrados no modelo integrado 

de tratamento em vigor na instituição. Para esta análise, foram ponde-

rados em primeiro lugar os efeitos e as consequências dos programas 

nos parâmetros sujeitos a avaliação, para cada um dos estudos consi-

derados, obtendo-se assim as medidas de outcome ou de performance 

,constituídas pelas variáveis que apresentaram diferenças significativas 

nos estudos em apreço. Do agrupamento das medidas de outcome ou 

de performance assim definidas, construíram-se variáveis de outcome, 

as quais se relacionarão mais directamente com os objectivos destes 

programas terapêuticos, em diferentes domínios: eficácia, saúde física e 

mental, comportamentos de risco, e sócio-demográfica. Da avaliação do 

significado, impacto, consistência, sentido e desejabilidade do comporta-

mento das diferentes variáveis de outcome apuradas, foram delineadas 

conclusões que permitem avaliar de que maneira os outcomes primários 

encontrados se aproximam dos objectivos terapêuticos propostos para 

os programas de tratamento integrado de heroinidependentes envolven-

do fármaco de substituição opioide. 

Fruto desta análise, e dos procedimentos de integração sequencial apli-

cados, as conclusões deste trabalho indiciam que estes programas pos-

sam contribuir de forma crítica para a obtenção dos seguintes resulta-

dos, nos doentes que deles beneficiam:

1º A nível da eficácia no controlo rápido e eficaz do sintoma principal 

– o consumo de heroína, e complementarmente de cocaína, para a 

grande maioria dos doentes.

2ºA nível da eficácia geral do programa integrado, aumentando de 

forma precoce a compliance com as consultas com o terapeuta, eixo 

central que neste tipo de intervenções serve de referência para a 

atenção a todos os problemas conexos e relevantes para a evolução 

do sintoma principal, nos domínios físico, psíquico e social.  

3º A nível dos comportamentos de risco associados à transmissão 

do HIV e dos vírus da hepatite. A acção destes programas é precoce 

na redução dos riscos associados à partilha de material de consumo 

endovenoso, e de forma mais tardia, estes tratamentos parecem in-

fluenciar o abandono de práticas sexuais de risco.

4º A nível da saúde física dos doentes, pela promoção do conheci-

mento completo, e da integração a nível psicológico consciente, da 

real situação a nível das serologias do HIV e das hepatites virais

5º A nível sócio-demográfico, e testemunho da concretização de 

evoluções a nível psico – social, na diminuição das situações de de-

semprego, e fomento da procura activa de iniciativas que visem a 

organização na área laboral e/ou formativa.

 

Os doentes em programa de tratamento integrado envolvendo substitui-

ção opioide com Buprenorfina Alta Dose revelam todos os indicadores 

de eficácia mencionados acima; além desses, e de forma específica, 

revelam ainda resultados positivos:

1º Uma maior possibilidade de intervenção rápida e significativa na 

adequação e diferenciação da intervenção psiquiátrica nos quadros 

co – mórbidos.

2º Para uma parte significativa dos doentes, ocorre uma sequência 

temporal e integrada de ganhos consistentes na área psico-social, 

que vão para lá do efeito geral registado para ambos os programas 

em termos da organização da área laboral, estendendo-se posterior-

mente à procura de situações habitacionais mais autónomas, a uma 

maior diferenciação profissional.. 

A análise dos estudos que avaliam os programas terapêuticos integrados 

tornou igualmente evidentes efeitos desta intervenções que não eram 

esperadas, ou evidentes à partida:.  

- A nível sócio-demográfico, e especificamente em parte dos doen-

tes em programa com Buprenorfina Alta Dose, ocorreram situações 

de ruptura com a família de origem, que não se traduziram por um 

ganho imediato de autonomia pessoal. 

- A avaliação da estabilidade psicológica dos doentes durante o trata-

mento integrado com buprenorfina alta dose traduz-se por um trajec-

to de sentido diverso, em momentos diversos. Em alguns momentos, 

a evolução em tratameento coincide com um agravamento pontual 

da sua instabilidade psicológica. Este dado, da ordem psicológica 

interna, parece concretizar-se a nível externo, ao constatar-se que 

os períodos de maior instabilidade interna correspondem momentos 

em que é mais difícil progredir, em termos de ganhos terapêuticos, 

preventivos ou psico-sociais visíveis. Por outro lado, saliente-se a re-

levância desta informação para a planificação do tratamento, nome-

adamente na previsão dos momentos em que será necessário estar 

atento à necessidade de introdução de outros recursos terapêuticos 

previstos no modelo integrado que perfilhamos, ou à necessidade 

de aumentar a frequência das consultas,  e ainda na programação 

das altas: estes dados apontam para uma estabilização psicológi-

ca no programa a ocorrer num espaço de tempo alargado, e não 

apoiam por conseguinte altas precoces ou precipitadas, baseadas 

unicamente no critério de eficácia na redução da expressão do sin-

toma principal.  
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Fiabilidade dos auto- 

relatos sobre consumos 

em utentes da UD Taipas
*Miguel Vasconcelos

Considerando que a fiabilidade dos dados fornecidos por utentes com 

o diagnóstico de Dependência de Substâncias é frequentemente ques-

tionado, os autores colocam a hipótese de que a obrigatoriedade/não 

obrigatoriedade de realização de testes para detecção de metabolitos 

de substâncias condiciona a fiabilidaee do auto-relato sobre os consu-

mos das mesmas.

Foi elaborado estudo comparativo da fiabilidade do auto-relato em con-

trasate com resultados de de testes parar detecção de metabolitos de 

dez substâncias: Cannabis, cocaína, Heroína, Benzodiazepinas, Bar-

bitúricos, Ecstasy, Anfetaminas, Metanfetaminas, Metadona e Antide-

pressivos Tricíclicos.

Foi aplicado questionário de dados sócio-demográficos, Mini Mental 

State Examination e Brief Symptom Inventory e testes para detecção 

urinária das dez substâncias referidas a dois grupos de utentes: pro-

venientesda consulta e sem obrigatoriedade de realização de testes e 

utentes do Program de Metadona, com obrigatoriedade de realização 

de testes, num total de 70 utentes.

Foi encontrada concordância absoluta de 60% entre o auto-relato e os 

resultados dos testes para as dez substâncias. Considerando apenas 

os dados relativos à heroína e cocaína, a concordância encontrada foi 

de 92%. Verificou-se ainda que a regra de obrigatoriedade de realiza-

ção de testes não influenciou a fiabilidade dos auto-relatos.

Se bem que sujeita a confirmação por outros estudos, os autores 

concluem que estes dados podem levar a pôr em causa o valor da 

obrigatoriedade de realização de testes para a detecção de meta-

bolitos de substâncias de abuso, podendo ser considerada a sua 

substituição pela realização de testes por selecção aleatória e /ou 

por indicação. 

Maus tratos infantis 

e percursos na 

toxicodependência
* Sandra Pires

Na presente investigação a autora pretende comparar a prevalência e 

tipologia de maus tratos infantis em homens e mulheres toxicodepen-

dentes e analisar a relação entre os maus tratos sofridos na infância 

e os padrões de consumo de substâncias psicoactivas, a serologia do 

HIV e os comportamentos de risco experimentados ao longo da vida. 

Para o efeito, com base numa amostra de 161 sujeitos toxicómanos 

(61 homens e 60 mulheres) acompanhados em ambulatório no Centro 

das Taipas e seleccionados aleatoriamente, o estudo apresenta como 

principais conclusões:

• Evidencia uma prevalência elevada de abusos físicos, sexuais e psi-

cológicos na infância e adolescência dos indivíduos adictos.

• Discrimina diferenças entre géneros, sugerindo uma maior incidên-

cia de abusos emocionais e sexuais nas mulheres consumidoras e de 

abusos físicos nos homens consumidores.

• Estabelece uma relação entre a ocorrência de abusos físicos e se-

xuais vividos e/ou assistidos na infância e adolescência e a precoci-

dade de consumos de substâncias psicoactivas e com a severidade 

de consumos injectados.

• Indica uma maior prevalência de HIV+ e de tentativas de suicídio 

nas mulheres.

• Evidência uma relação entre a ocorrência de abuso antes dos 13 

anos e a ocorrência de abuso depois dessa idade: 

As mulheres abusadas sexualmente antes dos 13 anos tem uma maior 

predisposição para viverem situações de abusos sexual após os 13 

anos.

Os homens que assistem a situações de abusos físicos severos antes 

dos 13 anos tem maior predisposição para presenciarem situações de 

grande violência física após os 13 anos.

• As formas mais severas de abusos vividos na infância relacionam-

se com comportamentos de risco graves ao longo da vida: Os abusos 

sexuais com a presença de relações sexuais desprotegidas e com 

experiências de overdoses e os abusos físicos com as tentativas de 

suicídio.

• Os perpretadores mais correntemente identificados são os pais.

Estes dados apresentam importantes implicações preventivas junto 

de crianças vítimas de abuso e, terapêuticas, no sentido de melhor 

adaptar as intervenções terapêuticas às necessidades específicas 

dos indivíduos toxicómanos abusados.
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Recensão crítica do artigo 
SILVA, Luciana; MACÀRIO, Lizete - Factores psicossociais rela-
cionados ao início da terapia antiretroviral em pacientes com HIV e 
Aids - Medicale update. Nº 47, (Agosto, 2007), p. 24 – 27.

Resumo
Este artigo tem a finalidade de relembrar aspectos constantes e em 
franca expansão sobre o VIH / SIDA de modo a sensibilizar para a 
necessidade de mudar atitudes.
A gravidade desta problemática, visível no processo de doença e a 
sua implicação na pessoa ao nível físico – psíquico – social, deter-
mina responsabilidades nos enfermeiros de saúde mental e gover-
no, no reconhecimento de períodos de vulnerabilidade, controlo do 
risco de contágio, inclusão social, desenvolvimento de estratégias 
para uma vida prolongada e de qualidade. Conjuntamente a pessoa 
doente tem o dever de permitir que a apoiem e aderir ao cumpri-
mento dos tratamentos.

