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   República da Croácia a caminho de integrar o OEDT

Đurđa Adlešič -

Adlešič

Adanić

Opačić

-

-

-
-

-

Vice Primeira-Ministra da Croácia, Đurđa Adlešič

Neven Mimica, Vice-presidente do Parlamento 

Croata e Presidente da Comissão para a Integração 
Europeia

Stjepan Adanić, Secretário de Estado do Ministério 

da Família, dos Assuntos dos Veteranos e 

Solidariedade Intergeracional

Milanka Opačić, Presidente da Comissão para a 
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OBJECTIVO GERAL

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

16/09/09 (QUARTA-FEIRA)

MÓDULO I - PREVENÇÃO DO CONSUMO DE 
SUBSTANCIAS PSICOACTIVAS

MÓDULO II - O ADOLESCENTE

-

17/09/09 (QUINTA-FEIRA)

MÓDULO III  - A METODOLOGIA DE PRO-
JECTO

-

MÓDULO IV - ESTRATÉGIAS DE INTERVEN-
ÇÃO

-

-

18/09/09 (SEXTA-FEIRA)

MÓDULO V - TEORIA VS PRATICA  

-

“O mundo muda a cada gesto teu… -

Manuela Oliveira

Paula Brites



   Álcool: perspectivas e abordagens

Respondendo ao convite que lhe foi dirigido pelo Conselho Europeu em 2001, a Comissão 
das Comunidades Europeias apresentou uma estratégia abrangente para reduzir os efeitos 
do álcool na Europa até finais de 2012, debruçando-se sobre o que já foi feito a nível nacio-
nal e comunitário, os domínios prioritários nos quais é necessário agir e as modalidades de 
participação da Comissão no tratamento deste importante problema de saúde pública.
Da comunicação apresentada pela Comissão, Dependências destaca nesta rubrica os 11 
objectivos propostos aos Estados-Membros, os quais partem da eleição de cinco temas con-
siderados prioritários, aos quais são associadas propostas de boas práticas. A Comissão 
propõe que os Estados-Membros e as partes interessadas utilizem a presente comunicação 
(aqui bastante sintetizada) como base para o trabalho futuro, nomeadamente no âmbito do 
fórum sobre álcool e saúde e estima que a sua principal contribuição para a estratégia deve 
assentar na abordagem existente, que consiste em complementar as políticas e estratégias 
nacionais neste domínio, não tencionando, por isso, aplicar a estratégia através de novas 
propostas legislativas específicas. A Comissão propôs-se apresentar relatórios regulares sobre 
os resultados das medidas aplicadas para combater os padrões nocivos e perigosos de con-
sumo de álcool, bem como sobre o impacto da estratégia comunitária delineada na comu-
nicação apresentada. Certas acções em curso nos Estados-Membros devem ser consideradas 
exemplos de boas práticas, cujos efeitos foram comprovados, sendo necessário consolidar 
estas acções, tendo em conta os princípios da subsidiariedade e da melhor legislação, para 
que a presente estratégia alcance os seus objectivos, afirma a Comissão. Nesta perspectiva, 
a contribuição da Comissão consistirá em complementar os esforços dos Estados-Membros, 
dando valor acrescentado às acções por eles realizadas e tratando as questões que os Esta-
dos-Membros, por si só, não podem resolver eficazmente.A presente comunicação debruça-se 
sobre os efeitos deletérios para a saúde dos padrões nocivos e perigosos de consumo de álcool, 
bem como sobre as suas consequências económicas e sociais, satisfazendo assim o pedido 
dirigido pelo Conselho à Comissão no sentido de esta acompanhar, avaliar e controlar os 
progressos registados e as medidas adoptadas, bem como de o informar sobre a necessidade 
de realizar outras acções. Concentra-se na prevenção e na redução dos padrões imoderados 
e extremos de consumo e no consumo de álcool pelos jovens menores, bem como em algumas 
das suas consequências mais nefastas, tais como os acidentes de viação provocados pelo 
álcool e a síndrome alcoólica fetal.

