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Após um ano preenchido por profundas alterações que pouco mais produziram, até ao momento, do que 

indefinições e interrogações, iniciamos 2013 com a esperança de que a um novo ano corresponda, pelo menos, 

uma transparente e objetiva definição de tudo aquilo que deve gravitar em torno de uma estratégia. A clara 

definição e alocação de recursos, objetivos, competências, projetos, programas, ações, articulações, coorde-

nações, mecanismos de financiamentos e de outros parâmetros deve ser o ponto de partida para que qualquer 

mudança possa ser justificada e, eventualmente, praticada. Seja no âmbito das drogas ou noutro qualquer. 

Poderíamos aqui enumerar um extenso role de razões que, até há um ano atrás, serviam para tornar essa 

mudança pouco mais do que não recomendável mas, uma vez decidida, ficamo-nos pelo pedido de esclareci-

mento dos pressupostos acima escritos.

Afirmar que vivemos tempos de crise, contenção, necessidade de pensar cada vez mais em investimentos 

numa lógica de custo-eficácia é já um lugar comum. Os exageros, a negligência, a falta de transparência, o 

facilitismo e a ineficácia de um sistema pouco orientado para o combate ao abuso e à corrupção terão sido fa-

tores aceleradores da crise em que vivemos neste e noutros países. Mas não poderá ser à custa da diminuição 

da qualidade dos serviços de saúde nem da construção de barreiras, sobretudo económicas, que dificultem ou 

impeçam o acesso dos cidadãos a esses cuidados que o país verá a sua situação financeira melhorada. Sejam 

eles toxicodependentes ou padeçam de qualquer outra doença ou desvio a ser tratado por serviços sociais e 

de saúde.

Mas o certo é que, durante os próximos anos, os cortes afetarão significativamente os mais diversos setores 

relacionados com o serviço público de saúde. Pior do que isto, iniciámos 2013 sem sabermos que recursos – 

financeiros e técnicos – estarão envolvidos nalguns deles, entre os quais a área da toxicodependência. Com 

efeito, não se sabe ainda de que orçamento disporá o SICAD para prosseguir a sua missão nem que verbas 

serão destinadas à sociedade civil, cujas organizações (pelo menos parte delas) têm conseguido atingir os 

objetivos que lhes foram delegados, poupando ainda na execução muito dinheiro aos cofres públicos… Espe-

remos que o final de janeiro nos elucide sobre estas matérias e outras, de que a luta contra a sida ou a redução 

dos problemas relacionados com o álcool são apenas exemplos.

Muitos serão os desafios para este 2013. Desde logo, pelo menos não fazer pior com menos recursos. Sabe-

-se que o álcool e as smart drugs são realidades que urgem ser intervencionadas mas não se poderão esque-

cer igualmente os espaços de intervenção deixados em aberto face a consumos como os de cannabis, heroína 

ou cocaína, bem como os de psicofármacos em algumas faixas populacionais. Por outro lado, numa altura em 

que os cortes nos apoios sociais se tornam cada vez mais uma evidência, assegurar um acompanhamento tão 

fundamental a pessoas com carências múltiplas a este nível não será fácil e a demissão de funções do Estado 

a este nível poderá assumir efeitos nefastos… Esperemos que os nossos decisores políticos o percebam e se 

saibam socorrer da vasta rede de suporte social tão bem construída e solidificada ao longo de anos no país. Um 

país que, esperemos, não passe em dois anos de case study para o mundo em matéria de políticas de drogas 

e toxicodependências a caso de polícia…

 

Sérgio Oliveira

SÓ PARA PROFISSIONAIS
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 “A Situação do País em 
Matéria de Drogas e 
Toxicodependências 2011”

Foi apresentado, no passado dia 11 de dezembro, 
na Assembleia da República, o relatório anual do 
SICAD, “A Situação do País em Matéria de Drogas e 
Toxicodependências 2011”.

Ao nível dos ganhos obtidos, destaca-se a significa-
tiva redução do consumo endovenoso e da partilha de 
materiais para esse fim, bem como as notificações 
de doenças infeciosas. Também as mortes relaciona-
das com o consumo de drogas registaram uma desci-
da significativa em 2011. 

Dependências marcou presença na Assembleia da 
República e apresenta os dados mais significativos 
do relatório.

Em 2011 foram consolidadas a maioria das tendências manifestadas 
nos últimos anos na área das drogas e das toxicodependências, fruto da 
coordenação nacional e do planeamento estratégico que permitiu uma 
maior articulação e um reforço da capacidade de resposta tanto ao nível 
da redução da procura como da oferta. 

A nível da Redução da Procura, há a salientar, entre outros, o incre-
mento da acessibilidade ao tratamento da toxicodependência em meio li-
vre e em meio prisional, o aumento do número de utilizadores de drogas 
que contactam as estruturas de redução de riscos e minimização de da-
nos, o alargamento da cobertura do rastreio do VIH entre os toxicodepen-
dentes e o aumento da capacidade decisória das Comissões para a Dis-
suasão da Toxicodependência. 

A nível da Redução da Oferta, vários indicadores evidenciam uma vez 
mais em 2011, um reforço da capacidade de deteção e combate ao tráfico 
em níveis mais elevados das estruturas do tráfico nacional e internacio-
nal, com o desmantelamento de importantes organizações criminosas. 

Em 2011 manteve-se o interesse internacional pela política portuguesa 
em matéria de drogas, cujo paradigma inovador na abordagem do fenó-
meno coincidiu com a obtenção de importantes ganhos em saúde ao lon-
go da última década, entre eles, a redução do consumo de drogas entre 
as populações mais jovens, mas também e sobretudo a redução de con-
sumos problemáticos, designadamente do consumo endovenoso e de 
práticas de partilha de material deste tipo de consumo, o que se refletiu 
numa diminuição da incidência do VIH/SIDA entre as populações toxico-
dependentes. 

Estas tendências de diminuição dos consumos problemáticos foram 
reforçadas no final do atual ciclo estratégico, constatando-se em 2010 e 
2011 também uma diminuição da mortalidade relacionada com o consu-
mo de drogas.

Apesar destes resultados encorajadores, surgem neste final de ciclo 
estratégico algumas tendências preocupantes: os resultados dos estudos 
nacionais em populações escolares evidenciam que o consumo de dro-
gas, que vinha aumentando desde os anos 90 e tinha diminuído pela pri-
meira vez em 2006 e 2007, voltou a aumentar em 2010 e 2011; os resul-
tados de um estudo nacional na população condutora revelam 
prevalências de consumo de algumas drogas ilícitas superiores às mé-
dias europeias; e a problemática das novas substâncias psicoativas que 
exige novas estratégias e respostas concertadas na área da redução da 
procura e da redução da oferta, no contexto nacional e internacional.
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Ações desenvolvidas nas áreas de 
missão e transversais

PORI

O Plano Operacional de Respostas Integradas (PORI) é uma medida 
estruturante ao nível da intervenção integrada, no âmbito do consumo de 
substâncias psicoativas, que procura potenciar as sinergias disponíveis 
no território, através da implementação de Programas de Respostas Inte-
gradas (PRI). 

Em 2011 estiveram em funcionamento 99 Programas de Respostas 
Integradas (PRI), dinamizados pelos respetivos Núcleos Territoriais, nos 
quais se incluem 130 projetos cofinanciados pelo IDT,I.P. 

No que diz respeito ao número de projetos, por área de intervenção, 
bem como ao número de indivíduos abrangidos, relativamente à área da 
Prevenção, nos 62 projetos implementados foram abrangidas 56.372 
pessoas, na área da Redução de Riscos e Minimização de Danos, nos 31 
projetos, abrangeram-se 6.663 toxicodependentes sem enquadramento 
sócio familiar e 46.499 em contexto recreativo, na área do Tratamento, 
com 3 projetos foram abrangidos 832 indivíduos, na área da Reinserção, 
num total de 34 projetos foram abrangidos 2.136 indivíduos. 

Das 619 entidades que fazem parte dos Núcleos Territoriais, 198 são 
ONG, 152 são entidades com intervenção na área da Educação, verifi-
cando-se, também, um peso importante das Autarquias, com 112 repre-
sentações. Destacam-se, ainda, as entidades na área da Segurança So-
cial (48), na área da Saúde (48) entidades, no âmbito do Emprego (14) na 

área das Forças de Segurança (12), e na área da Justiça (2).

Prevenção

Em 2011, houve um fortalecimento do investimento em intervenções de 
prevenção seletiva e indicada organizando-se e criando-se espaços de 
atendimento de prevenção seletiva e indicada e contribuindo assim, no-
meadamente, para o reforço de um Sistema de Atendimento a Adolescen-
tes. 

Quanto ao Programa de Intervenção Focalizada (PIF), desenhado com 
vista a aumentar o número de intervenções preventivas baseadas em 
evidência científica, incrementar intervenções preventivas de carácter se-

Em final de ciclo estratégico importa referir alguns importantes ganhos em saúde obtidos 
com o paradigma inovador da política portuguesa na área das drogas e toxicodependên-
cias. É indiscutível a redução dos consumos problemáticos ao longo da última década, 
designadamente do consumo endovenoso e das práticas de partilha de material deste tipo 
de consumo, o que se refletiu numa diminuição da incidência do VIH/SIDA entre as popu-
lações toxicodependentes. Por outro lado, no final do atual ciclo estratégico, constatou-se 
também uma diminuição da mortalidade relacionada com o consumo de drogas. Estes 
ganhos em saúde ao nível da morbilidade e mortalidade, são apenas alguns exemplos, 
verificando-se muitos outros ganhos em saúde e ganhos sociais, seja para os toxicodepen-
dentes seja para a sociedade portuguesa.
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letivo para famílias, crianças e jovens vulneráveis e, ainda, indivíduos 
com padrões de consumo de substâncias psicoativas em contextos recre-
ativos, destaca-se a elaboração de um Catálogo de Boas Práticas em 
Prevenção e a edição do e-book “Intervenção preventiva com Grupos 
Vulneráveis – A Experiência do Programa de Intervenção Focalizada”. 

O projeto Eu e os Outros, integrado no www.tu.alinhas.pt, que trabalha 
online competências pessoais e sociais em contexto escolar, no formato 
de jogo interativo, com base em 8 narrativas diferentes, abrangeu 244 
escolas (num total de 10 246 alunos e 693 professores aplicadores). 

O Programa Escola Segura, de âmbito nacional e assegurado pela 
GNR e PSP, continuou a garantir a segurança nos estabelecimentos de 
ensino. A GNR teve um efetivo dedicado de 263 militares (237 militares, 
em 2010), abrangendo 6.902 escolas (7.666 escolas, em 2010), desen-
volvendo 10.843 ações de sensibilização e/ou informação (9.351 ações, 
em 2010), abarcando um universo de 790.655 alunos (791.583 alunos, 
em 2010), e realizando 315 visitas de escolas e/ou grupos de alunos ao 
quartel (257 visitas, em 2010). 

A PSP, com cerca de 391 elementos policiais (369 elementos policiais, 
em 2010/2011), realizou 7.449 ações de sensibilização e, das 3.421 esco-
las abrangidas, estiveram envolvidos 871.692 alunos (1.033.921 alunos, 
em 2010/2011) e 139.651 professores (137.949 professores e auxiliares 
de educação, em 2010/2011).

Dissuasão da Toxicodependência 

No contexto das contraordenações por consumo de drogas, foram ins-
taurados 6.898 processos relativos às ocorrências de 2011, representan-
do um ligeiro decréscimo (-6%) em relação a 2010, sendo de referir que 
os valores mais elevados da década registaram-se em 2009 e 2010. À 
data da recolha de informação cerca de 73% dos processos relativos às 
ocorrências de 2011 tinham decisão proferida (40% estavam suspensos e 
33% arquivados), constatando-se um aumento da capacidade decisória 
em relação ao ano anterior. Entre as decisões proferidas uma vez mais 
predominaram as suspensões provisórias dos processos de consumido-
res não toxicodependentes (65%), seguindo-se-lhes as suspensões dos 
processos de consumidores toxicodependentes que aceitaram submeter-
-se a tratamento (15%). Tal como nos anos anteriores, a maioria dos pro-
cessos estavam relacionados com a posse de cannabis (76% 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. 

Cerca de 79% dos processos de contraordenação abertos em 2011 
referem-se a indiciados primários. Dos 674 indiciados primários toxicode-
pendentes, 620 (92%) aceitaram aderir voluntariamente a tratamento, no 
âmbito de uma suspensão provisória do processo. Do total de indiciados 
primários não toxicodependentes (3.241), 78% foram diagnosticados 
como consumidores em situação problemática que poderiam indiciar situ-
ações de maior risco face à toxicodependência, que careciam de apoio 
especializado e diferenciado. 

À semelhança do ano anterior, manteve-se o elevado interesse interna-
cional em conhecer e avaliar o Modelo de Dissuasão existente em Portu-

gal, operado pela Lei da Descriminalização do consumo de drogas.

A este propósito gostaria de referir aqui os resultados de um estudo realizado em 2012 na 
população jovem do Rock in Rio e ainda não divulgados, que apontam para uma diminui-
ção entre 2008 e 2011 da perceção da droga enquanto problema social, sendo já pouco re-
levante a associação entre droga e crime e o toxicodependente  já não é visto como margi-
nal ou delinquente mas sobretudo como um doente. Ou seja, as representações sociais da 
população jovem que frequentou o Rock in Rio em 2012 refletem a evolução das mentali-
dades, mas também o sucesso alcançado com as políticas implementadas na última dé-
cada, que se traduziram numa menor visibilidade pública de casos extremos de toxicode-
pendência.
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Redução de riscos e minimização de danos 

Em 2011, foram contactados pelas estruturas de Redução de Riscos e 
Minimização de Danos cerca de 12.550 utentes. Uma vez que a popula-
ção contactada por estas estruturas é flutuante, no que diz respeito à uti-
lização dos serviços prestados, constata-se que, em cada mês terão sido 
contactados em média cerca de 5.979 utentes. De entre estes, cerca de 
1.501 utentes beneficiaram mensalmente do Programa de Substituição 
Opiácea de Baixo Limiar e cerca de 1.650 utentes, em média, beneficia-
ram do Programa de Troca de Seringas. 

No ano em referência prosseguiu-se à consolidação da Rede Nacional 
de Redução de Riscos e Minimização de Danos, constituída por 46 proje-
tos que representam 59 intervenções em diferentes contextos, à sistema-
tização da informação sobre consumidores de substâncias psicoativas 
que, pelas suas características, não procuram a rede convencional de 
tratamento, bem como à estabilização do Modelo ADR – Aconselhamen-
to, Diagnóstico e Referenciação na área do VIH-Sida. 

No que respeita ao Programa Nacional de Troca de Seringas, gerido 
pela CNVIHS em parceria com a ANF foram recolhidas, em 2011, 
1.650.951 seringas, verificando-se uma redução de 20% em relação ao 
ano anterior (2.057.497 seringas em 2010), o montante despendido neste 
programa foi de 933.814,25 €.

Em 2011, uma vez mais se constatou, entre os utentes que recorreram 
às diferentes estruturas de tratamento da toxicodependência, a diminui-
ção da prática de consumo endovenoso (as prevalências de consumo 
endovenoso ao longo da vida variaram em 2005 entre 37% - 67% e em 
2011 entre 16% e 55%, e as prevalências nos últimos 30 dias anteriores 
ao internamento ou entrada em programa variaram em 2005 entre 11% - 
39% e em 2011 entre 11% e 19%) e da partilha de material de consumo 
endovenoso (as prevalências ao longo da vida variaram em 2009 entre 
30% - 47% e em 2011 entre 23% e 37%, e as prevalências nos últimos 30 
dias variaram em 2009 entre 5% - 12% e em 2011 entre 2% e 5%). 

Relativamente às doenças infeciosas entre as populações em trata-

A diminuição das prevalências do consumo endovenoso, é evidenciada quer pelos resul-
tados de estudos nacionais quer por alguns outros indicadores indiretos, como é o caso 
das prevalências entre os utentes que recorrem ao tratamento da toxicodependência. Em 
relação aos estudos, foi realizado em 2005 um estudo sobre estimativas da prevalência do 
consumo problemático de drogas em Portugal, que evidenciou entre 2000 e 2005, uma 
diminuição do número estimado de consumidores problemáticos de drogas em Portugal, 
sendo essa diminuição particularmente acentuada no caso dos consumidores de drogas 
por via endovenosa (taxas por mil habitantes de 15-64 anos entre os 2,3 – 4,7 em 2000 e 1,5-
3,0 em 2005). 
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mento da toxicodependência, em 2011, os valores de positividade para o 
VIH (2% - 10%), Hepatite B (1% - 3%), Hepatite C (20% - 47%) e Tuber-
culose (iguais ou inferiores a 1%), reforçam a tendência de decréscimo 
verificada nos últimos anos, nomeadamente a nível do VIH e Hepatite C. 
No âmbito das notificações da infeção VIH/SIDA, mantém-se a tendência 
decrescente da proporção de casos associados à toxicodependência 
(10% e 32% dos casos diagnosticados com infeção VIH respetivamente 
em 2011 e 2005), bem como a diminuição contínua ao longo da última 
década do número de novos casos diagnosticados com VIH associados à 
toxicodependência, salvaguardadas as atualizações futuras dos dados 
(95 casos diagnosticados em 2011, 254 em 2009, 423 em 2007 e 636 em 
2005). 

Considerando as melhorias implementadas nos últimos anos a nível da 
cobertura do rastreio do VIH nestas populações, parece estar-se perante 
uma efetiva diminuição de infeções recentes, reflexo da diminuição das 
práticas de consumo endovenoso e da partilha de material de consumo 
atrás referido e, em última análise, das políticas de redução de riscos e 
minimização de danos. 

No que respeita às mortes relacionadas com o consumo de drogas, no 
contexto das estatísticas nacionais de mortalidade do INE, I.P., após o 
aumento contínuo registado entre 2006 e 2009 que inverteu a tendência 
de decréscimo nos anos anteriores, verificam-se novamente descidas em 
2010 e 2011. Segundo a Lista Sucinta Europeia, em 2011 ocorreram 6 
mortes causadas por dependência de drogas, representando o valor mais 
baixo desde 2006 e um decréscimo de -71% em relação a 2010. De acor-
do com o critério do OEDT, registaram-se 10 casos de mortes relaciona-
das com o consumo de drogas, representando também o valor mais baixo 
desde 2006 e um decréscimo de -62% em relação a 2010. Quanto à infor-
mação dos registos específicos de mortalidade do INML, I.P., em 2011, 
dos 157 óbitos com informação sobre a causa de morte, cerca de 12% 
foram considerados overdoses (27%, 28% e 36%, em 2010, 2009 e 2008), 
verificando-se uma diminuição em relação a 2010. No que respeita às 
substâncias detetadas nestas overdoses, contrariamente ao sucedido 
nos anos anteriores em que sempre predominaram os opiáceos, em 2011 
predominou a metadona, seguindo-se-lhe os opiáceos e a cocaína. Uma 
vez mais, na maioria (79%) destas overdoses foram detetadas mais do 
que uma substância, sendo de destacar em associação com as drogas 
ilícitas, as overdoses com a presença de álcool (37%) e benzodiazepinas 
(42%).

Tratamento

Em 2011 deu-se continuidade à articulação dos vários recursos de saú-
de e socio sanitários, públicos e privados, de modo a melhorar a resposta 
às múltiplas necessidades dos utentes com problemas associados ao 
consumo de substâncias psicoativas, sendo de destacar também a orien-
tação para a qualidade dos serviços prestados. 