Recensão crítica
O Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) e em sequência o Sín-
drome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), no século XXI, são 
ainda, ao nível mundial, um binómio duma temática assustadora 
que determina estratégias urgentes para o seu controle, não só na 
redução do risco de contágio, como no prolongamento da vida com 
qualidade dos portadores da mesma, diminuindo a virulência do 
agente patogénico. No domínio da saúde mental, cabe aos enfer-
meiros a responsabilidade de actuarem activamente com a pessoa 
seropositiva na gestão das suas emoções, relacionadas com a per-
da de saúde, o luto desta em associação com o seu novo estado - o 
ser doente, de forma a fortalecer as suas estratégias adaptativas, 
ajudando-o a mudar os seus comportamentos, para alcançar uma 
melhor qualidade de vida. 
Perante tal realidade seleccionei o artigo “Factores psicossociais 
relacionados ao início da terapia anti-retroviral em pacientes com 
HIV e Aids”, escrito por duas psicólogas brasileiras, sobre o seu 
país.
A sua abordagem assenta essencialmente no aspecto psicológico 
e social, de uma doença actualmente classificada como crónica, 
mas com uma estrutura sociocultural que a associa a uma imagem 
passada, centrada na sexualidade, na morte e na descriminação. 
As autoras apontam aspectos relevantes, nomeadamente a con-
frontação da pessoa quando lhe é anunciada a sua doença. Este 
inicia um processo de adaptação à sua nova condição. Esta de-
pende das particularidades da patologia - os sintomas, o estádio e 
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as complicações especialmente no Sistema Nervoso Central, das 
características psicológicas - principalmente as da personalidade 
e da envolvência social e cultural - a descriminação devida ao es-
tigma. Por fim o utente responde através de uma amálgama de 
sentimentos, correspondentes ao processo de luto pela perda e 
limitação da sua vida. Este estado enfatiza-se quando está na pre-
sença de um internamento hospitalar.
Do mesmo modo, tudo se repete perante a necessidade de iniciar 
a terapêutica, confirmado por o estudo referido pelas autoras. Este 
embate é fundamentado pela ausência de sintomas, pelo agrava-
mento do seu estado e pelo reforço da confirmação de estar real-
mente doente. Representa a sensação de fracasso, a lembrança 
de ser mortal e a imagem estereotipada cadavérica do seroposi-
tivo. Este processo pode ocorrer no inicio da doença ou quando 
já experienciou e abandonou o tratamento, tendo posteriormente 
que reinicia-lo, ou, segundo Santos (2008), quando é alterado o 
esquema terapêutico. 
No percurso da doença a deterioração vai-se evidenciando des-
tacando-se alterações do comportamento resultantes das trans-
formações físicas que os limitam, da exclusão social e exposição 
do seu passado, com associação a possíveis comportamentos de 
risco, a profissionais da saúde, família e colegas de trabalho.   
A pessoa tenta apesar de tudo adaptar-se e estabelecer novos ob-
jectivos de vida, mas esta nova identidade depende da estrutura 
prévia da personalidade, nível de apoio da família, interpretação da 
patologia pelo seu meio social, apresentação da doença e o efeito 
do tratamento. 
As autoras expandem esta problemática do individual ao colectivo, 
pelas implicações sociais, culturais, políticas e económicas, limi-
tadoras do seu controlo. Deste modo concordo com as mesmas, 
quando consideram que o governo deverá criar estratégias para 
as pessoas seropositivas não se limitando só ao acesso aos me-
dicamentos, mas preconizando uma assistência dirigida ao utente 
como um todo, especialmente relacionado com a não adesão ou 
adesão incompleta da terapêutica, sendo que esta última pode le-
var à resistência do vírus e ambas são apresentadas por estudos, 
como responsáveis na ineficácia dos tratamentos e facilitadoras na 
invasão das infecções oportunistas. 
Nesta implicação do Estado, Mansinho (2004), referiu que a pes-
soa não é o único responsável pelo cumprimento de terapêutica. 
Conjugadamente estabelece uma relação mútua interessante, na 
forma de ciclo vicioso: por um lado para se ser saudável é neces-
sário dinheiro para ter alimentos, casa com condições de higiene 
e acesso à assistência à saúde, por outro para se ganhar dinheiro 
é preciso ter saúde. Paralelamente temos a sobrecarga que esta 
doença acarreta à família e que a pode limitar no seu apoio. 
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Também a exclusão social referida pelas autoras, deve ser salien-
tada devido à sua importância. Esta situação é de grande sofri-
mento, tanto para a pessoa, como para quem o ajuda. Mas em sua 
oposição sobrevém o direito à “sidadania” referido por Reis e André 
(2004) como o direito à inclusão social, especialmente na habita-
ção, na assistência à saúde, na educação e no emprego, conforme 
o reconhecido pelos direitos e valores fundamentais de qualquer 
ser humano, tendo em consideração as diferenças. Rocha (2000) 
acrescenta que a descriminação antecipa a morte, porque a pes-
soa deixou de ter com quem falar, rir, conviver, ou seja, o indivíduo 
foi simplesmente abandonado / excluído. 
A mudança de atitude é prioritária e obriga à desmistificação das 
crenças sobre a doença e de tudo o que a envolve, dirigida não so-
mente ao utente / família, mas também a toda uma sociedade, pre-
conizando o controlo da doença e aceitação dos seus portadores. 
Este papel está atribuído especialmente aos enfermeiros, segundo 
Marinho, Mendes e Fonseca (2005).  
Mas as autoras sugerem aos profissionais de saúde que pesquisem 
sobre como e porquê se adere ou não a um tratamento. Contudo 
enunciam algumas das causas responsáveis por essas questões, 
como o tratamento prolongado, os esquemas de tomas de medica-
mentos que interferem com a sua vida diária, os efeitos adversos, 
também enunciados por Santos (2008) e a negação da doença. 
Anteriormente Mansinho numa perspectiva abrangente, sintetizou 
as causas em: sociais, económicas, sistema e equipa de saúde, 
doença, tratamento e utente. Também, mas de forma mais parti-
cular  a Direcção Geral da Saúde (2001) considerou como factor 
preditivo da motivação a comunicação  entre os profissionais e a 
pessoa doente. Então as autoras recomendam a criação de estra-
tégias, como o treino de profissionais visando a aquisição de co-
nhecimentos para melhorar os cuidados,  especialmente uma visão 
alargada no âmbito social, emocional e constituição de grupos de 
apoio com pessoas seropositivas, que segundo Fernandes et al 
(2008) quebram o isolamento, melhoram a interajuda entre o grupo,  
desenvolvem mecanismos de coping e facilitam a adesão aos tra-
tamentos.  As autoras acrescentam a importância da relação com 
a pessoa doente, onde se reúne a confiança e a empatia, base de 
um compromisso entre os intervenientes.  
André (2005) chama a atenção para a importância da participação 
da pessoa doente, deixando este de ser  um simples receptor de 
informação em  que lhe é atribuída total responsabilidade, passan-
do esta a ser partilhada  nas tomadas de decisão e consequências 
em relação ao tratamento. 
Para as autoras a equipa de profissionais deve actuar conjunta-
mente desde o inicio, saber lidar com dificuldades variadas, aten-
der à diversidade de cada caso, repetir os seus ensinos de forma 

regular e persistente. 
Mas para uma melhor compreensão do seu papel os profissionais 
devem ter presente a  definição de adesão ao tratamento que para 
a Organização Mundial de Saúde  enunciada por Mansinho,  é a 
capacidade ou o grau de entendimento pelo qual a pessoa está 
de acordo com o que lhe é recomendado. Como tal, devem desde 
o inicio incidir na psidoeducação que para Jara (2008) é educar 
particularmente no psicológico, psicopatológico e comportamental,  
atendendo à sua identidade e objectivos de vida, estádio da doen-
ça que de forma pertinente foram referidos pelas autoras. Redman 
(2003) foca-se nas intervenções para o aumento da adesão, nome-
adamente as educacionais para capacitar as pessoas doentes a 
implementar e manter o regime e comportamentais para aumentar 
a aderência. Jara considera importante que o ensino seja realizado 
por um profissional de saúde que desempenhe o papel de professor 
na clareza e rigor do que ensina;  de terapeuta perito na sua aber-
tura, no conhecimento do outro, na disponibilidade, na aceitação e 
na controvérsia com empatia;  de  especialista sobre a doença, as 
terapêuticas, efeitos secundários e interacções;  de advogado na 
defesa do melhor para a pessoa;  de colaborador na equipa que 
cuida; e de cientista perante a temática de forma a melhorar a sua 
qualidade de vida. Ainda segundo este autor o conhecimento da 
sua doença e de tudo o que a envolve, o reconhecimento do agra-
vamento e acção sobre as mesmas, bem como o saber controlar 
momentos de angústia pelo utente / família, ou redes de apoio, 
pertencem à fase inicial da psicoeducação.
Perante a relevância deste assunto é com agrado que saliento a 
existência de um Gabinete de Adesão à Terapêutica Anti-retroviri-
ca (2007), formado por uma equipa multidisciplinar, incluindo en-
fermagem que visa garantir a motivação e uma adesão mantida por 
muitos anos. Sinto que cada vez mais se caminha para um possível 
ajustamento nesta área, no entanto ainda há muito a fazer, visível 
na estatística que Portugal apresenta em relação à Europa, como 
sendo a primeira incidência na apresentação da doença sintomá-
tica (SIDA) e a segunda mais elevada como portador do vírus da 
imunodeficiência humana na fase da primo-infecção (VIH), pois 
muitos indivíduos desconhecem que o possuem, referida pelo Alto 
Comissariado da Saúde (2007).
O assunto apresentado foi pertinente na sua particularidade, de se-
gundo diagnóstico, para o inicio da terapêutica anti-retroviral. Fez-
se valer pelo enquadramento de vários autores e evidência científi-
ca. Cingiram-se essencialmente à pessoa doente e especialmente 
ao governo e ao profissional da saúde. Pareceu-me oportuno a 
sugestão dos profissionais atenderem à pessoa como um todo. A 
apresentação foi clara e sintética, mas pareceu-me ser necessário 
aprofundar alguns aspectos.
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Coimbra dá o exemplo: 