-

-

-

-

-

Objectivo 1: Reduzir 
o consumo de bebidas 
alcoólicas pelos jovens 
menores e os padrões 
nocivos e perigosos de 
consumo juvenis, em 
colaboração com todas 
as partes interessadas.

Objectivo 2: Diminuir 
as consequências ne-
fastas sofridas pelas 
crianças nas famílias 
com problemas de alco-
olismo.

Objectivo 3: Reduzir 
significativamente a 
exposição ao álcool du-
rante a gravidez, dimi-
nuindo assim o núme-
ro de crianças nascidas 
com síndrome alcoólico 
fetal.
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-

-

-

-

-

-

-

1. Proteger jovens, crianças e crianças por nascer
Objectivos

-

-

Fundamentação da acção

Objectivo 4: Contri-
buir para a diminuição 
do número de mortos 
e de feridos devidos a 
acidentes rodoviários 
provocados pelo álcool.

Objectivo 5: Reduzir 
as doenças físicas e 
mentais crónicas provo-
cadas pelo álcool.
Objectivo 6: Reduzir o 
número de mortes pro-
vocadas pelo álcool.

Objectivo 6: Reduzir o 
número de mortes pro-
vocadas pelo álcool.



   Álcool: perspectivas e abordagens

-

Boas práticas
-

-

2. Reduzir o número de feridos e mortos devidos 
a acidentes de viação provocados pelo álcool
Objectivos

Fundamentação da acção

-

Boas práticas
-

-

3. Prevenir os efeitos nocivos do álcool nos adultos e re-
duzir as repercussões negativas no local de trabalho
Objectivos

Fundamentação da acção

-

-

Boas práticas
-

Objectivo 7: Prestar in-
formação aos consumi-
dores para que possam 
fazer opções conscien-
tes.

Objectivo 8: Contri-
buir para a redução 
dos riscos decorrentes 
do álcool no local de 
trabalho e promover 
acções relativas ao con-
texto laboral.

Objectivo 9: Aumen-
tar a sensibilização dos 
cidadãos comunitários 
para as consequências 
para a saúde dos pa-
drões de consumo no-
civos e perigosos, sobre-
tudo os efeitos sobre o 
feto, os jovens menores, 
o trabalho e a condu-
ção.
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-

-

4. Informar, educar e sensibilizar para 
as consequências dos padrões de consumo 
de bebidas alcoólicas nocivos e perigosos, bem como 
para os padrões de consumo aceitáveis
Objectivos

Fundamentação da acção
-
-

Boas práticas

-

-

5. Desenvolver, apoiar e manter
uma base de dados comum
Objectivos

Fundamentação da acção

Medidas necessárias

-

Objectivo 10: Obter 
informação compará-
vel sobre consumo de 
álcool, sobretudo no 
que se refere aos jovens; 
definições dos padrões 
de consumo nocivos e 
perigosos, dos hábitos 
de consumo, das conse-
quências do álcool no 
plano social e da saú-
de; informação sobre os 
efeitos das políticas de 
luta contra o álcool e 
do consumo de bebidas 
alcoólicas na produti-
vidade e no desenvolvi-
mento económico.

Objectivo 11: Avaliar 
o impacto de iniciati-
vas tomadas com base 
na presente comunica-
ção.



