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Entrevista a Guilherme Macedo:

“Hepatite C 
é uma doença 
crónica curável”

Estudo cientifico demonstra:
“Tratamento contra a  

Hepatite C teve mais  de 
90% de sucesso” 

Félix Carvalho: 
“O Yin e o Yang do 

consumo  do álcool”
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Escrevemo-lo há 
dez anos e voltamos 
a escrever agora por-
que, no que ao negó-
cio das drogas diz 
respeito, este valor é 
igual, o que significa 
que o negócio das 
drogas se tem manti-
do estável e imune à 
“crise”.

O tráfico de dro-
gas é um negócio 
multimilionário que 
alimenta as redes do 
crime num nível dificilmente explicá-
vel. “As drogas ilegais geram cerca de 
320 mil biliões de dólares anuais, e 
esse é um valor calculado por baixo”, 
informou o secretário-geral adjunto da 
ONU, Jan Eliasson, no passado dia 20 
de Março, na reunião da Comissão de 
Narcóticos das Nações Unidas, que 
reuniu mais de 120 países para deba-
ter o problema mundial da droga.

Nunca li, vi ou ouvi qualquer agên-
cia de rating apresentar qualquer im-
pacto negativo sobre estes negócios e 
muito menos classificar como lixo os 
produtores e os agentes envolvidos 
neste mercado com mais de 200 mi-
lhões de consumidores e que rende 
mais de 320 mil biliões de dólares por 
ano, um valor superior à riqueza pro-
duzida em quase 90 por cento dos paí-
ses.

Alguém tem dúvidas que as drogas 
ilicitas e o narcotráfico atingem as 
economias mais débeis, minam o pri-
mado da lei, são geradoras de corrup-
ção e têm  impactos negativos sobre o 
desenvolvimento da democracia e dos 
países? Estamos a falar de muito di-
nheiro que é lavado, que anda escon-
dido por organizações internacionais 
ligadas ao crime organizado e que, ob-
jectivamente, são financiadoras do ter-
rorismo e da guerra… Enquanto o 

mundo vive momen-
tos difíceis, de confli-
tos e guerras entre 
as nações, os “se-
nhores sem rosto 
nem pátria”, líderes 
do crime organizado 
e do tráfico de dro-
gas, vivem ostentan-
do enormes riquezas 
ilegais à custa da 
fome, da miséria e da 
morte, determinando 
as economias dos 
países produtores e 

favorecendo a lógica do sistema espe-
culativo e financeiro mundial que, 
cada vez mais, necessita do apareci-
mento mágico de capital “livre” para 
girar e que o tráfico de drogas facil-
mente movimenta.

Já não se trata apenas dos proble-
mas que as drogas representam para 
a saúde dos consumidores - que são 
muitos. Trata-se aqui de factores so-
bre os quais importa reflectir. Se é ver-
dade que o mercado de cocaína caíu, 
e as plantações de folha de coca dimi-
nuiram cerca de 26% entre 2007 e 
2009, não é menos verdade que a si-
tuação no Afeganistão piorou, tendo 
no ano passado atingido uma produ-
ção recorde de ópio, de 209 mil hecta-
res, explicável por se tratar de um país 
em ruínas onde operam mais de 150 
grandes grupos que organizam todo o 
tráfico de drogas desta região para o 
mundo.

Tal como há dez anos, volto hoje a 
recordar que o narcotráfico é o maior 
negócio imperialista do mundo, que os 
320 mil biliões de dólares que a eco-
nomia da droga movimenta todos os 
anos são “lavados” por poderosas e 
importantes redes mafiosas espalha-
das pelo planeta.

Sérgio Oliveira, director
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Politicas de drogas e saúde:

Estratégia e compromissos 
governamentais

O Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, Fernan-
do Leal da Costa, presente na conferência disse que os proble-
mas ligados às drogas têm tido, ultimamente, uma visibilidade po-
lítica, a nível mundial e em Portugal, que se traduz num conjunto 
de ações que apelam ao envolvimento de toda a sociedade e não 
apenas do sector da saúde. 

Portugal tem uma perspetiva de abordagem do consumo e do 
consumidor de drogas que se distingue por ser uma visão eminen-
temente sanitária e de respeito pela pessoa humana.

Não confundimos aquilo que é crime com o que é escolha in-
dividual e, dentro destas, separamos o que são as circunstâncias 
do que é a decisão. E, no campo das circunstâncias que determi-
nam comportamentos, sabemos bem que há caraterísticas das 
pessoas e do seu meio que se associam para que haja indivíduos, 
para lá do que é a sua volição, que acabam por consumir drogas, 
da mesma forma que se envolvem em atitudes ilícitas que os le-
sam e arrastam a suas famílias e a sociedade para uma espiral de 
destruição e desesperança. 

A Assembleia da República, foi o palco político da 
Conferência “Políticas de Droga e Saúde”.  Promovido 
pelo Grupo Português de Activistas sobre Tratamentos 
de VIH/SIDA, Agência Piaget para o Desenvolvimento 
e a associação Consumidores Associados Sobrevi-
vem Organizados, este foi  um debate sobre as res-
postas mais eficazes ao problema do uso de drogas e 
de saúde em Portugal. 
A conferência foi presidida por Jorge Sampaio, Co-
missário da Global Comission on Drug Policy, a quem 
se juntam Icro Maremmani, Presidente do European 
Opiate Addiction Treatment Association (EUROPAD), 
Dagmar Hedrich, Responsável pelo sector das Res-
postas Sociais e de Saúde do European Monitoring 
Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), An-
tónio Vaz Carneiro, Director do Centro de Estudos de 
Medicina Baseada na Ciência (CEMBE), Raminta 
Stuikyte, Presidente doEuropean Civil Society Forum 
on Drugs, entre outros especialistas de renome nacio-
nal e internacional, representantes do Ministério da 
Saúde e dos grupos parlamentares, associações e en-
tidades de referência na área, que referiram que os 
momentos de crise atingem de modo desproporciona-
do os setores mais vulneráveis da população e têm 
um impacto negativo nos padrões de uso de drogas 
com maior risco, policonsumos de substâncias lícitas 
e ilícitas, incluindo o início precoce. No aumento da 
prevalência do consumo injetado, no número de recaí-
das e mortes por overdose, de comportamentos se-
xuais de risco, e nos surtos de doenças transmissíveis 
como o  VIH, hepatite C, tuberculose, etc. com custos 
de saúde e de recursos muito elevados. 
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Não desconhecemos, igualmente, que há fatores que esca-

pam à esfera de atuação isolada do Ministério da Saúde, embora 
sejam da responsabilidade do Governo, tal como há matérias que 
é ao Parlamento que compete abordar. 

Em todas elas, é desejo do Ministério da Saúde que a discus-
são e resolução dos problemas, mesmo daqueles que estão mais 
longe da esfera de intervenção sanitária, sejam vistos com a saú-
de no centro das preocupações e que se desenvolvam aborda-
gens em torno do paradigma de “saúde em todas as políticas”. Por 
tudo isto, agradecemos o convite para participar nesta conferên-
cia, muito oportuna, sobre Políticas de Saúde e Drogas.

Não obstante a existência de agências especializadas, no âm-
bito do Ministério da Saúde, para a abordagem das questões das 
drogas e da saúde pública, tenho muito gosto em partilhar com os 
conferencistas e os Senhores Deputados o nosso pensamento, os 
pilares que orientam a nossa ação política e as “Estratégias e 
Compromissos Governamentais” para as questões que se pren-
dem com Drogas e Saúde. Toda a discussão sobre Drogas é uma 
discussão sobre Saúde e, embora não me vá debruçar sobre esse 
tópico, considero que até mesmo as intervenções de caráter poli-
cial ou judicial sobre a produção e tráfico de drogas são interven-
ções promotoras da saúde e preventivas de doenças e de outros 
problemas de caráter social e individual.

Esta é uma discussão que tem de ser feita sem tabus, sem li-
mites à nossa vontade de combater os problemas, indo à raiz dos 
mesmos. Temo-lo dito repetidamente, sem qualquer tipo de receio 
em defender a verdade, seguindo a evidência numérica e as me-
lhores abordagens científicas, sem demagogias, sem medos, sem 
a procura da linguagem apenas “correta” por ser a “conveniente”, 
fugindo de ideias pré-concebidas e com um respeito, não negociá-
vel, pelos consumidores de drogas, pelos doentes e pelas suas fa-
mílias.

Que fique claro, nunca será o Ministério da Saúde quem pro-
curará ganhos políticos com resultados que não lhe sejam exclusi-
vamente devidos.

Também não aceitaremos críticas que apenas pretendam mi-
norar um esforço continuado de procura de soluções, muitas das 
quais com consequências ainda incertas, somos capazes de o re-
conhecer, e outras já com resultados firmados e apresentados.

Nos últimos anos temos assistido a uma evolução segura de 
indicadores que devem ser realçados. 

•  Depois de um aumento entre 2001 e 2007, a uma diminuição 
de consumidores de drogas; 

•  A uma aparente estabilização do número de dependentes; 
•  A uma menor propensão para o consumo de injetáveis; 

•  A uma diminuição de casos de VIH associados à transmissão 
por consumo endovenosos de drogas; 

•  A um aumento do número de óbitos relacionados com drogas 
- porventura mais devidas a intoxicações com sintéticas; 

•  A uma diminuição de mortes por “overdose” em comparação 
com 2010 e anos anteriores. 

•  O número de pessoas a procurarem tratamento por causa do 
consumo de opiáceos tem vindo a diminuir. 

O número de recaídas de consumo endovenoso, tal como 
descritas no relatório que cito, é ainda diminuto e menor do que 
em 2010 e 2011. 

O número de utentes em tratamento na rede pública tem vindo 
a diminuir desde 2008, apesar de haver, desde 2010, um aumento 
de readmissões cujo significado pode ser atribuído a falência tera-
pêutica mas que também pode demonstrar confiança em voltar 
aos serviços. 

É bem conhecido que o número de novos casos de VIH/sida 
tem vindo a diminuir, em todos os grupos de infetados, mas o nú-
mero de infetados, não sintomáticos, a serem referenciados tem 
vindo a aumentar. 

Ou seja, há pessoas com infeção que ainda não estão no sis-
tema de saúde e precisamos de as encontrar. Se não o fizermos, 
não poderemos controlar a epidemia. 

Podemos afirmar que número de pessoas com tuberculose e 
sida também tem vindo a diminuir, da mesma forma que não esta-
mos tão tranquilos quanto à dimensão do número de infetados 
com vírus da hepatite.

Em conclusão, é ainda, sublinho ainda, prematuro afirmar que 
há sinais de recrudescimento do fenómeno da toxicodependência 
e das doenças a ela associadas. 

Afirmações na base da “impressão” ou do “ouvi dizer” não são 
úteis para a elaboração de respostas em saúde pública. No entan-
to, não deixarão de merecer a nossa atenção e dos especialistas 
para que se possa saber se há variações estatísticas significativas 
que imponham estratégias de resposta.

Não temos dúvidas de que o ambiente social e os vários de-
terminantes que vamos acompanhando nos obrigam a uma vigi-
lância redobrada e a ações rápidas e concertadas.

Vejamos. Há mais desemprego, há uma baixa sustentada do 
preço das drogas, dos opiáceos em particular, há mais incerteza 
social e há mais pobreza, bem como há mais famílias separadas 
ou com problemas. 

No entanto, como muitas famílias duramente aprendem, a to-
xicodependência não é um fenómeno de pobres, bem pelo contrá-
rio, nem de famílias desestruturadas ou de jovens delinquentes e 
psicopatas. A génese do consumo de drogas é complexa e de 
base muitas vezes indecifrável.

A preocupação sobre o fenómeno da toxicodependência não 
é monopólio de nenhuma força política, nem de um conjunto de 
iluminados que chamem a si o protagonismo do momento. O com-
bate à toxicodependência deve ser uma preocupação de todos, 
sem exceção. 

“A toxicodependência, 
independentemente dos números, 
é acima de tudo um problema de 

Saúde Pública”
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Portugal terá, muito em breve, um novo Plano Nacional para a 
Redução de Comportamentos aditivos e Dependências. 

Nele, manter-se-á um conjunto de medidas para a prevenção, 
dissuasão, redução de danos, reinserção e tratamento. O Plano 
prevê intervenções em contextos múltiplos, tais como a família, a 
comunidade, o trabalho, a escola, as prisões, os clubes desporti-
vos e as associações cívicas de todo o tipo. Sendo um Plano 
abrangente na esfera das dependências, não deixa de se referir 
em larga medida às drogas ilícitas. Deve realçar-se a multidiscipli-
naridade e intersectorialidade das abordagens. Reservamos uma 
atuação mais forte no meio familiar e escolar, particularmente diri-
gida aos mais jovens, grupo de grande vulnerabilidade à experi-
mentação e à má informação. Continuamos a postar na colabora-
ção com a segurança social, as forças de segurança pública e 
com a justiça, como tem sido hábito e sempre com bons resulta-
dos.