Intervenção articulada 

num meio académico 

por excelência
O mote é o trabalho realizado numa das mais 

representativas cidades universitárias euro-

peias junto dos jovens em situação potencial 

de risco. A intervenção em meio académico 

para reduzir riscos associados ao consumo 

de álcool é um eixo que, em Portugal, dá os 

primeiros passos, seguindo modelos diver-

sos mas unidos por um denominador comum: 

a evidência científica e a validação através 

da avaliação. Por isso mesmo, um dos mé-

todos utilizados é a educação pelos pares, 

um exemplo seguido em Coimbra, em que a 

Escola Superior de Enfermagem (ESE) assu-

me pioneirismo, em articulação com o IDT, 

a ARS do Centro e o Governo Civil. Depen-

dências juntou os representantes destas ins-

tituições – Irma Brito e Maria da Conceição 

Bento, da ESE, Henrique Fernandes, Gover-

nador Civil de Coimbra e João Pedro Pimen-

tel, Presidente da ARS do Centro e procurou 

saber o que se faz em meio académico…

O que poderá a nossa sociedade fazer face a um fenómeno que 

é visível, que conhecemos… mas em relação ao qual raramente 

intervimos?

Irma Brito – Existem respostas concretas que temos dado… E a 
educação pelos pares surge como uma resposta que vem da pró-
pria população em risco. A nossa aposta consiste em potenciar que 
sejam eles próprios a assumirem esse processo, a partir das ne-
cessidades evidenciadas pela população em risco e daquilo que os 
jovens identificam como problemas ou factores para intervir. O Pro-
jecto Antes Que Te Queimes surge como uma forma de os estudan-
tes consciencializarem os seus pares para a redução dos consumos. 
Não se trata de uma mensagem do tipo não bebas mas que fomente 
a redução dos consumos. Por outro lado, trata-se de um serviço de 
voluntariado, em que eles próprios prestam ajuda aos seus colegas, 
o que poderá incluir a prestação de primeiros socorros a quem se 
sentir mal. E entendo que este modo de trabalho significa começar a 
enfrentar o problema desde a base. A própria concepção do projecto 
foi feita pelos jovens…

Maria da Conceição Bento - …Claro que este projecto se insere 
numa lógica de formação global dos nossos estudantes. Acredita-
mos que a melhor forma de intervirmos nestas áreas é a prevenção. 
Nesse sentido, a formação global dos estudantes é a ideia trans-
versal de um conjunto de projectos que a Escola agarrou e que são 
desenvolvidos em função de problemas que são identificados na co-
munidade estudantil. No caso concreto da Escola de Enfermagem 
de Coimbra, o facto de convidarmos os nossos estudantes a serem 
voluntários numa intervenção que é feita através da formação por 
pares, tem a intenção de que eles se auto-formem para ajudar a for-
mar. Portanto, há aqui um processo de desenvolvimento individual e 
global dos nossos estudantes para ajudar a formar e a prevenir, ao 



Coimbra Coimbra

“Antes que te 

Queimes” é um 

projecto de in-

tervenção para 

a promoção da 

diversão sem ris-

co e redução nos 

consumos de ál-

cool e, que utiliza 

a metodologia de 

educação por pa-

res, uma metodo-

logia pedagógica 

na qual se treinam 

jovens estudan-

tes, para que eles 

eduquem, instru-

am e informem 

os seus pares, 

também eles es-

tudantes. Neste 

projecto estão 

envolvidos cerca 

de 70 alunos que 

receberam forma-

ção prévia para 

trabalharem nas 

“noites académi-

cas”

mesmo tempo que sabemos, por exemplo, que os nossos estudantes têm hoje menores consumos do 
que a população estudantil de Coimbra, e estamos convencidos que tal se deve muito a esta aposta na 
formação global do estudante.

Irma Brito - …Sobretudo, têm menos intoxicações alcoólicas…

Parece notório que o 25 de Abril de 1974 marcou uma viragem no discurso e abordagem a estas 

problemáticas, falando-se hoje muito sobre drogas, consumos excessivos, abusos, dependên-

cias… Será um custo da Democracia?

Henrique Fernandes – Creio que a Democracia é, sobretudo, responsabilidade… Por um lado, é a pos-
sibilidade de cada um assumir livremente a sua liberdade e a do outro. Por outro lado, exige o máximo 
de esclarecimento. Aliás, a Democracia, está também muito ligada à escolaridade pública e obrigatória. 
Não é por acaso que a Democracia tem os professores do primeiro ciclo do ensino básico designados 
como instituidores. Eram instituidores de uma nova sociedade, transmitindo conhecimento e informação 
e responsabilização sobre regras de convívio e de funcionamento em sociedade. Desse ponto de vista, 
mais que um “custo”, será uma inerência da Democracia. Embora a lei diga que o desconhecimento da 
mesma não desculpa quem não a cumpra, só conhecendo nos podemos responsabilizar a nós próprios. 
Aqui, trata-se de conhecer o código de conduta social e, nesse ponto de vista, é uma inerência da De-
mocracia. E implica que sejamos capazes de assumir o conhecimento, daí que a expressão educação 
pelos pares seja, para mim, uma questão essencial. Significa fazer com que as populações envolvidas 
expliquem aos outros quais são as fronteiras dos seus comportamentos: fazer a prevenção adequada e 
beber com a gestão do risco. Esta é uma sociedade marcada pelos riscos que resultam do seu próprio 
funcionamento, são situações que resultam da própria dinâmica social. Se o cidadão tiver a consciência 
de que aquilo não é nenhuma fatalidade nem um passo obrigatório para se chegar à idade adulta em re-
lação aos mais novos, com base no conhecimento, pode gerir com tranquilidade e eficácia essa margem 
de manobra que é sua. E aqui, a educação pelos pares pode ser um paradigma de intervenção.

As inevitáveis mudanças de valores mas também de rotinas, sobretudo ao nível da oferta, pode-

rão explicar alguma coisa… Os espaços de diversão são nocturnos e adoptam horários cada vez 

mais tardios, abrindo às 2 horas e fechando às 10…

João Pedro Pimentel – Essa é uma questão importante. Creio que 
programas como este, desenvolvido pela Escola de Enfermagem de 
Coimbra, representam uma resposta que garante alguma eficácia 
relativamente a esse problema que abordou, o da indústria da noi-
te. Hoje, temos contacto com esta indústria, que existe, existirá e 
que, inclusive, se antecipou. As pessoas deitam-se e levantam-se 
da cama no mesmo dia… Agora, tendo em conta que a indústria da 
noite se dirige a um público-alvo bem definido, a infância, a adoles-
cência e o jovem adulto, esta é uma resposta muito importante e que 
demonstra que temos que saber lidar com essa indústria, que não 
irá certamente mudar mas antes reforçar as suas formas de chegar 
ao seu público-alvo.

Maria da Conceição Bento – Eu não tenho a certeza se foram os 
valores que mudaram… Creio que o problema deverá ser perspecti-
vado de outra forma… Mesmo há pouco, quando se falava de Demo-
cracia, creio que aquilo que esta trouxe foi maior visibilidade e mais 



forma e se estarão a traçar caminhos passíveis de serem avaliados, 
mas existem programas nas escolas feitos com pés e cabeça, disso 
pode ter a certeza. A minha ideia é que haverá alguns programas e 
actividades desgarradas, que não permitirão aplicações e desen-
volvimentos razoáveis mas a ideia que tenho é que a educação e a 
promoção para a saúde, como actividade primordial nos centros de 
saúde, é feita. 

Maria da Conceição Bento – Nós não seremos as melhores pesso-
as para falar sobre o que se tem feito na educação a este nível mas 
é clara uma preocupação, mesmo ao nível de quem fixou os currícu-
los, na introdução das questões da saúde, tratadas em articulação 
da escola com a saúde. Foi assim no projecto Crescer Saudável, 
em que todas as escolas do primeiro e segundo ciclo estiveram en-
volvidas, com uma participação activa da saúde, quer dos centros 
de saúde, quer das escolas de saúde e faz-se agora com o plano 
secundário que, obrigatoriamente, tem um conjunto de horas dedi-
cadas à educação para a saúde, que criam espaço no currículo para, 
em articulação com outras instituições, entre as quais as da saúde, 
se pensarem abordagens diferentes em relação às problemáticas de 
saúde. Nunca houve tanta preocupação em criar condições na esco-
la, através dos currículos formais, para introduzir novas abordagens 
aos problemas de saúde actuais. Existe hoje um programa nacional 
de saúde escolar, que é suposto ser aplicado pelos centros de saúde 
nas escolas e uma das áreas é precisamente o consumo de substân-
cias psicoactivas. Agora, se as escolas têm tempo para o fazer ou se 
os centros de saúde têm recursos para colaborarem…

Em que medida representará este movimento migratório de es-

tudantes para Coimbra um problema?