No âmbito da rede pública e convencionada de tratamento da toxicode-

O estudo nacional realizado em 2007 na população reclusa evidenciou também uma im-
portante 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).  Infelizmente não foi possível replicar estes estudos no final deste ciclo estratégico 
por razões várias, entre elas, por razões orçamentais. Está no entanto já planeada a sua 
replicação para 2013, cujos resultados, serão uma base line essencial para o próximo ci-
clo estratégico. 
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pendência, verificou-se em relação a 2010 uma estabilidade do número 
de utentes a nível do acompanhamento em ambulatório e uma diminuição 
a nível do internamento, decréscimo este, ocorrido apenas na rede con-
vencionada. O número de novos utentes em ambulatório (8492) foi muito 
idêntico ao registado em 2010 (+1%), após a tendência de aumento ocor-
rida entre 2007-2010 (muito provavelmente relacionada com a melhor 
articulação das respostas no terreno, mas também, a partir de 2008, com 
o aumento do número de utentes que passaram a recorrer às Equipas de 
Tratamento (ET) do IDT, I.P. por problemas relacionados com o consumo 
de álcool). O número total de utentes em ambulatório (38 292) foi seme-
lhante ao registado no ano anterior (+1%), verificando-se uma estabilida-
de nos últimos anos após a tendência de aumento ocorrida entre 2004-
2008. Em 2011 estiveram integrados na rede pública 26 351 utentes em 
programas terapêuticos com agonistas opiáceos, representando um ligei-
ro decréscimo de -4% em relação a 2010, após o crescimento contínuo 
verificado ao longo da última década. Os internamentos nas Unidades de 
Desabituação (1804) e Comunidades Terapêuticas (3142) da rede pública 
e convencionada diminuíram em relação ao ano anterior (respetivamente 
-26% e -13%), pelo segundo ano consecutivo nas UD e pela primeira vez 
nas CT durante este ciclo estratégico. Na rede licenciada sem convenção, 
verificou-se em 2011 um acréscimo do número de utentes em tratamento 
nas Unidades de Desabituação (+59%) e Comunidades Terapêuticas 
(+13%) em relação a 2010, ano em que se registaram os valores mais 
baixos da década, mas mantêm-se aquém dos valores registados nos 
anos anteriores, sobretudo antes de 2009.

No contexto das estruturas de tratamento da toxicodependência do sis-
tema prisional, apesar da ligeira diminuição da capacidade dos Progra-
mas de Tratamento Orientados para a Abstinência, em 2011 estiveram 
integrados 223 reclusos nestes Programas, valor muito semelhante ao de 
2010 (+2%), ano em que se registou o valor mais baixo da década, após 

a diminuição em quatro anos consecutivos. O número de reclusos inte-
grados a 31/12/2011 em programas farmacológicos da responsabilidade 
dos estabelecimentos prisionais (503), apesar de ter diminuído (-11%) 
relativamente a 2010, ano em que se verificou o valor mais elevado da 
década, foi superior aos valores registados antes de 2010. 

Neste ciclo estratégico, para além do incremento na acessibilidade ao 
tratamento da toxicodependência em meio livre e meio prisional, importa 
referir que alguns indicadores indiciam também uma maior eficiência e 
eficácia destes programas, nomeadamente o aumento das percentagens 
de altas clínicas nos programas terapêuticos com agonistas opiáceos e 
nas estruturas de internamento na rede pública e convencionada. 

Entre as populações que recorreram a tratamento, a heroína continua 
a ser a substância mais referida como droga principal, constatando-se 
nos últimos anos uma maior visibilidade de outras substâncias, nomeada-
mente o álcool, a cocaína e a cannabis. Também se mantém a tendência 
de diminuição das práticas de consumo endovenoso e da partilha de ma-
terial de consumo.

A diminuição das prevalências do consumo endovenoso e da partilha de material deste 
tipo de consumo é também evidente entre os utentes que recorreram às diferentes estru-
turas de tratamento da toxicodependência. Como se pode observar, no início deste ciclo 
estratégico as prevalências do consumo endovenoso ao longo da vida destes utentes varia-
vam entre 37% e 67% consoante o tipo de estrutura de tratamento da toxicodependência, e 
em 2011  variaram entre 16% e 55%. Como se pode verificar, também diminuíram as pre-
valências deste tipo de consumo nos últimos 30 dias anteriores à consulta  ou internamen-
to, sobretudo as mais elevadas. 
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Reinserção

Em 2011 foi dada continuidade ao processo de monitorização das ativi-
dades e intervenções, possibilitando aferir as necessidades dos utentes 
ao longo dos percursos de reinserção e, simultaneamente, avaliar o grau 
de concretização das estratégias definidas e a capacidade do IDT I.P., e 
dos parceiros, para responder às necessidades identificadas nos utentes. 
Assim, desenvolveram-se intervenções que responderam a 32% dos 
1.359 utentes com necessidades ao nível da Habitação, a 49% dos 1.766 
utentes com necessidades ao nível da Educação, a 36% dos 1.675 uten-
tes com necessidades ao nível da Formação Profissional e a 44% dos 
4.246 utentes com necessidades ao nível do Emprego. Nesta última di-
mensão o Programa Vida Emprego (PVE) continuou a assumir uma im-
portância vital enquanto recurso na área do emprego, tendo abrangido 

1243 indivíduos. Ainda no âmbito da dimensão do emprego, salienta-se, 
no sentido de facilitar o acesso dos utentes ao mercado de trabalho, a 
Bolsa de Empregadores, constituída por 928 entidades empregadoras, 
parceiras do IDT, I.P. e, para a pré-profissionalização e estabilização de 
toxicodependentes sem enquadramento sociofamiliar, o projeto experi-
mental InPar, que permitiu definir um desenho metodológico facilitador da 
integração. 

Em 2011 manteve-se em vigor o protocolo de articulação interinstitucio-
nal entre o IDT, I.P. o ISS, I.P. e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 
tendo a implementação desta metodologia, facilitado o encaminhamento 
de cerca de 1.031 utentes do IDT, I.P. para os serviços do ISS,I.P. e da 
SCML. 

De referir, ainda, a continuidade da participação ativa do IDT, I.P. na 
implementação da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas 
Sem-Abrigo (ENIPSA), sob a coordenação do Instituto de Segurança So-
cial I.P..

Redução da oferta

A luta contra o tráfico de estupefacientes manteve-se como objetivo 
prioritário, continuando-se a assistir ao investimento de recursos significa-
tivos na sua prevenção e repressão, designadamente, no aperfeiçoamen-
to das técnicas e metodologias de intervenção operacional, na melhoria 
dos sistemas de bases de dados, das técnicas de análise de informação 
e no aumento da cooperação internacional. 

Visando o reforço das atividades de vigilância, controlo e fiscalização 
da fronteira externa da EU¸ a PJ, no âmbito da sua participação no MA-
OC-N, procedeu ao tratamento e monitorização de inúmeras embarca-
ções, sob suspeita de estarem a ser utilizadas para tráfico transcontinen-
tal tendo efetuado diversas operações de controlo, recolha de informação, 

Quanto à partilha de material de consumo endovenoso, só temos dados normalizados das 
várias estruturas de tratamento a partir  de 2009, a evolução ao longo destes três últimos 
anos é também muito positiva: as prevalências ao longo da vida passam de 30% a 47% em 
2009 para 23% a 37% em 2011 e as dos últimos 30 dias passam de 5% a 12% em 2009 para 
2% a 5% em 2011.
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seguimento e vigilância de passageiros suspeitos de envolvimento no 
tráfico de droga. Também a GNR efetuou, através da Unidade de Contro-
lo Costeiro, 9.725 ações de vigilância, controlo e fiscalização. Por sua vez 
a Autoridade Marítima desenvolveu 1.107 ações dirigidas especificamen-
te ao combate ao narcotráfico. Refira-se, também, que foram efetuados 
controles regulares de viajantes e bagagens em voos procedentes de 
países considerados de risco e, ainda, controlados por RX 2.305 conten-
tores, pela DGAIEC. 

Tendo como objetivo a prevenção na área do consumo, pequeno tráfico 
e criminalidade associada à droga, foi assegurado o policiamento de pro-
ximidade, nomeadamente no contexto dos estabelecimentos de ensino, 
através de diversas ações, operações e iniciativas da PSP e GNR. 

O ano de 2011 consolida a maioria das tendências verificadas nos últi-
mos anos a nível de vários indicadores no contexto dos mercados.

Permanece a tendência manifestada ao longo da década do predomí-
nio da cannabis e da maior visibilidade da cocaína nestes contextos. No 
caso da heroína, após a clara tendência de descida a nível de vários indi-
cadores constatada na primeira metade da década, seguida de uma esta-
bilidade na segunda metade, em 2011 volta a diminuir a sua visibilidade a 
nível de alguns indicadores. Em relação a outras drogas,apesar dos au-
mentos verificados em 2011 em alguns indicadores, continuam a apre-
sentar valores relativos muito residuais. Quanto à posse de várias drogas 
confirma-se a tendência de estabilidade ocorrida na segunda metade da 
década. 

Pelo décimo ano consecutivo o haxixe foi a substância com o maior 
número de apreensões (3093), e, reforçando a tendência iniciada em 
2005, uma vez mais o número de apreensões de cocaína (1386) foi supe-
rior ao de heroína (1169). É de destacar o aumento, sobretudo nos últi-
mos três anos, do número de apreensões de liamba, representando em 
2011 (660) o valor mais elevado desde 2002. As tendências manifestadas 
na década anterior evidenciaram aumentos nos números de apreensões 
de cocaína, de haxixe e de liamba na segunda metade da década (2006-
2010) comparativamente à primeira metade (2001-2005), contrariamente 
às descidas verificadas no caso da heroína e do ecstasy. 

Em relação a 2010, registaram-se aumentos das quantidades apreen-
didas de liamba, heroína e cocaína, e em contrapartida, diminuições das 
de ecstasy e de haxixe. Para além das oscilações anuais, as tendências 
manifestadas na década anterior indicaram aumentos das quantidades 
apreendidas de cocaína, de haxixe e de liamba na segunda metade da 
década (2006-2010) comparativamente à primeira metade (2001-2005), 
contrariamente às descidas verificadas no caso da heroína e do ecstasy. 
As apreensões envolvendo quantidades significativas segundo os crité-
rios da ONU, representaram a grande maioria das quantidades de quase 
todas as drogas apreendidas no país em 2011. 

Em relação às rotas, no âmbito do tráfico internacional destacaram-se 
como principais países de proveniência das drogas apreendidas no país 
em 2011, a Holanda e o Paquistão no caso da heroína, o Brasil e a Bolívia 

a nível da cocaína, África do Sul no caso da liamba e, uma vez mais Mar-
rocos no que se refere ao haxixe, continuando Portugal a funcionar como 
ponto de trânsito em matéria de tráfico internacional, particularmente no 
caso da cocaína. Os distritos de Lisboa e do Porto surgiram com os nú-
meros mais elevados de apreensões a nível das várias substâncias, em-
bora em quantidades apreendidas tenha sido o de Lisboa que se desta-
cou no caso da heroína e liamba, e o de Faro que registou as maiores 
quantidades apreendidas de haxixe e cocaína.

Os preços médios das drogas confiscadas em 2011 (mercado de tráfico 
e de tráfico-consumo) não registaram alterações relevantes face a 2010, 
com exceção da cocaína que registou uma subida. Apesar das flutuações 
anuais, desde 2002 que se verifica uma tendência de decréscimo dos 
preços médios da heroína e do ecstasy, de subida dos da liamba e da 
cocaína, e uma estabilidade do preço médio do haxixe (embora com va-
lores ligeiramente mais elevados na segunda metade da década). 

Estas intervenções policiais resultaram na identificação de 6178 presu-
míveis infratores, 43% como traficantes e 57% como traficantes-consumi-
dores. Este número foi muito idêntico ao do ano anterior (-2%), registando 
estes três últimos anos os valores mais elevados desde 2002. Mantém-se 
a tendência manifestada ao longo da década do predomínio dos presumí-
veis infratores na posse de cannabis, da maior visibilidade do número de 
presumíveis infratores na posse de cocaína (os valores registados nos 
três últimos anos a nível da cannabis e da cocaína foram os mais eleva-
dos desde 2002), e mantém-se a tendência de estabilidade a nível da 
posse de várias drogas. Quanto à heroína, após a clara tendência de 
descida no número de presumíveis infratores registada na primeira meta-
de da década, seguida de uma estabilidade na segunda metade, volta a 
diminuir em 2011 o número de presumíveis infratores na posse de heroí-
na. Apesar dos valores ainda pouco expressivos, é de registar o aumento 
de presumíveis infratores na posse de outras drogas. 

No âmbito das decisões judiciais ao abrigo da Lei da Droga, regista-

Quanto à informação dos registos específicos de mortalidade do INML, I.P., no período 
2005-2011 diminuíu a percentagem de positividade no conjunto dos exames toxicológicos 
post-morten  efetuados. Por outro lado,  em relação às causas de morte desses resultados 
toxicológicos positivos, só temos dados a partir de 2008, aproveitando a oportunidade para 
dar uma palavra de reconhecimento ao INML,I.P pelo  excelente trabalho desenvolvido 
na melhoria destes registos. Como se pode ver, em 2011, dos 157 óbitos com informação 
sobre a causa de morte, cerca de 12% foram considerados overdoses. 
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ram-se 1629 processos-crime findos envolvendo 2318 indivíduos, tendo 
sido condenados 2041. Destes, cerca de 78% foram condenados por trá-
fico, 21% por consumo e menos de 1% por tráfico-consumo. O aumento 
da proporção de indivíduos condenados por consumo a partir de 2008, 
relacionado com a fixação de jurisprudência sobre as situações para con-
sumo próprio em quantidade superior à necessária para o consumo mé-
dio individual durante 10 dias. Tal como nos anos anteriores, a maioria 
das condenações ao abrigo da Lei da Droga estavam relacionadas só 
com uma droga. Persiste o predomínio da cannabis pelo nono ano conse-
cutivo e a superioridade numérica das condenações pela posse de coca-
ína em relação às de heroína pelo sexto ano consecutivo, consolidando 
assim a tendência dos últimos anos de aumento da visibilidade da cocaí-
na nestas condenações. 

A 31/12/2011 estavam em situação de reclusão 2075 indivíduos conde-
nados ao abrigo da Lei da Droga, representando um acréscimo de +6% 
face a 2010. Constata-se nos últimos quatro anos uma estabilidade no 
número destes reclusos, embora com valores inferiores aos registados 
nos anos anteriores. Foi uma vez mais reforçada a tendência iniciada em 
2000, de diminuição do peso destes reclusos no universo da população 
reclusa condenada, representando a 31/12/2011 cerca de 20% desta po-
pulação. A maioria (90%) destes indivíduos estavam condenados por trá-
fico, 9% por tráfico de menor gravidade e menos de 1% por tráfico-consu-
mo, valores que se enquadram no padrão dos últimos anos.

Coordenação
Em 2011, o novo modelo das Subcomissões ficou concluído no final do 

1º trimestre, com a criação da Subcomissão Regulação e Fiscalização da 
Oferta de Substancias Licitas.

Cooperação internacional
O ano de 2011 foi, em grande medida, marcado pela recessão econó-

mica que afeta os países europeus, com as necessárias implicações que 
esta recessão poderá ter para os níveis de consumo de droga. O apareci-
mento de novas substâncias foi também um problema complexo, que exi-
giu no plano internacional uma resposta concertada. A Comissão Euro-
peia procedeu a uma avaliação da execução da Decisão 2005/387/JAI do 
Conselho relativa às novas substâncias psicoativas, que assinalou os 
pontos fortes do mecanismo de alerta rápido, tendo esta avaliação de-
monstrado, também, a necessidade de tornar a UE mais capaz de acom-
panhar a rapidez com que se processa o aparecimento, no mercado, de 
novas substâncias não controladas. 

O IDT, I.P. participou em três dos quatro componentes do programa 
COPOLAD - Programa de Cooperação entre a América Latina e a UE 
sobre políticas de luta contra droga e coordenou a componente relativa à 
consolidação de Observatórios Nacionais, assumindo um papel predomi-
nante neste contexto. Este Programa, que tem a duração de 42 meses e 
um orçamento de 6 milhões de euros, é liderado pela Espanha e conta 
ainda com a participação da França, Alemanha, Brasil, Argentina, Colôm-
bia e Uruguai. 

Refira-se o desenvolvimento de esforços por parte da PJ no sentido de 
aprofundar as relações de cooperação com os PALOP e de promover o 
desenvolvimento de uma política no âmbito da luta contra a droga e a to-
xicodependência, designadamente no quadro da CPLP e, por parte da 
DGAIEC, a conclusão da discussão e a assinatura de memorando de 
entendimento entre as administrações aduaneiras da CPLP, no sentido de 
permitir a troca espontânea de informações relacionadas com o tráfico de 
mercadorias sujeitas a proibições e/ou restrições, onde se incluem os es-
tupefacientes.

Verifica-se uma diminuição do número de overdoses nestes últimos quatro anos, inde-
pendentemente das atualizações dos dados de 2011 no próximo ano. No que respeita às 
substâncias detetadas nestas overdoses, contrariamente ao sucedido nos anos anteriores 
em que sempre predominaram os opiáceos, em 2011 predominou a metadona, seguindo-
-se-lhe os opiáceos e a cocaína. Uma vez mais, na maioria (79%) destas overdoses foram 
detetadas mais do que uma substância, sendo de destacar em associação com as drogas 
ilícitas, as overdoses com a presença de álcool (37%) e benzodiazepinas (42%).
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Informação, investigação,  
formação e avaliação

Contribuindo para o alargamento, consolidação e otimização do Siste-
ma de Informação Nacional sobre Drogas e Toxicodependências – SNI-
DT, destaca-se, em 2011, o alargamento da rede de serviços-fonte de 
dados, em novos contextos como o da violência doméstica e o da sinis-
tralidade rodoviária; a otimização do instrumento de recolha de dados 
relativos a doenças infeciosas nos reclusos em programas de tratamento 
da toxicodependência; a continuação do trabalho de articulação com 
INML,IP a nível da informação dos registos específicos de mortalidade do 
INML,IP no contexto do indicador “mortes relacionadas com drogas e 
mortalidade entre os utilizadores de drogas”, que tem permitido a disponi-
bilização de informação sobre os casos de overdose no contexto do 
INML,IP de acordo com os critérios do OEDT. Destaca-se, ainda, a con-
solidação da recolha normalizada de dados a nível das estruturas de in-
ternamento públicas e privadas com vista à futura integração no Sistema 
de Informação Multidisciplinar (SIM) do IDT,IP, que tem permitido obter 
dados harmonizados e desagregados por utente, contribuindo assim para 
uma maior qualidade da informação de suporte à intervenção, gestão e 
decisão. 

Constituíram ações prioritárias a divulgação de informação objetiva e 
fiável na área das drogas e toxicodependências e a intervenção formativa 
nesta matéria 

Em relação ao trabalho de investigação destaca-se as repetições, em 
2011, dos inquéritos nacionais em meio escolar (INME e ECATED/ES-
PAD) e na população geral (INPG).

Alguns resultados de estudos
No ciclo estratégico iniciado em 2005, foram realizados diversos estudos 

epidemiológicos nacionais que permitem a análise de tendências e a compa-
rabilidade da situação nacional no contexto europeu e internacional. 

▪ O estudo realizado em 2005 sobre estimativas da prevalência do con-
sumo problemático de drogas em Portugal, aponta para taxas por mil ha-
bitantes de 15-64 anos entre os 6,2-7,4 para uma definição de consumi-
dores problemáticos mais abrangente, e, entre os 1,5-3,0 para os 
consumidores de drogas por via endovenosa. Entre 2000 e 2005 consta-
tou-se uma diminuição do número estimado de consumidores problemá-
ticos de drogas em Portugal, sendo essa diminuição mais acentuada no 
caso dos consumidores de drogas por via endovenosa.