O Governo interveio legislativamente e conseguiu uma clarifi-
cação sobre o negócio de drogas que eram habitualmente vendi-
das em smartshops. Sabemos que acabámos com elas mas não 
acabámos com o tráfico. No entanto, podemos estar certos que 
demos um contributo importante para a redução do fenómeno da 
toxicodependência que estava a adquirir uma imagem de tolerân-
cia, com a passagem da mensagem errada para os consumidores 
e para a sociedade.

Temos mantido uma colaboração ativa e consequente com o 
Ministério da Justiça no campo das comissões para a dissuasão 
da toxicodependência. Demos passos na racionalização da rede 
destas comissões e entendemos que há lugar a uma maior coope-
ração com as comissões de crianças e jovens em risco onde o 
despiste de muitas situações é feito.

A área da reinserção será sempre mais difícil de resolver 
quando o mercado de trabalho está limitado. Esta é uma verdade 
para todos os afetados com questões na esfera da saúde mental e 
só poderá ser concertadamente resolvido com a intervenção de 

empresas, organizações não-governamentais (ONG) e de autar-
quias a quem apelo para uma ajuda em mais este esforço. No en-
tanto, a área da reinserção, no que ao Ministério da Saúde está 
ligada, implica uma disponibilidade permanente dos serviços de 
saúde para o combate ao estigma e a salvaguarda da saúde dos 
utentes. 

Neste sentido, é essencial assegurar uma integração das es-
truturas da saúde, dos seus planos e programas, com quem se 
devem explorar sinergias e experiências que possam ser úteis no 
que às dependências diz respeito. Temos a missão de terminar 
com o enclausuramento da abordagem das toxicodependências e 
trazê-la para a esfera das questões globais da saúde, da saúde 
mental em particular.

No que ao tratamento diz respeito, a progressiva integração 
dos serviços clínicos do ex-IDT com o Serviço Nacional de Saúde 
vai prosseguir com a tranquilidade que estas matérias exigem e 
que tem sucedido. Sem sobressaltos, sem hesitações. Sabemos 
que demos um passo significativo para a eliminação do estigma 
associado a estes utentes, propiciámos melhor integração com a 
rede de cuidados primários, salvaguardámos a carreira e o estatu-
to profissional dos trabalhadores do IDT e, muito importante, co-
meçámos a desenvolver a integração eficaz com as estruturas lo-
cais de saúde mental. 

Neste momento, para que fique claro, devo dizer que tudo o 
que for feito na senda de continuar a integrar administrativamente 
serviços, respeitará a Rede de Referenciação/Articulação no âm-
bito dos comportamentos aditivos e dependências, pilar essencial 
para nossa política de seguimento, acompanhamento e tratamen-
to de utentes com dependências.

No fim de 2012, ao fim de dezanove anos de colaboração, a 
Associação Nacional das Farmácias decidiu, unilateralmente, ter-
minar com a sua colaboração no Programa de Troca de Seringas. 
Não foi por isso que o programa terminou e com a manutenção do 
trabalho inestimável das equipas de rua e a intervenção dos cen-
tros de saúde, já recuperámos mais de 70% do programa. No ano 

“Não excluímos, se a evidência 
científica o recomendar, 

o alargamento de programas de 
substituição a outros fármacos”

“Sabemos que acabámos com as 
smartshops  mas não acabámos 

com o tráfico”
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passado distribuímos 950.652 seringas. Sobre este programa, 
sendo certo que ainda acreditamos no valor acrescentado da par-
ticipação das farmácias, queremos deixar claro que não estamos 
dispostos a pagar agora por aquilo que era gratuito, ainda mais 
quando os pressupostos da gratuitidade não se alteraram.

A nossa política de prevenção do VIH está ligada à generaliza-
ção do rastreio. Queremos ter a capacidade de dispor de kits de 
diagnóstico rápido em todos os centros de saúde e Centros de 
Respostas Integradas. Mas queremos tratar mais cedo quem pre-
cisar de tratamento, estando a estudar a possibilidade de iniciar 
tratamento com 500 CD4 / mm3. Não desistiremos do paradigma 
da distribuição local de medicamentos, por períodos de 30 dias no 
mínimo e se indicado, desde já admitindo que os progressos no 
respeito pelos calendários de prescrição sentidos no último ano, 
embora reais, não tiveram ainda a expressão que desejamos.

Não excluímos, se a evidência científica o recomendar, o alar-
gamento de programas de substituição a outros fármacos. Não 
afastamos o debate sobre a necessidade de espaços para admi-
nistração supervisionada de opiáceos, nem a criação de atendi-
mentos específicos para trabalhadores do sexo. Apenas nos move 
a intenção de controlar a epidemia de sida e reduzir os danos de 
comportamentos de risco, sem que isso determine que os sancio-
nemos ou desistamos de continuar a lutar contra as causas subja-
centes à escolha de padrões de comportamento.

Iremos seguir, com interesse, experiências de liberalização de 
drogas. Não me parece que uma ação isolada de um país possa con-

tribuir para a erradicação do tráfico e tenho reservas quanto à eficá-
cia da medida na prevenção dos consumos. No entanto, da mesma 
forma que recuso a legalização da cannabis para fins terapêuticos – 
dada a oferta atual de medicamentos mais eficazes para os fins me-
dicinais atribuídos aos canabinóides e muito mais seguros – entendo 
que uma discussão sobre os riscos e benefícios da legalização de 
psicotrópicos é inevitável, apesar de recorrentemente inconclusiva.

Vamos manter uma colaboração estreita com ONG e institui-
ções particulares de solidariedade social. O ano passado, apesar 
de ainda ser um apoio escasso, fomos capazes de libertar um mi-
lhão de euros para apoiar projetos na área da sida. Não o fizemos 
com mais nenhuma área. Lembro que a parte mais significativa 
das verbas dos jogos sociais que chegam à saúde é despendida 
no combate à toxicodependência, na infeção por VIH e na saúde 
mental. No ano passado foram mais de 40 milhões de Euros no 
conjunto destes programas.

Portugal irá manter e reforçar a colaboração com os países da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Não se tratará de 
exportar ou impor o “modelo português” mas de informar e ser in-
formado do que podemos fazer em conjunto e manter uma dispo-
nibilidade permanente para intervir no campo da formação e do 
aconselhamento técnico.

A toxicodependência, independentemente dos números, é aci-
ma de tudo um problema de Saúde Pública. O combate ao uso de 
drogas está previsto na Constituição da República e o Ministério 
da Saúde tem uma direção-geral dedicada aos comportamentos 
aditivos e dependências. O Governo está empenhado em intervir 
em todas as questões fundamentais da saúde pública e conta com 
a manutenção de uma colaboração ativa e construtiva com a As-
sembleia da República e, também através dela, com toda a socie-
dade.

“A toxicodependência não é 
um fenómeno de pobres, bem 
pelo contrário, nem de famílias 
desestruturadas ou de jovens 

delinquentes e psicopatas”

“Não estamos tão tranquilos 
quanto à dimensão do número de 
infetados com vírus da hepatite”
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Fórum Nacional Álcool e Saúde:

Cinco décadas de tradição 
de resiliência no tratamento 

do alcoolismo
A resiliência será porventura uma das características mais marcantes da Unidade de Alcoologia de Lisboa 
(UAL). Fundada em 1966 e a operar desde então em instalações doadas pela Fundação Gulbenkian para 
“tratamento de alcoólicos e outros toxicómanos”, pode ler-se na acta de doação e na própria inscrição 
numa parede do edificio, a esta unidade tem sido reconhecido internacionalmente o epíteto de incubadora 
de boas práticas. A sua história é longa. Tal como várias têm sido as alterações de nomenclatura, orgâni-
cas e de tutela a que tem vindo a ser sujeita. Integrada desde 2011 na ARS de Lisboa e Vale do Tejo, tran-
sitou do extinto IDT. Antes, era autónoma, tendo-se designado como Centro Regional de Alcoologia duran-
te 19 anos, desde 1988, e Centro Santo António Flores desde 1966. O Hospital Júlio de Matos, actual Cen-
tro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, onde se encontra actualmente, designou então uma série de profis-
sionais para esta unidade e daí nasceu a actual ligação. São cerca de 10 mil os atendimentos que esta 
unidade realiza por ano. Com valências desde a consulta de ambulatório ao internamento, passando pela 
formação e prevenção, esta unidade dirigida por Alfredo Frade tem uma área de cobertura que engloba 
todo o território da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, recebendo ainda utentes do Alentejo e das ilhas. Depen-
dências visitou a UAL, guiada por Alfredo Frade.

Por que vias chegam os utentes à Unidade de Alcoologia 
de Lisboa?
Alfredo Frade – Neste momento, utilizamos uma rede de re-

ferenciação que inclui os centros de saúde, as antigas unidades 
do IDT e actuais equipas de tratamento, agora designadas centros 
de respostas integradas. Temos também porta aberta para doen-
tes que queiram frequentar as consultas ou o internamento na 
nossa unidade. Temos ainda ligação aos hospitais, ao SNS, e tudo 
isso vai fluindo com altos e baixos, naturalmente…

A UAL dispõe igualmente de internamento?
AF – Sim, temos internamento permanente dotado de 25 

camas, que funciona sempre com uma lotação próxima dos 90 
por cento.

Quantos utentes seguem em média?
AF – As últimas estatísticas de que dispomos apontam 

para cerca de 10 mil atendimentos por ano. 

A equipa técnica satisfaz a procura de utentes?
AF – Temos médicos, alguns dos quais psiquiatras, en-

fermeiros, assistentes operacionais, psicólogos, assistentes 
sociais e assistentes técnicos. É uma unidade que responde. 
A lista de espera para internamento cifra-se em cerca de um 
mês e o ambulatório praticamente não tem lista de espera.

Que patologias concomitantes surgem mais frequen-
temente?
AF – Temos comorbilidades, naturalmente. Psicoses, 

doenças bipolares, esquizofrenia, alterações da personalida-
de, etc.

Normalmente causa ou efeito dos consumos?
AF – Pois, a velha questão… Muitas vezes, existem psi-

coses de base que cursam com dependência alcoólica e, ou-
tras vezes, são as próprias substâncias que desencadeiam 
os sintomas psiquiátricos. Estão a aparecer muitos doentes 
que são antigos toxicodependentes de heroína ou de cocaí-
na…
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Ao falar em 10 mil atendimentos por ano, se quiser extra-
polar, pode inferir tratar-se de uma patologia muito preva-
lente na população portuguesa…
AF – Sim, como se sabe são cerca de 10 por cento, ou seja, 

um milhão de pessoas com problemas ligados ao álcool em Portu-
gal. Não necessariamente todos dependentes porque existem 
consumos excessivos e abusos. Nós somos uma unidade de reta-
guarda mais preparada para as dependências mas também faze-
mos outras abordagens, nomeadamente sobre consumos nocivos 
na condução, que vêm através de projectos específicos para os 
condutores abusadores. Existe portanto uma ligação com a parte 
judicial por prescrição dos tribunais. A lei permite que as pessoas 
se tratem em vez de serem presas, o que é positivo.

Num contexto territorial como o de Lisboa e Vale do Tejo 
e face aos números de que falamos, pergunto-lhe se esta 
unidade serve para dar resposta a uma problemática tão 
prevalente…
AF – A nossa unidade serve todo o Sul do país e as ilhas. Es-

tamos integrados na ARS de Lisboa e Vale do Tejo mas temos ain-
da população que acorre de outros locais. Mais ainda quando ape-
nas existe internamento a Sul do país na nossa unidade e no Al-
garve, o que significa que todo o Alentejo tem que recorrer, muitas 
vezes, à UAL e, para internamentos mais específicos, as próprias 
ilhas enviam-nos doentes. O que questiona faz todo o sentido. Te-
mos algumas dificuldades, nomeadamente de recursos humanos 
e, provavelmente, seriam necessárias mais camas.

Esta unidade apenas intervém quando os utentes são refe-
renciados por outras estruturas ou possui já extensões no 
terreno que lhe permitam diagnosticar e sinalizar utentes?
AF – Já existem unidades locais… Todas as unidades do antigo 

IDT, que depois foram integradas nas ARS, articulam connosco e 
vêem alcoólicos. A população não está desprotegida no sentido de 
ter que vir a Lisboa, Porto ou Coimbra, onde existem estas unidades. 
A população que tem estes problemas pode, em primeira linha, ir aos 
centros de saúde. Existe uma rede de referenciação que passa, ini-
cialmente, pelos cuidados de saúde primários, depois pelas unidades 
especializadas, os Centros de Respostas Integradas que, face ao 
novo despacho, poderão ser integrados nos ACES e, depois, em ca-
sos mais graves que exijam um tratamento mais específico, pelas 
unidades de alcoologia. Mas devo dizer-lhe também que não faze-
mos apenas tratamento. Também fazemos prevenção. Temos alguns 
projectos e estamos inseridos numa equipa de prevenção em Lisboa, 
juntamente com outras unidades, como as Taipas, e temos pessoas 
destacadas para esse trabalho. E estamos a negociar com o Instituto 
Português do Desporto e da Juventude, através da ARS de Lisboa e 
Vale do Tejo, uma extensão de prevenção, o Projecto Corda Bamba, 
justamente para chegarmos aos jovens que, como bem disse, prova-
velmente nem vêm aqui.