Henrique Fernandes. – Dá-me ideia que a dependência de diver-
sas substâncias, sobretudo do álcool, que é a de mais fácil acesso, 
desapareceu. Na altura do pós-25 de Abril, Coimbra teria cerca de 
6 mil estudantes universitários e hoje, no ensino superior universi-
tário e politécnico, sem contar com os institutos autónomos, são 30 
mil, o que significa que temos uma concentração devida às novas 
dinâmicas sociais. Se na comunidade tradicional, um modelo abs-
tracto que corresponderia à aldeia com 2 ou 3 mil pessoas, em que 
a actividade principal era a agricultura e em que as pessoas viviam 
perto dos seus meios de trabalho, era impensável que se deslocas-
sem 10 quilómetros por dia para irem trabalhar e que regressassem 
ao fim do dia. Essas pequenas comunidades que habitavam perto 
dos locais de trabalho possuíam sistemas de auto-controlo e auto-
censura e a comunidade funcionava. A escolaridade, por outro lado, 
não era como agora nem sequer obrigatória. Não havia inspectores 
do trabalho a impedir que os jovens com menos de 14 anos pudes-
sem trabalhar; Não havia, portanto, uma regulação social com a que 
existe hoje. Quer isto dizer que o espaço de tempo em que o jovem 
se constrói como cidadão, antes de assumir responsabilidades acti-
vas e remuneradas, aumentou significativamente. Há 50 anos atrás, 
era normal um jovem começar a trabalhar aos 12 anos. O têxtil, por 
exemplo, que vivia de mão-de-obra intensiva que está hoje conde-
nada a desaparecer, provém desse tipo de organização. Mas nessa 
organização, o controlo social era mais forte e fazia-se por via da 
família, da comunidade e dos valores que eram colocados no pró-
prio local de trabalho. Mas também na altura se preconizavam as 
sopas de cavalo cansado ou o mata-bicho ao pequeno almoço… Se 
houvesse números com os critérios de hoje, quantos dependentes 
não iríamos nós encontrar? Hoje, temos a ciência e os técnicos a fa-
zerem um trabalho de racionalidade científica e, por isso, tornou-se 
tudo mais visível. Mas também é verdade que as migrações urbanas 
concentraram os consumidores. O Casal Ventoso, por exemplo, é 
uma lenda. Praticamente, já não existe mas constitui um ponto de 
encontro que alimenta peças jornalísticas ou até a sétima arte... Em 
suma, nas dinâmicas sociais que geramos, somos nós que, em gran-
de parte, construímos os riscos: ao deferir a entrada na vida activa, 
ao aumentar o tempo de espera, ao criarmos condições para que os 
rituais iniciáticos impliquem, por exemplo, o consumo desenfreado 
de álcool. Valia a pena contabilizarmos os litros de bebidas alcoóli-
cas que são vendidas nesta cidade aquando das festas estudantis… 
Toda esta envolvência predispõe e cria condições propícias para 
que o jovem, que ainda anda à procura de referências para acabar 
de se construir como cidadão, afinal de contas consuma. Pergunto 
quantas vezes os “doutores” não obrigam os caloiros a beberem à 
imagem da velha aldeia, onde se bebia o copo de aguardente para 
ficar mais rijo… Com 300 anos de diferença, estamos com com-
portamentos semelhantes. O que significa que devemos aumentar a 
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informação e a formação, de preferência a partir dos próprios, para 
que não apareça o sermão…

Mas se é verdade que tradicionalmente se festeja – e bebe – 

com um motivo dito “normal” em determinadas ocasiões da 

vida de um estudante, como a entrada e a saída da vida acadé-

mica, a realidade de hoje diz-nos que esses momentos são cada 

vez mais prolongados, durando semanas em que os consumos 

excessivos estão presentes. Pelo meio, a escola… Estará esta a 

preparar bem os nossos futuros dirigentes?

Henrique Fernandes – Tão bem como a família preparava antes os ci-
dadãos da aldeia. Esta será uma visão optimista: ao dar-lhe as sopas 
de cavalo cansado, o que até ficava bem e tinha toda a cobertura ins-
titucional. E o ponto de encontro social era a taberna local… Também 
nessa altura, se criavam condições propícias à dependência. Não temos 
é números. Se pensarmos no actual pub irlandês encontramos hoje as 
mesmas funções sociais. E hoje até já exclui menos as mulheres que, 
outrora, estavam mais afastadas do mercado de trabalho. Diria que a or-
ganização social e as nossas cidades com uma forte tradição académica 
como Coimbra, pela sua cultura de convívio e de rituais iniciáticos, onde 
o álcool e as drogas desempenham um papel, são factores que contri-
buem para que alguns fiquem “amarrados”. É inquestionável que as po-
líticas públicas podem desempenhar um papel preponderante e que, no 
domínio da educação, deverão surgir mais intervenções articuladas. E 
não existe a articulação desejável entre as diversas entidades porque o 
comportamento também não é visto de forma integrada. O IDT tem uma 
enorme responsabilidade, que tem vindo a assumir, que é a de colocar 
as diversas entidades com responsabilidade nesta matéria a assumirem, 
à sua maneira e no seu domínio, essas responsabilidades. Quanto às 
escolas, se o professor, na sua formação, tiver tido, ele próprio, sensibili-
zação para esta componente, será uma peça fundamental, pois substitui 
em parte a família e a comunidade. Mas somos um País onde a formação 
de professores só há muito pouco tempo começou a ser levada a sério… 
Nós tornávamo-nos professores sendo bons alunos, adquirindo a condi-
ção de ensinador sem experimentar…

Como é sabido, o álcool foi integrado nas competências do 

IDT…

Henrique Fernandes – E bem…

Mas haverá respostas para além da estrutura do IDT? Estarão 

os centros de saúde preparados para aí intervirem?

João Pedro Pimentel – Estamos a construir uma rede de referenciação 
e de articulação exactamente com o IDT, onde os diversos patamares de 
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intervenção estão absolutamente tipificados. Há, assim, uma resposta 
que vai mudando consoante a gravidade da situação. Começa por ser 
uma resposta ao nível dos cuidados de saúde primários, nos centros de 
saúde e, depois, a nível hospitalar e há uma resposta através do IDT. Fa-
lando pela Região Centro, estamos a construir uma rede de referencia-
ção que tipifica a resposta mediante as necessidades das pessoas que 
a ela acorrem e que está a ser feita pelo IDT. Nunca houve aqui um hiato 
porque já havia alguma resposta dada pelos centros de saúde, onde 
chegávamos a fazer desintoxicação alcoólica. Não na medida desejável, 
até porque havia carências de formação de pessoal especializado, mas 
havia já uma forte aposta na luta anti-alcoólica nos cuidados de saúde 
primários.

E, sendo pouco provável que os nossos jovens recorram às tra-

dicionais respostas do IDT quando têm problemas relaciona-

dos com o consumo de drogas de síntese e outras substâncias 

hoje mais em voga, em que medida existirão essas respostas 

nas outras unidades de saúde públicas?

João Pedro Pimentel – É evidente que terá que ser construída essa 
resposta. Mesmo antes desta integração da questão alcoólica no 
IDT, já havia alguma formação e prestação de cuidados ao nível 
da dependência alcoólica. Relativamente à dependência de outras 
substâncias, aí sim, havia um maior encaminhamento para as estru-
turas especializadas, o que não significa que não houvesse algum 
colega da medicina geral e familiar que, através de uma formação di-
ferenciada ou de contactos, não oferecesse algum tipo de cuidados. 
Mas, como é sabido, a responsabilidade aí passa fundamentalmente 
pela estrutura do IDT.



Altruistas
* Mireia Pascual, correspondente em Espanha

Opinião



Farmácia Gândara

Um parceiro

em rede com

a marca da ANF

Quando é que a Farmácia Gândara aderiu ao programa de adminis-

tração de metadona?

José Júlio (JJ) – Aderimos em Junho de 2005, ao que corresponde o 

registo do primeiro doente. Para aderirmos ao programa tivemos que 

frequentar uma formação realizada pela ANF em parceria com o IDT.

Existe alguma estigmatização em torno desta questão. Ainda que 

se trate de uma administração terapêutica, houve uma certa relu-

tância inicial. Sentiram algum tipo de problemas?

JJ – Não. A partir do momento em que frequentámos a formação, em 

que nos explicaram, de uma forma muito clara e detalhada o modo como 

iria ser feita a administração aqui na farmácia, não tive qualquer receio. 

Pelo contrário, penso que é algo gratificante para nós porque estamos a 

ajudar pessoas que são marginalizadas. Desde logo, trata-se da admi-

nistração de um medicamento, o que fazemos é mais uma intervenção 

farmacêutica e, além de um acto farmacêutico, é um acto social muito 

importante.

Como avalia a adesão dos utentes?

JJ – Fantástica! Só tenho que dizer muito bem dos utentes e tenho tido 

experiências fabulosas. Paralelamente, sentimos que as vantagens des-

te tipo de programa são evidentes e inúmeras. Desde logo, permite que 

os utentes andem estabilizados, que não sintam aquele efeito sedativo 

que outros consumos potenciam, não precisam de incorrer em compor-

tamentos desviantes nem criminais para evitarem o síndrome de priva-

ção e até mesmo em termos de segurança, quer para os próprios, quer 

para as populações locais, resultam ganhos visíveis.

Existem alguns cuidados especiais a ter na administração deste 

tipo de substâncias. O que deve saber e praticar um farmacêuti-

co?

JJ – Antes de mais, temos que saber que estamos a manipular uma 

substância psicotrópica e, como tal, temos que ter todo o cuidado na 

preparação do produto, que vem em pó e carece de preparação aqui na 

farmácia; administrar a dose rigorosa, que é prescrita pelo médico, que 

nos envia toda essa prescrição; devemos contribuir para que haja uma 

grande adesão do doente à terapêutica…

Quer dizer que o farmacêutico também tem um papel de relevo na 

adesão à terapêutica por parte do utente?

JJ – Sim. Vamos conversando com o doente, num complemento daquilo 

que ele já recebeu na consulta médica. Explicamos os benefícios, que 

é fundamental que nunca falte e tentamos que haja alguma disciplina e 

que as tomas sejam sempre efectuadas à mesma hora. Durante o fim-

de-semana, quando a farmácia está fechada, um familiar indicado pela 

E.T. leva a dose para casa. Em certos casos, como o de um doente per-

feitamente estabilizado e inserido que aqui temos, é o próprio que a leva 

para casa.