Apesar destes resultados encorajadores, surgem neste final de ciclo estratégico algumas 
tendências preocupantes: os resultados dos estudos nacionais em populações escolares 
evidenciam que o consumo de drogas, que vinha aumentando desde os anos 90 e tinha 
diminuído pela primeira vez em 2006 e 2007, voltou a aumentar em 2010 e 2011; os resul-
tados de um estudo nacional na população condutora revelam prevalências de consumo 
de algumas drogas ilícitas superiores às médias europeias; e a problemática das novas 
substâncias psicoativas que exige novas estratégias e respostas concertadas na área da 
redução da procura e da redução da oferta, no contexto nacional e internacional.
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▪ 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 preferencialmente consumidas pelos portugueses, 
com prevalências de consumo ao longo da vida (pelo menos uma experi-
ência 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 estabilidade das prevalências de consumo de qualquer droga 
nos últimos 30 dias (2,5% em 2001 e 2007) e uma descida das taxas de 
continuidade dos consumos (a taxa de continuidade do consumo de qual-
quer droga passou de 44% para 31%). Portugal situa-se entre os países 
europeus com as menores prevalências de consumo de drogas, com ex-
cepção da heroína. 

▪ O estudo nacional realizado em 2007 na população reclusa mostrou 
que a cannabis, a cocaína e a heroína eram as substâncias com maiores 
prevalências de consumo nesta população, tanto no contexto anterior à 
reclusão (respectivamente 48,4%, 35,3% e 29,9%) como no de reclusão 
(respectivamente 29,8%, 9,9% e 13,5%). Entre 2001 e 2007, constatou-
-se uma descida das prevalências de consumo de drogas em ambos os 
contextos, embora mais acentuada no de reclusão (a prevalência de con-
sumo de qualquer droga passou de 47% para 36%). É de destacar tam-
bém a importante redução da prática de consumo endovenoso em rela-
ção 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). 

▪ No contexto das populações escolares, os resultados dos estudos 
nacionais evidenciaram que o consumo de drogas que vinha aumentando 
desde os anos 90 diminuiu pela primeira vez em 2006 e 2007, constatan-
do-se em 2010 e 2011 novamente um aumento do consumo de drogas 
nestas populações, alertando para a necessidade de investimento na pre-
venção. Em todos os estudos realizados em 2010 e 2011, a cannabis 
continua a ser a droga preferencialmente consumida (prevalências de 
consumo ao longo da vida que variaram entre 2,3% nos alunos de 13 
anos e 29,7% nos de 18 anos), com valores próximos às prevalências de 
consumo de qualquer droga (entre 4,4% nos alunos de 13 anos e 31,2% 
nos de 18 anos). Seguem-se-lhe com prevalências de consumo ao longo 
da vida bastante inferiores, a cocaína, o ecstasy e as anfetaminas entre 
os alunos mais novos, e as anfetaminas, LSD e ecstasy entre os mais 
velhos. Apesar dos aumentos registados nas prevalências de consumo de 
drogas entre 2006/2007 e 2010/2011- sobretudo de cannabis mas tam-
bém de outras drogas como o LSD e as anfetaminas -, as prevalências de 
consumo de qualquer droga entre os alunos mais novos (13-15 anos) 
mantêm-se aquém das registadas entre 2001 e 2003. A perceção do risco 
do consumo regular de drogas entre os estudantes de 16 anos aumentou, 

Os dados da ASAE revelam que a maior parte dos produtos apreendidos eram fertilizan-
tes, suplementos alimentares, balanças e outros, enquanto que os dados da DG de Saúde 
revelam que a mediana observada foi de 20 anos, com 13% dos casos em indivíduos com 
13 e 14 anos, o quartil 40% em 17 anos e 75% dos casos em indivíduos com menos de 30 
anos. Esses números mostram a necessidade de investir em ações de comunicação cibla-
da para esses grupos de idades, desmitificando a falsa inocuidade transmitida por transa-
ções em lojas de porta aberta com emissão de fatura.
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considerando os alunos portugueses mais arriscado esse consumo do 
que a média europeia 

▪ Pela primeira vez em Portugal, foi realizado neste ciclo estratégico 
um estudo epidemiológico sobre a prevalência de álcool, drogas e me-
dicamentos nos condutores em geral e nos condutores feridos ou mor-
tos em acidentes de viação, inserido num projeto europeu. Nos condu-
tores em geral a prevalência de consumo de qualquer droga ilícita foi 
de 1,57%, sendo a droga mais prevalente a cannabis (1,38%). A pre-
valência de opiáceos ilícitos foi de 0,15% e a de cocaína de 0,03%. 
Portugal apresentou uma prevalência de consumo de qualquer droga 
ilícita inferior à média europeia (1,89%), apesar da prevalência de can-
nabis ser muito idêntica e a de opiáceos ilícitos ser superior à respeti-
va média europeia. Portugal registou uma prevalência de associação 
de álcool com outras substâncias psicoativas (0,42%) ligeiramente 
acima da média europeia, e de associação de substâncias psicoativas 
sem álcool (0,23%) aquém dessa média. Nos condutores mortos em 
acidentes de viação, as drogas ilícitas mais prevalentes em Portugal 
foram a cannabis (4,2%) e a cocaína (1,4%), com valores superiores 
aos dos outros três países do estudo, exceto a Noruega que apresen-
tou uma prevalência mais alta de cannabis. Em contrapartida, a preva-
lência de anfetaminas foi nula, contrariamente aos outros países em 
que foi a droga ilícita mais prevalente. Quanto às associações destas 
substâncias, entre os quatro países deste estudo, Portugal registou a 
segunda menor prevalência de associações com álcool (6,0%) e a me-
nor prevalência de associações sem álcool (0,4%).

Novas substâncias psicoativas 

De acordo com as conclusões do grupo de trabalho que estudou as 
abordagens implementadas em parceiros da UE com a colaboração do 
OEDT, estão a ser prosseguidos, pela via legislativa, dois caminhos:

Inclusão nas listas do Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de janeiro, de grupos 
de substâncias por princípio ativo, cuja colocação no mercado passará a 
estar criminalizada.

Criação, por despacho da tutela da Saúde, de uma lista de quarentena 
para substâncias cuja perigosidade para a saúde pública deva ser acom-
panhada e cuja monitorização esteja a ser feita no âmbito do Mecanismo 
de Alerta Rápido, cuja colocação no mercado passará a ser uma contra-
-ordenação.

No âmbito das suas competências, os organismos reforçarão a fiscali-
zação e vigilância na ótica da defesa da segurança do consumidor e saú-
de pública.

O SICAD, em colaboração com os parceiros do grupo de trabalho, está 
a estudar a estratégia de comunicação a adotar.

As propostas de alteração às listas anexas ao DL 15/93 e de elaboração de um despacho de 
natureza administrativa da tutela da Saúde para a chamada “lista de quarentena” deve-
rão ficar prontas ainda esta semana, já que por motivos de segurança jurídica foi neces-
sário aguardar pareceres circunstanciados do Laboratório de polícia Científica e do IN-
FARMED. É de realçar o trabalho de coordenação e de cooperação entre todas as entidades 
com competências nesta matéria.
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No final da apresentação do Relatório “A Situação 
do País em Matéria de Drogas e Toxicodependências 
2011” à Assembleia da República, Dependências en-
trevistou deputados representantes dos diferentes 
partidos políticos com assento parlamentar

Elza Pais – PS

Em que medida corresponderá a eleição, unânime, pelos par-
ceiros europeus de João Goulão para presidente do Observatório 
Europeu ao reconhecimento internacional da estratégia nacional? 

Elza Pais (EP) - É na verdade um reconhecimento internacional, e é bom 
que se diga que o Dr. João Goulão é uma pessoa que sabe muito acerca da 
política de drogas e da forma de a executar. E a manutenção dele no SICAD 
é a garantia mínima para que isto não descambe tudo para uma estratégia 
da qual nos poderemos vir a arrepender um dia. Todos nós, independente-
mente da cor política de cada um, sentimos um enorme orgulho pelo trabalho 
que ele e a sua equipa têm feito ao longo destes anos, pelo que a sua reelei-
ção como presidente do Observatório Europeu era mais do que esperada, 
quer pelo mérito pessoal, quer por tudo o que tem feito pelo nosso país.

Que comentário lhe suscitam os resultados hoje apresentados 
na Assembleia da República?

EP - Existem sinais muito preocupantes... Desde logo, a privatização 
do tratamento. Ou seja, os nossos consumidores estão com dificuldades 
de acesso ao tratamento à rede convencionada e 57% estão a recorrer à 
rede privada. E assiste-se, neste caso de cuidados de saúde, ao mesmo 
que se está a assistir em todo o SNS, o que é preocupante e nós denun-
ciámo-lo aqui.

No relatório também era nitidamente visto como uma ameaça o facto 
de não se saber para onde iria o PORI, que orientações tinha, isto é, tudo 
o que respeitava a financiamentos nos eixos da redução de riscos, pre-
venção e reinserção estava, na elaboração do relatório, muito indefini-
do… Pelos vistos, já estão a definir alguma coisa… nós estamos aqui 
expectantes para acompanhar o que vai ser feito.

A situação de crise pode agravar os consumos?
EP - A situação de crise está a agravar os consumos de uma forma in-

direta e podemos ver o exemplo da Grécia, onde as infecções com VIH/
SIDA aumentaram e, portanto, o relatório ainda não traduz isso porque se 
refere sobretudo a 2011 mas creio que no próximo ano, a ter em conta as 
informações que já proliferam pelos jornais, os nossos consumos proble-
máticos e associados à injeção possam vir a trazer-nos surpresas muito 
desagradáveis, nomeadamente o aumento da infeção VIH/SIDA e até das 
mortes neste tipo de população problemática.

Já passou por lá e, por isso, tem conhecimento das grandes pre-
ocupações que João Goulão apresentou, sobretudo com os consu-
mos em meio escolar. O que falta fazer?

EP - Já passei por lá e este dossier diz-me muito. Apresentei no meu 
comentário a solução possível, não posso dizer que sou uma especialista 
em prevenção, mas é uma área à qual tenho dedicado grande atenção, 
quer quando estive à frente da política de drogas, quer agora noutros 
domínios. No fundo, o âmago da intervenção é sempre o mesmo. Vemos, 
aqui, pela primeira vez, que, após uma série de anos que revelaram des-
cidas, os consumos, em 2011, junto dos jovens aumentam, mas também 
vemos uma coisa que é muito curiosa: os jovens têm hoje mais perceção 
do risco, o que quer dizer que a prevenção que se tem feito está a chegar, 
mas ainda é insuficiente. É preciso ir mais longe. E ir mais longe o que 
significa a partir de agora? O estudo dá-nos conta do que deve ser. Tem 
que se trabalhar com jovens, no sentido de, uma vez interiorizada a per-
ceção do risco, alterarem os comportamentos. E este é o novo desafio. 
Se o SICAD não o integrar nas suas estratégias em curso, perde a per-
cepção do risco que foi feita até aqui por parte dos jovens.

Existirá alguma oposição por parte do Ministério da Educação?
EP - Espero bem que não. A educação já se apercebeu que, no que diz 

respeito a tudo o que seja cidadania e igualdade, as disciplinas que trata-
vam destas áreas foram pura e simplesmente banidas, mas há aqui e, 
deixo esta nota, a possibilidade, assim que o SICAD tenha condições pra 
isso, de trabalhar, como já o fizemos, com as autarquias.

Bernardino Soares – PCP 

Em que medida corresponderá a eleição, unânime, pelos par-
ceiros europeus de João Goulão para presidente do Observatório 
Europeu ao reconhecimento internacional da estratégia nacional? 

Bernardino Soares (BS) - É o reconhecimento de duas coisas: uma 
primeira é essa mesmo, a importância da experiência da estratégia portu-
guesa, o seu sucesso e a forma como ela serve de referência a muitos 
outros países na Europa e no mundo; e é também, em segundo lugar, um 
reconhecimento da capacidade e da qualidade do trabalho do Dr. João 
Goulão na liderança desta estratégia e isso também não pode estar des-
ligado quer do sucesso da estratégia, quer da unanimidade desta reelei-
ção. 

Como avalia a apresentação destes resultados?
BS - Esta apresentação é sempre muito importante. Permite-nos ava-

liar o andamento da estratégia, ver as novas tendências, os novos proble-
mas, e acho que este será um ano charneira importante. Para o ano tere-
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mos já uma nova estrutura sobre a qual, pela nossa parte, temos as 
maiores dúvidas, veremos como é que na prática isso se traduzirá nos 
resultados da aplicação da estratégia.

A situação da crise pode agravar os consumos?
BS - Pode. Sem dúvida. Essa é uma tendência sempre verificada e o 

que é preocupante é que parece estar a haver uma tendência para a di-
minuição dos recursos. Isso traduzir-se-á numa dificuldade em acolher os 
novos toxicodependentes e em dar resposta a este fenómeno.

A nova lei para tratar as chamadas “drogas legais” está muito 
atrasada?

BS - Esse problema tem que ser tratado com rapidez, sem dúvida, mas 
com muita precisão porque é uma matéria muito complexa. Constatamos 
a necessidade de responder a esses novos problemas e de que não se 
podem esquecer os problemas tradicionais, que continuam a existir e que 
continuam a ter que merecer a fundamental atenção das políticas públi-
cas nesta área.

Teresa Caeiro – CDS

Em que medida corresponderá a eleição, unânime, pelos par-
ceiros europeus de João Goulão para presidente do Observatório 
Europeu ao reconhecimento internacional da estratégia nacional? 

Teresa Caeiro (TC) - É sempre prestigiante para um país ter um ele-
mento nacional nomeado, no caso, reconduzido, para um organismo de 
âmbito europeu e representa um motivo de orgulho para todos os portu-
gueses.

Senti a sua preocupação relativamente ao consumo dos jovens 
em meio escolar. Essa preocupação pode levar a modificação da 
legislação?

TC - Penso que sim, sobretudo ao problema das chamadas “Smart 
Shops”, em que substâncias psicoativas são vendidas de uma forma 
aberta, sem que haja uma chamada de atenção para os perigos. Portan-
to, são verdadeiramente drogas, mas que são transacionadas de uma 
forma comercial aberta. Penso que isso é muito preocupante e o governo 
já se comprometeu a legislar nesse sentido mas, utilizando as palavras do 
Dr. João Goulão, de facto é um jogo do “rato e do gato” porque todas as 
semanas surge uma substância com uma composição diferente e, portan-
to, para a lista de substâncias proibidas se manter atualizada, é preciso 
uma atenção diária. Preocupa-me obviamente a questão da prevenção 
junto dos jovens e a perceção que já vão tendo. Ou seja, é muito impor-
tante para mim que as políticas de prevenção incutam junto dos jovens a 
perceção de que podem estar a caminhar para um túnel sem saída.

Essa é a preocupação política. E qual é o papel da escola e da 
família?

TC - É uma questão tão interessante quanto complexa de responder. 
Penso que é muito difícil falar dos pais como um termo genérico. Temos 
todo o tipo de pais e todo o tipo de filhos, sendo que se entrecruzam. Isto 
é, temos pais extremamente desligados do que acontece aos seus filhos 
e sei de relatos de professores que chamam os pais e estes nem sequer 
comparecem na escola. E, no entanto, podemos ter filhos que, tendo em 
conta as suas circunstâncias, não entram nesse túnel. Por outro lado, 
podemos ter pais muitíssimo preocupados e intervenientes na educação 
dos seus filhos e, no entanto, os filhos resvalarem por aí. Logo, dentro 
desses vetores, temos todo o tipo de situações. Agora, temos que pôr os 
dados tanto quanto possível do nosso lado, ou seja, os pais serem edu-
cadores, porque em primeira instância é a eles que lhe compete. Acho 
muito injusto remeter para a escola a responsabilidade pela educação, 
pois uma coisa é a instrução, outra é a educação.

Portanto, em primeira instância, os pais são os responsáveis por esta-
rem atentos e por terem a sensibilidade para a detetarem esses primeiros 
sinais e terem uma interacção com os filhos que evite que tenham esses 
comportamentos. Obviamente, com a coordenação com a componente 
mais académica e instrutiva da escola para que haja uma doutrina de 
prevenção.

Esta crise que vivemos pode agravar a crise nas famílias e, como 
consequência, os comportamentos?

TC - Penso que este tipo de problemas é muito mais antigo do que esta 
crise conjuntural. Agora, é evidente que a crise conjuntural nos pode co-
locar, nomeadamente ao nível da desestruturação das famílias, perante 
uma maior dificuldade em encarar estes problemas. 
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Psiquiatria e medicina: 
da evidência científica 
à prática clínica

A Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde 
Mental (SPPSM) escolheu a cidade do Porto para a re-
alização do seu VIII Congresso Nacional de Psiquia-
tria. O evento, que contou com mais de 900 partici-
pantes, decorreu entre os dias 29 de novembro e 1 de 
Dezembro e elegeu como tema geral “Psiquiatria e 
Medicina – da evidência científica à prática clínica”.

Mantendo uma tradição inalterável, o congresso 
teve o patrocínio da Associação Mundial de Psiquia-
tria (WPA), de que é membro a SPPSM, contando ain-
da com a colaboração da Associação Brasileira de 
Psiquiatria (ABP) e da Federação e Sociedade Espa-
nhola de Psiquiatria (FEP/SEP).

As temáticas abordadas no encontro foram, como habitualmente, muito 
variadas e muito abertas às várias correntes que habitam a esta especia-
lidade, suscitando, por isso, grande interesse junto de profissionais e es-
tudantes que se interessam pelos problemas da psiquiatria e da saúde 
mental.

Num Congresso marcado por muita riqueza não só na vertente cientifi-
ca mas também no intercâmbio das práticas e saberes, houve um espaço 
especial para as dependências, nomeadamente através da realização de 
um Simpósio Indústria promovido pela Lundbeck, subordinado à depen-
dência do álcool e patologia psiquiátrica. Moderado por Célia Franco, o 
simpósio contou com a apresentação de uma comunicação da autoria de 
Henri-Jean Aubin, dois profissionais entrevistados por Dependências.

Também os problemas do uso e abuso da cannabis/haxixe nos dias de 
hoje mereceram uma reflexão durante o congresso, moderada por João 
Goulão e que contou com comunicações de Júlio Bobes, Augusta Vieira 
Coelho e Joaquim Margalho Carrilho.

Contando com a participação de um grupo de convidados estrangeiros 
que partilharam práticas e conhecimentos, o encontro dedicou ainda uma 
especial ênfase às vertentes do ensino e da investigação na área da Psi-
quiatria e Saúde Mental.