Sabe-se que, ao longo dos últimos anos, embora o consu-
mo regular de álcool tenha diminuído entre a nossa juven-
tude, o binge drinking tem vindo a aumentar. Tem cons-
tatado esses indicadores nesta unidade, nomeadamente 
através da procura de apoio?
AF – Esse fenómeno começa a ter repercussão nas consultas 

mas ainda em pouca escala. Por isso pensámos fazer programas na 
comunidade, em locais onde os jovens possam ir mais facilmente. De 

qualquer modo, já começamos a ter população de grupos etários 
mais novos. No âmbito desse projecto Corda Bamba, estamos pre-
parados para vermos jovens dos 10 aos 24 anos. A nossa população, 
aqui na UAL, é evidentemente mais velha, cifrando-se em média en-
tre os 40 e os 50 anos, mas vai baixando significativamente, até pela 
introdução de novos fenómenos. O fenómeno a que se refere na ju-
ventude traduz efectivamente uma realidade, a do binge drinking, um 
padrão diferente do que habitualmente nos aparece na consulta mas 
para o qual temos que estar preparados. E esses programas de pre-
venção destinam-se precisamente a lidar com esse tipo de abusado-
res e de consumos massivos, que são preocupantes.

Considera estes novos padrões mais preocupantes do 
que os antigos?
AF – O padrão antigo ainda é dominante. O alcoolismo  cultu-

ralmente aceite, sobretudo no caso dos homens, com muita tole-
rância social… É evidente que, se aparecem novos fenómenos, 
estas unidades têm que se preparar e desenvolver programas que 
podem ser específicos. Para já, não têm uma dimensão seme-
lhante à dos outros mas, evidentemente, terão que ter alguma res-
posta da nossa parte e inclusivamente da legislação que, na mi-
nha óptica, não tem respondido muito bem. Separar a idade dos 
consumos para a cerveja e para o vinho a partir dos 16 e, para as 
destiladas, a partir dos 18 não me parece boa solução quando to-
dos os estudos científicos dizem que o cérebro adolescente só 
está formado por volta dos 20 anos… Se quiséssemos uniformizar 
pelos 18, penso que seria o melhor. 

Sendo esta patologia crónica, vocês, profissionais, lida-
rão certamente com muitas frustrações, a que não serão 
alheias as reduzidas taxas de sucesso, provavelmente 
agravadas em momentos de crise como o que vivemos…
AF – Sim, são patologias em que habitualmente há recaí-

das com tendência a aumentarem nos períodos de crise, como 
é o caso actual. Os primeiros casos não aumentarão numa pro-
porção assim tão significativa mas, de facto, as recaídas são 
significativas em fases de crise. É o que temos vindo a notar. 
Recaídas e com actos mais violentos, inclusive com mais pedi-
dos dos tribunais. À semelhança do que tem vindo a suceder 
noutros países afectados por esta crise, estamos a deparar-nos 
com fenómenos mais complicados ao nível da agressividade e 
da violência e esse incremento do número de pedidos dos tribu-
nais não significará necessariamente que as pessoas estão a 
beber mais – isso só saberemos mais tarde – mas que os que 
têm esse problema estão a recair e podem não estar a tratar-
se. Também aqui acresce o facto de a própria crise poder difi-
cultar o acesso aos serviços, nomeadamente o aumento do 
custo dos transportes e das ambulâncias.
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Quer dizer que deveria reforçar-se, neste momento, o dis-
positivo de intervenção e os apoios sociais?
AF – Seria importante. Porque este quadro diminui a possibili-

dade de acesso dos doentes. Estamos a constatar o fenómeno 
das recaídas, da violência e de doentes mais impulsivos e agres-
sivos mas também outro concomitante, que são as faltas às con-
sultas. Pode haver aqui um fenómeno combinado, traduzido em 
casos que nos chegam mais degradados, mas também haverá 
muita gente que não está a recorrer aos serviços e que chegará 
mais tarde porque, actualmente, não dispõe de condições para o 
fazer…

Como vão os avanços farmacológicos nesta área?
AF – Existem algumas novidades. Os laboratórios estão 

sempre a estudar e a descobrir medicamentos novos, o que é 
bom. Estamos nesta fase de transição, em que vamos testando 
alguns medicamentos novos, que poderão ser usados para ca-
sos de moderação de consumo, uma linha que se está actual-
mente a investigar. Apesar de tudo, para o antigo padrão de de-
pendência, sugere-se a medicação para a abstinência total.

Isso significa que existe uma nova linha mais voltada 
para a redução de riscos…
AF – Sim, para a redução de riscos e para a diminuição do 

consumo nalguns doentes em que tal é possível. Para os outros 
casos, em que existe síndrome de dependência, alicerçados pela 
própria evidência científica, consideramos que devemos começar 
pela abstinência, associando depois outras abordagens, como fa-
zemos neste serviço, psicológicas, de grupo, prevenção de recaí-
das e o próprio internamento, se for caso disso. O nosso interna-
mento é sui generis. Não é um internamento de desintoxicação 
habitual de sete a dez dias mas antes de um mês, o que se traduz 
nalgumas dores de cabeça aos gestores mas que se tem traduzi-
do em sucesso. Não fazemos apenas desintoxicação pura e dura 
como é habitual mas também recorremos a técnicas grupais e a 
treino de competências sociais, integração social… No fundo, 
também se faz alguma abordagem psicoterapêutica no próprio in-
ternamento, tal como na consulta do ambulatório. Tal se traduz em 
maior sucesso terapêutico e portanto em menor número de recaí-
das poupando dinheiro ao erário público.

Como avalia o estado da arte ao nível da intervenção em 
alcoologia em Portugal?
AF – Realizámos um congresso, com pessoas da OMS e 

grandes experts europeus e constatámos que estamos ao nível 
do que eles fazem. Se alguma diferença existir será ao nível 
dos recursos, que poderão ser mais abundantes nalguns paí-
ses mais desenvolvidos mas estamos ao nível das melhores 
práticas mundiais. Temos uma relação muito próxima com os 
catalães, nomeadamente com o Antoni Gual, um colega que 
nos presta muito apoio, nomeadamente na instalação de uma 
consulta para colegas com problemas de dependência. Os nos-
sos técnicos também visitam outros países e serviços e, tam-
bém o que trazem nos faz pensar que o que fazemos está ao 
nível do melhor. Nesta área, se o Serviço Nacional de Saúde 
não for destruído, temos alguma capacidade e nível de inter-
venção muito semelhante ao que se faz de melhor no resto da 
Europa.

Tem receio que o SNS seja destruído?
AF – Se conseguirmos manter estes níveis, teremos evidente-

mente sucesso. Senão, começaremos a ter insucessos…

Desde os tempos dos centros regionais de alcoologia até 
hoje, muito mudou em termos orgânicos… Preferia voltar 
aos tempos dessas estruturas, talvez mais independen-
tes, ou considera que as conquistas entretanto resultan-
tes justificam a orgânica actual?
AF – Confesso que, nisso, não sou muito passadista nem de 

voltar atrás… Sou mais de enfrentar desafios e de procurar o que 
podemos melhorar. Creio que temos de melhorar no sentido de 
não tratarmos os doentes em guetos ou quintas. Sou muito adepto 
de que os serviços se articulem uns com os outros, no âmbito do 
SNS, e que haja redes de referenciação. Não estou a defender 
que todos façamos o mesmo mas que podem existir unidades es-
pecializadas como esta, integradas no SNS com fluidez de passa-
gem dos doentes de um serviço para outro. Neste momento, se 
quiser mandar um doente para um hospital para uma consulta de 
hepatologia, tenho alguma dificuldade em fazê-lo directamente. 
Terei que contactar um colega e combinar… A rede ainda não está 
completamente oleada mas já é significativo poder haver uma 
rede que funciona a partir dos centros de saúde, no caso da toxi-
codependência e do alcoolismo. Centros de saúde, CRIs, unida-
des de alcoologia ou Unidade das Taipas, por exemplo. Essa rede 
já está construída e é bom que não seja destruída. Tudo o que 
seja acrescentar, sem destruir a autonomia funcional dos serviços, 
parece-me bem. É certo que os centros regionais de alcoologia fi-
zeram um bom trabalho e que deixaram uma boa tradição de tra-
tamento mas tinham alguma limitação nestas ligações, tal como o 
próprio IDT, que viria a integrar o tratamento do álcool que igual-
mente deixou uma boa rede nacional de cuidados nesta área das 
dependências. Portanto, a integração nas ARS por um lado, nos 
centros de saúde ou mesmo na saúde mental – pelo menos uma 
parte destes serviços poderão ter esse futuro face ao que indica o 
despacho de Fevereiro do Secretário de Estado Leal da Costa – 
se for no sentido de integrar serviços, trabalhar com os outros co-
legas e instituições, parece-me bem. Aceito-o como um desafio, 
sendo que tudo o que represente voltar atrás, reconstruindo por 
exemplo os centros de alcoologia ou o próprio IDT, me parece mal, 
e tudo o que represente andar para a frente com esta fluidez inte-
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grando os serviços cada vez melhor no SNS me parece bem. Foi 
designado um grupo de trabalho, esperemos que consultem as 
pessoas do terreno… Se for feito com esse cuidado, poderemos 
chegar a soluções melhores. Da nossa parte, somos resilientes, 
obedecendo à tradição desta unidade que, após tantas altera-
ções, continua a existir, a desenvolver o seu trabalho e a ser útil. 
Se formos integrados na saúde mental, será um desafio novo. 
Desde que não nos cortem a outra ligação com os centros de saú-
de, tudo bem. Que eu saiba, as dependências são doenças trata-
das também na saúde mental. Não vejo nada de estranho, a não 
ser que a relação com os outros serviços seja destruída, no senti-
do do fechamento no hospital psiquiátrico. Aí, parece-me mal. Mas 
se for no sentido de criar novas valências na própria saúde men-
tal, nomeadamente na prevenção e redução de danos que exis-
tiam no ex-IDT, será positivo. Será necessário que a tutela decida 
de uma vez por todas, sem o permanente ziguezague que cria ruí-
do e desesperança nos serviços e nos utentes.

Entre essas valências estará certamente a formação… 
O que tem feito a UAL a esse nível, nomeadamente com 
os cuidados de saúde primários?
AF – Continuamos a dar formação aos centros de saúde. Te-

mos dois cursos preparados para este ano como regularmente fa-
zemos. Embora essa relação já viesse de trás, temo-la agora mais 
estreita fruto da integração na ARS, o que nos permite que todo o 
processo relacionado com a convocatória e a divulgação seja rea-
lizado pela própria ARS, chegando assim mais facilmente aos 
destinatários.

Calculo que considere de extrema importância o papel 
do médico de família, sobretudo ao nível do diagnósti-
co precoce…
AF – Absolutamente! Se treinarmos os médicos de família 

para fazerem estes diagnósticos, acederemos muito mais pre-
cocemente aos utentes. Todas as famílias têm pessoas com 
problemas ligados ao álcool e, se pudermos manter essa for-
mação e os nossos colegas puderem fazer esse diagnóstico e 
beneficiarem de uma rede para encaminharem doentes que 
precisem, estaremos naturalmente perante um tremendo avan-
ço. Já para não falar no muito que podem fazer na própria con-

sulta… Não só diagnosticamos precocemente como tratamos 
mais cedo e podemos evitar evoluções para dependência. Se a 
recente portaria previr isso, estaremos cá para colaborar.

Ainda no tempo do IDT, trabalho que teve continuação 
por parte do SICAD, verificámos um apelo à participa-
ção da sociedade civil e da própria indústria ligada ao 
álcool, traduzido na constituição do Fórum Nacional Ál-
cool e Saúde, daí resultando alguns projectos, que con-
tinuam a ser implementados. Como avalia esta estraté-
gia?
AF – Teoricamente, parece-me bem. Vamos ver a evolução… 

Em relação à indústria, entendo que deve ser ouvida nos locais 
próprios. É evidente que a legislação tem que ter em conta todas 
as partes da sociedade que têm ligação com o fenómeno. Mas, 
quanto a mim, o essencial é que os fenómenos com incidência na 
saúde pública sejam tratados a montante, com decisões muitas 
delas ao contrário do que a indústria pode querer. Nessa altura, o 
bem comum é determinante em detrimento dos interesses particu-
lares. Aí, estamos no plano das decisões políticas, que devem ser 
baseadas em evidência científica. Por exemplo, a atual legislação 
sobre o álcool representa uma injustificável cedência ao lobby dos 
produtores e comerciantes. O trabalho do Sicad e do Fórum Álcool 
tem sido do maior interesse público.

Ministério da Saúde com ideias diferentes 
para edifício doado para tratamento?