Nas acções de formação que frequentaram foram sensibilizados e 

treinados para identificarem eventuais sinais de outros consumos?

JJ – Sim, temos que ter muita atenção… Estes doentes, por vezes, têm 

recaídas e desviam para outros consumos, nomeadamente álcool, cocaína, 

haxixe… Durante a formação, tivemos essa preparação. Temos que obser-

var bem o doente, conversar com ele, saber se está “normal”…

E existem depois pontes de diálogo com a E.T.?

JJ – Sempre! Semanalmente, temos contactos com a E.T. e fazemos reuni-

ões periódicas, em que também participa o gestor da ANF, onde discutimos, 

entre outras coisas, as necessidades das farmácias e das E.T. Sempre que 

há alguma alteração da dose, ou quando há, por exemplo uma consulta 

e não conseguem avisar o doente, telefonam para cá e nós avisamos o 

doente.

Actualmente, existe uma grande proximidade geográfica entre a Far-

mácia Gândara e a E.T. de Gaia. Que tipo de complemento podem dar 

ao utente, uma vez que o mesmo poderia perfeitamente ir à E.T. tomar 

a metadona?

JJ – Desde logo, em termos de horário. Em termos de proximidade da re-

sidência do doente também existe um maior conforto. Depois, o próprio 

ambiente da farmácia é diferente. Eles próprios confessam que se sentem 

melhor ao virem cá tomar, de uma forma discreta, com um local próprio para 

o efeito e que ninguém se apercebe do que estão a fazer.

A toma é sempre presencial?

JJ – Sempre, o que é essencial. Excepto aos fins-de-semana em que esta-

mos fechados em que, como disse, é o tutor que leva a dose.

Tudo isto releva também um papel social que as farmácias desem-

penham e que é quase secular e que representa a prestação de um 

serviço que tem muito de missão para a população onde estão inse-

ridas…

JJ – Sim, nós já temos alguma experiência em serviços, alguns dos quais 

também na área da toxicodependência. Temos a experiência da troca de 

seringas… Temos outro tipo de serviços, como as medições analíticas da 

glicemia, do colesterol, a pressão arterial, os testes de gravidez… São servi-

ços que prestamos de forma personalizada, quase individualizada.
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A Toxicodependência 

numa Perspectiva

Psiquiátrica

A cidade do Porto recebeu o V Congresso da Socie-

dade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental. Entre 

os temas tratados destacamos a Toxicodependência 

numa perspectiva psiquiátrica, Dr. João Relvas abor-

dou o tratamento racional dos dependentes de opiáce-

os, enquanto que a experiência actual com Suboxone 

no tratamento de manutenção de opióidependentes 

esteve a cargo do Dr. Luis Patrício, e o problema da 

comorbilidade a propósito da experiência de unidade 

de Luis da C.S.B. Jesus de Braga, foi apresentado pela 

Dra. Catarina Iglésias e Dr. A. Pacheco Palha. Foram 

temas com uma animada participação e sobre os quais 

dependências quis ouvir o Dr. A.Pacheco Palha sobre o 

referido estudo.

Relativamente à investigação no campo da Comorbilidade, no-

tícias desenquadradas dizem que a toxicodependência é uma 

doença mental. É mesmo assim ou existe outra explicação?

A.Pacheco Palha (PP) - Não. A toxicodependência é um comporta-

mento anormal de dependência química. Se assim é, é algo que a 

psiquiatria coloca dentro das patologias. No “código” da psiquiatria 

há um item relacionado com as dependências químicas da qual  a 

toxicodependência faz parte. E, nesse sentido é uma doença que 

é tratada psiquiatricamente, porque gera alterações do comporta-

mento. 

Na unidade, Casa de Saúde do Bom Jesus das Irmãs Hospitaleiras 

do Sagrado Coração de Jesus temos um acordo com o IDT para 

a desintoxicação de dependentes. O que aparece mais são os de-

pendentes de heroína, mas também alguns com  cocaína, e outras 

situações por vezes de mistura com o alcoolismo. Então, começa-

mos a pensar que era interessante fazer um contrato para fazermos 

uma coisa mais aprofundada, isto é, ver as patologias psiquiátricas 

que estão associadas, porque as patologias físicas já as tínhamos 

diagnosticado, a Hepatite, o HIV positivo e outras patologias físi-

cas que nós aceitamos. Estes exijem mais trabalho, obrigam a uma 

equipa de enfermagem permanente e especializada, e também à 

presença dalguns médicos em permanência nessa unidade. Assim, 

o contrato que foi feito com o IDT destina-se a receber os casos de 

Comorbilidade Psiquiátrica. Desta feita, vamos pegar nos primeiros 

cinco anos e analisar as suas faculdades, nesses cinco anos tínha-

mos cerca de 170 doentes com Comorbilidade, aliás, é interessante 

verificar que as patologia associadas são as depressões e também 

a esquizofrenia que chega a cerca de 30 por cento. Esta situação 

é mais complicada, porque a toxicodependência e a esquizofrenia 

obrigam a um tratamento muito mais especializado, pois é preciso 

tratar as duas patologias bem. E, com a depressão passa-se o mes-

mo, porque podem haver situações que ponham em risco a vida.

Nós gostaríamos, mas ainda não temos liberdade para isso, pois o 

acordo não abrange, de fazer o seguimento destes casos. Grande 

parte deles são do Norte, mas temos alguns casos de Lisboa, Leiria, 

entre outros.

A segunda etapa do trabalho vai consistir em perceber o que é que 

sucedeu a este grupo? E o que é primário ou secundário? Foi a 

doença que levou à toxicodependência ou a toxicodependência que 

levou à doença? É que muitas vezes, e nós sabemos disso, por es-

tudos cada vez mais frequentes, o uso da cannabis e o uso de anfe-

tamínicos em pessoas que estejam predispostas pode desencadear 

uma doença esquizofrénica, pode desencadear um delírio, pode de-
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sencadear alucinações e depois a pessoa se tiver a tendência, aca-

ba por ficar com uma doença esquizofrénica ou esquizofrenia forte. 

Independentemente da causa ou efeito, a toxicodependência é 

causa da doença psiquiátrica?

(PP) - Nestes casos pode não ser. Imaginemos que uma pessoa 

começa a tomar heroína tem um início de alucinação, tem uma an-

gústia que não sabe explicar e que o seda? Vai sedá-la porque a 

heroína, numa dose não controlada é sedativa. Começa a tomar e 

acaba por ficar depende por causa disso. Ou pode ser ao contrário. 

Este estudo coloca outra questão – a duração, os consumos 

duram 16 anos…

(PP) - Não, não é assim…Do grupo estudado, analisou-se há quanto 

tempo estavam a consumir e a média desse grupo era de 16 anos de 

consumo. Isto não passa duma radiografia a este grupo de estudo. 

Agora há que aprofundar cada uma das situações.

Há associação do álcool nestes casos?

(PP) - Digamos que o álcool é uma das Comorbilidades mais impor-

tantes e por si mesmo pode gerar outros problemas. Daí que haja 

uma área muito interessante que é a chamada patologia dual, que 

começa a ser muito falada e merecedora de estudos. 

Segundo o estudo apresentado, os consumos começavam aos 

20 anos de idade, como comenta? 

(PP) - Aquele grupo para ter os tais 16 anos começavam cedo, aqui 

falamos de um consumo regular, não de experiência. É um consumo 

que começou a ter uma relação directa com as drogas a partir dos 

20 anos.

Ou seja, este estudo tem a ver com uma continuidade de consu-

mos e não de experimentação.

(PP) - É apenas o consumo, que dura em média pelo menos 16 anos. 

O que é muito.

Isso não põe em causa os estudos que dizem que se começa a 

experimentar mais cedo?

(PP) - Experimenta-se mais cedo. O que é que pode acontecer? Por-

que é que estes indivíduos que tinham patologia mental começaram 

regularmente aos 20 e não aos 18 ou aos 17? Neste momento é uma 

pergunta sem resposta. Mas que pode alertar para um próximo es-

tudo. Dentro de seis meses tudo isto vai ser escalpelizado para ten-

tarmos obter dados mais interessantes, ou seja, há que fazer uma 

especulação diante destes dados e vamos portanto investigar.

Com a sua experiência, relativamente em Braga às Irmãs Hospi-

taleiras, o álcool é de facto a toxicodependência dos portugue-

ses, o que se está a fazer?

(PP) - O álcool é sem dúvida um produto mais fácil de consumir que 

tem a particularidade de socialmente ser bem aceite e de nos acom-

panhar em muitas das nossas actividades recreativas, numa festa, 

num aniversário. Mas é possível ter uma relação saudável com ele. 

Contudo, há um limite e está definido pela OMS, o limite a partir do 

qual passa a ser uso excessivo, depois abuso e depois dependên-

cia. 

Uma pergunta politicamente incorrecta, nós somos dependen-

tes de coisas que nos dão prazer. Como psiquiatra, como pro-

fessor e como investigador, não tem remorsos de nos estar a 

tirar o prazer? 

(PP) - O nosso cérebro é feito para termos dependências. Não tenho 

qualquer remorso, porque há outros prazeres. O problema é que os 

prazeres mais difíceis, não são aqueles a que se dá resposta ime-

diata, o problema do toxicodependente é ser incapaz de adiar praze-

res. O que nós temos que fomentar no processo educativo é que as 

pessoas tenham prazeres adiados, prazeres que lhes dêem conforto 

noutras áreas, que não apenas uma área física, também uma área 

profissional, espiritual, intelectual, de investigação é aí que reside a 

grande questão, porque nós somos dependentes disso.