António Pacheco Palha

Que momentos destacaria neste congresso?
António Pacheco Palha (AP) – Embora a Sociedade Portuguesa de Psi-

quiatria e Saúde Mental tenha, neste encontro, a preocupação de agrupar 
o maior número possível de psiquiatras e técnicos de saúde mental que 
trabalhem em qualquer das áreas, disciplinas e tendências, para bem do 
nosso doente, que é o objetivo principal, numa espécie de amplo fórum 
em que todos possam falar, gostaria de realçar o crescente número de 
jovens afetos à área da reabilitação, que vêem apresentando trabalhos 
muito interessantes, quer na forma de comunicações livres, quer na reali-
zação de posters. Num país pequeno como o nosso, termos cerca de 190 
pessoas com interesse em comunicar é bastante significativo. Por outro 
lado, gostaria de salientar a relação institucional que temos com as várias 
sociedades portuguesas e também com algumas estrangeiras com as 
quais temos mantido relações de proximidade, como são os casos da 
Associação Brasileira de Psiquiatria, da Sociedade e da Federação Espa-
nhola de Psiquiatria e, a partir deste ano, celebrámos um acordo de cola-
boração com o Royal College of Psiquiatrists, tendo estado presente a 
sua presidente, a Prof. Sue Bailey, que fez uma conferência, numa mesa 
subordinada às sociedades, onde se discutiu o que se espera do futuro da 
psiquiatria e se tentou perceber se a disciplina se encontra em declínio ou 
em renovação e o que é ser-se psiquiatra. Numa mesa muito interessan-
te, defendeu a vitalidade da psiquiatria como uma disciplina que mexe 
não só o biológico, o psicológico ou o social, enquanto o Prof. Jerónimo 
Saiz, falando num período de declínio enquanto a neurologia e outras 
áreas foram tirando parte das patologias, como a epilepsia ou as demên-
cias, deixou uma última palavra de fé na renovação que se vai verificando 
com a emergência de uma nova geração, bem formada nas ciências bá-
sicas mas também com grande experiência de comunidade e noutras áre-
as como as psicoterapias, entre outras. A este nível, devo destacar que a 
pós-graduação, em Portugal, em psiquiatria, é boa. Nos workshops, des-
tacaria um subordinado ao Recovery, um conceito muito moderno que se 
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prende com a recuperação total da pessoa, que teve muito sucesso. Fora 
disso, tudo o que respeita a problemas específicos, como a preocupação 
atual com o suicídio, os problemas ligados ao uso de fármacos fora da 
psiquiatria e da clínica geral; tivemos, como sempre, uma mesa ligada 
aos países africanos de expressão portuguesa, que teve muito boa ade-
são. Tivemos um simpósio sobre alcoolismo e outro sobre cannabis, uma 
zona intermédia, sendo que não existe qualquer dúvida que o LSD provo-
ca rapidamente uma perturbação grave da perceção, enquanto que na 
cannabis existe muita evidência da parte da psiquiatria que, em persona-
lidades predispostas, que tenham um traço esquizóide ou que já tenham 
tido um sinal premonitório de que possa existir uma disfunção que facilite 
o aparecimento de quadros do ciclo da esquizofrenia, o consumo é peri-
goso. Na área da medicina sexual, tivemos nomes importantes presentes 
numa mesa em que se falou, por exemplo, sobre os efeitos dos fármacos 
e na importância de começarmos a pensar na saúde sexual dos nossos 
pacientes, na investigação, nos efeitos dos medicamentos e da própria 
doença.

Calculo que o balanço seja muito positivo…
AP – Devo dizer que me surpreendeu pela positiva o facto de termos 

tido muitas inscrições e participação. Tivemos mais de 900 inscrições, 
com muitíssima gente nova, das escolas de enfermagem, dos diferentes 
departamentos da zona, muita gente do sul… foi um congresso que me 
deixa muito boas recordações.

Em que medida poderão os critérios de qualidade e inovação pre-
sentes nas comunicações e posters traduzir um sinal de vitalidade 
da psiquiatria, numa altura em que a mesma se questiona face à 
emergência de outras disciplinas?

AP – Depois de um período em que se vaticinou que a psiquiatria aca-
baria em Portugal com todos estes movimentos de cariz social, constata-
mos que continua a ser uma especialidade médica com uma grande di-
mensão psicológica e social, com particularidades na reabilitação, cuja 
formação permite, neste momento, abarcar tudo isso. E permite que não 
neguemos a essência da nossa atividade, que é clínica e virada para a 
pesquisa de sinais e sintomas, para a definição de um diagnóstico, ou 
seja, perícias muito médicas; mas todo o programa terapêutico é extre-
mamente vasto, que envolve muitas classes de profissionais, num pro-
cesso em que o psiquiatra é uma peça essencial. E dava a impressão de 
que estava a ser empurrado para o lado, como se tratasse de uma peça 
menor. De facto, a Sociedade teve este mérito de nunca deixar de lutar 
pela dignificação da psiquiatria, juntamente com o Colégio da Especiali-
dade da Ordem dos Médicos, que teve um papel muito importante na 
definição de princípios, na melhoria dos programas de formação, na cre-
ditação dos serviços que têm qualificação para fazer pós-graduação… 
Creio que estamos no bom caminho.

Esse papel da psiquiatria poderá ser ainda mais relevante num 
contexto de crise?

AP – Sabemos que a psiquiatria social nasce com a grande crise dos 

anos 30 e essa ligação das crises das sociedades com o aumento da 
patologia mental é uma evidência, dado que quando surge o desempre-
go, chega a miséria e a pessoa não tem a capacidade de se auto-deter-
minar por falta de fundos, a sua auto-estima fica profundamente perturba-
da. A auto-estima é essencial para o bom funcionamento cerebral. Claro 
depois depende de enquadramentos quer constitucionais, quer sociais e 
culturais para despertar uma grande variedade de patologias. As depres-
sivas e ansiosas estão à frente de tudo mas, a partir daí, podem encami-
nhar-se para o suicídio, etc. Daí que estejamos num momento em que a 
psiquiatria, os psiquiatras e os técnicos de saúde mental devem alertar as 
autoridades para a necessidade de haver um limite que não se deve ultra-
passar sob pena de a sociedade sofrer muito.

Parece-lhe que o Estado português está sensível a esse tipo de 
problemáticas?

AP – Eu não sou político mas, pelo que leio nos jornais e pelo que te-
nho assistido nas intervenções televisivas, entre outras, penso que essa 
dimensão humana e de prevenção de males maiores não tem sido muito 
acautelada.

Como correu a assembleia-geral da Sociedade Portuguesa de 
Psiquiatria e Saúde Mental?

AP – De acordo com o que estava previsto, fizemos o balanço de ativi-
dades, fizemos uma alteração estatutária para que o mandato do presi-
dente se reduzisse de quatro para três anos, o que considerei excelente, 
e que fosse assegurada alguma continuidade através da participação do 
anterior presidente na direção futura. Neste momento, estou na direção, 
juntamente com o presidente eleito, o Prof. Marques Teixeira, e a atual 
presidente, a Prof. Luísa Figueira
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Marques Teixeira apresenta a sua 
última obra: Conversando com a 
Psiquiatria

A obra que apresentou neste congresso, Conversando com a 
Psiquiatria, representa conversar com quem e para quê?

Marques Teixeira (MT) – Eu chamo-lhe os meus solilóquios, portan-
to, é conversando comigo. A psiquiatria, basicamente, é um ramo da 
medicina que, ao questionar o adoecer humano expresso psiquica-
mente, questiona também o sofrimento humano. Tratar doentes psiqui-
átricos que vêm ter connosco porque estão em sofrimento é, de algu-
ma forma, também ir ao encontro da natureza humana. Portanto, o 
conhecimento do mundo que vou tendo a partir das minhas relações 
com estes doentes, daquilo que chamei o seu filosofar – os doentes 
filosofam sobre a sua doença ou sobre eles próprios – levou-me a 
questionar muito a vida e o sentido de sofrimento humano. Este Con-
versando com a Psiquiatria, em certa parte, tem que ver com estes 
solilóquios que fiz comigo a partir da conversa coloquial que mantenho 
com os meus doentes.

O que o leva a manter muitas interrogações…
MT – Sim, este é um livro polémico, que não dá respostas mas le-

vanta questões… Porque também acho que não há respostas para 
certas questões…

Em que medida poderá esta crise que atravessamos originar 
um agravamento dos problemas de saúde mental?

MT – É verdade que existem situações muito dramáticas, como 
sempre houve na humanidade. É evidente que vivemos hoje um mun-
do um pouco mais “sanitarizado” e, portanto, com uma maior consciên-

cia das pessoas sobre as suas condições, necessidades e direitos, o 
que leva também a uma maior consciência do seu sofrimento e até da 
revolta pela injustiça. E penso que é isso que vivemos hoje: sofremos 
aquilo para o qual não contribuímos nada. É muito o que dizem os 
doentes que vão à minha consulta. Mas também há muita gente com 
um sentido filantrópico, humanitário, de ajuda, até de dádiva. Isto é a 
reação normal a uma situação de crise. Outra coisa, é adoecer-se por 
causa da crise. Muitas das vezes isso acontece em razão das caracte-
rísticas individuais, como por exemplo, os défices nas capacidades de 
ajustamento às situações de stress… Há pessoas que se desorgani-
zam, outras que não; há pessoas que, face a um pequeno problema, 
fazem uma grande depressão; há pessoas que, perante um grande 
problema, reagem de uma forma natural… Isso é muito individualiza-
do. Não sei se haverá respostas genéricas a uma crise porque a crise 
é genérica mas traduz-se por crises múltiplas em cada um.

A doença psiquiátrica continua manifestar-se silenciosamente 
e a ser discriminada pela sociedade?

MT – Sim, é muitas vezes silenciosa mas, por vezes, explode. Essas 
explosões vulcânicas são os quadros agudos, as urgências, etc. 
Quanto ao estigmatizar, diria que a doença mental minor – aqui enten-
dida como as formas minor de depressão - ainda é muito vista como 
uma fraqueza de carácter. Já as formas major, de doença mental gra-
ve, cria nas pessoas circundantes uma sensação de estranheza pela 
diferença no complortamento. De uma certa forma, a “loucura dos ou-
tros”, assusta-nos. Hoje, com a divulgação pelos meios de comunica-
ção social, de uma visão científica da doença mental, essa perspectiva 
da doença mental como “loucura” está a desaparecer e, em conse-
quência, uma das faces da estigmatização, está a diminuir. Mas é pou-
co. A doença mental ainda é vista, pelos decisores, como uma espécie 
de “doença de segunda categoria” e pelos mass media ainda é só no-
tícia pelo escândalo público.  Esta é uma forma subtil de estigmatiza-
ção. Temos de lutar contra isto, todos unidos – técnicos de saúde, 
doentes e seus familiares -. Também temos que refrear algum exagero 
na medicalização do sofrimento humano normal. Uma das coisas que 
me interrogo com os doentes é o facto de haver muita tristeza que foi 
transformada em depressão mas que não passa de tristeza normal. 
Isso tem que ver, em última análise, com a pressão social para se 
atenuar a mais pequena dor, refletindo uma grande intolerâncis ao so-
frimento e à dor… 

É possível prevenir a doença mental?
MT – É. Há aqui um capítulo sobre psiquiatria preventiva. É polémi-

co ainda mas é. Tem-se falado sobre os estados mentais de risco, que 
ocorrem normalmente entre os 12 e os 16 anos e que podem configu-
rar estados prévios a psicoses… Mas a principal prevenção em psi-
quiatria é a que passa pela melhoria das condições de vida, pela ga-
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rantia do acesso universal aos cuidados primários de saúde e o acesso 
às estratégias de promoção da saúde mental.

Hoje, fala-se muito em patologia dual e em comorbilidade. 
Existem realmente diferenças consideráveis?

MT – Sob o ponto de vista conceptual, existem diferenças. Uma co-
morbilidade significa que existe uma doença principal e uma acessó-
ria, enquanto o conceito dual significa que existem duas em simultâ-
neo. Sob o ponto de vista do doente é a mesma coisa. Claro que o 
doente não tem consciência destas coisas, ele sente, sofre. Só na re-
flexão conceptual é que distinguimos. Mas em termos práticos, de tra-
tamento, há diferenças consideráveis. Por isso, o diagnóstico diferen-
cial entre essas duas situações é muito importante.

Existem causas particulares que podem originar que determi-
nado cidadão seja um potencial doente psiquiátrico?

MT – Sim, mas no plano probabilístico. Há uma maior probabilidade 
de um doente, filho de um progenitor com uma psicose, ter uma psico-
se; em situações de grande stress contextual, há maior probabilidade 
de emergência de patologia psiquiátrica em pessoas predispostas. Há 
fatores que podemos antecipar e que originam que determinadas pes-
soas sejam mais predispostas. Agora, estar predisposto não significa 
necessariamente que se vai adoecer.

Que futuro prevê para a psiquiatria e para a saúde mental?
MT – O futuro da psiquiatria é dos psiquiatras exclusivamente, como 

o de outras especialidades médicas é dos seus especialistas. Estou 
preocupado com isso porque não vejo muitos psiquiatras preocupa-
rem-se com o seu futuro enquanto disciplina. Devemos ser capazes de 
definir o que é próprio da especialidade, o que distingue a psiquiatria, 
em termos de objecto, das outras especialidades médicas, sermos ca-
pazes de definir claramente o nosso campo de atuação ou o campo em 
que podemos partilhar com outras disciplinas, nomeadamente na área 
muito falada actualmente da neuropsiquiatria. A psiquiatria tem uma 
especificidade que mais nenhuma especialidade tem, em termos de 
treino específico dos seus agentes, que é a dimensão subjetiva do 
adoecer e a intervenção sobre essa dimensão. Mesmo nas doenças 
ditas do comportamento, em que a psiquiatria partilha com a neurolo-
gia alguns quadros clínicos, quer as dimensões subjetiva e inter-sub-
jectiva dessas doenças são objecto de estudo e intervenção da psi-
quiatria. Esta dimensão é muito importante em qualquer doença – e o 
psiquiatra tem aí uma atuação indispensável – mas muitas vezes esta 
dimensão é a doença ela própria. Aqui estamos no campo exclusivo da 
psiquiatria.

Ora estas considerações têm uma importância capital, entre outras, 
na definição do programa de formação dos internos em psiquiatria. 

Uma ponte entre Portugal e Cabo Verde

Daniel Ferreira foi um dos profissionais represen-
tantes de países africanos de língua oficial portugue-
sa convidados para participarem no VIII Congresso 
Nacional de Psiquiatria. Oriundo de Cabo Verde, re-
presenta a Associação A Ponte e participou, pela se-
gunda vez, no Congresso Nacional de Psiquiatria da 
Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Men-
tal, como presidente da Associação de Saúde Mental 
de Língua Portuguesa.

Que tipo de missão e intervenção definem a Associação A 
Ponte?

Daniel Ferreira (DF) – A Associação de Promoção da Saúde Mental, 
mais conhecida por Associação A Ponte, criada no ano 2000, veio res-
ponder a um desejo antigo dos profissionais de saúde, de encontrarem 
uma ponte com a população que pretende servir. Durante alguns anos, 
os profissionais de saúde tiveram alguma dificuldade em contactar as 
comunidades e entenderam que, com a criação de uma associação, tal 
seria possível…

É basicamente um projeto de proximidade…
DF – Exato. Um projeto de proximidade para promover a saúde 

mental. E entendo que, desde 2000, a Associação tem podido respon-
der a esta preocupação dos profissionais de saúde. Inicialmente, eram 
essencialmente profissionais de saúde mas, a pouco e pouco, outras 
pessoas aderiram ao projeto e, hoje, contamos igualmente com educa-
dores, professores, estudantes, familiares de doentes mentais e doen-
tes mentais em recuperação.
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Essa necessidade encontrarem a tal ponte deveu-se, em algu-
ma medida, à elaboração de um diagnóstico ou à constatação 
de uma especial incidência de doenças mentais na sociedade 
cabo-verdiana?

DF – Tem a ver com a história da psiquiatria e da saúde mental em 
Cabo Verde. Durante muitos anos, os cuidados psiquiátricos e de saú-
de mental eram – e de certa forma ainda continuam – muito centrados 
no hospital. Os poucos profissionais que aí trabalhavam sentiam algu-
mas dificuldades em fazer trabalhos de promoção da saúde mental, de 
prevenção das doenças mentais e, muitas vezes até, trabalhos com as 
famílias e comunidades. A Associação veio abrir um campo novo, não 
só para os profissionais mas também para outras pessoas que dese-
jam fazer algo nessa matéria.

É possível medir resultados relacionados com a vossa ação?
DF – Reconheço que esse tem sido o elo mais fraco da nossa atua-

ção. Temos dificuldades em medir o que fazemos. É verdade que a 
avaliação é feita de forma sistemática e temos a noção de que as coi-
sas têm vindo a mudar. A título de exemplo, trabalhamos muito na pre-
venção do suicídio e acreditamos que algo mudou mas não podemos 
medir. Também apostamos na luta contra a estigmatização dos doen-
tes e doenças mentais, acreditamos que algo mudou mas também não 
podemos medir, o que constitui um ponto fraco da nossa associação.

Como classifica a oferta em termos de serviço nacional de 
saúde no que respeita aos cuidados de saúde mental?

DF – Como afirmei, os cuidados de saúde mental, em Cabo Verde, 
ainda são muito dominados pelo modelo hospitalar. Desde o início, 
temos apostado na advocacia da integração dos cuidados de saúde 
mental nos cuidados primários de saúde e temos desenvolvido um 
enorme esforço junto dos decisores políticos para que isso venha a 
acontecer. Infelizmente, os cuidados de saúde mental ainda são quase 
exclusivamente dispensados nos hospitais centrais…

…Com internamentos?
DF – Com internamentos mas igualmente com consulta externa, am-

bulatório, que funciona nos dois principais hospitais centrais de Cabo 
Verde. Mas temos pressionado bastante para que haja essa integra-
ção nos cuidados primários, o que irá requerer capacitação dos profis-
sionais que trabalhamos nessas estruturas, particularmente dos clíni-
cos gerais.

Como têm reagido os clínicos gerais a essa proposta?
DF – Há uma atitude mista. Por vezes são recetivos mas também 

constatamos alguma resistência de parte significativa desses clínicos 
gerais, acreditamos que por falta de informação.

O povo cabo-verdiano é visto por nós, portugueses, como 
muito alegre, o que poderá esconder determinadas patologias… 
Quais são as patologias do foro mental mais incidentes?

DF – Creio que o povo é alegre em todo o lado… Diria que a incidên-
cia dos problemas mentais em Cabo Verde é, em termos comparati-
vos, exatamente a mesma que encontramos em qualquer outro país. 
Vamos encontrar as perturbações de ansiedade, as perturbações de-
pressivas, as perturbações do humor, onde incluo a perturbação bipo-
lar, o abuso de álcool e a esquizofrenia.

Qual é a ancoragem do tratamento das dependências em Cabo 
Verde? Está mais associada à saúde mental ou tem uma perspe-
tiva mais integradora de várias disciplinas?

DF – As dependências, em Cabo Verde, têm representado um pro-
blema grave, que enfrentamos há vários anos e têm merecido discus-
sões muito acaloradas. Neste momento, temos uma boa parte dos 
doentes com dependência tratados nos serviços de psiquiatria dos 
hospitais centrais mas também há um programa paralelo, administra-
do pelo ministério da justiça, que pretende tratar estes doentes numa 
comunidade terapêutica. Essa comunidade, que foi criada e durante 
alguns anos financiada por um país amigo de Cabo Verde, o Luxem-
burgo, continua a funcionar e recebe, sob o regime de internamento, 
cerca de duas dúzias de pacientes.

O modelo de tratamento continua a ser o biomédico ou já en-
veredaram pelo bio-psicossocial?

DF – Pretendemos avançar para um modelo bio-psicossocial mas, 
como afirmei, a saúde mental, em Cabo Verde, ainda é muito centrada 
no hospital, o que limita muito a nossa atuação e abordagem para um 
domínio mais amplo.

Que avaliação faz do evento e dos conteúdos abordados no 
programa científico

DF – Já no ano passado foi um congresso excelente e, pelo que 
assisti este ano, foi um congresso de alto nível. Os temas apresenta-
dos, os profissionais presentes e as discussões representam um alto 
nível científico e, para um psiquiatra que vem de um país com o nível 
de Cabo Verde é sempre uma grande utilidade estar aqui e aprender 
mais sobre a psiquiatria e a saúde mental.

Poderá estar a ser construída aqui uma nova ponte entre Por-
tugal e Cabo Verde?

DF – Essa ponte com Portugal existe, na verdade, há já algum tem-
po e tem sido fortalecida graças aos contactos que temos tido com os 
psiquiatras da Sociedade Portuguesa, particularmente com o seu pre-
sidente, Pacheco Palha, mas também com países africanos de língua 
portuguesa. Aproveito para dizer que, em Janeiro do próximo ano, ire-
mos promover um congresso da Associação de Saúde Mental de Lín-
gua Portuguesa, na cidade da Praia.