“Há uma previsibilidade, que foi anunciada pela 
Agência Lusa, de o ministério da saúde vir para o parque 
de saúde onde estamos situados com a justificação de 
poupança de rendas na cidade, onde o ministério tem os 
seus gabinetes. Lido assim, parece bem porque o erário 
público poupa e poderá haver aqui ocupação de pavi-
lhões desactivados que poderão ser aproveitados. Mas a 
Lusa diz que o ministério quer ocupar pavilhões desocu-
pados, enquanto a realidade que nos apresentam não é 
exactamente assim. Embora não tenhamos ainda a con-
firmação, consta que pretendem desocupar uma parte 
do Hospital, nomeadamente aquela onde estamos, para 
instalarem esses serviços do Estado. Tal corresponderia 
à transferência de doentes internados, técnicos, etc… 
Parece-nos mais sensato começar por fazer obras nos 
pavilhões desocupados e aí colocar os gabinetes do mi-
nistério da saúde… Desocupar serviços que já estão ins-
talados e em funcionamento parece-nos menos razoável. 
Há que realçar que este edifício onde está a Unidade de 
Alcoologia de Lisboa, tal como o Hospital de Dia, foi doa-
do pela Fundação Gulbenkian para o tratamento de al-
coólicos e outros toxicómanos, tal como consta nas ac-
tas que já consultámos com uma jurista da própria ARS. 
E soubemos que a própria Fundação Gulbenkian consi-
dera esta doação com valor jurídico, o que lhe permite 
opinar sobre uma eventual mudança de utilidade do edi-
fício. É apenas uma nota para apelar à prudência de 
quem decide…”
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Fórum Nacional Álcool e Saúde:

CNJ apresenta
Campanha 100% Zero

Que propósitos mediaram a organização deste encontro?
Sara Lopes (SL) – Este encontro serve para apresentarmos 

uma campanha europeia, integrada no Projecto Triangle, que visa 
disseminar boas práticas entre Portugal, Eslovénia e Lituânia. 
Quer no seio das leis do álcool, quer no âmbito da prevenção e 
sensibilização dos jovens para o consumo nocivo do álcool. Portu-
gal aceitou este desafio em parceria com a European Medical Stu-
dents Association, enquanto membro da APYN da, a entidade eu-
ropeia coordenadora do projecto, e decidimos fazer uma campa-
nha direccionada para os jovens entre os 15 e os 18 anos. Preten-
demos perceber o papel do legislador, da sociedade civil e das 
organizações para esclarecermos os jovens sobre esta nova le-
gislação e o respectivo contexto.

Como vai ser difundida a campanha?
SL – A campanha vai ser essencialmente difundida online. Es-

tamos igualmente a coordenar esforços para que pelo menos o ví-
deo oficial da campanha esteja presente nas queimas das fitas. O 
vídeo é muito simples, com duração de três minutos, dotado de 
muito humor e que transmite muito claramente a mensagem da 
campanha. Prevemos ainda que esteja presente nos festivais de 
Verão e que, a partir da DGE, chegue às escolas.

Existe algum motivo em particular para que aderissem a 
uma iniciativa em conjunto com dois países tão diferentes 
do nosso?
SL – Encontrámos alguns pontos comuns, sobretudo ao nível 

de um padrão de consumo que está a aumentar em toda a Euro-
pa, o binge drinking, ou seja, o consumo esporádico excessivo de 
álcool. Temos constatado que em toda a Europa e em particular 
nestes três países o consumo de álcool pelos jovens ao longo do 
tempo tem diminuído; contudo, o consumo esporádico tem au-
mentado exponencialmente. A nossa intenção consiste em sensi-
bilizar os jovens para os efeitos nocivos desse padrão de consu-
mo, quer do ponto de vista fisiológico, quer psicológico e nas de 
demais consequências para as suas vidas. Ainda relativamente a 

O Conselho Nacional de Juventude (CNJ), em parce-
ria com a European Medical Students Association 
(EMSA), o Instituto do Desporto e da Juventude (IPDJ, 
IP), Serviço de Intervenção nos Comportamentos Adi-
tivos e das Dependências (SICAD) e a Federação 
Académica do Desporto Universitário (FADU), apre-
sentou publicamente a Campanha 100% ZERO. A ini-
ciativa decorreu no dia 27 de Março, na sede do CNJ, 
em Lisboa.
Os objectivos centrais da campanha prendem-se com 
a sensibilização dos menores para os efeitos nocivos 
do consumo do álcool e com a promoção do debate 
na sociedade sobre a nova lei do álcool, com ênfase 
na idade mínima legal para o consumo de bebidas al-
coólicas.
A campanha insere-se no Projecto Europeu Trian-
gle coordenado pela Alcohol Policy Youth Net-
work  (APYN)  e  financiada  pela  Agência  Nacional  do 
Programa Juventude em Acção da Eslovénia.
Enquanto plataforma representativa das mais diversas 
organizações de juventude de âmbito nacional e inter-
locutora junto do poder político, o CNJ acredita ser 
fundamental juntar nestes espaços de diálogo as dife-
rentes partes interessadas que se dedicam às ques-
tões da saúde (juvenil) enquanto acção prioritária.
Dependências marcou presença no evento e entrevis-
tou Sara Lopes, Presidente do CNJ.
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estes países, que são efectivamente muito diferentes, as campa-
nhas também foram diferentes. Na Eslovénia, a campanha foi 
muito política, direccionada aos órgãos de decisão.. Nós decidi-
mos fazer uma campanha primeiramente direccionada aos jo-
venspara que, depois, os decisores políticos constatem que há 
vontade nestes de mudar e que, finalmente, repensem a lei do ál-
cool  há pouquíssimo tempo alterada.

Em que contexto surge a preocupação do CNJ face a esta 
problemática do álcool? Têm recebido sinais por parte 
dos jovens que vos permitam concluir que estamos real-
mente perante um cenário preocupante?
SL – O CNJ tem uma área exclusivamente direccionada para 

os estilos de vida saudáveis, no âmbito da qual integramos o Fó-
rum Nacional Álcool e Saúde (FNAS). E temos vários projectos 
nessa área, nomeadamente o Comsumos Académicos, imple-
mentado desde 2011 alguns em contextos de festividades acadé-
micas em todo o país. Fazemos parte do FNAS como membro do 
Conselho Executivo e temos uma vertente interventiva a nível 
científico muito forte. Em 2012/2013 em conjunto com outras enti-
dades parceiras como o Serviço de Intervenção nos Comporta-
mentos Aditivos e Dependências (SICAD)  e o Observatório Per-
manente da Juventude do Instituto de Ciência Sociais da Universi-
dade de Lisboa  (OPJ/ICS-UL) e OPJ realizámos um estudo piloto 
em Lisboa para percebermos os consumos e os estilos de vida 
dos jovens do ensino superior. Este ano, pretendemos criar uma 
rede que nos permita alargar esse estudo, que já foi validado na 

Universidade de Lisboa, ao resto do país. É essencial perceber-
mos em que contextos nos inserimos para depois definirmos as 
campanhas e como efectivá-las. Neste momento, escolhemos a 
sensibilização via online e via festividade. Hoje, temos uma apresen-
tação institucional mas o nosso objectivo é que a campanha chegue 
efectivamente aos jovens quer através dos cartazes, quer através 
dos vídeos e que eles percebam que o consumo de álcool represen-
ta malefícios para a saúde quer a curto, quer a longo prazo.

Presumo que vão monitorizar e avaliar a campanha…
SL – Exactamente! Esta campanha será ainda apresentada, 

no seio da APYN, na Madeira, a todos os parceiros. Será também 
realizado um e-book com as iniciativas realizadas no âmbito do 
projeto, Portugal inclusive para que possa depois ser reproduzido 
noutros países interessados. E o impacto da campanha nos jo-
vens será devidamente monitorizado.

O CNJ
O Conselho Nacional de Juventude (CNJ), criado em 

1985, com estatuto jurídico aprovado pela Assembleia da 
República, é a plataforma representativa das organizações 
de juventude de âmbito nacional, abrangendo as mais diver-
sas expressões do associativismo juvenil (culturais, am-
bientais, escutistas, partidárias, estudantis, sindicalistas e 
confessionais).
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Guilherme Macedo em entrevista:

Hepatite C: “Utilizar recursos 
agora para poupar depois”

Por que chamam à Hepatite C a doença silenciosa?
Guilherme Macedo (GM) – É silenciosa por duas grandes ra-

zões: primeiro, porque o órgão afectado pelo vírus da Hepatite é o 
fígado, que não se manifesta clinicamente durante muitos anos. 
Quando se manifesta clinicamente, ou estão perante uma situa-
ção aguda grave ou porque a doença já progrediu tanto que o fí-
gado praticamente deixou de funcionar. A Hepatite C também é si-
lenciosa porque o próprio vírus, durante muitos anos não tinha 
sido descoberto e a sua forma de transmissão não era completa-
mente conhecida. Mais: muitas vezes, as pessoas tiveram contac-
tos com o vírus da Hepatite C sem terem consciência disso. Não 
será tanto desconhecido, mas sobretudo não reconhecido. Em 
Portugal, existem muitas razões para isto ter acontecido. Nos 
EUA, por exemplo, sabemos que todas as pessoas nascidas entre 
1945 e 1965 devem ser rastreadas porque a população nascida 
nessa data teve a oportunidade de contactar com o vírus mesmo 
que não se recorde de algumas coisas que fizeram na altura da 
sua adolescência ou como jovens adultos em que o seu comporta-
mento dalguma forma promovia o contacto com o vírus. Falamos 
do uso de drogas intravenosas, experiências alucinogenicas ainda 
que esporádicas com material contaminado, alguma transfusão 
anterior ao reconhecimento do vírus da Hepatite C… 

…Essa data coincide com a presença de uma parte sig-
nificativa da população portuguesa que prestou serviço 
militar em África…
GM – Mas é justamente para isso que temos vindo  a apelar… 

Para que exista em Portugal a mesma atenção em relação a esse 
grupo etário. Não tivemos a mesma realidade social dos EUA nos 
anos 60 e 70 mas tivemos a nossa experiencia sociológica,  uma 
forma especial de cultura, traduzida por um lado em vários aconte-
cimentos  associados à guerra no ultramar, desde a vacinação em 
massa com material reutilizavel, às transfusões, acidentes de 
guerra e, por outro, pela tremenda oportunidade de libertação cul-
tural inerente ao 25 de Abril. Isto traduziu-se na altura, a um apelo 
enorme à juventude, para que adquirisse, entusiasticamente e 

A cura é possível… para alguns… Numa altura em que 
os adventos científicos resultaram numa esperança, há 
pouco utópica, de cura, muitos doentes infectados com 
o vírus da Hepatite C vêem no factor económico uma 
barreira intransponível no acesso ao tratamento. Solu-
ções existem… mas a universalidade do acesso não 
está assegurada. Quem nos garante é Guilherme Mace-
do. Reclama uma tomada de consciência realista por 
parte do poder político perante uma infecção que, se-
gundo as estimativas, afecta cerca de 140 mil portugue-
ses. Médico, Director do Serviço de Gastrenterologia do 
Hospital de São João e Professor da Faculdade Medici-
na da Universidade do Porto, Guilherme Macedo alerta 
que “deixar as pessoas infectadas pelo vírus da Hepatite 
C progredirem para doença irreversível do fígado tem 
um impacto económico tremendo”, sobretudo numa altu-
ra em que existe um “grande arsenal terapêutico para 
curar a infecção”. Se, por um lado, Guilherme Macedo 
se manifesta optimista face aos adventos da indústria 
farmacêutica, também revela um drama: o facto de a 
universalidade do acesso ao tratamento não estar garan-
tida numa altura de grandes constrangimentos económi-
cos: “Não podemos, neste momento, tratar toda a gente 
por não haver capacidade económica para garantir 
acesso à medicação. Se, em tempo útil, conseguirmos 
curar a infecção, com os tratamentos actualmente dispo-
níveis, asseguraremos um ganho económico altamente 
significativo para o futuro”, garante. Vestindo a capa de 
gestor, em entrevista a Dependências, o médico adverte 
que “o grande objectivo é curar, o que implica recursos, 
um financiamento próprio e que a tutela compreenda 
que também há um objectivo económico a longo prazo, 
que passa além de um mandato no calendário político. 
“Gastar” agora para poupar depois, ou melhor, utilizar 
agora para não gastar depois…”

Um risco fácil de… riscar
“Existem alguns factores de contágio que ainda acon-

tecem por pouca higiene instrumental. Não é aceitável que 
aconteça, por exemplo, em consultórios de técnicos de 
saúde não credenciados, como também não pode aconte-
cer em circunstâncias em que as pessoas, por via das 
suas profissões, usem material reutilizável não devida-
mente esterilizado, seja nas tatuagens, pela tinta ou agu-
lhas… Há infelizmente várias circunstâncias em que as 
pessoas se expõem a material potencialmente contamina-
do. Esse é um acréscimo de preocupação e prevenção 
que tem que existir”.
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quase sem nenhum tipo de crítica, as práticas culturais de alguns 
países livres na altura.