Mas não se sente frustado de estar apenas a desabituar e não 

poder encaminhar ou fazer um seguimento posterior?

(PP) - Isso é outra questão. O nosso projecto é um projecto glo-

bal, de recepção, tratamento, encaminhamento, mas infelizmente no 

que diz respeito à saúde mental em Portugal, há um totalitarismo 

de Estado absoluto, pois encontram-se centros de saúde, que são 

unidades primárias de saúde, que ou são privatizadas ou entregues 

a grupos. Porque é que as Irmãs Hospitaleiras com experiência de 

mais de cem anos não podem? Quando isto já foi proposto deze-

nas de vezes… Dêem-nos uma área, que vamos nós trabalhar a 

saúde mental desta população. Mas não. Propusemos um programa 

de apoio à toxicodependência e a resposta também foi igualmente 

negativa.
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“É um crime 
desvalorizar 
a depressão”

Informalmente, o Dr. Medeiros Paiva revelava-nos preocupação face a 
uma pretensa carência de médicos para tratar as patologias mentais de 
que padecem os toxicodependentes. Pergunto-lhe se o problema não 
deverá ser colocado ao nível do diagnóstico, aquando da adesão de um 
utilizador de drogas a uma estrutura de tratamento, uma vez que nem 
sempre se entrará por aí, pelas eventuais patologias mentais associa-
das à dependência…
Medeiros Paiva (MP) – Sim e não… Eu acredito que quando os toxicodepen-
dentes são observados por médicos, estes têm a capacidade de diagnosticar 
as doenças associadas (psiquiátricas ou médicas) de um modo geral. Por 
isso é que são médicos…

Então por que considera que não são tratadas as patologias mentais?
MP – O problema é que, provavelmente, aquilo que é mais visível e o que, 
naquele momento, mais preocupa e é mais chamativo são os comportamen-
tos ligados ao consumo de substâncias. Porque o consumo em si não causa 
grande impacto na sociedade. São os comportamentos inerentes ao consumo 
que chocam a sociedade. Se um indivíduo está com perturbações mentais 
provocadas pelo consumo da substância ou pela falta desta, é evidente que 
tem comportamentos anti-sociais. E são estes comportamentos anti-sociais 
que levam a que os políticos se preocupem muito com a toxicodependência. 
Quando não há comportamentos anti-sociais, os políticos abrandam na sua 
preocupação. Eles nem se importam verdadeiramente com uma quase pan-
demia que existe, que é a depressão. Isto porque se trata de uma doença que 
não tem, no imediato, implicações comportamentais anti-sociais visíveis.

Mas existe o risco de se gerarem esses comportamentos a médio ou 
longo prazo se vier a assumir as proporções de pandemia…
MP – É dito que a depressão é uma doença silenciosa ou invisível… e é verda-
de. O deprimido até se afasta do mundo e dos problemas, isola-se. Portanto, 
não é algo que seja muito perceptível, a não ser – e essa é uma das causas pe-
las quais a depressão tem vindo a aumentar – que tente resolver por si próprio 
aquele seu sofrimento, através do consumo de substâncias lícitas e ou ilícitas. E 
o que vemos é um aumento acentuado de ambos os tipos de  consumo Consi-
deram-se ilícitas, a heroína, a cocaína, a cannabis, as anfetaminas ou os seus 
derivados. Os seus consumos variam entre si por fases. Mas no seu conjunto o 
consumo mantém-se mais ou menos constante. E, principalmente, se os con-
sumidores de heroína estiverem como estiveram durante estes últimos anos, 
controlados através da metadona e eram estes que geravam maiores compor-
tamentos anti-sociais, a toxicodependência deixa de ser falada, concluindo-se, 
erroneamente, que o seu problema se encontra efectivamente resolvido. Ora 
isto é uma falácia. Mas há ainda o aumento do consumo de substâncias lícitas: 
o tabaco, o café e o álcool. Quanto a esta última, apesar de tudo e ao fim de 
muitos anos, aparentemente, os problemas do álcool acabaram por ser anexa-
dos às outras toxicodependências, o que foi um passo importante. Mas o passo 
decisivo seria certamente a integração das toxicodependências na Saúde Men-
tal – embora me pareça ser isso uma utopia. 

E não se correria, dessa forma, o risco de medicalizar excessivamente a 
intervenção sobre o fenómeno e os problemas a este associados?
MP – Se cerca de 75 por cento dos toxicodependentes têm doenças men-
tais, só se correria esse risco nos outros 25 por cento que não têm doenças 
mentais… Será lícito prejudicar esta maioria em detrimento de uma minoria? 
Existe um consenso científico alargado internacional que vem aconselhando 
o tratamento integrado destes indivíduos em estruturas unificadas, e que já 
obrigou alguns países a fazerem transformações nos seus sistemas de saú-
de. E mesmo em Portugal, houve um período em que foi pensada, mas não 
executada, essa mudança de paradigma. Eu, que não era propriamente um 
“expert” em toxicodependência, apenas conhecedor naquilo que era essen-
cial na minha prática clínica do dia-a-dia, fui chamado para dirigir, com outros, 
a zona Norte do País da toxicodependência. A ideia consistia em utilizar um 
psiquiatra com experiência e ligações seguras à Saúde Mental para iniciar 
uma aproximação e uma troca de experiências entre as estruturas da Saúde 
Mental e as estruturas da Toxicodependência como caminho para, num futu-
ro, vir a culminar numa integração efectiva. Esta tentativa foi também experi-
mentada nas outras duas zonas do país (Centro e Sul). Mas não passou de 
uma experiência sem consequências. 

Está a sugerir que faltam psiquiatras nas estruturas de tratamento mas 
sabe que os directores clínicos do instituto que regula a intervenção 
em toxicodependências em Portugal são, normalmente, psiquiatras…
MP – Quais são os directores clínicos que são psiquiatras?

Vêm-me desde logo à memória o Dr. Santos Silva, o Dr. José Pádua, 
o Dr. Carlos Ramalheira… Normalmente, são psiquiatras que ocupam 
esses cargos…
MP – Sim, mas não desempenharão propriamente as funções de directores 
clínicos mas são vogais de uma administração ou estarão numa direcção re-
gional. Creio que faltam psiquiatras, médicos da área da saúde mental, nas 
estruturas do tratamento. Os que existem já lá estão há muitos anos, alguns 
saíram e, que eu tenha conhecimento – já estou afastado há quatro anos – 
não me parece que tenha entrado um número que se possa considerar sufi-
ciente para dar resposta a este grande contingente de doentes que abusam 
de substâncias mas que sofrem também de grave patologia psiquiátrica. 

Em que medida será a falta de apetência dos médicos para tratar esta 
doença o motivo para a carência dos mesmos nas estruturas ligadas ao 
IDT? Será que a própria doença está já tão estigmatizada, ao ponto de 
não ser atractiva para os médicos?
MP – A sua estigmatização está directamente relacionada com o isolamento 
da Saúde Mental. Tudo aquilo que está separado de um determinado grupo 
acaba por se auto-estigmatizar… O que são os anteriormente designados 
CAT senão uma auto-estigmatização porque para ali só vão os toxicodepen-
dentes? Historicamente, houve razões para a sua criação. Mas o tempo é 
implacável. Houve transformações. Manter actualmente esta estrutura fecha-
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da sobre si própria é um erro. A sua característica de auto-estigmatização 
não ajuda a que outros profissionais de saúde mental aceitem trabalhar nela. 
Os profissionais que intervêm em toxicodependência trabalham e muito e por 
vezes em condições inaceitáveis! É evidente que se estivessem num gru-
po maior e com mais valências para darem respostas, o seu trabalho seria 
atractivo e certamente compensador. Os candidatos ao lugar seriam muitos 
mais... 

Quem coloca esse travão à integração na saúde mental?
MP – Eu acho que de ambos os lados (Saúde Mental e Toxicodependência) 
existem travões. Vão criando dificuldades pontuais, periódicas e sem conte-
údo. São dificuldades artificiais, não essenciais. Porque acham que é melhor 
(mais cómodo) para eles estarem separados. Mas não é melhor mesmo para 
eles e certamente que não o é para o doente! Disto tenho a certeza absoluta! 
É capaz de ser mais cómodo para os profissionais que trabalham a toxicode-
pendência de um lado e para os que trabalham a saúde mental do outro. E por 
isso é que vão colocando pedrinhas para que não haja a integração. Mas veja-
se o que aconteceu à psiquiatria, quando esteve durante mais de um século, 
isolada da medicina. A luta que foi integrar a psiquiatria dentro da medicina… 
E ainda hoje se notam algumas resistências… Ainda me lembro, nos fins dos 
anos 70, quando fui para o Hospital de São João, de só haver uma consulta 
externa de psiquiatria num hospital geral. E pouco depois um hospital de dia. 
Mas mesmo assim, o primeiro director do Hospital de São João, Prof. Hernâni 
Monteiro, que tinha um serviço de anatomia paredes meias com o serviço de 
psiquiatria, e mandou colocar uma parede para impedir a comunicação direc-
ta do Serviço de Psiquiatria com o seu serviço porque os doentes mentais 
podiam, eventualmente, causar-lhe danos…

Há uns anos atrás, os pioneiros na intervenção em toxicodependências 
em Portugal eram mesmo psiquiatras e dirigiam serviços, tendo sido 
preconizadores das primeiras consultas em toxicodependências num 
período marcado por graves problemas relacionados com os consu-
mos de heroína, que criavam fenómenos de marginalidades urbanas 
bastante visíveis. Mesmo assim, os consumos não baixaram muito até 
aos dias de hoje…
MP – Sim, o que baixou foi a conflitualidade social. Isso é evidente. Fala-se 
hoje que os consumos de heroína subiram um bocadinho, que o de cannabis 
baixou ligeiramente mas, juntando tudo, os números globais acabam por ser 
iguais. O que se conseguiu suster foi a conflitualidade social e criminal depen-
dente do consumo de substâncias.