VIII Congresso Nacional de Psiquiatria
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Simpósio Lundbeck: Dependência do 
álcool e patologia psiquiátrica

Num Congresso marcado por muita riqueza não só 
na vertente cientifica mas também no intercâmbio das 
práticas e saberes, houve um espaço especial para as 
dependências, nomeadamente através da realização 
de um simpósio subordinado à Dependência do Álcool 
e Patologia Psiquiátrica. Moderado por Célia Franco, 
Coordenadora da Unidade de Patologia Dual do Servi-
ço de Psiquiatria do Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra, o simpósio contou com a apresentação de 
uma comunicação da autoria de Henri-Jean Aubin. De-
pendências falou com Célia Franco.

Entrevista Célia Franco

Acabámos de assistir a uma conferência de Henri-Jean Aubin, 
que nos presenteou com um paradigma algo diferente do que tem 
sido discutido em Portugal: o autor relaciona perturbações como a 
ansiedade ou a depressão com o abuso ou dependência de álcool 
mas afirma que, habitualmente, o consumo de álcool não será tanto 
causa de depressão mas mais consequência, podendo evidente-
mente gerar depois doença mental…

Célia Franco (CF) – Sim, quando recentemente se começou a falar em 
patologia dual, a diferença não se restringe à terminologia. A própria con-
cetualização da doença é diferente. Até aqui, entendia-se que o primário 
era as perturbações de consumo e que a doença mental que surgia era 
secundária aos consumos. A partir de 2001, começou a ver-se as coisas 
de outra forma, havendo um substrato genético e bioquímico comum às 
duas perturbações, que se manifesta com perturbação de adição ou com 
doença mental ou com as duas associadas. Passámos a entender tam-
bém a adição como uma doença mental crónica e que tem que ser tratada 
de forma eficaz.

Como avalia as soluções farmacológicas atualmente disponíveis 
para esse tratamento?

CF – Já vão existindo algumas soluções, ainda que poucas e pouco usa-
das  na classe psiquiátrica propriamente dita. Os colegas que trabalham nas 
adições lidam bem com elas, enquanto os colegas da saúde mental ainda 
não estão muito habituados. A maioria das respostas terapêuticas existentes 
são para os opióides, a área que foi mais trabalhada e algumas para o álcool, 
mas para as outras substâncias, como a cocaína, temos muito pouco ou nem 
sequer temos recursos.

Isso, para as equipas técnicas, representará um desafio ainda 
mais acrescentado, nomeadamente ao nível do diagnóstico…

CF – Sim, há que trabalhar muito no que concerne ao entendimento do 
diagnóstico e das inter-relações entre as patologias e encontrar novas 
soluções e respostas para os doentes.

A Dra. Célia Franco utilizou várias vezes, na sua comunicação, 
termos como família, apoio comunitário e relações inter-institucio-
nais… Como estamos a esse nível?

CF – No nosso serviço, apostamos muito no trabalho com a família. 
Este é fundamental para que a evolução possa ser positiva. Costumo di-
zer que todos somos poucos para resolver os problemas que existem, 
portanto, as várias pessoas e instituições envolvidas no tratamento têm 
cada vez mais de interagir e articular porque todos somos chamados a 
intervir num determinado momento e, desde que devidamente articulado, 
isso não prejudica a intervenção do outro.

Um pouco a montante do tratamento, algo parece falhar ao nível 
da prevenção, uma vez que os indicadores de consumo de álcool 
são muito elevados na população jovem…

CF – O consumo tem aumentado e sabemos que têm vindo a mudar as 
substâncias de consumo mas em áreas como o álcool ou a cannabis, têm 
subido muito. E agora surgiram as chamadas drogas legais, o que está a 
representar um sério problema de saúde pública. Mas a questão é que duas 
pessoas podem consumir a mesma dose e uma vai adoecer e a outra não. 
Depende da vulnerabilidade individual. E só depois de se adoecer é que se 
sabe que o individuo era vulnerável Não temos exames ou análises que nos 
possam indicar a vulnerabilidade de uma pessoa… 

O trabalho da prevenção é fundamental mas vão existir sempre doen-
tes e temos a noção de que teremos sempre que encontrar soluções para 
os tratar. Não é possível imaginar que, com boas campanhas de preven-
ção, deixaríamos de ter problemas com consumos.

Relativamente a este simpósio, o que fica em termos de partilha 
de conhecimentos?

CF – Neste tipo de encontros, tenho conseguido ver validada a nossa 
opinião com as opiniões de outros colegas, de outras realidades comple-
tamente diferentes e que acabam, no fundo, por vir ao encontro daquilo 
que também pensamos. E isso é gratificante, na medida em que gosta-
mos de sentir que aquilo que estamos a fazer vai ao encontro daquilo que 
as outras pessoas pensam que deve ser feito.

VIII Congresso Nacional de Psiquiatria
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Tratamiento 
farmacológico del 
Alcoholismo
*  Josep Guardia Serecigni

alcohol, más que la abstención completa y continuada. Incluso muchos 
pacientes que se proponen dejar de beber, en realidad tienen la expecta-
tiva que, más adelante, podrán hacer algún consumo ocasional o en días 
señalados. El problema es que cuando reinician su consumo de alcohol 
tienen muchas probabilidades de descontrolarse con la bebida y de que 
reaparezcan las consecuencias negativas de su consumo excesivo de 
alcohol. Estos incidentes pueden desmoralizar gravemente al paciente 
que ya había progresado bastante en su recuperación y suelen empeorar 
las relaciones con su familia, que puede rechazarles abiertamente al rea-
parecer su consumo excesivo de alcohol. 

Los pacientes alcohólicos graves, los que presentan grave abstinencia 
del alcohol y los que tienen una grave comorbilidad (médica, psiquiátrica 
o adictiva), se benefician más de un programa de tratamiento orientado 
hacia la abstención continuada de alcohol, con la ayuda de fármacos es-
pecíficos como disulfiram o naltrexona, asociados a la correspondiente 
intervención psico-social y a los psicofármacos necesarios para el trata-
miento de otras patologías asociadas (psiquiátricas o adictivas).

 Sin embargo, los pacientes alcohólicos de baja gravedad, que se pro-
ponen una reducción sustancial de su consumo de alcohol (en cantidad y 
frecuencia); si toman naltrexona y consiguen evitar los consumos de alto 
riesgo de alcohol, pueden conseguir una remisión tan importante como la 
que experimenta una persona que deja de beber por completo. Las con-
secuencias negativas del consumo se producen cuando se superan los 
límites del consumo de bajo riesgo. Por tanto, si naltrexona contribuye a 
que los consumos sean siempre de bajo riesgo, se consigue también la 
remisión clínica del alcoholismo.

En la comparación entre géneros, las mujeres suelen presentar más 
trastornos de ansiedad y afectivos, pueden buscar más el efecto reforza-
dor negativo del alcohol, pueden tener más recaídas en relación a esta-
dos de ánimo negativos o de estrés y, por tanto, pueden obtener un mayor 
beneficio de los fármacos anticomiciales sedativos o de los que modulan 
el estado de ánimo.

Siempre resulta arriesgado tomar medicamentos cuando las mujeres 
se encuentran en edad fértil, a menos que tengan la certeza de no estar 
embarazadas. Por este motivo, conviene que adopten medidas eficaces 
de prevención del embarazo, cuando tengan que tomar una determinada 
medicación.

Es preferible no iniciar un tratamiento farmacológico en una mujer que 
se encuentre embarazada. Sin embargo, si la mujer ya tomaba un medi-
camento antes de quedar embarazada y dicho medicamento ha jugado 
un papel decisivo en la prevención de sus recaídas, nos encontramos 
ante un dilema que ha sido objeto de una prolongada controversia. Dado 
que el consumo de alcohol de la madre, durante el embarazo, también 
puede perjudicar gravemente al embrión y al feto, si un determinado me-
dicamento consigue evitar que la paciente tome bebidas alcohólicas du-
rante el embarazo, la decisión podría ser la de seguir tomando la medica-
ción, en algunos casos.

El alcoholismo  se manifiesta a través de una con-
ducta adictiva de beber en exceso, que es consecuen-
cia de la dificultad para controlar el consumo de al-
cohol. Tanto la conducta adictiva como la “dificultad 
para controlar” pueden ser manifestaciones clínicas 
de una disfunción de los circuitos cerebrales que go-
biernan la capacidad de control sobre el consumo de 
alcohol, causada por la neuroadaptación al alcohol.

El abuso continuado de alcohol puede producir cambios adaptativos en 
la neurotransmisión, que desestabilizan el funcionamiento del sistema 
nervioso y lo convierten en un cerebro hiperexcitado, que “necesita” alco-
hol para poder funcionar con normalidad. EL cerebro neuroadaptado al 
alcohol responde ante la retirada del consumo habitual con síntomas de 
abstinencia y deseo imperioso de beber (craving), que se convierten en 
un importante obstáculo para la recuperación, ya que llevan de nuevo al 
consumo de alcohol. La persona que ha desarrollado una adicción al al-
cohol “necesita” beber para renormalizar (transitoriamente) la disfunción 
cerebral (causada por el propio alcohol crónico). Por este motivo, el trata-
miento de desintoxicación puede ser decisivo para que pueda iniciar su 
proceso de recuperación del alcoholismo. 

La mayoría de personas que presentan alcoholismo no van a sufrir gra-
ves síntomas de abstinencia, tras la retirada del alcohol, pero es probable 
que cuando prueben de beber presenten dificultades para controlar su 
consumo, acaben bebiendo en exceso y vuelvan a presentar las conse-
cuencias negativas del consumo excesivo de alcohol. 

Actualmente disponemos de medicamentos eficaces para el tratamien-
to de la abstinencia, de la dificultad para controlar (el consumo de alcohol) 
y los síntomas y los trastornos psiquiátricos, asociados al alcoholismo. 

Las benzodiazepinas (BZD) pueden ser de utilidad para el tratamiento de 
la abstinencia aguda, cuando el paciente se encuentra hospitalizado y 
cuando tenemos la garantía de que no podrá beber alcohol. Sin embargo, 
presentan un elevado riesgo de sobredosis (cuando se toman asociadas al 
consumo de alcohol) y también de dependencia, cuando el paciente las 
toma durante muchos días y a dosis elevadas. Además, la abstinencia del 
alcohol, en las personas que han desarrollado una dependencia de BZD, 
va a ser mucho más grave y la recuperación de su alcoholismo más difícil.

Por este motivo, si persisten los síntomas de ansiedad, craving y o in-
somnio, una vez superado el tratamiento de la abstinencia aguda, es pre-
ferible no prescribir BZD (a los pacientes alcohólicos). Como medicación 
alternativa, los fármacos anticomiciales de perfil sedativo (como pregaba-
lina), que reducen la liberación de aminoácidos excitadores (noradrenali-
na y glutamato), favorecen la renormalización progresiva del estado de 
hiperexcitación del sistema nervioso, que suele persistir más allá de la 
desintoxicación. Además son eficaces para el tratamiento de la ansiedad 
y el insomnio y no tienen los graves inconvenientes que presentan las 
benzodiacepinas para estos pacientes. El objetivo más habitual de las 
personas que padecen alcoholismo es la reducción de su consumo de 

Opinião
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Dependência
do Álcool

da dose de álcool ingerida , isto é, quanto  maior for o consumo , maior 
será o risco de doença associado.

Estatísticas
O consumo excessivo de álcool é comum em muitas partes do mundo, 

especialmente na Europa. Na UE estima-se que 5,0% dos homens adul-
tos e 1,4% das mulheres adultas sejam dependentes de álcool num qual-
quer ano. Isso corresponde a aproximadamente 12 milhões de pessoas. 
Em todo o mundo, 125 milhões de pessoas têm perturbações de consu-
mo de álcool. A dependência do álcool tem um custo social considerável 
devido aos índices de criminalidade e acidentes de trânsito relacionados 
com o álcool, e perda de produtividade devido ao desemprego, absentis-
mo e mortalidade. Na Europa, estimaram-se em 2003 custos na ordem 
dos € 125 bilhões, o equivalente a 1,3% do PIB.

Mais de 80% das pessoas dependentes de álcool no mundo permane-
cem sem diagnóstico. Dos diagnosticados, apenas uma pequena fracção, 
cerca de 10%, recebe tratamento.

A procura de diagnóstico e 
tratamento

As pessoas que pensam poder ser dependentes de álcool podem rece-
ber ajuda e conselhos do seu médico. Os objectivos da avaliação da per-
turbação são determinar a causa e a gravidade, e avaliar a motivação da 
pessoa em se comprometer com o tratamento. O diagnóstico tem em 
conta aspectos biológicos e factores comportamentais e sociais. A infor-
mação de familiares, amigos e colegas de trabalho pode também ser im-
portante para o diagnóstico.

Para o tratamento da DA podem utilizar-se duas estratégias diferentes: 
a redução do consumo de álcool ou a abstinência completa. Independen-
temente da estratégia, o tratamento será sempre feito com o uso de me-
dicação e tratamento psicológico.

As medicações usadas na abstinência são conhecidas há alguns anos. 
As novidades em termos de medicação vão aparecer nos próximos me-
ses e têm indicação para a redução do consumo dos doentes com Depen-
dência do Álcool. Daremos o devido destaque a estas informações, à 
medida que estiverem disponíveis para a comunidade científica.

A dependência do álcool é uma perturbação do Sis-
tema Nervoso Central, caracterizada por um padrão 
de consumo de álcool que conduz ao comprometi-
mento fisiológico, psicológico e social.

Resumo
A dependência do álcool é uma doença do SNC, com um elevado risco 

de evoluir de forma crónica, recidivante e progressiva. A extensa investi-
gação ao longo dos últimos 20 anos tem contribuído para a compreensão 
da doença, afastando o conceito de dependência de álcool como uma 
falha de carácter moral e reconhecendo-a como uma situação médica 
que pode - e deve - ser tratada.

O álcool é tóxico e beber em excesso aumenta o risco de uma pessoa 
desenvolver mais de 60 outras doenças. O consumo excessivo de álcool 
também está associado a um elevado custo para a sociedade devido à 
violência, perda de produtividade e custos de cuidados de saúde.

A dependência do álcool afecta pessoas de todas as idades e grupos 
sócio-económicos. Sabe-se hoje que os genes e o ambiente contribuem 
com igual peso para o risco de dependência de álcool.No entanto, conti-
nua por responder por que razão algumas pessoas são mais vulneráveis 
do que outras.

Sintomas
Sinais e sintomas de dependência de álcool incluem ser incapaz de li-

mitar a quantidade de álcool ingerida, sentindo a necessidade ou compul-
são para beber, e apresentar sintomas de abstinência, como náuseas, 
sudação e tremores quando o indivíduo se abstém de beber.

Além disso, uma pessoa dependente de álcool pode tornar-se irritável 
se não tiver álcool disponível, podendo originar problemas nas relações 
pessoais, profissionais ou gestão financeira. Estes sinais podem ser reco-
nhecidos pelo indivíduo, ou por membros de sua família.

A dependência do álcool pode também levar a outros problemas médi-
cos derivados, como a cirrose hepática, doenças cardiovasculares, can-
cro, e perturbações comportamentais ou de saúde mental. Para a maioria 
das patologias  o risco de ocorrência e gravidade aumenta na proporção 

Opinião
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De Egas Moniz a Magalhães 
Lemos, as fronteiras entre a 
psiquiatria e as neurociências

O Centro Hospitalar Conde de Ferreira é uma unida-
de assistencial da Misericórdia do Porto de referência 
nacional e internacional na área da Saúde Mental.

Foi o primeiro hospital construído de raiz para a Psi-
quiatria em Portugal, assumindo-se, desde logo, como 
um estabelecimento inovador, assente num modelo de 
organização hospitalar arrojado para o seu tempo.

Vocacionado para a assistência, formação e inves-
tigação na área da Psiquiatria e Saúde Mental, o Cen-
tro Hospitalar Conde de Ferreira assegura um apoio 
técnico e humanizado, tanto em regime de Interna-
mento como de Ambulatório.

No passado dia 7 de Dezembro, esta unidade orga-
nizou o II Colóquio de História da Psiquiatria, sob 
o lema Nas Fronteiras da Psiquiatria? da Neuropsi-
quiatria à Psicocirurgia.

O encontro iniciou-se com uma re(visita) a Egas Moniz, numa mesa 
redonda que contou com comunicações de João Lobo Antunes – Egas 
Moniz e a Escola Neurocirúrgica Portuguesa, de Zbigniew Kotowicz – 
Egas Moniz e a Psicocirurgia: o nascimento de um novo paradigma, de 
Jaime Milheiro – Egas Moniz e a Introdução da Psicanálise em Portugal, 
e de Manuel Correia – Egas Moniz e o Premio Nobel.

Seguir-se-ia a apresentação do livro Luzes e Sombras do Alienismo em 
Portugal, publicado pela Misericórdia do Porto e nova mesa redonda, des-
ta feita dedicada a António de Sousa Magalhães Lemos e o Paradigma da 
Neuropsiquiatria.

Para a parte da tarde estavam reservadas mesas subordinadas às Re-
lações Históricas entre a Psiquiatria Portuguesa e a Espanhola, aos Mu-
seus de História da Psiquiatria e da Neurologia em Portugal.

Dependências esteve presente no colóquio e entrevistou João Lobo 
Antunes, neurocirurgião e diretor da Clínica Universitária de Neurocirurgia 
da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e Adrián Gramary, 
diretor clínico do CHCF.

João Lobo Antunes, neurocirurgião e diretor 
da Clínica Universitária de Neurocirurgia 
da Faculdade de Medicina da Universidade 
de Lisboa

No painel em que participou, revisitámos Egas Moniz. Em que 
medida seria legítimo falarmos num período pré e num pós Egas 
Moniz na história portuguesa, particularmente nos domínios da 
cultura, da ciência e da medicina?

João Lobo Antunes (JLA) – Não creio que Egas Moniz tenha marcado 
a medicina dessa forma. Em certa medida, penso que é uma figura cuja 
dimensão histórica nunca foi inteiramente percebida em Portugal, em par-
te porque se dedicava a um ramo da medicina que, apesar de tudo, é re-
lativamente restrito. De qualquer forma, como tenho salientado, parece-
-me a maior figura da história da medicina portuguesa e uma figura das 
neurociências do século XX que ficará para sempre na história, quer do 
diagnóstico, quer do tratamento das doenças nervosas.

Qual a importância do CHCF na historia da psiquiatria?
A importância do CHCF na História da Psquiatria é evidente. Foi o 

primeiro hospital construído de raiz para este fim e teve no Dr António 
maria de Sena o seu primeiro diretor que para o efeito, na época, visitou 
o que havia de melhor na Europa. Por aqui vão passar os grandes vultos 
da história da psiquiatria portuguesa como Julio de Matos, Magalhaes 
de Lemos entre os mais antigos referenciais da medicina nesta área.

 Quais são as expectativas da SCM do Porto para o futuro do 
CHCF?

As expectativas são de honrar a sua história e manter um compromis-
so entre o passado, enquanto tradição e o futuro como novas respostas 

em áreas como as demências ou o Alzheimer. A esperança de vida das 
pessoas implica a necessidade de uma geração de novas politicas nes-
te domínio e o CHCF poderá ser uma resposta inovadora neste domí-
nio. Estamos otimistas sobre o futuro.

Qual o significado da palavra Solidariedade para a SCMP?
É igual a obras de Misericórdia lidas á luz da moderna doutrina social 

da Igreja. Solidariedade é algo que se pratica todos os dias. E estar 
próximo das pessoas e poder ser portador de uma luz de esperança no 
futuro e na melhoria da qualidade de vida. Solidariedade ou caridade 
são faces de uma moeda chamada Misericórdia. São sinónimo de espe-
rança e fé no dia de amanhã.