…Apesar disso, não se fazer rastreios nem prevenção…
GM – Faz-se uma prevenção muito importante que tem a ver 

com a segurança do sangue. É uma importantíssima forma de 
profilaxia. Mas há outras formas a que não conseguimos chegar: é 
que apesar de tudo, é a decisão individual, comportamental, que 
faz com que a pessoa se exponha a um risco. Por outro lado, já 
rastreamos todas as pessoas que fizeram transfusões antes de 
1992 e que fizeram uso de drogas por via intravenosa, ainda que 
esporádico. O que entendemos é que isso é pouco porque existe 
uma franja muito grande da população que não tem consciência 
do que foi a sua juventude nem dos factores de risco com que se 
cruzou.

Estamos perante uma doença crónica?
GM – Crónica é… Mas há uma grande confusão em torno do 

termo crónico com o termo eterno. Crónico não significa para sem-
pre. Significa que está há muitos anos em evolução. Uma doença 
crónica pode curar-se, ao contrário de uma doença eterna. A He-
patite C é uma doença crónica, isto é, a partir de um certo momen-
to, como o que vivemos, podemos propor mecanismos de cura. 
Foi crónica durante muitos anos mas, agora, cura-se.

Que relação existe na verdade entre Hepatite C, cirrose e 
álcool?
GM – Existe de facto alguma relação, mas são entidades dife-

rentes. A cirrose é uma circunstância e um conjunto de caracteris-
ticas do fígado. É um fígado muito doente, substituído por muitas 
cicatrizes, próprias de inflamação repetida. Se o vírus da Hepatite 
C provoca muita inflamação e de seguida muitas cicatrizes, então 
vai provocar cirrose. Se o álcool provoca muita inflamação no fíga-
do e cicatrizes, então vai provocar cirrose. O grande drama em 
Portugal é que temos duas razões, muito comuns, a concorrerem 
para a cirrose do fígado, o vírus da Hepatite C e o álcool. O vírus 
da Hepatite C agrava a sua influência no fígado na presença do ál-

cool e a presença do álcool, com o vírus da Hepatite C, tem tam-
bém um efeito mais pejorativo. Portanto, as duas circunstâncias 
associadas, ao promoverem muita inflamação e consequentes ci-
catrizes, fazem com que a cirrose se desenvolva muito mais pre-
cocemente.

A Hepatite C é uma doença curável…
GM – Sim, é uma doença crónica que, neste momento, conse-

guimos curar, de forma a que não torne  irreversível e eterna.

Referiu dois teatros de guerra, como a do Vietname, que 
afectou os EUA, e a do Ultramar, que afectou Portugal. 
Esta é uma doença situada ou mundial?
GM – Esta doença está espalhada pelos quatro cantos do 

mundo… Existem várias famílias do vírus da Hepatite C e até isso 
temos muito em Portugal. Temos a presença do genótipo 1, muito 
presente em países ocidentais, do genótipo 3, mais frequente nas 
pessoas que usaram drogas intravenosas mais recentemente e o 
genótipo 4, que “importámos” de África. Temos, portanto, um cal-
deirão de possibilidades de infecção pelo vírus da Hepatite C. Mas 
neste momento também existe um grande arsenal terapêutico 
para curar a Hepatite C, o que constitui uma grande notícia. Mas o 
drama é que não podemos, neste momento, tratar toda a gente 
por não haver capacidade económica para garantir acesso à me-
dicação. Esse é actualmente o nosso grande combate: fazer com 
que todos os protagonistas possam participar nessa discussão, de 
forma a que o acesso seja possível. O Estado deve compreender 
a dimensão e importância deste problema, a indústria farmacêuti-
ca terá que fazer um esforço para tornar a medicação acessível 
aos portugueses e os próprios portugueses infectados pelo vírus 
da Hepatite C, bem como a comunidade médica que os trata, de-
verão tentar negociar intensamente uma possibilidade real de tra-
tamento. Todos nós temos argumentos e razões para sermos sen-
síveis e contestarmos aquilo que se passa: uma grande dificulda-
de de acesso. Todos temos razões para o contestar mas, mais do 
que isso, temos que ter argumentos para ultrapassar este proble-
ma.

Estigma C
“A infecção pelo vírus da Hepatite C tem um estigma 

muito grande associado. É originado essencialmente pelos 
comportamentos de risco relacionados com a utilização, 
ainda que esporádica, de drogas intravenosas. A sociedade 
é actualmente muito mais liberal e inclusiva em relação a 
transmissões mais relacionadas com o comportamento se-
xual, o que tem mais a ver com a infecção VIH, do que em 
relação aos doentes com Hepatite C. O estigma é maior”.

Rastreio orientado
“Não me parece que o rastreio deva ser universal mas an-

tes orientado. Rastreio orientado pelos comportamentos, pe-
los riscos históricos que indiciem contacto com o vírus da He-
patite C e para um grupo etário largo, como o utilizado actual-
mente nos EUA. Há muitos anos que temos vindo a fazer peda-
gogia da comunidade médica em relação a este assunto, que 
não era falado nem reconhecido. Há gerações de médicos que 
não têm percepção de que este é um assunto real e actual. Por 
isso, é também sobre estes que actuamos”.

120 a 150 mil portugueses infectados
“A estimativa, em Portugal, aponta para 120 mil a 150 mil 

infectados pelo vírus da Hepatite C. Se basearmos essa esti-
mativa apenas na população jovem, inferior a 45 anos, a pre-
sença do vírus é muito mais baixa. Excluindo a população pri-
sional ou a que teve contacto recente com drogas intraveno-
sas, a nossa população com vírus da Hepatite C tem, tenden-
cialmente, mais de 45 anos. São pessoas que se infectaram na 
sua infância ou juventude, há algumas decadas”
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Investigação:

A AbbVie apresentou resultados detalhados dos estudos 
SAPPHIRE-I e SAPPHIRE-II em doentes com hepatite 
crónica, no Congresso Internacional de Figado 2014

•  Foram atingidas taxas SVR12 de 96% em ambos SAPPHI-
RE-I (doentes não experimentados) e SAPPHIRE-II (doentes 
experimentados com interferão peguilado e ribavirina) com 
doentes crónicos adultos, infectados pelo vírus da hepatite C 
de genótipo 1

•  Todas as sub-populações experimentadas tratadas no estu-
do SAPPHIRE-II alcançaram taxas de SVR12 de 95-100%

•  Os resultados de SAPPHIRE-I e SAPHIRE-II foram publica-
dos online no The New England Journal of Medicine

A AbbVie anunciou os resultados detalhados dos estudos de 
fase III, SAPPHIRE-I e SAPPHIRE-II no Congresso Internacional 
de Fígado 2014 e inclui na apresentação da conferencia de im-
prensa do congresso. Além disso, os resultados de ambos estu-
dos foram publicados online no The New England Journal of Medi-
cine.

Nos estudos SAPPHIRE-I (N=631) e SAPPHIRE-II (N=394), 
com controlo placebo, em adultos, não cirróticos com infecção 
pelo vírus de hepatite C genótipo 1, os doentes a serem tratados 
com o regime da AbbVie com ribavirina durante 12 semanas, al-
cançaram uma taxa de resposta virológica sustentada após trata-
mento de 12 semanas (SVR12) de 96.2% (n=455/473) e de 96.3% 
(n=286/297), respectivamente.

Resultados dos estudos SAPPHIRE-I e SAPPHIRE-II

SAPPHIRE-I SVR12 (n=473) SAPPHIRE-II SVR12 (n=297)

Todos GT1 96.2% (n=455/473) 96.3% (n=286/297)*

GT1a 95.3% (n=307/322) 96.2% (n=455/473)

GT1b 98.0% (n=148/151) 96.7% (n=119/123)

Doentes experimentados (GT1a e GT1b)

Previamente não respondedores n/a 95.2% (n=139/146)

Previamente Relapsos n/a 95.3% (n=82/86)

Previamente parcialmente respondedores n/a 100.0% (n=65/65)

O subgenotipo não pode ser determinado num doente.
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T: +351 259 338 651 / F: +351 259 338 653
E: ctdozeideias@gmail.com

W: www.ct12ideias.com

Actividades:
• Programa de 12 Passos;
•  Acompanhamento médico, psiquiátrico, 

psicológico e aconselhamento;
• Terapias de grupo;
• Elaboração de trabalhos escritos;
• Palestras temáticas;
• Leituras temáticas;
• Leituras formativas e informativas;
•  Participação de grupos de auto-ajuda 

(AA/NA);
•  Participação de grupos de pós-tratamento 

(After-Care);
• Programa para a recaída;
• Apoio a famílias.

A Comunidade Terapêutica 12 Ideias, foi fundada e 
licenciada pelo Ministério da Saúde - IDT/ARS e tem como 
objetivo de dar resposta a um tratamento intensivo e um 
acompanhamento personalizado. A capacidade da clínica 
é de 11 utentes o que permite ao paciente ser tratado de 
uma forma mais eficaz para que seja mais rapidamente 
atingido o objetivo proposto e sua reinserção social na sua 
vida normal.

Estamos localizados numa zona rural a 3Km da cidade, 
num ambiente tranquilo e saudável para que se possa 
proporcionar todas as condições ao utente. A nossa filosofia 
de tratamento é baseada no Modelo Minnesota dos 12 
Passos, no reconhecimento de que a adição é uma doença 
e que a mudança de atitudes e comportamentos são 
prioritários.

Desta forma os nossos objectivos são tratar o adito 
com dignidade e ajuda-lo a recuperar física, mental e 
espiritualmente, proporcionando-lhe uma melhor qualidade 
de vida, bem como a sua reinserção na sociedade.
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Região Autónoma da Madeira:

I Convenção de 
Comportamentos Aditivos 

e Dependências
Eduardo Lemos director da Casa de Saúde S. João 
de Deus, Funchal

O que representa a definição, aqui tão referenciada, de 
hospital de porta aberta?
Eduardo Lemos (EL) – Normalmente, os hospitais psiquiátri-

cos têm uma grande relutância em se exporem e abrirem as por-
tas. O nosso também já foi assim… Mas temos vindo a adoptar li-
nhas de orientação interna no sentido de abrirmos as portas. Não 
só levando a comunidade ao interior do hospital mas também, e 
sobretudo, vindo o próprio hospital cá para fora – para a comuni-
dade. E este evento tem religiosamente esse significado, particu-
larmente numa altura em que comemoramos 90 anos de dedica-
ção e serviço às pessoas. Significa por isso e acima de tudo, estar 
junto da comunidade, das suas dificuldades, problemas e expec-
tativas; podermos assim interagir melhor com as associações, os 
movimentos cívicos e trabalhar melhor com os nossos parceiros. 
Hoje, a Casa de Saúde tem parcerias com um espectro muito alar-
gado da população, desde a área da governação da saúde, a as-
sociações de natureza cívica, para podermos prosseguir com a 
nossa missão, que consiste em servir cada vez melhor as pessoas 
dentro da comunidade.

Ao longo destas nove décadas, que mudanças mais signi-
ficativas identifica na instituição?
EL – Desde logo, uma mudança forte que se prende com a al-

teração de um paradigma: desinstitucionalizar, reabilitar e reinse-
rir. Recordo que, em 1979, tínhamos mais de 500 pessoas interna-
das e, em cerca de 15 anos, diminuímos para cerca de metade o 
número de pessoas internadas. Os nossos programas hoje, visam 
exactamente isso: tratar, recuperar e reabilitar, com o objectivo de 
voltar a colocar as pessoas nos seus ambientes naturais, junto 

A Madeira, também conhecida pela pérola do Atlântico, 
recebeu, nos dias 4 e 5 de Abril, a I Convenção de Com-
portamentos Aditivos e Dependências. A iniciativa cou-
be à Casa de Saúde São João de Deus – Funchal, a mais 
antiga instituição de saúde mental e psiquiatria da Ma-
deira, que assinala 90 anos de intervenção especializa-
da naquela Região Autónoma. A participação estendeu-
se a educadores, professores, profissionais de saúde e 
da área social, área da governação e poder autárquico, 
policias e colaboradores da área da segurança, entre 
outros. A convenção, organizada em parceria com a As-
sociação Antialcoólica da Madeira, contou com a partici-
pação de vários especialistas, entre os quais João Gou-
lão e o toxicologista, Félix de Carvalho.
Dependências marcou presença neste evento e entre-
vistou responsáveis da Casa de Saúde São João de 
Deus, envolvidos na organização.
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das suas famílias, dos seus amigos, dos seus locais de trabalho, 
das comunidades. Nesta medida, considero fundamental o cami-
nho que estamos a seguir, trabalhando em parceria e em rede. 
Não queremos fazer o trabalho todo mas ser parceiros no seio de 
um conjunto de Instituições que trabalham com a mesma finalida-
de que é estar ao serviço das pessoas que têm estes problemas. 
Não menos importante foi a implementação de um sistema de 
gestão da qualidade que permitiu um trabalho mais efetivo, trans-
versal e evidenciado na qualidade assistencial, focado nas pes-
soas enquanto utentes dos nossos serviços assistenciais.