Mesmo defendendo a integração da intervenção em dependências na 
saúde mental, concorda com uma abordagem integrada e multidiscipli-
nar ao fenómeno?
MP – Só existe a hipótese de o doente ser beneficiado se houver uma aborda-
gem integrada. Qualquer revista científica, das mais conceituadas ao nível da 
saúde mental e da toxicodependência, mostra os vários exemplos de serviços 

integrados e estudos comparados entre a efectividade do tratamento em es-
truturas integradas e separadas. A diferença é muito apreciável. Os doentes 
com comorbilidade (doença mental e toxicodependência) não são tão bem 
tratados num Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental nem num Serviço de 
Toxicodependência como em Serviços Integrados. 
Trata-se de estudos conduzidos por peritos nestas áreas e que não deixam 
dúvidas no que se refere ao êxito do tratamento nestas estruturas.
De um modo geral estes doentes não são convenientemente bem tratados 
nos Serviços de Psiquiatria (na sua vertente toxicodependente) e também não 
são convenientemente bem tratados nos Serviços de Toxicodependência (na 
vertente de saúde mental). Tanto num como noutro caso estas estruturas não 
estão programadas para que os procedimentos sejam os mais adequados. 

Mas partindo do princípio de que, neste momento, em Portugal, cada 
E.T. tem pelo menos um psiquiatra, devendo também ter enfermeiros, 
assistentes sociais e psicólogos, que diferença faria essa integração na 
saúde mental? Os recursos estão lá…
MP – Pois, mas não sei é se chega apenas um psiquiatra… Quando os do-
entes são muitos não deixam de ser vistos por um psiquiatra mas depois são 
distribuídos por outros técnicos de saúde, que são essenciais: os psicólogos, 
assistentes sociais, enfermeiros, etc. Não sei se haverá capacidade de res-
posta para todas estas situações. E lembro-me de alguns casos de doentes 
esquizofrénicos grandes consumidores de drogas cujo internamento era mui-
to difícil de fazer quer na saúde mental quer na toxicodependência (e, não 
esquecer, que estes casos clínicos são a maioria).

E como é que se combate essa auto-estigmatização de que fala relati-
vamente às estruturas de tratamento?
MP – Bastaria incluir o tratamento nas unidades de saúde gerais, integradas. 
Deveria haver situações de integração das duas patologias, eventualmente 
com a integração de alguns técnicos que estivessem especificamente orien-
tados para esse campo e com experiência nas duas áreas.

Enquanto psiquiatra, é muito diferente tratar uma depressão e uma to-
xicodependência?
MP – É muito diferente. O mesmo relativamente a uma esquizofrenia e uma 
toxicodependência quando estão isoladas. O problema é quando se juntam 
as duas.

A família do toxicodependente é, normalmente, triste ou deprimida?
MP – Depende da força que tem essa família. É evidente que se tiver muita 
força e se não tiver antecedentes de fragilidade, fica triste, mas não deprime. 
Mas mesmo essas famílias fortes, tristes hoje, tristes amanhã, tristes depois 
de amanhã, vão acabar por ficar deprimidas. A tristeza é uma reacção normal 
de qualquer um de nós a acontecimentos desagradáveis. O que não podem é, 
mesmo que pequenos, ser muitas vezes repetidos. Porque se o forem, dá-se 
um fenómeno chamado “kindling”, muito parecido com o que acontece com 



a epilepsia: noxas pequenas, permanentes, durante muito tempo, não causam nenhuma crise convulsiva, mas uma 
só, da mesma intensidade,  ao fim de 20 ou 30, provoca uma crise convulsiva. Na depressão, acontece um pouco o 
mesmo: tristezas sucessivas, pequenas, a que a pessoa até vai conseguindo responder, ao fim de uns anos, o acon-
tecimento negativo com a mesma intensidade dos anteriores vai provocar uma depressão, muitas vezes grave. E as 
pessoas ficam admiradíssimas por que um problema sem importância nenhuma provocou uma depressão grave num 
indivíduo psicologicamente forte até esse momento. É um crime andar a desvalorizar a depressão e dizer que há um 
excesso de diagnóstico de depressão. Estou convencido de que os médicos são suficientemente capazes, nas suas 
consultas, de distinguir muito bem uma tristeza de e uma depressão. Que o vulgo não saiba, muito bem... mas que 
os políticos não saibam, muito bem também...mas têm mais responsabilidades e deveriam estar calados … Agora, os 
médicos, normalmente, sabem-no.

A depressão já é um problema grave de saúde pública em Portugal?
MP – Sim, a depressão é um problema grave de saúde pública em Portugal. Se o é nos estados mais desenvolvidos, 
como os EUA e a Europa em geral, não acho que Portugal seja melhor do que os outros países. E não acho que Por-
tugal esteja a viver melhor do que os outros.

Pela sua prática diária, é capaz de nos dar uma estimativa epidemiológica relativa à depressão?
MP – Se for igual ao que acontece nos EUA, teríamos cerca de 800 mil portugueses, num ano, a ter uma depressão, 
o que é um número elevado e preocupante.

Acha que se justificaria um programa nacional para a depressão?
MP – Acho que sim e, pelo menos no papel, está em curso esse programa. Fiquei muito contente porque no V Congres-
so Nacional de Psiquiatria e Saúde Mental, que recentemente se realizou no Porto, foi dito por um dos responsáveis 
da saúde mental que em Julho iria sair um relatório em que, pela primeira vez, ficaríamos a conhecer  a epidemiologia 
das doenças mentais em Portugal. Vamos saber quantos deprimidos existem em Portugal, algo que, até hoje, nunca 
soubemos. Tudo o que sabemos é através de uma extrapolação do que acontece nos outros países.

Na sua intervenção no Congresso falava de algumas causas e efeitos…
MP – Uma das causas já abordámos porque começámos por falar na toxicodependência. É evidente que uma das 
causas é o aumento dos tais consumos de substâncias tóxicas…

… O que poderá ser uma causa e um efeito…
MP – Sim, pode ser uma causa e um efeito. É por isso que muitos dizem que as pessoas deprimidas têm mais tendên-
cia para consumirem essas substâncias, particularmente o álcool, atenuando os sintomas da depressão. O deprimido 
procura algumas situações de compensação para o seu vazio. Mas existem, evidentemente, outras causas para este 
aumento descontrolado e uma delas é o aumento de acontecimentos de vida stressantes, desde logo a comunica-
ção insuficiente. Comunica-se muito através de mails, de chamadas telefónicas, de consultas através da internet, o 
acesso à informação é enorme e, apesar disso, as pessoas sentem-se isoladas porque tudo isto é muito superficial e 
impessoal. O desaparecimento das reuniões de família, dos cafés, das tertúlias… tudo isto favorece o aparecimento de 
depressões. Depois, o sedentarismo que todas estas actividades acarretam… E mesmo quando a pessoa sai não vai 
para o ar livre mas para um shoping. A permanente substituição destas actividades naturais por realidades técnicas, 
que são boas porque nos conferem um certo bem-estar, mas são por outro lado ameaçadoras. O ambiente é amea-
çador. A cimeira que está a acontecer em Copenhaga serve para solucionar um problema gravíssimo de um sistema 
económico que pressupõe uma ameaça constante para as pessoas. Temos medo do buraco do ozono, das chuvas 
químicas, das irradiações perigosas… Tudo isto são ameaças reais.

Deprime ou deveria torná-las felizes por o mundo estar em constante evolução?

Juntas médicas?

MP – De juntas médicas têm muito 

pouco… Provavelmente, são juntas 

de técnicos de saúde. Tenho algu-

ma dificuldade em considerar es-

sas juntas, médicas. A ideia de que 

há uma junta médica pressupõe que 

o doente vai ser analisado e avalia-

do sob o ponto de vista médico e a 

maior parte dos doentes estão na 

sala três ou quatro minutos e al-

guns deles nem abrem a boca. E se 

há alguma doença que é desvalori-

zada, não só por responsáveis da 

saúde, técnicos políticos, como por 

estas juntas médicas, é a depres-

são. Tenho pena que tal aconteça 

porque a depressão é uma doença 

grave que, para além de fazer sofrer 

muito, já passou há muito tempo a 

ser considerada uma doença orgâ-

nica, à luz dos conhecimentos cien-

tíficos. Há um número significativo 

de células (neurónios cerebrais) 

que morrem. Por isso, a depressão 

produz uma acentuada diminuição 

das actividades cognitivas (aten-

ção, concentração, memória, racio-

cínio). Não se trata apenas de triste-

za. Não é certamente “fita”, como já 

alguns doentes meus se queixaram 

de comentários destes feitos por 

técnicos de saúde (já não bastava 

os comentários de familiares seus). 

É, portanto, uma doença orgânica 

como tantas outras que gozam de 

um estatuto mais favorável. Acres-

ce ainda que quando algumas pes-

soas têm depressões recorrentes 

ao longo da vida, a morte de células 

é de tal ordem que, provavelmente, 

algumas delas poderão vir a desen-

volver um processo demencial. 
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MP – A evolução (e a globalização) pode até proporcionar felicidade a algumas pessoas. Provavelmente, a maioria… 
Mas nós não nos devemos preocupar com essas pessoas que estão felizes. O problema é que temos um grande 
contingente de pessoas que sofre com isto. Este é um mundo global que não se preocupa com os frágeis. Estamos a 
aplicar o “darwinismo” em pleno século XXI? O ser humano evoluiu ou não? Ou ainda esperamos que os mais fracos 
morram todos, suicidando-se? Claro que hoje se vive melhor mas isso aplica-se aos mais fortes, aos que se adaptam 
a essas transformações constantes, e permanentes e muito rápidas. E há pessoas que não o conseguem fazer. São 
essas que deprimem e ficam mal. Ainda por cima, esta sociedade estimula o individualismo. E o individualismo para 
o forte, é muito bom mas para o fraco… Mais: quando uma estrutura do poder quer dominar os outros, domina muito 
melhor o individual do que o colectivo. Estimula o individualismo. Em Portugal houve um movimento colectivo de pro-
fessores. Mas foi esporádico, efémero. O poder está-se marimbando para manifestações de rua. O PC desapareceu… 
É evidente que os individualistas até se safam. Os psiquiatras e os técnicos da saúde têm é que estar preocupados 
com os indivíduos frágeis, que até são responsabilizados, ainda por cima, por estarem doentes, por estarem desem-
pregados. Não se portaram bem durante a vida e são culpados por estarem doentes, por estarem desempregados…
São mesmo considerados preguiçosos.