António Tavares, provedor da SCMP
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Como classifica o estado da arte das neurociências em Portugal?
JLA – No domínio das ciências, creio que é das áreas mais vigorosas, 

com muita gente nas ciências básicas e em todos os aspetos, investiga-
dores de enorme mérito e, por outro lado, nas neurociências clínicas, te-
mos grupos a trabalhar muito bem em áreas tão variadas como as doen-
ças vasculares, as doenças do movimento, as demências… Atrevo-me a 
classificar o campo das ciências biomédicas como o mais vigoroso da 
medicina portuguesa.

Na sua comunicação, falava de uma altura em que Egas Moniz, 
com parcos recursos, fazia investigação, rumando a passos lar-
gos em direção à inovação. Em que medida poderá isso significar 
que não existe necessariamente um paralelismo entre a crise e a 
saúde?

JLA – São coisas completamente diferentes. Significa que, hoje em dia, 
é muito difícil fazer investigação competitiva sem recursos. O tempo da 
investigação com garfos, colheres e facas acabou. Hoje, precisamos de 
equipamento muito sofisticado e permanentemente atualizado. De outra 
forma, perdemos o comboio. E essa é uma das grandes preocupações 
dos nossos cientistas: manter o nível de financiamento que permita que 
isto não suceda.

E em que medida poderá o contexto atual de crise que o país e a 
Europa atravessam constituir uma limitação?

JLA – Sentimos a crise, não vivemos a crise. Isto não pode ser um álibi 
para os que lutam menos ou são menos ambiciosos. Não podemos baixar 
os braços. No Instituto de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina 
que tenho a honra de presidir é essa a filosofia. Temos que continuar!

Adrián Gramary, diretor clínico do CHCF 

Assistimos hoje a um colóquio que versou áreas extremamente 
especializadas, falou-se  mais em história do que em casos clíni-
cos… Que motivos estiveram na origem desta opção?

Adrián Gramary (AG) – Temos a responsabilidade de manter e preser-
var o património histórico desta casa, um hospital que conserva um espó-
lio muito importante em termos históricos e, portanto, estes colóquios são 
uma maneira de reativar a discussão sobre temas da história da psiquia-
tria e da neurologia, de pessoas que por cá passaram, quer médicos, quer 
doentes - existiram doentes muito famosos aqui internados, como o filho 
do Camilo Castelo Branco, Ângelo de Lima ou Raul Proença- e, portanto, 
creio que este é o local ideal para fazermos uma discussão com pessoas 
de referência na área da história da psiquiatria.

Pensar o passado para conhecer o futuro…
AG – Exatamente! Acredito que muitas coisas do passado podem as-

sumir uma extraordinária importância para podermos pensar e decidir 
melhor o que queremos fazer no futuro. Desde logo, porque há coisas que 
já fizemos mal e não pretendemos repetir mas também há coisas que fo-
ram bem feitas no passado e que podem ser reutilizadas.

Depois de muitos anos de costas voltadas, começamos final-
mente a apostar em sinergias provenientes de uma aliança ibéri-
ca… Nestes domínios da saúde mental, existem muitas diferenças 
entre Portugal e Espanha?

AG – Neste momento histórico, existem mais semelhanças do que dife-
renças. Há pouco investimento, cortes nos recursos e as dificuldades com 
que se deparam os profissionais de saúde mental em Portugal e em Es-
panha são muito semelhantes.

É possível estabelecer-se a “ponte” entre os dois países?
AG – Vamos tentar. Acredito que este é mais um elemento que pode esti-

mular essa ponte para que a comunicação entre especialistas seja real.

Existe verdadeiramente uma fronteira entre a neurologia e a psi-
quiatria, como o colóquio faz supor?

AG – Inicialmente, a neurologia e a psiquiatria formavam uma única 
disciplina, a neuropsiquiatria ou alienismo; na altura do Prof. Magalhães 
Lemos separaram-se e existe hoje quem vaticine que, com o nascimento 
das neurociências, a psiquiatria poderá ser engolida pela neurologia. 
Acredito que não mas penso que esta discussão assume importância e 
pode tornar-se num estímulo para percebermos melhor a nossa identida-
de e as fronteiras que existem com a neurologia.

Entretanto, continua a verificar-se muito estigma face à doença 
mental e muita gente a olhar para o lado…

AG – Pois… se calhar, o tema do estigma ainda não foi bem trabalha-
do. Ou as pessoas pensam que o estigma só está relacionado com os 
locais e que o que provoca o estigma é o hospital psiquiátrico. Mas o es-
tigma é bem mais complexo e está ligado à própria doença mental e ao 
medo que temos de ficarmos doentes. Parte da rejeição também se pren-
de com o medo da doença mental e não me parece que tenham havido 
políticas adequadas para se trabalhar isso.

A medicina é, no seu entender, uma ciência ou uma arte?
AG – Não é fácil responder a essa questão… Creio que é as duas coi-

sas mas tem muito de arte. Há uma parte que tem uma base científica, 
evidente, é uma ciência… mas tem muito de arte e essa vertente é mais 
difícil de transmitir e de ensinar porque é bem mais complexa.
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Doenças Infeciosas:  
das mudanças aos  
desafios do futuro

A cidade do Porto acolheu, entre o dia 12 e 15 de 
Dezembro, o XI Congresso Nacional de Doenças In-
fecciosas e Microbiologia Clínica & IX Congresso 
Nacional sobre SIDA. A Sociedade Portuguesa de Do-
enças Infecciosas e Microbiologia Clínica delegou 
em António Sarmento a responsabilidade da realiza-
ção de um encontro de elevado nível científico, que 
voltou a contar com a colaboração da Associação Por-
tuguesa para o Estudo Clínico da SIDA.

Como referiam os presidentes do encontro, António 
Sarmento e Rui Sarmento e Castro, “a Infeciologia é 
cada vez mais interessante! A sua essência clínica 
continua a ser preponderante, tornando impossível 
a substituição do médico pelo técnico. O mundo dos 
micróbios é vivo, dinâmico, em constante interação 
com outros seres vivos, particularmente com o Ho-
mem. As mudanças do clima, a globalização e os 
progressos da medicina têm sido responsáveis pelo 
fenómeno das infeções emergentes. O dia-a-dia da 
Infeciologia mudou radicalmente em relação aos 
primeiros anos em que muitos de nós iniciamos a 
nossa atividade médica. Muitos dos Colegas presen-
tes neste congresso irão presenciar, no futuro, mu-
danças na Infeciologia para já, provavelmente, difí-
ceis de imaginar. São estes desafios que dão encanto 
à Infeciologia e à Vida”.

No final do evento, Dependências entrevistou Rui 

Sarmento e Castro e António Diniz.

Rui Sarmento e Castro

São três séculos de histó-
ria revisitando as mais varia-
das intervenções. Que balan-
ço faz a estes quatro dias de 
Congresso?

Rui Sarmento e Castro (RS) - No 
fundo, acho que durante estes qua-
tro dias, passamos muito sobre a 
patologia infecciosa, quer a patolo-
gia mais clássica, quer hoje, as pa-
tologias relativas a doenças emer-
gentes, que vão aparecendo.

Em relação à SIDA fizemos uma 
revisão daquela primeira fase em 
que, no fundo, os doentes morriam 

muito, tinham infecções oportunistas, etc., para uma outra fase de esperança 
que é a de hoje, porque realmente conseguimos transformar com o apoio dos 
novos medicamentos esta infecção que realmente era fatal, numa infecção 
crónica. Portanto, foi isto que se passou. Tivemos as salas muito boas, muito 
cheias, houve um grande entusiasmo das pessoas nesta matéria, o que quer 
dizer que a infeciologia, a Sida, etc. são temáticas do ontem, do hoje e serão 
amanhã também.

Foi um Congresso muito participado. Que tema gostaria de desta-
car em particular?

RS - É muito difícil destacar apenas um, mas por exemplo tivemos uma 
belíssima conferência sobre alterações metabólicas, tivemos seguidamente 
um especialista dos mais importantes a nível mundial na área da SIDA a falar 

VIH e Tuberculose
Ana Aboim Horta, assistente hospitalar graduada em doenças infeciosas do CH Porto refere que “a TB e a infeção VIH são duas infeções que 

interagem entre si e se potenciam mutuamente, o que torna o seu controlo cada vez mais difícil”, alertando para a importância e urgência de se 
“investir na vigilância epidemiológica, no controlo clínico e terapêutico de ambas infeções”. Acrescenta que “a TARV é mandatária nos doentes 
coinfetados e ambos os tratamentos devem ser integrados para uma melhor adesão por parte dos doentes e uma melhor vigilância por parte dos 
clínicos”.

VIH e alterações neurocognitivas
Segundo João Machado, chefe de serviço de Medicina Interna e assistente graduado em doenças infeciosas, do CHLC, “com o advento da tera-

pêutica antirretrovírica de elevada intensidade (HAART), registou-se uma dramática melhoria na morbi-mortalidade dos doentes infetados pelo VIH/
SIDA, com o consequente aumento da sobrevivência média global”. O especialista considera que “os novos fármacos, com maior potência, altera-
ram a história natural da infeção e reduziram a incidência e a prevalência das formas severas das alterações neurocognitivas”.
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sobre o tratamento. Tivemos por exemplo, uma palestra muito interessante 
sobre dengue feita por um colega brasileiro também. O problema por exem-
plo, da globalização e do futuro das doenças infecciosas que foi apresentado 
pelo professor Henrique Lecour. Foi uma série de temas quer de infecciologia 
clássica, quer da SIDA, que realmente são muito atractivos, ou seja, também 
por isso, penso que as salas estiveram sempre cheias. 

Apesar de muito recente, é uma doença com um grande investimen-
to na investigação?

RS - Relativamente à SIDA, sim. Realmente a SIDA, pela mortalidade que 
envolveu, também obrigou a criar novas coisas, nomeadamente, há hoje 
análises que nós usamos na rotina diária, que foram produto da investigação 
em torno da SIDA. Muitos métodos como a PCR e, muitos outros métodos 
como a detecção de cargas víricas, muitos métodos serológicos, partiram da 
investigação da SIDA. Portanto, envolveu muitos gastos em termos experi-
mentais, mas por outro lado também trouxe consequências muito importan-
tes para a infecciologia, e para a clínica mundial.

O Centro de Terapia Combinada um caso de sucesso em Portugal, 
está em perigo?

Não. Penso que não. Neste momento, estamos numa fase de integração, 
mas a direcção do Centro Hospitalar do Porto tem sempre considerado que 
é um projecto que foi muito importante e que continua a ser muito importante, 
até mesmo por questões de saúde pública, porque nós realmente consegui-
mos controlar cerca de 220 doentes, que vão diariamente ao hospital, são 
doentes com particularidades muito complicadas, toxicodependentes, ex-to-
xicodependentes, dificuldades de adesão, muitas dificuldades sociais tam-
bém, e que nós conseguimos apoiar, dando-lhes lá medicação directamente. 
Sob observação directa, ou seja, a medicação do vírus, a medicação da tu-
berculose se for o caso, entre outros. Isto permite realmente, que naquele 
conjunto de pessoas, nós quebremos a transmissão do vírus, porque 90 por 
cento dos doentes estão controlados, que é o mesmo que estão os outros na 
consulta. Isto quer dizer que estes doentes não estão a transmitir o vírus para 
outras pessoas na nossa cidade ou da área onde vivemos, não estão a trans-
mitir a tuberculose e, isto é extremamente importante. E este é um contributo 
que considero muitíssimo importante para a saúde pública e, inclusive, para 
a investigação de algumas doenças, como a tuberculose e a SIDA. Portanto, 
acabar com isto seria voltar para trás.

Rui Sarmento e Castro é um dos clínicos mais reconhecidos nesta 
área. Desenvolve este trabalho por paixão, devoção ou dependência?

RS - Eu acho que é por tudo. Sou médico, acho que quando temos uma 
profissão temos o dever de fazer o melhor possível pelos doentes, neste 
caso. Acho que a ideia que tive há uns anos atrás, depois juntamente com 
outros colegas de fazermos por exemplo essa experiência do CTC, ou fazer 
estas reuniões, por exemplo, que são importantes para a formação das pes-
soas, é uma obrigação da minha profissão. É evidente que isto tira muito 
tempo, envelhece-me mais, mas é em prole não só da formação dos meus 
colegas para melhor tratarem os doentes, como também pelos doentes. Por-
tanto, é paixão, é devoção e é dependência, se calhar, também!

António Diniz, Programa Nacional para a 
Infeção VIH/SIDA

Será, neste momento, o atual 
Programa Nacional para a Infe-
ção VIH/SIDA resultado de uma 
série de constrangimentos que 
afetam o país ou teremos ver-
dadeiramente um programa que 
visa combater a infeção em Por-
tugal e prevenir o surgimento de 
novos casos?

António Diniz (AD) – É a segunda 
hipótese! Claramente, é um progra-
ma que visa combater o apareci-
mento de novos casos e estimular a 
prevenção.

Em que eixos assenta esse 
programa?

AD – Assenta, desde logo, numa estratégia de prevenção. Temos dois 
exemplos, o programa de distribuição de preservativos gratuitamente a insti-
tuições não governamentais, instituições do meio laboral, do meio escolar e 
académico… às mais variadas instituições que não as da saúde; e o Progra-
ma de Troca de Seringas, que é para manter e, eventualmente, reforçar, que 
tem seguramente a sua importância significativa na descida do nível de infe-
ção por VIH nos indivíduos utilizadores de drogas.

Mas também se tem falado na intenção das farmácias acabarem 
com a participação no Programa de Troca de Seringas…

AD – Atenção, não é uma intenção… Da parte da ANF, relativamente à 
parceria que estabelecemos, houve a afirmação pública de que não estariam 
interessados em renovar o contrato, não só em relação a esse programa mas 
igualmente em relação a outros que tinha com o Ministério da Saúde nesta 
área. A questão é que o programa é do Ministério da Saúde e do próprio 
Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA, portanto, vai manter-se. Neste 
momento, estamos a operacionalizar as alternativas à colaboração da ANF 
nesse projeto. O relatório de 2011 já referia explicitamente que as farmácias 
recolhiam e distribuíam menos de metade das seringas, sendo que a maioria 
já era assegurada pelas equipas de rua, equipas de tratamento e ONG.

Numa altura em que a continuidade do financiamento dessas equi-
pas de rua por parte do SICAD é ainda uma incógnita, pergunto-lhe se 
a Comissão possui recursos para assegurar a continuidade deste tipo 
de projetos de proximidade, como já o faz há alguns anos.

AD – O Programa de Troca de Seringas tem um montante global que é 
para ser aplicado tendo como objetivo a sua melhor implementação. Essas 
equipas eram financiadas através de projetos estabelecidos com o SICAD, 
portanto, não vou interferir nessa capacidade…

Mas também existiam projetos de equipas de rua financiadas pela 
Comissão…

AD – Não diretamente… Alguns sê-lo-iam ao abrigo do Programa ADIS. Mas, 
em relação a isso, todos os projetos que estão válidos, ou seja, que abrangiam 
o ano 2013, a intenção é mantermos o financiamento.

Se no seio dos utilizadores de drogas a incidência da infeção por 
VIH/SIDA tem vindo a decrescer significativamente, nos heterosexu-
ais, um grupo muito mais difícil de intervir, os indicadores já não se-
rão tão positivos… Existe alguma estratégia planeada para inverter 
esta tendência?

AD – Prevenção em meio escolar, em meio laboral e na comunidade.

Será possível a cura da infeção SIDA?
De acordo com Eugénio Teófilo, “a cura da SIDA é possível mas 

implica uma mudança de atitude nos sistemas de saúde, que apenas 
agora parece dar sinais de pretender dar os primeiros passos”. Se-
gundo o médico internista do Hospital dos Capuchos, “em países con-
servadores na atitude médica, como o nosso, pode levar ainda mais 
anos a ser uma realidade”.
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Que la política está llena de con-
trariedades complicadas de com-
prender no es nuevo para nadie y 
una vez más el gobierno español 
se ha lucido. Esta vez no vamos 
a hablar de las cifras de paro, de 
los recortes en sanidad o edu-
cación, de la congelación de los 
salarios o de la subida del IVA. 
Todo eso está hundiendo al país 
en la miseria. Y aunque el gobi-
erno se enfade porque el New 
York Times publique un reportaje 
sobre una realidad evidente, en la que apare-
cen imágenes de gente recogiendo comida en 
los contenedores; no deja de ser algo que está 
ocurriendo. Que no se enfaden porque se daña 
a la imagen del país, porque ellos  mismos 
se lo guisan y se lo comen con cosas como la 
siguiente:
Una publicidad financiada por el Ministerio 
de Agricultura rinde homenaje a un sumel-
lier, un tal Josep Roca y viene acompañado del 
siguiente párrafo:
“Si la receta de la felicidad consiste en saber 
disfrutar de los instantes, una copa de vino es 
uno de sus ingredientes. Vives en el mayor 
viñedo del mundo: el país de la exquisita y 
saludable dieta mediterránea. Con más de 
100 variedades distintas de uva y 70 Denomi-
naciones de Origen que velan por su calidad, 
reconocida en todo el mundo. Porque quien 
bebe vino con moderación sabe disfrutar, 
comer, reír, compartir QUIEN SABE BEBER, 
SABE VIVIR”
Al mismo tiempo, el Ministerio de Sanidad 
gasta millones anualmente  en campañas de 
prevención, por ejemplo. Un doble mensaje 
lleno de oposición. Millones de euros que se 

tiran literalmente a la basura, para 
luego paradójicamente recortar 
en recursos sanitarios y ayudas a 
asociaciones de alcohólicos reha-
bilitados.  Eso es dañar la imagen 
del país. No tener claras las prio-
ridades y por tanto gobernar con 
contrariedades y perjudicar a los 
ciudadanos y al propio país.
Son tiempos difíciles que están 
lejos de solucionarse si no se 
cambia el rumbo del mundo, la 
base político-social actual y con 

ello todos nosotros. Esperemos que el 2013 
no sea tan negro, con tantas tijeras y con tanto 
prejuicio hacia la democracia. Siempre nos 
quedará la esperanza.

Contrariedades  
incomprensibles
* Mireia Pascual, correspondente em Espanha

Opinião
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O porquê de uma intervenção rápida e urgente?
Como evitar ou minimizar os consumos da popula-

ção mais jovem? Não há soluções rápidas e milagro-
sas, mas há todo um trabalho que pode ser feito, 
tanto em casa, como na escola.

Esse trabalho parece cada vez mais necessário e 
ineficaz quando falamos numa mudança radical no 
paradigma da droga, na forma como este fenómeno 
social cresce e ultrapassa toda a “soberania” que 
visa uma tentativa de controlo de uma das problemá-
ticas mais antigas da sociedade, através de legisla-
ção e monitorização.

O planeamento de ações eficazes, no âmbito da 
prevenção e promoção de comportamentos saudá-
veis, pressupõe o conhecimento da dimensão, carac-
terísticas e variáveis associadas a determinado fenómeno. Assim, uma 
abordagem preventiva deve ser equacionada e pensada em função das 
necessidades de determinada população.

A escola surge aqui com o seu papel fundamental: se ensina os alu-
nos a ler e escrever, entre muitas outras coisas, deve também ensiná-
-los e ajudá-los a pensar e refletir sobre as suas atitudes, tal como o 
fazem quando o assunto é o “mau comportamento”. É, então, um lugar 
privilegiado para uma intervenção preventiva, onde os alunos passam 
grande parte do tempo e têm oportunidade para debater diversos temas 
com os seus pares. No entanto, por razões evidentes, a escola nunca 
pode estar sozinha neste processo. Os pais, os profissionais de saúde, 
nomeadamente psicólogos, sociólogos, médicos e enfermeiros têm 
também aqui um papel essencial.