Em que medida elegem como preocupação a avaliação do 
desempenho desse serviço que prestam?
EL – Como referi, temos um sistema de gestão da qualidade 

implementado na organização e, por aí, também já possuímos 
esse controlo interno, que consideramos absolutamente necessá-

A Casa de Saúde São João de Deus - Funchal
A Casa de Saúde S. João de Deus - Funchal, Estabelecimento 

de Saúde na área da Psiquiatria, Saúde Mental, Dependências e 
Reabilitação Psicossocial, situada na Ilha da Madeira, nos arredo-
res da Cidade do Funchal, foi inaugurada oficialmente em Agosto 
de 1924. Assiste todas as pessoas do sexo masculino da RAM e 
outras que se encontrem a residir temporariamente, ou de visita. 
Assiste também pessoas do sexo feminino no Centro de Recupe-
ração Alcoologia S. Ricardo Pampuri. O seu quadro de pessoal é 
composto por cerca de 150 Colaboradores, entre técnicos e não 
técnicos. Dispõe de duzentas e setenta camas, distribuídas por 
várias unidades: Unidade de Agudos, Centro de Recuperação de 
Alcoologia, quatro Unidades de Reabilitação Psicossocial, qua-
tro Unidades de evolução prolongada e uma Unidade de Psico-
geriatria. Possui ainda na comunidade, uma Residência Autóno-
ma de Saúde Mental, com capacidade para seis clientes. Neste 
estabelecimento de saúde, desenvolvem-se múltiplas interven-
ções no âmbito da Prevenção/Promoção, Tratamento e Reabilita-
ção de pessoas portadoras de doença mental. Damos igualmen-
te especial atenção aos familiares, à comunidade, aos parceiros e 
restantes stakeholders. A Casa de Saúde S. João de Deus - Fun-
chal está atenta às transformações demográficas, sociais e fami-
liares e sensível às novas necessidades, encontrando-se dispo-
nível para em parceria constituir novas respostas quer no âmbito 
da saúde quer de âmbito social.

“Valorizamos a nossa responsabilidade social interna e ex-
terna. Internamente damos especial atenção a princípios como: 
liderança, direitos, ética, recursos humanos, orientação para re-
sultados e melhoria contínua, abordagem centrada no cliente de 
forma abrangente e participada num trabalho de parceria. Na ver-
tente externa, para além do contributo no restabelecimento da 
saúde e reintegração social das pessoas portadoras de doença 
mental, realizamos anualmente educação para a saúde, na ver-
tente da prevenção das dependências, dirigidas à Comunidade 
escolar, Centro de Segurança Social e Instituições cuja missão 
esteja focalizada na área social e da saúde”.

rio. Naturalmente, também damos um valor muito significativo à 
satisfação das pessoas internadas, fazemos inquéritos que visam 
medir a satisfação das famílias e também avaliamos a satisfação 
de todos os parceiros que envolvem a própria organização. Por 
aquilo que percebemos de todas as áreas, nomeadamente dos 
nossos parceiros e stakeholders, dos movimentos civis, da dioce-
se do Funchal, constatamos que as pessoas apreciam e reconhe-
cem o valor do nosso trabalho.

Falamos de uma instituição que intervém, ao nível da saú-
de mental, em patologias ainda hoje estigmatizadas no 
seio da sociedade… Nota alguma evolução, nos dias de 
hoje, relativamente às mentalidades?
EL – Penso que sim… E quero, acima de tudo, acreditar que 

sim. Mas recordo que, há algum tempo atrás, as pessoas eram in-
ternadas e os seus familiares por vezes não queriam saber do seu 
doente, pretendendo que estivesse num lugar seguro mas longe 
da família, longe da comunidade. E a própria sociedade olhava 
com alguma indiferença e com um sentimento de pessoas que 
não eram confiáveis, que valia a pena estarem num sítio fechado 
e protegido. Hoje, parece-me que essa não é a matriz mais usual. 
E este será o resultado de um trabalho de todos, em que se preco-
niza que a pessoa portadora de disfunções de natureza mental te-
nha também a capacidade de gerir e determinar a sua própria 
vida, de adquirir competências para isso e que seja recebido na 
sua comunidade por direito próprio e pleno e não como um cida-
dão por favor ou de segunda, que só pode participar quando os 
outros querem. Mas reconheço que a pessoa portadora de doen-
ça mental ainda é, muitas vezes, alvo de estigma social, familiar e 
até nos próprios serviços de saúde.

O que significa a família no seio do tratamento que pres-
tam aos doentes?
EL – A família é uma parte fundamental para a recuperação. 

Não nego as dificuldades que por vezes sentimos em trazer as fa-
mílias para o espaço do hospital, para o tratamento e a recupera-
ção. Percebemos que tratar e recuperar as pessoas sem a família, 
senão impossível, é manifestamente difícil. Fundamentalmente 
nas áreas da alcoologia e da doença mental aguda, temos progra-
mas específicos para as famílias, em que estas são convidadas a 
participar e existem conteúdos psico-educativos, no sentido de 
perceberem não só a natureza da doença mas também como po-
dem ajudar e entenderem a sua função essencial para a recupera-
ção e reabilitação plena do seu familiar.

Assinatura de um protocolos de cooperação, entre a Casa de Saúde 
S. João de Deus – Funchal e o Serviço de Saúde da Região Autónoma 
da Madeira, E.P.E.
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Ontem foram assinados aqui três protocolos, dois com a 
Câmara Municipal do Funchal e outro com o Serviço Re-
gional de Saúde. Que importância assume estes protoco-
los para a vossa instituição?
EL – Ao longo dos últimos anos, temos feito uma gestão muito 

criteriosa das parcerias. Entendemos que o trabalho dos parceiros 
é fundamental para que possamos assegurar o cumprimento da 
nossa missão. Temos encontrado muito bons parceiros que nos 
ajudam a trabalhar de forma mais alargada e abrangente. Quanto 
a estas novas parcerias, com a Câmara Municipal tem como obje-
tivo principal a reabilitação, a reintegração e reinserção de pes-
soas internadas, que não têm trabalho nem ocupação e que, atra-
vés deste protocolo e de um programa específico, poderão encon-
trar uma solução. O outro protocolo enquadra-se no âmbito do Ál-
cool-Empresa. Nós, na Madeira, enquanto instituição que trabalha 
na área das dependências e particularmente do álcool, entende-
mos ser a organização mais preparada para desenvolver este tra-
balho. A área laboral ainda é muito fustigada pelo problema das 
dependências e do álcool e a Câmara Municipal do Funchal en-
tendeu que poderíamos aqui constituir um parceiro de valor. O 
nosso propósito será, posteriormente, alargar essa intervenção às 
outras autarquias madeirenses. Relativamente ao Serviço Regio-
nal de Saúde, enquanto serviço complementar a esta entidade, 
entendemos que, nas áreas da alcoologia e da doença mental, po-
demos ser um parceiro interessante e intervir durante mais tempo, 
com uma maior proximidade às populações na rede de alcoologia. 
Este protocolo vai permitir um trabalho em rede, no seguimento 
das pessoas internadas por problemas ligados ao álcool durante 
um ou dois anos.

Que propósitos mediaram a realização desta primeira 
Convenção de Comportamentos Aditivos e Dependên-
cias?
EL – Temos aprendido que a dependência não é só álcool. Te-

mos um grande histórico na intervenção em alcoologia na Madeira 
e, quando ao Governo Regional de então bem entendeu desen-
volver um projecto na Madeira, convidou os Irmãos São João de 
Deus. Creio que foi um feliz convite e os Irmãos têm dado uma 
resposta muito alargada. Somos a única instituição que tem um 
centro de alcoologia para tratamento mas, ultimamente, temo-nos 
deparado com outros tipos de dependências que nos preocupam. 

Relembro que, em 2012, tivemos 206 jovens com perturbação 
mental internados na Casa de Saúde por consumo de substâncias 
psicotrópicas, um número que diminuiu substancialmente em 
2013. Este indicador resulta de um trabalho muito meritório inter-
disciplinar, que resultou em regulamentação regional que proibiu o 
comércio de produtos psicoativos, nomeadamente vendidos em 
smartshops, que já eram seis na Madeira. Por alguma razão, es-
sas medidas legislativas foram também adoptadas no continente 
e nos Açores. Isso traduziu-se em redução de danos e na minimi-
zação razoável do problema. Este evento veio, de certa maneira, 
no reflexo dessa preocupação conjunta.

Que balanço faz desta primeira convenção?
EL – Gostei muito! Gostei que viesse cá o Dr. João Goulão, refe-

rência a nível nacional e internacional. Gostei que viesse o Professor 
Félix Carvalho, um amigo da Madeira e da nossa Casa de Saúde. Foi 
interessante também poder contar com todos estes centros de inte-
resses que trabalham a área, desde a vertente governativa, o poder 
autárquico, as associações, os médicos de família, os centros de 
saúde, o hospital e as organizações de natureza social. O balanço 
que faço é, naturalmente, positivo e entendo que se deve dar conti-
nuidade a esta preocupação abrangente de todos trabalharmos com 
o mesmo fim. Nomeadamente com outros parceiros que também es-
tiveram aqui, como o Instituto da Reinserção Social, os tribunais, as 
polícias, as forças de segurança…

Que futuro preconiza para a saúde mental e para a insti-
tuição?
EL - Vamos ter muito trabalho na área da saúde mental… To-

dos os estudos apontam para que esta área seja prioritária em ter-
mos de preocupações em saúde e até preocupações económicas, 
até porque as instituições carecem de dotações financeiras sufi-
cientes para desenvolver um trabalho de qualidade. Acredito que, 
enquanto sociedade, vamos conseguir lidar com os problemas. 
Ultimamente, na Região, têm surgido várias preocupações, no-
meadamente relacionadas com depressões, suicídios, para-suicí-
dios… Mas penso que começamos a concretizar uma áurea mais 
positiva e de confiança. Relativamente à Casa de Saúde, quere-
mos continuar a constituir uma boa resposta, credível, de valor re-
conhecido pelos parceiros mas também pela comunidade. Não 
enjeitamos a possibilidade de desenvolvermos respostas para no-
vas preocupações e necessidades da comunidade, num caminho 
de desenvolvimento e de trabalho hospitaleiro que caracteriza a 
nossa instituição, o de estar com e para as pessoas.

“Em 2010, acolhemos 150 pessoas, aquando da intempé-
rie que assolou a Madeira, em 20 de fevereiro. Num programa 
de hospitalidade continuada, tivemos hospedado na Institui-
ção76 pessoas ao longo de três meses e meio, Tivemos inclu-
sive que mobilizar espaços para esse tipo de intervenções. 
Hoje, através da Casa da Saúde e de outros parceiros, auxilia-
mos cerca de mil famílias na Madeira com ajuda alimentar. As-
sumimos uma responsabilidade social não só na área da saú-
de mental mas também na acção social, num trabalho em rede 
e em parceria com a diocese do Funchal, direção Regional da 
Segurança Social, Banco Alimentar, Associação Entrelaços, 
Associação Anti-alcoolica da Madeira, entre outros”.
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Luís Filipe Fernandes responsável pelo serviço de 
alcoologia da Casa de Saúde S. João de Deus, Funchal

Em que medida será o diagnóstico o grande problema da 
psiquiatria?
Luís Filipe Fernandes (LF) – Trazendo o diagnóstico por vezes 

algumas dificuldades, julgo que a necessidade de criar empatia tão 
importante para a adesão terapêutica é por vezes um problema, até 
porque a sustentabilidade em saúde, nem sempre é “amiga” da aces-
sibilidade aos cuidados e tratamentos. Se o diagnóstico, tanto mais 
precoce quanto possível é importante, a elaboração e cumprimentos 
de um projecto terapêutico não deve ser relegado para segundo plano

Como é tratar um doente que, normalmente, não quer ser tra-
tado?
LF – É complicado… Estamos hoje numa reunião sobre dependên-

cias onde a questão fará mais sentido. É importante que lhe demos a co-
nhecer que existem alternativas, ainda que tenham passado uma vida a 
consumir, comecemos com metas curtas de uma semana, um mês, que 
existe outra qualidade, outro bem-estar, outra vida que não a dos consu-
mos. Nos outros, chamemos-lhe da psiquiatria “mais pesada”, na maior 
parte que ainda reconhece o sofrimento a adesão é mais fácil mas nas si-
tuações mais complicadas a grande maioria é induzida ao tratamento 
pela própria família ou, no limite, pelas instâncias judiciais.

Será a psiquiatria uma arte ou uma ciência?
LF – Creio tratar-se das duas coisas. Começa a ser uma ciência. 

É importante que os profissionais tenham as armas semiológicas para 
chegarem ao diagnóstico e o saber daquilo que está mais actual para 
encontrarem projectos terapêuticos mais adequados . E depois entra-
mos na arte de não sermos sectários, de estarmos abertos a todo o 
manancial terapêutico, independente de gostarmos mais ou menos. E 
ainda a arte de empatizarmos, independentemente das dificuldades 
muitas vezes percebidas.