O deprimido procura normalmente ajuda médica?
MP – De um modo geral, procura se for mulher. Se for homem tem mais dificuldade em fazê-lo. As mulheres procuram 
mais os cuidados de saúde quando se sentem em baixo e os homens fazem-no muito menos, talvez por aspectos 
culturais. Sentem que não podem demonstrar que estão frágeis porque isso é considerado, na sociedade em que 
vivemos, impróprio para um o homem, que deve ser um tipo forte, que não chora. Essa é uma das razões pelas quais 
os homens se matam quatro vezes mais do que as mulheres. Não procuram os cuidados médicos atempadamente, 
atingindo a depressão níveis de maior gravidade. 

O que se poderia fazer para inverter essa tendência?
MP – A Suécia inverteu a tendência com grandes campanhas nos media, procurando chamar os homens à consulta, 
dizendo que não era nenhuma fragilidade nem era menos próprio do homem procurar os cuidados de saúde para 
as suas fragilidades e sensações de impotência. E conseguiram diminuir a taxa de suicídio ao nível dos homens. Já 
antes tinham feito grandes campanhas para que os clínicos gerais pudessem diagnosticar e tratar correctamente as 
depressões, aumentou-se o consumo de anti-depressivos, diminuiu-se o consumo de benzodiazepinas (ansiolíticos), 
diminuiu-se o consumo de analgésicos e anti-inflamatórios, entre outros e diminuiu-se a taxa de internamento de do-
entes deprimidos e a taxa de suicídio. Mas, mesmo assim, a diminuição da taxa de suicídio foi unicamente à custa da 
baixa deste indicador nas mulheres. Não conseguiram o mesmo para os homens. E por terem percebido isso é que 
fizeram a tal campanha nos media. Para além de os homens não irem à consulta, os próprios médicos não estavam 
tão atentos para diagnosticar uma depressão num homem. A mulher é mais expressiva e diz que está triste, desanima-
da… O homem, eventualmente, iria dizer que lhe doía a cabeça, que lhe faltavam as forças, coisas mais físicas e não 
a fragilidade de chorar e estar triste.

Parece-lhe que os nossos profissionais dos cuidados de saúde primários estão preparados para diagnosti-
car e tratar isto?
MP – Sim, hoje temos bons profissionais médicos de família capazes de diagnosticarem e tratarem correctamente as 
depressões. E existem psiquiatras nos hospitais gerais há uns anos largos. Claro que ao hospital psiquiátrico as pes-
soas não iam por uma depressão. Depois passaram a ir aos hospitais gerais mas, como o número de depressões tem 
vindo a aumentar, esses profissionais de clínica geral e medicina familiar foram sendo preparados. O que interrogo é 
se serão capazes de, para além de tratarem as depressões com fármacos, tratarem as depressões com psicoterapia. 
Não têm tempo… Provavelmente, algumas depressões não necessitariam de fármacos. Custa menos dinheiro às ins-
tituições de saúde e é mais rápido dar um comprimido do que fazer uma psicoterapia. E há psicoterapias mais simples 
(ao alcance dos médicos de família) e outras mais elaborados só ao alcance dos especialistas.

Taxas de sucesso no trata-

mento da depressão

MP – As taxas de sucesso são 

maiores quanto mais precocemen-

te for detectada a depressão. Se for 

detectada nos primeiros seis me-

ses, o êxito anda à volta dos 40 e tal 

por cento. Ao fim de um ano, baixa 

para 20 por cento e ao fim de quatro 

anos, só cerca de 2 por cento das 

depressões respondem ao trata-

mento. É um crime desvalorizar a 

depressão de modo a que não seja 

tratada. Se for correctamente trata-

da, o número de suicídios baixa, o 

que é demonstrado em todos os es-

tudos. E os indivíduos passam a ter 

menos baixas por doença. O que 

custa numa depressão não são os 

fármacos – representam 5 a 6 por 

cento. Mesmo o internamento não 

representa assim tanto. Todos os 

custos directos representam cerca 

de 30 por cento do custo total. 70 

por cento tem a ver com produti-

vidade, com o suicídio e com algo 

que não é possível medir: as con-

sequências a nível familiar. A OMS 

previu para 2020 que a depressão 

passasse do quarto lugar que hoje 

ocupa para segundo no número de 

dias de vida e de trabalho que se 

perdem. Mais recentemente (Se-

tembro passado, em Atenas, duran-

te o Congresso Mundial da Federa-

ção Mundial para a Saúde Mental), 

foi afirmado por um responsável da 

OMS, Prof Sanjaya Saxena, que em 

2030 a depressão passará a ocupar 

o primeiro lugar deste ranking. Tris-

te primeiro lugar...

E não quero deixar de me referir 

a mais duas grandes causas que 

justificam este aumento de preva-

lência da depressão: a elevada in-

cidência de certas doenças físicas 

(enfarte de miocárdio, traumatis-

mos cranianos por acidente de via-

ção ou de trabalho) e o aumento da 

longevidade.
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Redução de riscos nos Açores

São Miguel já dispõe

de unidade móvel

(também) de

substituição opiácea

Foi apresentada, no passado dia 7, em Ponta Delgada, a primeira unidade 

móvel destinada à administração de opiáceos de substituição à população 

toxicodependente dos Açores que não adere ao tratamento em instituições. 

A viatura, devidamente equipada para o efeito, vai percorrer diversos pontos 

nos Concelhos de Ponta Delgada, Ribeira Grande e Lagoa, de acordo com 

um diagnóstico prévio dos locais mais problemáticos. 

Presente neste ansiado momento, o secretário Regional da Saúde do Go-

verno dos Açores, Miguel Correia, explicou que o objectivo desta estrutura 

consiste em “ir ao encontro dessas pessoas, minimizando os comportamen-

tos de risco e promovendo a reabilitação social e sanitária”. De acordo com 

o secretário da Saúde, “trata-se de uma medida de grande alcance, pioneira 

nos Açores, que vai frontalmente ao encontro do problema para o resolver”. 

Neste momento, está já a ser realizado um levantamento no concelho de Vila 

Franca do Campo e uma avaliação nas restantes ilhas para posterior inserção 

no programa. 

Miguel Correia expressaria uma abordagem pragmática no que concerne à 

intervenção sobre o fenómeno, realçando que “temos que resolver este pro-

blema sempre que houver comunidades e pessoas em risco”. 

A viatura está preparada para fazer administração de metadona, mas também 

para proceder ao diagnóstico de doenças infecto-contagiosas. Pretende-se, 

de igual modo, diminuir a propagação dessas doenças e a diminuição de 

comportamentos de risco através da troca de seringas e da disponibilização 

de preservativos.

O projecto será coordenado pela (ARRISCA) Associação Regional de Reabi-

litação e Integração Sócio - Cultural dos Açores.  

Na linha da frente vão estar um médico e dois Enfermeiros mas o programa 

contará ainda com o apoio de psicólogos e de assistentes sociais da institui-

ção.

Intervenção do secretário regional da Saúde na apresentação 

da Unidade Móvel integrada no programa de substituição de 

Opiáceos de Baixo Limiar

“Estamos aqui para apresentar a unidade móvel que é destinada à adminis-

tração de opiáceos de substituição, à população toxicodependente que se 

encontra desestruturada socialmente e que não adere ao tratamento nas ins-

tituições ou que se encontra em lista de espera. O objectivo é ir ao encontro 

dessas pessoas. Minimizando os comportamentos de risco e promovendo a 

reabilitação social e sanitária.  Para já, e de acordo com o diagnóstico prévio 

dos locais mais problemáticos, esta carrinha vai percorrer diversos pontos 

nos Concelhos de Ponta Delgada, Ribeira Grande e Lagoa. Estamos já a 

fazer o levantamento do concelho de Vila Franca do Campo para posterior 

inserção no programa. Pretende-se, de igual modo, diminuir o contágio de 

doenças infecto-contagiosas, eliminando a partilha de materiais de consumo 

e a troca de seringas e disponibilizando preservativos; Minimizar os danos 

psicossociais, realizando campanhas intensivas e informação acerca do sexo 

seguro e técnicas mais correctas de injecção; Monitorizar as patologias físi-

cas e psiquiátricas; Diminuir o consumo de drogas; Modificar hábitos de risco; 

E, reduzir a problemática familiar, social e criminal relacionada com os con-

sumos. A sua actividade será coordenada pela (ARRISCA) Associação Re-

gional de Reabilitação e Integração Sócio - Cultural dos Açores, já com vasta 

experiência nesta área. Mas no terreno vão estar médicos, Enfermeiros e téc-

nicos Sociais. Esta experiência arranca agora em S. Miguel, nos concelhos 

de Ponta Delgada, Ribeira Grande e Lagoa mas em função dos resultados, 

pensamos alargar a outras localidades em outras ilhas. Sempre que houver 

pessoas e comunidades em risco. Cremos que se trata de uma medida de 

grande alcance, pioneira nos Açores, que vai frontalmente ao encontro do 

problema para o resolver.”



     Comunidade Terapêutica  “Farol“
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