A família é, para além da primeira educadora, um recurso fundamen-
tal para os jovens, já que um ambiente positivo e de cooperação tam-
bém funciona como um fator de proteção no que diz respeito aos diver-
sos comportamentos de risco que os jovens, naturalmente, experienciam 
ao longo da vida. Basicamente, a melhor forma de intervir e promover o 
bem-estar dos jovens é ter a consciência que a família está sempre 
aliada à escola e, por sua vez, os professores e profissionais de saúde 
devem também ser parceiros desta, criando assim uma sinergia positiva 
e benéfica para a promoção da saúde nos jovens.

O conhecimento tem também aqui um papel fundamental. Para além 
de gerar comportamentos livres de riscos maiores, faz com que a propa-
gação de informação não seja totalmente fruto de mitos e ideias falsas, 
devolvendo aos jovens e adolescentes o poder de escolha consciente e 
informada. Ainda assim, numa altura em que as redes sociais têm espe-
cial importância e impacto, é importante que a informação seja dada 
presencialmente, de forma cuidada, criativa, bem fundamentada e pen-
sada, tanto do ponto de vista técnico, como científico. Neste sentido, o 
principal objetivo destas sessões pontuais é sensibilizar os jovens para 
a necessidade de reflexão sobre o fenómeno das novas substâncias 

psicoativas, apoiando-se em dados científicos e sa-
beres técnicos.

Estas sessões de sensibilização são realizadas, a 
título individual, por uma psicóloga e investigadora 
na área da droga e da toxicodependência. Joana 
Paula Silva é a autora do primeiro estudo nacional, 
exploratório, sobre o fenómeno das novas substân-
cias psicoativas. Foi a partir deste que, tendo em 
conta a sua formação de base e necessidades evi-
dentes por parte da população geral, deu início a 
este trabalho de intervenção, já que considera que a 
investigação e a ação devem andar sempre lado a 
lado.

Os jovens/adolescentes, os pais e profissionais de 
educação são o público-alvo destas sessões, já que 

se apresentam como os grupos de maior risco, quer pelos dados de al-
guns estudos que demonstram

que a prevalência de consumo destas novas substâncias reside, na 
sua grande maioria, entre os 15 e os 24 anos, quer pela ausência de 
informação e conhecimento suficientes, com vista à intervenção, neces-
sidade de atualização e tomada de consciência da mudança no paradig-
ma da droga, tanto pelas estratégias até então utilizadas, como pela 
própria abordagem feita em contexto escolar.

Realizadas em contexto escolar, estas sessões têm, geralmente, du-
ração de 90 minutos, aspirando as seguintes funções:

• Sensibilização, esclarecimento e prevenção de consumos ingénuos 
e desinformados das novas substâncias;

• Desmistificação de alguns mitos e ideias pouco claras ou corretas;
• Promoção do debate, espírito crítico nos jovens e conhecimento bá-

sico sobre o assunto, numa ótica de prevenção do consumo de substân-
cias psicoativas;

• Atualização das abordagens feitas em contexto escolar, com base 
na inovação e improvisação de novas estratégias interventivas;

• Alertar a comunidade escolar para o perigo do “desconhecido”.
Este tipo de intervenção pontual poderá revelar-se extremamente per-

tinente e útil, já que se trata de um fenómeno emergente, a informação 
fidedigna é escassa e ainda está muito por conta dos media, dos pró-
prios negócios envolventes e da internet que, como se sabe, poderá ser 
limitada e tendenciosa.

As primeiras sessões foram realizadas com jovens do ensino secun-
dário, em contexto de sala de aula, e já se preveem outras para o mês 
de Janeiro de 2013. Para além do feedback positivo dos próprios alunos, 
Joana Silva já conta com solicitações por parte dos próprios encarrega-
dos de educação e professores, que pretendem conhecer o fenómeno, 
apropriando-se de novas abordagens e conhecimentos sobre estas no-
vas substâncias psicoativas, reconhecendo a problemática e o impacto 
negativo que esta representa para a sociedade.

Projeto 
SMARTSCHOOL
* Joana Paula Silva, www.salviainos.blogspot.com
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João Goulão reeleito, por unanimidade, 
Presidente do Conselho de Administração 
do OEDT para o segundo mandato

O Conselho de Administração da agência europeia de informação so-
bre droga (OEDT) reuniu durante dois dias, em Lisboa, e a sessão termi-
nou, no dia 7 de Dezembro, com a reeleição do presidente e do vice-pre-
sidente.

João Goulão, coordenador nacional para os problemas da droga, da 
toxicodependência e do uso nocivo do álcool e Diretor Geral do Serviço 
de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SI-
CAD), foi reeleito por unanimidade presidente para os próximos três anos 
(28 votos a favor, correspondentes à totalidade dos presentes com direito 
a voto). João Goulão é membro do Conselho de Administração do OEDT 
desde 2005, tendo anteriormente exercido funções no Comité Científi co 
da agência (1997–2002).

Claude Gillard (Bélgica), foi também reeleito vice-presidente do respe-
tivo Conselho de Administração e Presidente do Comité Orçamental do 
OEDT, também por um período de 3 anos.

Na reunião, o Conselho de Administração do OEDT adotou ainda o or-
çamento da agência para 2013, bem como o respetivo programa de tra-
balho.

O Conselho de Administração é o principal órgão de tomada de deci-
sões do OEDT, sendo constituído por um representante de cada Estado-
-Membro da UE, um representante da Noruega, dois representantes da 
Comissão Europeia e dois peritos independentes no domínio da droga 
nomeados pelo Parlamento Europeu.

Enfermeiros da UD de Coimbra lançam 
Manual de Educação para a Saúde

Um grupo de enfermeiros da Unidade de Desabituação de Coimbra, cons-
tituído por Alexandrina Gomes, Ana Gonçalves, Ana Raquel, Cátia Gonçal-
ves, Carla Lopes, Elisabete Sousa, Fátima Leandro, Joana Ramos, João 
Balhau, Márcia Ferreira e Vítor Basto, elaborou, com apoio técnico e formati-
vo de Fernanda Coelho, responsável regional de enfermagem e Fernando 
Mendes, psicólogo clínico, um manual de educação para a saúde, intitulado 
Intervenções Educativas em contexto de internamento com pessoas depen-
dentes de substâncias psicoativas. Trata-se de um produto da experiência 
de uma equipa de enfermagem com mais de uma década de prestação 
de cuidados a pessoas dependentes de substâncias em contexto de in-
ternamento, da refl exão inter-pares, coadjuvada por peritos na área de 
educação para a saúde e também, refl ete a avaliação do programa de 
Educação para a Saúde que integra Modelo e Plano Terapêutico/Crono-
grama de Atividades da Unidade de Desabituação de Coimbra.

Considera-se que as intervenções no âmbito da educação para a saú-
de, em contexto de internamento, são uma das estratégias mais utiliza-
das para dotar os utentes de conhecimentos, atitudes e valores que os 
ajudem a fazer opções e a tomar decisões adequadas à sua saúde e ao 
seu bem-estar, bem como ao dos que os rodeiam. 

Pretende-se que este manual seja um instrumento útil para o desenvolvi-
mento de sessões de educação para a saúde, em grupo, em contexto de 
internamento de pessoas em desabituação de substâncias psicoactivas.

Este Manual está organizado segundo o grupo alvo, a metodologia e os 
temas de cada sessão de Educação para a Saúde que, denominamos de 
Unidades.

Unidade 1: “Prevenção da recaída”
Unidade 2: “Tabagismo”
Unidade 3: “Alimentação saudável”
Unidade 4: “Sono: estratégias não farmacológicas”
Unidade 5: “Infeções Sexualmente Transmissíveis”
Unidade 6: “Problemas Ligados ao consumo de bebidas Alcoólicas”
Unidade 7: “Adesão terapêutica e Antagonista opiáceo

Caso esteja interessado contacte: 
Unidade de Desabituação de Coimbra
Pavilhão n. 12 do Hospital Sobral Cid
Conraria – 3040-714 Coimbra
Telef. Interno - 260007 – Telefone: 239 008 883



33Revista de Imprensa – Nacional

O primeiro encontro de trabalho do Núcleo de Planeamento e Interven-
ção Sem-Abrigo (NPISA) decorreu anteontem, em Setúbal, e teve como 
objectivos trocar conhecimentos, experiências e práticas na área dos 
sem-abrigo. Na reunião estiveram presentes as entidades parceiras do 
NPISA, que apresentaram casos concretos de pessoas que vivem na rua.  

O Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-abrigo (NPISA) de Setú-
bal promoveu, no passado dia 6 de dezembro, na Casa da Baía, o primei-
ro encontro entre entidades congéneres e interlocutores locais do distrito. 
A reunião permitiu trocar conhecimentos, experiências e práticas sobre a 
realidade dos sem-abrigo em Setúbal.   

“Este encontro do NPISA entre locutores locais do distrito de Setúbal, 
pretendeu implementar uma estratégia nacional para as pessoas sem 
abrigo”, referiu Isabel Monteiro, coordenadora do NPISA.   

“Como há mais dois NPISAS no distrito, tivemos a iniciativa de promo-
ver este encontro para nos conhecermos e potencializar esta rede, no 
sentido de fazer uma intervenção conjunta e dar consistência maior aos 
projectos”, afirmou a responsável.   

“Cada vez há mais pessoas e famílias inteiras sem-abrigo, e todos nós 
estamos em risco de ficar sem sitio para morar, por isso, juntámo-nos hoje 
(quarta-feira) para ver soluções, para encontrar estratégias, e para poder-
mos dar uma resposta mais integrada às pessoas sem-abrigo no distrito 
de Setúbal”, sublinhou Isabel Monteiro.   

A coordenadora no núcleo disse ainda que “está a ser feito um trabalho 
muito válido, e que não tem visibilidade a nível nacional nem local, mas a 
população sem-abrigo está a aumentar brutalmente, e o perfil do sem-
-abrigo é completamente diferente de mês para mês”.

Neste momento “há sem-abrigos licenciados e famílias inteiras a viver 
na rua, algo que não existia há um ano atrás” salienta Isabel Monteiro. Os 

números mais dramáticos vieram de Almada, que já tem mais de cem fa-
mília sem tecto.   

O NPISA de Setúbal tem parceria com entidades como o Agrupamento 
dos Centros de Saúde de Setúbal e Palmela, o Centro de Apoio ao Sem-
-Abrigo (CASA), a Câmara Municipal de Setúbal a Caritas Diocesana, o 
Centro Hospitalar, Cruz Vermelha Portuguesa, a Direcção-Geral de Rein-
serção Social, o Centro de Emprego, o Instituto da Droga e da Toxicode-
pendência, o Instituto da Segurança Social e o Centro Distrital de Setúbal, 
a PSP e a Rede Europeia Antipobreza.

Assistência a Casa tem por objectivo levar a cabo acções de solidarie-
dade social, em particular dar apoio, alimentação e alojamento aos sem-
-abrigo, crianças, adolescentes e idosos socialmente desfavorecidos.   

“Em Setúbal atendemos cerca de seis sem-abrigo, porque o conceito 
de sem-abrigo está a mudar, maioritariamente apoiamos é famílias, que 
correm o risco de se vir a tornar-se sem-abrigo”, referiu Sara Almeida, 
assistente social da CASA, adiantando que “há pessoas que não pagam 
a renda de casa há imensos meses e podem ter de ir viver para a rua”.

Tanto os sem-abrigo como as famílias são ajudadas com “apoio alimen-
tar diário”. Esta comida “vem sempre confeccionada, pois é o que sobrou 
dos restaurante, e que se encontra em bom estado”. Além disso, “damos 
semanalmente um saco de comida por preparar, que provêm das recolhas 
do banco alimentar, e de outras recolhas em supermercados feitas por 
nossa iniciativa”, acrescentou Sara Almeida.   

“Muitas destas pessoas vivem na rua, porque tiveram conflitos anterio-
res com a família, devido a dependências como o álcool ou a droga, e que 
os levou ao fundo do poço”, concluiu a assistente social.

Fonte: O Setubalense online

O eurodeputado José Manuel Fernandes questionou a Comissão Euro-
peia sobre as intenções para criar uma legislação europeia para o fenó-
meno das smartshops, depois de se ter descoberto que as substâncias 
psicoactivas à venda nestas lojas estão a levar uma pessoa por dia às 
urgências. A resposta de Bruxelas confirmou que para 2013 vai ser prepa-
rada uma proposta para combater a proliferação de drogas sintéticas 
estimulantes.   

A Comissão admite mesmo que a “rápida emergência” de novas substâncias 
que têm entrado nestas categorias são “um desafio cada vez mais sério”.   

Na resposta enviada, a comissária europeia para a Justiça, Viviane Re-
ding, reconheceu que os riscos para a saúde do nível de toxicidade são mui-
tas vezes desconhecidos e muitas destas substâncias são “propositadamen-
te mal rotuladas, de forma a contornar a legislação sobre produtos alimentares 
ou de controlo da droga” para poderem ser vendidas nas smartshops, sendo 
identificadas como fertilizantes ou incenso.   

Viviane Reding revela que “a Comissão está a desenvolver novas propos-
tas legislativas”, para serem apresentadas “no decurso de 2013”. Bruxelas 
quer melhorar o intercâmbio de informações sobre as novas substâncias e a 
avaliação dos seus riscos, para que as mais perigosas possam ser rapida-
mente retiradas do mercado.   

Actualmente são descobertas novas drogas sintéticas ao ritmo de “quase 

uma por semana”. Só em 2012 foram descobertas 50, quando em 2011 já ti-
nha sido quebrado o recorde dos anos anteriores, com 49 novas substâncias 
psicoactivas, segundo o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodepen-
dência (OEDT).   

Em Portugal há 40 lojas que comercializam substâncias psicoactivas e, no 
último ano, a ASAE realizou seis operações de fiscalização a smartshops: 
foram inspeccionados 116 estabelecimentos, instaurados seis processos-
-crime e 57 processos de contra-ordenação e apreendidas cerca de 62 mil 
unidades destes produtos, anunciados como fertilizantes, incensos e suple-
mentos alimentares e com um valor de 735 mil euros.   

Em Outubro, a Direcção-Geral da Saúde começou a pedir aos hospitais 
que reportem todos os casos de doentes que confirmaram ter consumido 
uma droga comprada nas smartshops e em mês e meio receberam notifica-
ções de 30 casos. Isabel Pires, jurista da DGS, confirmou no início do mês ao 
i que estão a ser registados “novos casos todos os dias”. Só na Madeira, 
desde o início do ano já houve mais de 140 hospitalizações e quatro mortes.

O Ministério da Saúde quer avançar com um diploma que impeça que as 
novas substâncias sejam vendidas até haver prova de que não representam 
perigo para a saúde. O executivo pretende também apresentar uma nova lei 
no parlamento em 2013.

Fonte: ionline.pt

Drogas de smartshops vão ter nova legislação europeia em 2013

Ministério da Saúde já tinha decidido impor  
um pedido de quarentena a novas drogas antes  
de poderem ser consideradas lícitas

Setúbal debateu situação dos sem-abrigo

Encontro para troca de conhecimentos e experiências
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Já são dois os estados norte-americanos a legali-
zar o consumo da canábis para uso recreativo, apesar 
do confl ito com a lei federal

No dia 6 deste mês, o estado de Washington tor-
nou-se o primeiro dos EUA a legalizar o consumo da 
canábis para efeitos puramente recreativos. Seguiu-
-se, esta semana, o estado de Colorado.

“Cheira a liberdade”, comenta com enorme satisfa-
ção um participante nas celebrações do que mui-
tos vêem como um triunfo na esfera 
dos direitos civis.

Foi sob os nomes “Iniciati-
va 502” (em Washington) 
e “Emenda 64” (no Co-
lorado) que fi cou ga-
rantida a liberdade 
da posse de 28,3 
gramas, e do con-
sumo em espaços 
privados, para os 
cidadãos destes 
estados que se-
jam maiores de 21 
anos. Passa ainda a 
ser permitido o culti-
vo de até 6 plantas de 
canábis.

Já era permitida a utiliza-
ção desta substância para pro-
pósitos medicinais, acessível ape-
nas sob prescrição médica, em 18 dos 50 
estados.

Por detrás destas reformas existe uma ambição de 
lucrar com a situação. O Escritório de Gestão Finan-
ceira do estado de Washington prevê receitas por vol-
ta dos 1,9 mil milhões de dólares nos próximos 5 
anos, através das taxas aplicadas ao produto.

Hickenlooper, democrata governador do estado do 
Colorado (e anterior opositor à proposta), considera 
seu dever avançar com a emenda, por vê-la represen-

tar a opinião da maioria dos seus governados (55%). 
Avisa, contudo, que “existem muitas questões por 
responder em relação a como as autoridades federais 
planeiam reagir à legalização estadual”.

John Walsh (procurador do Departamento de 
Justiça Americano para o estado do Colorado) re-
lembra que, “independentemente de quaisquer mu-
danças à constituição estadual, continua proibido 

pela lei federal nacional o cultivo, a venda ou a 
posse de qualquer quantidade de ca-

nábis”.
Há quem considere que es-
tas reformas não passarão 

de uma vitória breve, se 
o Departamento de 

Justiça Nacional de-
cidir combatê-las.

Os opositores da 
medida - 1 em 
cada 3 norte-ame-
ricanos, de acordo 
com uma sonda-
gem recente - reve-

lam-se preocupados 
com o possível au-

mento na dependência 
dos jovens, do risco da 

sinistralidade rodoviária e da 
incidência de complicações psi-

quiátricas.
Apesar da aprovação de um decreto em 

Washington que estabeleceu como prioridade mínima 
do policiamento estatal a perseguição de crimes rela-
cionados com a canábis já em 2003, a celebração da 
semana passada fi cou marcada por violência, com a 
polícia a disparar (fatalmente) sobre dois homens que 
alegadamente tentaram assaltar uma garagem resi-
dencial onde se encontrava uma grande plantação.

´

Fonte: Visão

HSBC multado
O banco britânico HSBC chegou a acordo com o governo 
dos EUA para pagar uma multa recorde de 1 470 M€ no âm-
bito do envolvimento em lavagens de dinheiro com cartéis 
mexicanos de droga e com o Irão. O diretor executivo do 
HSBC, Stuart Gulliver, lamentou “profundamente o compor-
tamento do banco”.

Fonte: Metro
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tos vêem como um triunfo na esfera 

Foi sob os nomes “Iniciati-
va 502” (em Washington) 
e “Emenda 64” (no Co-
lorado) que fi cou ga-

vo de até 6 plantas de 

Já era permitida a utiliza-
ção desta substância para pro-
pósitos medicinais, acessível ape-

posse de qualquer quantidade de ca-
nábis”.

Há quem considere que es-
tas reformas não passarão 

de uma vitória breve, se 
o Departamento de 

mento na dependência 
dos jovens, do risco da 

sinistralidade rodoviária e da 
incidência de complicações psi-

quiátricas.