Quando falamos de um doente alcoólico, que consome uma 
substância culturalmente aceite e enraizada na sociedade, 
como é tratar um doente? Trata-se apenas o doente ou igual-
mente a sua família?
LF – É impossível, nesta área em particular, tratar apenas o doen-

te. Cada um de nós tem um papel na família. À medida que se vai de-
gradando com estes consumos, vamos perdendo o papel que temos 
na família. A nossa mulher deixou de o ser para passar a assumir o 
papel de pai e provavelmente o único responsável… Quando se moti-
va estas pessoas e chega o seu “timing” a família tem que aderir ao 
mesmo tempo a esse projecto terapêutico. Temos todos que encon-
trar o papel que perdemos. Não vamos fazer milagres. Se a pessoa 

encontra outras formas de lidar com a angústia e a frustração, adop-
tando novos comportamentos mas chega à família e não encontra lu-
gar, volta a beber e recai. Como em todas as áreas da psiquiatria mas 
nesta em particular, não devemos tratar apenas a pessoa em si mas 
toda a envolvência, principalmente a família.

Por que se apela tanto nesta patologia à participação de gru-
pos de auto ajuda?
LF – Como se sabe, começam já a aparecer noutras doenças 

mais do foro médico… Porque é muito importante poder partilhar as 
experiências, entender e saber que o outro estava como eu e conse-
guiu ultrapassar, que podemos mudar, que existem outras pessoas 
que nos ajudam, partilhando os seus sofrimentos e angústias… É 
uma parte importante do tratamento.

Será este um doente um auto-recriminado ou um descrimina-
do pela sociedade?
LF – Creio que é as duas coisas. Eles próprios, em determinadas fa-

ses do tratamento, também se recriminam e culpabilizam, matéria que 
também é necessário trabalhar. Depois, como sabemos, a própria socie-
dade ainda vê o doente mental como um coitadinho, como uma pessoa 
menos capaz… Às tantas, muitos são fruto da própria sociedade.

Estará o médico de família preparado para diagnosticar este 
tipo de doenças?
LF – Acho que está e deve continuar a estar. A existir algo menos 

bem conseguido, será a não atribuição ao médico de família do papel 
que realmente deveria ter. Até pela necessária sustentabilidade da 
própria saúde, temos que compartimentar a prestação dos cuidados. 
Não podemos desenraizar o médico de família do seu papel de trata-
mento destes doentes. Desde logo porque tem competência técnica 
para o fazer e porque, no limite, é o próprio médico de família. E se 
partirmos do princípio de que isto não é o doente só, mas ele e as pes-
soas que giram à sua volta, o médico de família será a pessoa melhor 
habilitada para a realização do diagnóstico precoce. Quando houver 
necessidade de aplicação de outras técnicas que não estejam ao al-
cance dos médicos de família, deverá existir capacidade, ao nível da 
organização dos serviços, para que a informação flua de forma célere 
entre as várias instituições.

Estará esta patologia estratificada, ao ponto de se poder falar 
numa doença de pobres?
LF – Não. É uma doença que atravessa, transversalmente, toda a 

sociedade. Podemos, eventualmente, se quisermos estratificar, clas-
sificá-la em tipos e formos de consumos. Mas a dependência em si, 
penso que é transversal.

“Se em muitos projectos se exige uma determinada per-
centagem de abstinentes para medir taxas de sucesso a x me-
ses, confesso que não partilho… Se ficarem todos abstinen-
tes, óptimo mas, se no projecto de prevenção da recaída e de 
follow up dos doentes que temos, constatarmos que deixaram 
de faltar ao trabalho, que não precisaram de mais consultas 
médicas, que começa melhorar a relação familiar, estamos pe-
rante benefícios claros ao nível do tratamento. Se conseguir 
diminuir os riscos e aumentar a qualidade de vida dos utentes, 
estou perante um êxito que não pode ser apenas medido em 
função do facto de estar ou não a beber”.
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te ter presente que “nós não perseguimos o doente, persegui-
mos a doença”.

Um outro aspecto referenciado por João Goulão foi o refor-
ço da coordenação e integração das respostas a nível local que 
assumiu uma significativa importância, mantendo uma lógica de 
proximidade à comunidade. Todo o trabalho de intervenção nas 
dependências foi desenvolvido, através da criação de uma rede 
de respostas integradas e complementares ao fenómeno do 
uso e abuso de substâncias psicoativas, numa base territorial 
preconizada pelos CRI- Centros de Respostas Integradas, os 
quais se constituiram como unidades de intervenção local de 
cariz operativo, referenciados a um território definido e que dis-
põem de equipas técnicas especializadas para as diversas 
áreas de intervenção, nomeadamente, tratamento, prevenção, 
reinserção e redução de riscos e minimização de danos. De sa-
lientar, ainda, o papel fundamental que estas unidades assumi-
ram junto da comunidade, possibilitando o conhecimento apro-
fundado das necessidades, a mobilização de recursos existen-
tes e a estruturação de respostas adequadas às especificida-
des do seu território.

“Os resultados globais ate agora obtidos com as políticas e 
medidas implementadas indicam que a estratégia seguida e os 
modelos utilizados constituem a base de uma politica publica ade-
quada, que carece de melhoria e de investimento.

A integração das questões ligadas aos comportamentos adic-
tivos e dependências, nomeadamente o jogo, exige uma especial 
atencao. A estratégia global de actuacão no contexto deste Plano 
assenta numa acção coordenada, de forma a potenciar as siner-
gias entre os quadros estratégicos e orçamentais dos serviços e 
organizações com intervenção nestes domínios, referiu João Gou-
lão na apresentação dos objectivos e metas a atingir no Plano Na-
cional.

Fez uma resenha histórica contextualizando o modelo por-
tuguês. A arquitetura do modelo baseia-se essencialmente no “ 
princípio humanista que significa o reconhecimento da plena 
dignidade humana das pessoas envolvidas no fenómeno das 
drogas e tem como corolários a compreensão da complexidade 
e relevância da história individual, familiar e social dessas pes-
soas, bem como a consideração da toxicodependência como 
uma doença e a consequente responsabilização do Estado na 
realização do direito constitucional à saúde por parte dos cida-
dãos toxicodependentes e no combate à sua exclusão social, 
sem prejuízo da responsabilidade individual. E no pragmatis-
mo, que determina uma atitude de abertura à inovação, me-
diante a consideração, sem dogmas ou pré-compreensões, dos 
resultados cientificamente comprovados das experiências en-
saiadas nos diversos domínios do combate à droga e à toxico-
dependência e a consequente adoção de soluções adequadas 
à conjuntura nacional e que possam proporcionar resultados 
práticos positivos.” Na matriz da nossa intervenção é importan-

João Goulão Director Geral do Sicad, na sua apresen-
tação do Plano Nacional para a redução dos compor-
tamentos adictivos, referiu que a matriz das politicas 
de luta contra a droga assentam em dois grandes ei-
xos: da procura, com a  intervenção nas áreas de pre-
venção, dissuasão, redução de riscos, tratamento e 
reinserção, e na oferta, que assenta num esforço  para 
limitar a oferta e o acesso às drogas ilícitas. 

Assinatura de dois protocolos de cooperação, entre o município do 
Funchal e a Casa de Saúde S. João de Deus – Funchal
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O Yin e o Yang do consumo do álcool
Segundo o provérbio da filosofia chinesa, Yin e Yang são 

duas energias opostas, em que Yin significa a escuridão e o 
Yang a claridade. Recorrendo a esta filosofia em que o mundo 
é composto por forças opostas e encontrar o equilíbrio entre 
elas é essencial, Félix Carvalho, centra o seu estudo baseado 
na evidência e no equilíbrio entre o uso moderado e a morbili-
dade do abuso.

“Estamos a falar de uma substância culturalmente aceite 
pela sociedade, e que apresenta alguns resultados positivos, 
enquanto consumida moderadamente”, disse Félix Carvalho, e 
continuou a expor a diferença entre o uso e o abuso. “Não po-
demos diabolizar uma substância que consumida moderada-
mente, previne o enfarte do miocárdio e o AVC, diabetes do tipo 
2, formação de cálculos biliares, osteoporose, melhora a diges-
tão, proporciona momentos relaxantes, funciona como tónico 
social, e é uma fonte de energia… “No entanto se o consumo 
for abusivo, o álcool provoca, hipertensão, arritmias cardíacas, 
cancro, mortes violentas, distúrbios neurológicos, intoxicação 
alcoólica, coma, depressão, psicoses, demência, polineuropa-
tia, comportamentos antissociais, esteatose, cirrose e outras 
doenças hepáticas, pancreatite…”

Entre os riscos associados ao alcoolismo, Felix Carvalho 
acentuou a tónica do etanol como um agente cancerígeno, O 
uso abusivo do álcool está relacionado com várias patologias já 
conhecidas e é um factor de risco de vários tumores malignos 
como a cavidade oral e a faringe, esófago, estomago, pân-
creas, colo-rectal, fígado e o cancro da mama.

Felix Carvalho terminou a apresentação questionando 
como estabelecer as  fronteiras do uso moderado e a morbilida-
de do abuso, chamando a atenção para o perigo do consumo 
abusivo do “fim de semana”.

“O álcool tem sido consumido há milhares de anos e 
tem um papel especial nas sociedades e nos rituais 
religiosos de muitas culturas e religiões” começava 
assim a apresentação de Félix Carvalho, Professor 
Catedrático de Toxicologia da Faculdade de Farmácia 
da Universidade do Porto. A discussão sobre os bene-
fícios e riscos do álcool remonta ao início da sua utili-
zação. Como bom exemplo, “Na última ceia, Jesus 
Cristo escolheu o vinho como símbolo do seu sangue”.
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CADEQ:

26 anos de experiência no 
tratamento de dependências

Como metodologia de funcionamento e proposta terapêutica a 
instituição apresenta a reestruturação de vida para uma nova ma-
neira de viver. A proposta de terapia para a recuperação de depen-
dentes emocionais e químicos, que procuram ajuda através do 
aconselhamento, é fundamentada no modelo Minnesota.

O processo de terapia neste centro de aconselhamento exige 
experiência prática. Essa experiência mostra o quanto é necessá-
rio o empenho profissional para ajudar os dependentes a saírem 
do uso do álcool e drogas e das doenças emocionais.

A unidade de saúde CADEQ conta com uma equipa multidisci-
plinar especializada em dependências químicas, formada por psi-
quiatra, psicólogas, neurologista, coordenador terapêutico, conse-
lheiro para dependentes, terapeuta de familiares de dependentes  
e técnicas desportivas.

A proposta consiste na reabilitação do dependente, visando 
a reinserção do mesmo na sociedade. O processo de recupera-
ção decorre num período mínimo de quatro a seis meses de 
trabalho de consciencialização e auto conhecimento. Neste tra-
balho a família ocupa um papel de extrema importância. Ou 
seja, a terapia envolve a recuperação do dependente químico 
assim como dos familiares. O trabalho é dirigido às questões 
emocionais, visando a recuperação emocional e espiritual do 
dependente. A recuperação assenta também em terapias fami-
liares, individuais e em grupo.

“A recuperação é possível e real! O nosso objectivo é a cons-
ciencialização e aplicação de ferramentas necessárias para, ao 
trabalhar em si, tornar-se num membro produtivo e respeitado na 
sociedade”, afirmam os responsáveis pela instituição.

“Esta proposta, num segundo momento, tem como finalidade 
levar ao conhecimento da sociedade alguns princípios (comprova-
damente mais eficazes) de como podemos, com o apoio das co-
munidades locais, nacionais, internacionais, contribuir no sentido 
de amenizar a dor e sofrimento de tantas pessoas atingidas direc-
ta ou indirectamente por estas doenças”, complementam.

A espiritualidade é um factor muito importante, já que observa-
mos um “vazio espiritual” a acompanhar o uso de drogas. Ajudar o 
dependente químico e outros, a sair desse vazio requer amor, ex-
periência e agilidade em lidar com a área espiritual.

Em entrevista, Luís Filipe abre-nos as portas desta instituição 
dedicada a servir pessoas com problemas de saúde mental e ou-
tros indivíduos socialmente fragilizados.

Qual foi o propósito da constituição do Cadeq?
Luís Filipe (LF)  – O nosso propósito foi, desde sempre, che-

gar prioritariamente às pessoas que sofrem.

Há quanto tempo perseguem essa missão?
LF – Há sete anos… Inicialmente, não tínhamos instalações, 

até que dois sócios cederam, por tempo indeterminado, um espa-
ço. Foi então necessário constituir uma equipa técnica, uma direc-
ção clínica e começarmos esta senda no âmbito da legalização. O 
IDT, na altura, prestou-nos todo o apoio necessário que resulta 
neste trabalho que, até hoje, encetamos com a comunidade.

Qual é a população que servem?
LF – Especialmente alcoólicos, toxicodependentes, pes-

soas com depressão, bipolaridade, esquizofrenia… Até pes-
soas sem-abrigo que não têm sequer um local para tomar um 
banho nós servimos, através de um balneário que criámos re-
centemente. Em colaboração com as juntas de freguesia e a 
Câmara Municipal do Seixal, e recorrendo a um docente da 
Universidade de Leiria, fizemos um inquérito subordinado às 
zonas problemáticas com maior incidência da patologia mental, 

O CADEQ é um centro de aconselhamento e tratamen-
to de dependências emocionais e químicas com 26 
anos de experiência, licenciado pelo Ministério da 
Saúde e registado na Entidade Reguladora da Saúde 
convencionado pelo SICAD. Os seus principais objec-
tivos são o aconselhamento, recuperação e reinserção 
social para os dependentes de álcool e outras drogas 
e dependentes emocionais, assim como apoio aos fa-
miliares e a realização de projectos de sensibilização 
para empresas e para a comunidade em geral.
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tirámos conclusões e procurámos perceber as razões que moti-
vam a existência dessas doenças mentais no concelho. Cons-
tatámos que o alcoolismo e a toxicodependência estão muito 
associados…

Que valências oferecem?
LF –  Temos psicologia, aconselhamento, assistência so-

cial, clínica geral, psiquiatria, neurologia, temos advogados pro 
bono, banco alimentar e toda uma interacção, muitas activida-
des dedicadas às pessoas sem-abrigo que visam a recupera-
ção e reabilitação. Também fazemos a estimulação das forças 
vivas do concelho, nomeadamente da assistência social, Segu-
rança Social e assistentes das juntas de freguesia, no sentido 
de as dinamizar para solucionarem os casos. Temos algumas 
dificuldades com a Segurança Social, fruto das demoras nas 
análises dos processos de RSI e outros, o que nos obriga por 
vezes a substituí-los em funções que não deviam ser nossas… 
O facto é que existem utentes que não possuem recursos se-
quer para se alimentarem mas, normalmente, em conjunto com 
outras entidades da sociedade civil, preconizamos soluções… 
Uma das mais importantes bases deste trabalho é o trabalho 
em rede.

O que fazem os utentes da Cadeq durante o dia?
LF – Durante o dia, realizam várias actividades, desde o pro-

grama do Modelo Minnesota, terapia musical, psicologia, traba-
lhos de grupo, terapêuticas ocupacionais, pintura… Temos um 
programa, com base clínica, para todos os dias da semana.

Leonor Barbosa e Susana Santos são psicólogas clíni-
cas e o tempo de serviço acumulado na Cadeq foi o sufi-
ciente para vestirem a camisola ao serviço de uma missão 
que consideram “complicada à primeira vista mas mais 
simples após entendermos a problemática das pessoas que 
atendemos”. Ao nível da compreensão do fenómeno e da 
dopção de um modelo de intervenção, é natural que cada 
uma defenda as suas preferências. Se uma acredita mais 
num modelo dinâmico, outra tende para o cognitivo e é na 
junção das sinergias resultantes da aplicação de ambos 
que melhor diagnosticam e aplicam a terapêutica aos uten-
tes que servem. “A partir dessa compreensão, estes utentes 
dão-nos muto”, concordam. “Acima de tudo, para trabalhar-
mos com esta população, temos que gostar muito”, confes-
sam as jovens a quem a Cadeq auferiu a oportunidade de 
um início de carreira na área das dependências. Quanto ao 
contributo da psicologia numa área tão medicalizada, as 
técnicas revelam uma vez mais unanimidade ao referir que, 
nesta área de intervenção, a multidisciplinaridade é uma re-
gra e que existem muitos utentes em que a terapêutica far-
macológica é indispensável. No entanto, afirmam que “na 
base da dependência existe sempre qualquer problema psi-
cológico ou sofrimento. Se não o trabalharmos, é muito pro-
vável que esses problemas retornem. Por isso, torna-se es-
sencial trabalhar a vertente psicológica do utente e a rela-
ção entre o técnico e este…” Desde logo, é essencial traba-
lhar a prevenção da recaída mas igualmente as aptidões 
sociais. A capacidade de comunicarem em grupo e de cria-
rem empatia vai ser essencial lá fora. Temos indivíduos 
completamente desenraizados que, quando se identificam 
com outros elementos do grupo, sentem uma coesão que 
os ajudam muito”.

Também Luís Filipe atesta esta proximidade do Cadeq 
com os centros de produção de conhecimento, nomeada-
mente as universidades: “Ao longo do tempo, temos contri-
buído para a credibilização e certificação de alguns psicólo-
gos, que aqui fazem o seu estágio, como a Joana Candeias 
que vai iniciar o seu estágio para a Ordem pois temos uma 
parceria com a Ordem dos Psicólogos, que beneficia a clas-
se e a instituição. Em simultâneo, além de recuperarmos 
pessoas, também colocamos técnicos no mercado laboral”, 
reforça.
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Jornadas Nacionales de Socidrogalcohol:

600 profesionales del mundo de las 
adicciones acuden a Sevilla 

Las Jornadas fueron la excusa perfecta para presentar la ter-
cera edición de la Guía del Alcohol. Según el recién nombrado Vi-
cepresidente, Francisco Pascual,  desde Socidrogalcohol hay un 
compromiso de actualización constante. La guía pretende desde 
la evidencia científica señalar qué métodos de tratamiento e inter-
vención son más útiles. Pascual señaló que “invertir en prevención 
significa ahorrar dinero a la población”.  Los gastos derivados del 
consumo de alcohol en Europa ascienden a 155 millones de eu-
ros.

La cita sirvió también como pequeño homenaje al Año Euro-
peo del Cerebro, por lo que muchas de sus charlas tuvieron un 

claro enfoque hacia esta temática.  El cerebro sigue siendo el gran 
desconocido para el ser humano por su intrincado funcionamiento, 
sin embargo, en los últimos diez años los avances han sido cuan-
tiosos por lo que este año se quieren celebrar no solo los descu-
brimientos hechos sino también las puertas que se han abierto 
para poder seguir descubriendo su funcionamiento.

Socidrogalcohol mostró también su perspectiva acerca de la 
nueva normativa que llega desde la Unión Europea en cuanto a la 
titulación oficial de los mestos. Los mestos son los médicos espe-
cialistas sin título oficial y; es que hasta el momento los médicos 
que trabajan en adicciones no tienen un título que acredite esta 
especialidad. Con la nueva normativa se abre la vía para obtener 
la titulación a través de un simple examen que les acredite como 
conocedores y especializados en adicciones.

El ambiente de las jornadas tuvo un marcado toque moderno 
con pantallas táctiles con las que se podía acceder a la visualiza-
ción de los pósters y a la votación de los mismos. También con 
una APP móvil con la que se podía consultar la agenda de las jor-
nadas y elaborar así una  propia con las horas y las salas a las que 
asistir. Y por último, con la actualización casi a tiempo real del su 
cuenta de Twitter @Socidrogalcohol.

Avances en la investigación
El National Institute of Drug Abuse, NIDA, de EEUU financia el 

85% de las investigaciones relacionadas con las adicciones a ni-
vel mundial; por este motivo cada año Iván Montoya como repre-
sentante  acude a las Jornadas de Socidrogalcohol para informar 
a los profesionales de los nuevos avances. Montoya destacó el 
trabajo que llevan realizando desde hace años con la vacuna con-
tra la nicotina: “Se trata de  un anticuerpo que provoca el bloqueo 
de acceso al cerebro, buscando de este modo que como no existe 
estimulación, al final se deje la adicción”, argumentó. También 
desde el NIDA trabajan en torno a una vacuna contra la cocaína, 
que funcionaría con una proteína que neutralizaría a la cocaína en 
el torrente sanguíneo, de modo que cuando la sustancia llegue al 
cerebro no se produzca la estimulación.

Un año más Socidrogalcohol organizaba sus Jornadas Na-
cionales, esta vez en Sevilla, donde se reunían cerca de 
unos 600 profesionales del mundo de las adicciones y las 
drogodependencias. Con la recién publicada encuesta en-
tre estudiantes de 14 a 18 años, la ESTUDES, no es de ex-
trañar que en varias ocasiones se hiciese referencia a los 
datos extraídos de la misma. Así Josep Guardia, de la Jun-
ta Directiva de la sociedad, recordaba que las drogas más 
consumidas entre estudiantes siguen siendo el alcohol con 
un 82% (porcentaje de consumidores en el último año), ta-
baco  con un 35% y cannabis con un 27%. El consumo de 
hipnosedantes presenta datos preocupantes también con 
un 12%. Guardia aseguraba que la mayor preocupación de 
los profesionales sigue siendo el consumo en forma de 
atracón, que por parte de los jóvenes de 17 años se eleva a 
51%, los que lo han practicado en el último mes. “Los jóve-
nes piensan que tomar 5 o 6 consumiciones el fin de sema-
na es lo que menos perjudica, por lo que podemos obser-
var que hay una baja percepción de riesgo y una banaliza-
ción”, matizó. Además, cabe destacar que el consumo en 
forma de atracón en muchas ocasiones va acompañado 
de otras sustancias, apareciendo así el policonsumo. El 
psiquiatra habló de la necesidad de cambios legislativos 
con mensajes claros a la población que ayuden al cambio 
de comportamiento, como ocurrió con el tabaco.
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Entrevista a Francisco de Asís Babín, delegado 
para el Plan Nacional sobre Drogas

 “Por la salud…No lo vamos a permitir!

¿Cuál es la posición actual con respecto al cannabis des-
de el Plan Nacional sobre Drogas?
Lo primero de todo es establecer bien las diferencias se-

mánticas. Unas veces se habla de legalización, otras de regula-
ción y otras de despenalización y no son términos equivalentes 
y en muchas ocasiones se utiliza con distinto sentido por distin-
tos interlocutores. Desde esta perspectiva no es necesario en 
España legalizar el consumo de cannabis porque el consumo 
privado de cannabis nunca ha sido un delito en nuestro país. 
No es necesario regular la producción y el destino del cannabis 
porque está ya regulado, en el sentido de que a través de una 
autorización administrativa puede cultivar plantas de cannabis 
sativa con destino a la industria farmacéutica y, eso incluye 
también el aspecto terapéutico del uso del cannabis. Por lo tan-
to desde el punto de vista de la despenalización, regulación y 
legalización no nos sentimos en la necesidad de dar pasos más 
allá que la regulación que ya tenemos establecida. La constitu-
ción española encomienda a los poderes públicos la tutela de la 
salud pública, por lo que estamos obligados a proteger la salud 
de la comunidad. En base a esta obligación y teniendo en cuen-
ta los datos epidemiológicos, en los que se ve que el consumo 
problemático de cannabis está aumentando entre los adoles-
centes (el 93% de las consultas en menores presentan proble-
mas de cannabis), consideramos que no es aconsejable favore-
cer un consumo mayor. 

P. ¿Quiénes tienen que difundir el mensaje?
R. Abogamos por que ese mensaje se mantenga desde todas 

las esferas, no solo desde la administración, sino también desde 
los medios de comunicación y desde la perspectiva de los propios 
expertos. Es una decisión en la que todos participamos y en la que 
todos tenemos que decir y desde el punto de vista de la salud, no 
sería bueno.

¿Una regulación como la que se hizo con el tabaco podría 
ayudar a una disminución del consumo en jóvenes?
La experiencia es que no. Si pensamos que todos los merca-

dos relacionados con sustancias con potencialidad adictiva de trá-
fico lícito como el alcohol, tabaco o los hipnóticos, están mostran-
do frecuencias de consumo mucho más elevadas que las de las 
drogas fiscalizadas, lo lógico es pensar que si generamos un mer-
cado similar al del tabaco, es que aumente el consumo. Pero es 
que además un argumento un tanto falaz que se manejan por los 
grupos pro cannábicos de que eso contribuiría a que desaparecie-
ra el mercado ilegal y el tráfico, lo que se está demostrando, por 
ejemplo con la experiencia de Colorado, es que hace resurgir un 
nuevo tráfico ilícito y oculto que lo que pretende es saltarse las ta-
sas de los que venden cannabis de una manera legal y cotizan un 
25% de las ventas a la hacienda del estado.

¿Qué le dirías a un joven de los que defiende que el can-
nabis no es tan perjudicial como el tabaco?
Hay mútliples evidencia de los problemas de salud asociados 

al cannabis, empezando por la mayor probabilidad de que se de-
sarrollen brotes psicóticos. Pero también por ejemplo, muchas ve-
ces se vende el cannabis como algo natural en comparación con 
el tabaco y sin embargo, tiene todos los inconvenientes del tabaco 
más todos los del tetroinhocannabidol. Este es un elemento canci-
nogenético porque contiene otras muchas sustancias a parte del 
principio activo y por tanto tiene esa peculiaridad. Peroe s que 
además ahora sabemos que en determinadas edades de la vida 
interfiere en el desarrollo del sistema nervioso central y tenemos 
datos objetivos que muestran diferencias significativas en cuanto 
al rendimiento escolar o posteriormente al rendimiento laboral en 
relación con esos déficits que induce a que sean cambios difíciles 
de revertir. Por lo que desde el punto de vista del cuidado de su 
salud no es nada recomendable iniciarse en este consumo. Pero 
también tenemos que ser conscientes de que el mensaje de ries-
go a los jóvenes no les llega ni les impresiona, por lo que tiene que 
ser la sociedad la que genere una barrera alrededor del acceso al 
cannabis para intentar que no les llegue.