Legalização do consumo 
da canábis avança nos EUA

Fo
nt

e:
 D

iá
rio

 d
os

 A
ço

re
s

Fo
nt

e:
 D

iá
rio

 d
os

 A
ço

re
s

Revista de Imprensa – Nacional



36 Revista de Imprensa – Internacional

CÁDIZ, España - Los países latinoamericanos están mirando las lecciones 
de Europa en la lucha contra el abuso de narcóticos, después de que la polí-
tica prohibicionista ha perdido eficiencia frente a la extendida violenta y cos-
tosa guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos. Hasta hace poco, 
la mayoría de países de América Latina tenía normas de tolerancia cero en 
materia de drogas, inspirados en Estados Unidos. Pero ahora están explo-
rando relajar las sanciones para el uso personal de estupefacientes, siguien-
do los ejemplos de España y Portugal, que han canalizado recursos a la 
prevención más que a las atiborradas cárceles. América Latina es el mayor 
productor mundial de cocaína y marihuana y alimenta la enorme demanda en 
Estados Unidos y Europa. El consumo de drogas ha aumentado y la violencia 
vinculada a los cárteles de la droga ha causado muertes durante décadas 
desde la frontera México-Estados Unidos hasta los barrios pobres de Brasil. 
El Congreso de Uruguay dio el jueves un paso más hacia su proyecto de que 
el Estado se haga cargo de la distribución legal de marihuana. El mismo día, 
un legislador de izquierda en México presentó un proyecto de ley para legali-
zar la producción, la venta y el uso de la marihuana. Si bien el proyecto de ley 
mexicana es poco probable que sea aprobado, refleja la creciente polémica 
sobre cómo luchar contra el consumo de drogas en un país donde 60.000 
personas han muerto desde 2006 en batallas entre narcotraficantes y enfren-
tamientos entre los cárteles y las fuerzas de seguridad. Incluso el mayor 
productor mundial de cocaína, Colombia, un incondicional socio de Estados 
Unidos en las campañas de erradicación de cultivos de drogas y con una de 
las leyes más duras contra el narcotráfico en América Latina, está haciendo 
alusión a cambio. “El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo el 
jueves que valía la pena explorar el modelo portugués, una de las políticas de 
drogas más liberales del mundo.” “La experiencia que ustedes han tenido 
con la política de consumo de drogas es para nosotros muy interesante. El 
mundo entero está tendiendo, buscando, nuevas formas de tratar ese proble-
ma (...) Espero poder aprender cada vez más sobre esta experiencia que 
ustedes han tenido”, comentó en una visita a Lisboa. Santos se detuvo en 
Portugal en su camino a la Cumbre Iberoamericana celebrada en la ciudad 
española de Cádiz. Los líderes reunidos allí el sábado llamaron a analizar un 
cambio hacia la regulación del uso de las drogas en lugar de criminalizarlo. 
Portugal despenalizó el uso de estupefacientes en 2001 para combatir un 
grave problema con la heroína que había causado una epidemia de VIH/sida 
entre los drogadictos. El cambio ha sido aclamado como un éxito ya que los 
niveles de consumo cayeron por debajo del promedio europeo. “La evaluaci-
ón positiva del modelo de Portugal ha quitado el miedo en América Latina 
sobre las reformas”, resaltó Martin Jelsma del Transnational Institute, que 
aboga por la liberalización de las leyes sobre las drogas en América Latina. 
España -donde el consumo de narcóticos se disparó en la década de 1980 
después del fin de la dictadura de Franco- ha tratado de combatir el elevado 
consumo de cocaína, haciendo hincapié en los programas de tratamiento 

para los adictos y desechando el procesamiento por la posesión de pe-
queñas cantidades de drogas para uso personal. Jelsma dijo que iniciativas 
como la de Uruguay han surgido sobre la experiencia en Cataluña y el País 
Vasco, en el norte de España, donde los tribunales toleran el cultivo de ma-
rihuana para uso personal de miembros de los clubes sociales.

Frustración durante  
cuatro costosas décadas

Las elecciones en Estados Unidos del 6 de noviembre, cuando los estados 
de Colorado y Washington aprobaron la legalización del consumo de canna-
bis en desafío a las leyes federales, generaron frustración entre los líderes de 
América Latina. “Mientras en nuestros países un campesino que siembra 
media hectárea es perseguido y encarcelado (...), en Estados Unidos ahora 
simple y sencillamente se producirá la marihuana a niveles industriales, se 
comercializará con absoluta libertad en esos dos estados, se consumirá, 
además, a discreción. Aquí hay un desequilibrio enorme que no podemos 
eludir”, dijo el presidente mexicano, Felipe Calderón, durante la Cumbre Ibe-
roamericana. Calderón, cuya ofensiva militar contra los cárteles desencade-
nó una orgía de violencia en México, expresó su cansancio con un llama-
miento a Estados Unidos y Europa a la reducción del uso de drogas, 
argumentando que los consumidores estadounidenses alimentan la guerra 
del narcotráfico en su país al gastar unos 20.000 millones de dólares al año. 
El mandatario dijo que la legalización de la marihuana en Colorado y Wa-
shington marcó un cambio de paradigma. “Si se le corta el suministro de di-
nero a este adversario peligroso, habremos ganado una batalla. La gran 
pregunta es cómo cortar ese suministro”, observó. “Y ese interrogante tiene 
que ver con las alternativas, porque sabemos que gran parte de ese flujo 
proviene de una estructura de mercado negro que quizás generaría menos 
dinero y menos apetito si tuviera otra regulación”, añadió. El secretario Ibero-

América Latina mira  
a Europa en busca  
de programas antidrogas

“España y Portugal han 
canalizado recursos a la 
prevención más que a las 

atiborradas cárceles”

“El presidente colombiano, 
dijo que valía la pena explorar 

el modelo portugués”
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americano, Enrique Iglesias, dijo que había consenso en América Latina 
acerca de que la llamada guerra contra las drogas no estaba funcionando y 
llamó a nuevas aproximaciones al problema.

Colombia, Perú y Bolivia producen la mayor parte de la cocaína del 
mundo. México y Paraguay están entre los dos mayores productores glo-
bales de marihuana, con cada vez mayor suministro de sus vecinos Ar-
gentina, Brasil y Uruguay. El cambio en el pensamiento de América Latina 
en materia de narcóticos se remonta a un informe de 2009 de ex presi-
dentes de Brasil, Colombia y México que dijeron que miles de millones de 
dólares invertidos en cuatro décadas de esfuerzos, liderados por Estados 
Unidos para erradicar cultivos de drogas, los había simplemente empuja-
do de una región a otra. El discurso de Calderón en Cádiz fue sólo el últi-
mo de un creciente coro de desafíos a las políticas antidrogas de Estados 
Unidos. En una cumbre de líderes de América en abril, el presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, enfrentó críticas expresadas por sus ho-
mólogos del sur sobre las políticas antidrogas. El presidente de Guatema-
la, Otto Pérez, ha propuesto abiertamente la despenalización de determi-
nadas drogas.Guatemala, vecino de México, se ha visto desgarrado por 
la violencia del narcotráfico y la corrupción vinculada a los cárteles que ha 
penetrado profundamente en sus instituciones gubernamentales. Hace 
10 años, Estados Unidos podrían haber reaccionado con alarma al cam-
bio en América Latina. Pero el Gobierno de Obama se ha abstenido de 
criticar abiertamente las reformas legislativas sobre drogas, en parte por-
que en el país norteamericano también avanzan hacia su modificación.

Por Fiona Ortiz – Fonte: Reuters

Desmantelan en México 
laboratorio de drogas 
montado en una cueva 

Militares mexicanos desmantelaron un laboratorio para la producci-

ón de drogas sintéticas que había sido instalado dentro de una cueva, 

en una operación realizada en el estado de Jalisco, oeste de México. 

Los efectivos mostraron a la prensa la estrecha entrada a la cueva 

donde funcionaba el laboratorio, la cual había sido cubierta por vege-

tación para despistar a las autoridades.

En la operación realizada cerca del poblado de Yahualica de Gon-

zález Gallo, no hubo detenidos ya que los responsables del laborato-

rio lograron huir al detectar la presencia militar en la zona.

Este año fueron descubiertos en la región 37 laboratorios clandesti-

nos para la producción de droga, según el ejército.

En la cueva “encontramos cinco reactores, una centrifugadora, tan-

ques de oxígeno y gas” , señaló a la AFP el teniente coronel Leopoldo 

Corona Camacho, portavoz de la 15ª zona militar, quien acotó que el 

laboratorio podía producir unos 500 kilos de metanfetaminas mensu-

almente. Las instalaciones del laboratorio clandestino incluían tres 

“cocinas” (procesadoras de la droga) , así como un dormitorio con 

capacidad para diez personas. México se ha convertido en un impor-

tante proveedor de metanfetaminas y otras drogas sintéticas para el 

mercado de Estados Unidos. En la zona rural del estado de Jalisco, 

cuya capital es Guadalajara -la segunda ciudad de México- las autori-

dades han subrayado la presencia de laboratorios pertenecientes al 

cartel “Nueva Generación” , un grupo que según la fiscalía mexicana 

actúa aliado con Joaquín ’El Chapo’ Guzmán, considerado por el go-

bierno como el narcotraficante más poderoso del país. El teniente co-

ronel Corona dijo que la existencia del laboratorio fue detectada por 

una patrulla que realizaba tareas de inteligencia en la zona montaño-

sa. “Se realizaba un reconomiento terrestre por estos rumbos y detec-

taron el fuerte olor a químicos y algunos indicios, como bultos del ma-

terial que se utiliza para elaborar estas drogas” , señaló el oficial.

Portugal despenalizó el uso de 
estupefacientes en 2001 para 

combatir un grave problema con 
la heroína que había causado una 

epidemia de VIH/sida entre los 
drogadictos. El cambio ha sido 

aclamado como un éxito ya que los 
niveles de consumo cayeron por 

debajo del promedio europeo. “La 
evaluación positiva del modelo 
de Portugal ha quitado el miedo 

en América Latina sobre las 
reformas”, resaltó Martin Jelsma del 

Transnational Institute, que aboga 
por la liberalización de las leyes 

sobre las drogas en América Latina.

“La experiencia que ustedes 
han tenido con la política de 
consumo de drogas es para 
nosotros muy interesante.”
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Los programas escolares dirigidos a la prevención del consumo de dro-
gas han llegado a 253.000 alumnos desde el curso 1996/97, en el que se 
puso en marcha, y a más de 24.000 familias desde el año 2003.

Así lo ha puesto de manifiesto el coordinador de servicios del Comisio-
nado regional para la Droga, Fernando Martínez, quien en declaraciones 
a Europa Press ha apuntado a su deseo de aumentar la cobertura y llegar, 
de este modo, a un mayor número de escolares y familias.

Martínez, quien ha participado este jueves en las XXV Jornadas Na-
cionales de Drogodependencias organizadas por Cruz Roja, ha cifrado 
en 253.000 los alumnos a los que estos programas han llegado desde 
el curso 1996/97 marcha y en más de 24.000 las familias desde el año 
2003.

«Queremos llegar a más», ha destacado antes de añadir que desde la 
Consejería de Familia, que está adaptando el programa a las particulari-
dades de cada centro, se ha concluido, en función de la experiencia de los 
último años, que la prevención es “posible y eficaz” y que, aunque “no 
puede con todo”, es imprescindible conocer el procedimiento y respetarlo.

En su opinión, la intervención combinada en el ámbito escolar, familiar 
y de ocio es “fundamental” y, en el caso de la Comunidad, los programas, 
según se ha comprobado, consiguen mejorar los conocimientos de los 
estudiantes sobre las drogas, cambiar sus intenciones de consumo y tam-
bién en el caso de las de mayor intensidad.

Este trabajo, que precisa de dos años consecutivos de labor, englo-
ba también a los padres en el caso de Castilla y León, según Martínez, 
comunidad “pionera” en el diseño de distintos niveles de intervención 
que abarcan casos de hijos que ya presentan un consumo “problemá-
tico”.

Las cifras, en su opinión, avalan el trabajo: se consigue más de un 
75 por ciento de retención en los participantes (en algunos casos asis-
ten a 20 sesiones) y más de 80 por ciento de ellos lo recomendaría. 
«Cuando las cosas se hacen así se pueden conseguir resultados», ha 
recalcado el coordinador de servicios del Comisionado regional para la 
Droga.

Asimismo, Fernando Martínez ha apuntado a otro detalle esencial ante 
el que los padres muestran su extrañeza: la calidad de la relación de los 
hijos con sus progenitores influye en el tipo de amigos con los que se re-
lacionan y, a su vez, sus comportamientos de riesgo dependen de las 
personas de las que se rodean.

Validar la calidad de los programas
Por su parte, el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Dro-

gas, Francisco de Asís Babín, ha reconocido que precisamente uno de los 
retos del Plan Nacional para los próximos año, aún no cerrado, radica en 
validar la calidad de los programas que llegan a los centros educativos para 
que sean preventivos “y no contrapreventivos”.

En declaraciones a Europa Press, ha precisado que se trataría de crear 
un único sistema de acreditación de la actividad preventiva escolar tutelada 
por cada administración para avanzar, de este modo, por la senda de la 
eficiencia.

El próximo Plan de Acción 2013-2016, enmarcado en la Estrategia Na-
cional, cuenta ya con un «alto grado de acuerdo» con las comunidades 
autónomas, según Babín, quien ha resaltado que las líneas de acción 
apuntan a un incremento de la eficiencia de las acciones “para ser eficaces 
en un marco de restricciones”.

El Plan se centra en aspectos «más prevalentes», con los que existen 
más problemas, como el consumo de alcohol, sobre todo en fines de sema-
na, o la “banalización” del consumo de ‘cannabis’, aunque no se olvida de 
otros ejes como los relacionados con la represión del tráfico de drogas o las 
labor en el campo de la formación y la investigación.

Así, en este mismo marco se estudiará, por ejemplo, la posibilidad de 
elaborar una única normativa sobre prevención de adicciones a fin de unifi-
car las 183 normas existentes en el país para la prevención del consumo de 
alcohol en los jóvenes.

El delegado para el Plan Nacional de Drogas sitúa 
la validación de la calidad de los programas 
como reto del próximo plan de acciones

Foto: EUROPA PRESS

Correo urgente, la nueva forma de transportar droga
Shanghai, 07/12/2012(El Pueblo en Línea)-El correo urgente se ha convertido en el nuevo 
canal de los narcotraficantes para transportar droga, según la Aduana de Shanghai. 
Según las autoridades aduaneras, más del 90% de los casos de drogas descubiertos este año 
fueron interceptados en paquetes de mensajería exprés. Solo en el mes de noviembre, las 
autoridades interceptaron y confiscaron siete alijos de droga, con un total de 5,6 kg, incluyen-
do marihuana, heroína y cocaína. Según los funcionarios de aduanas, a los narcotraficantes les 
es más fácil ocultar su identidad y dirección usando el sistema de mensajería exprés. 
La Aduana de Shanghai ha pedido a las empresas de mensajería exprés que incrementen el 
control de contenido de los paquetes que reciben.
Este año, la Aduana de Shanghai ha confiscado un total de 50 kg de droga.
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21 DE FEVEREIRO DE 2013 22 DE FEVEREIRO DE 2013

8h30 Abertura do secretariado

AUDITÓRIO
9.00 SeSSãO De AbeRTURA

9.30 MeSA ReDOnDA

 “DROGAS LeGAIS”, UMA ePIDeMIA DO SÉCULO XXI?
Moderador: Dr. Fernando de Almeida, ARS Centro
Mefedrona, a opinião dos investigadores: Investigador 
da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra
Consumo de insenso, fertilizantes e cogumelos mágicos, a 
experiência dum psiquiatra
Dr. Licinio Santos. Serviço de Psiquiatria, Hospital do Funchal, a 
confirmar
Drogas legais, uma epidemia do século XXI?
Dr. Francisco George, Direcção Geral de Saúde, a confirmar

11h00 InTeRvALO
11h30 MeSA ReDOnDA

DeSAFIOS TeRAPÊUTICOS eM PATOLOGIA DUAL
Moderador: Dr Rocha Almeida, SICAD (a confirmar)
Tratamento do doente com Esquizofrenia Dual
Dr. Carlos Roncero, CAS Drogodependencias Vall d’Hebron. 
Vicesecretario da Sociedade Espanhol de Patologia Dual
Patologia Dual na criança e jovem: Dra. Neide Urbano, médica 
interna de Pedopsiquiatria
Tabagismo, como tratar? Dr. Francisco Pascual

13h00 ALMOçO
14h30 COnFeRÊnCIA

TRATAMenTO OPIÓIDe eM PATOLOGIA DUAL
Conferencista: Dr. Icro Maremmani, Presidente da Federação 
Mundial para o Tratamento da Dependência Opióide (WFTOD) 
e da Associação Europeia de Tratamento da Adição a Opióides 
(EUROPAD).
Comentador: Dr. Carlos de Vasconcelos

15h30 MeSA ReDOnDA

PATOLOGIA DUAL e SITUAçãO De SeM AbRIGO, 18 
MeSeS De COLAbORAçãO (PROTOCOLO PISACC-SA)

Moderador: Dr. António Bento, CHPL, a confirmar
A perspectiva do PISACC: Técnico do PISACC
A perspectiva do SA: Dra. Célia Franco, Unidade de Patologia Dual, 
Serviço de Psiquiatria, CHUC
Intervenções legais como forma de proteger o doente: Dr. Manuel 
Simões, a confirmar

17.00 InTeRvALO
17h30 ASSeMbLeIA GeRAL DA APPD

SALA b
14h30 SeSSãO De PÓSTeReS 

SALA De vIDeOCOnFeRÊnCIA - DeI
10h00 - I ReUnIãO DO COMITÉ eXeCUTIvO DA SeCçãO De PATOLOGIA 
DUAL DA WPA

Moderador: Dr. Néstor Szerman, presidente da Secção de 
Patologia Dual da WPA 

AUDITÓRIO
10.00 COnFeRÊnCIA:

DeTeRIORAçãO COGnITIvA e FUnCIOnAL nO DOenTe 
DUAL: AbORDAGenS TeRAPÊUTICAS 

Conferencista: Professor Marques Teixeira (a confirmar)
Comentador: Dr. António Reis Marques, director do Serviço de 
Psiquiatria, CHUC

11h00 InTeRvALO 
11h30 COnFeRÊnCIA:

ReDUçãO DO COnSUMO De ÁLCOOL nO DOenTe COM 
DePenDÊnCIA ALCOÓLICA

Conferencista: Henry-Jean Aubin, Professor de Psiquiatria e 
Medicina da Adição, Universidade de Paris-Sud
Comentador: Dr. Luís Patrício

12.30 ALMOçO
14h30 COnFeRÊnCIA: 

TRATAMenTO DA PeRTURbAçãO De hIPeRACTIvIDADe e 
DeFICIT De ATençãO DO ADULTO (PhDA) nO DOenTe DUAL

Conferencista: Dr.Néstor Szerman, Presidente da Sociedade 
Espanhola de Patologia Dual (SEPD)
Comentador: Dr. Helena Rita, Serviço de Psiquiatria, CHUC

15h30 MeSA ReDOnDA: 

PATOLOGIA DUAL nO MUnDO
Moderador: Professor A. Pacheco Palha
Secção de Patologia Dual da Associação Mundial de Psiquiatria 
(WPA), importância para o futuro da psiquiatria mundial, Dr. 
Néstor Szerman, presidente da Secção de Patologia Dual da WPA
Transtorno por uso de Substâncias e Patologia Dual no Norte de 
África. Dr. Medhi Paes, Rabat, Morocco
Cooperação Galaico-Portuguesa em patologia dual. Dr. Indalecio 
Carrera, Galiza

17h00 SeSSãO De enCeRRAMenTO
Membros honorários da APPD
Atribuição de prémios ao melhor poster e melhor caso clínico. 

SALA b
9.00 COMUnICAçÕeS LIvReS

Moderadores: Dr. António Pires Preto, Dra. Carla SIlva

11.00 SeSSãO De CASOS CLÍnICOS
Moderadoras: Dra. Ana Dourado, Dra. Joana Maia 

III Congresso Nacional de Patologia Dual e Comportamentos Aditivos
I Congresso Internacional de Patologia Dual e Comportamentos Aditivos

Tratar o Doente Dual: Desafios para a Psiquiatria do Sec. XXI

Coimbra, 21 e 22 de Fevereiro 2013

1ª Reunião Do Comité Executivo Da Secção De Patologia Dual Da Associação 
Mundial De Psiquiatria (Videoconferência)

Inscrições: via internet: www.patologiadual.pt em III Congresso ou para Ana Nunes, Pavilhão 9, Hospital Sobral Cid, Coimbra
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