   Álcool: O papel dos cuidados de saúde primários

Os Problemas Ligados ao Álcool (PLA), constituem um importante problema de Saúde Pública e 
interferem com variados aspectos da vida do indivíduo, desde os problemas de saúde individual e fami-
liar, até ao nível laboral e social sendo causa frequente de problemas judiciais. O consumo nocivo de 
álcool na União Europeia, está relacionado com 20 a 40% das admissões psiquiátricas (dos motivos 
de internamento em psiquiatria), 20 a 40% dos suicídios masculinos, 40 a 60% dos incidentes vio-
lentos e cerca de 30% dos acidentes de viação. A União Europeia é a região do mundo com a maior 
proporção de consumidores de álcool e os maiores níveis de consumo per capita. O Álcool é o terceiro 
maior factor de risco de doença e morte prematura, depois do tabaco e da hipertensão arterial, sendo 
mais importante que níveis elevados de colesterol e o excesso de peso. Para além de provocar dependên-
cia e ser responsável por cerca de 60 tipos de doença, o consumo nocivo de álcool ainda é responsável 
por danos sociais, mentais e emocionais, incluindo violência familiar e criminalidade, provocando 
enormes custos à sociedade. Assim, o álcool não só prejudica o consumidor mas também os que o 
rodeiam, incluindo a gravidez, o processo de gestação, as crianças e outros membros da família que 
são vítimas de crime, violência e acidentes de viação sob acção do álcool. Actualmente a idade de 
início do consumo é cada vez mais precoce e assiste-se ao aumento do «Bindge Drinking» – consumo 
esporádico excessivo de álcool– para atingir a intoxicação; aos 11 anos, 50% dos jovens europeus 
já experimentou o consumo de bebida alcoólica uma vez na vida e aos 15 anos, 90% já consumiu 
bebidas alcoólicas.

-

-

-

-

-

Cristina Ribeiro

Os profissionais dos 
cuidados de saúde 
primários poderão 
identificar e intervir 
junto dos utentes cujo 
consumo de álcool é 
de risco e nocivo. De-
tecção e intervenções 
breves realizadas junto 
dos consumidores ex-
cessivos, no âmbito dos 
Cuidados de Saúde 
Primários, proporcio-
nam a possibilidade de 
educar e informar os 
utentes sobre os riscos 
do consumo de bebidas 
alcoólicas.
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-

-

-

-

-

-

-

-

O Álcool é o terceiro 
maior factor de risco 
de doença e morte pre-
matura, depois do ta-
baco e da hipertensão 
arterial, sendo mais 
importante que níveis 
elevados de colesterol e 
o excesso de peso. Para 
além de provocar de-
pendência e ser respon-
sável por cerca de 60 
tipos de doença, o con-
sumo nocivo de álcool 
ainda é responsável por 
danos sociais, mentais 
e emocionais, incluin-
do violência familiar e 
criminalidade, provo-
cando enormes custos à 
sociedade.



   Álcool: O papel dos cuidados de saúde primários

-

-

-

-

-

-

-

A definição de uma 
rede de cuidados rela-
cionados com o álcool 
e uma articulação pon-
derada entre níveis de 
cuidados primários e 
secundários vai permi-
tir que todo o processo 
de acompanhamento 
dos utentes possa ser 
estruturada por crité-
rios de referenciação 
bem definidos e que 
facilitem o circuito do 
utente, rentabilizando 
recursos e contribuindo 
desta forma para uma 
melhor acessibilidade 
do utente com proble-
mas ligados ao álcool 
numa óptica de cuida-
dos de saúde ao serviço 
da população identifi-
cada.





   J. Marques-Teixeira & R. Pastor-Fernandes

-

Objectivos

-

Desenho

-
-

J. Marques-Teixeira
(Universidade do Porto, 

Centro Hospitalar 
Conde de Ferreira)

R. Pastor-Fernandes
(Centro Hospitalar Conde 

de Ferreira)
Porto, Portugal

Tradução do poster apresentado 
no XXIVth CINP Congress, 

Paris, 20-24 Junho 2004



J. Marques-Teixeira & R. Pastor-Fernandes   

Características da Amostra

Eficácia

Segurança e tolerância

O objectivo é avaliar a 
eficácia e a tolerância 
de um programa de 
desintoxicação medi-
camente assistida e de 
curta duração para de-
pendentes de heroína.

Os efeitos laterais mais 
reportados foram ton-
turas (58% dos sujeitos 
no 5º e 6º dias), hipo-
tensão (18,5% dos su-
jeitos nos 3º e 4º dias), 
anorexia (18% dos su-
jeitos nos 2º e 3º dias) 
e hipocinésia (53,5% 
nos 4º e 5º dias).



   Víctor Silva

-
-

-
-

Trance: 

-

-

House:
-

-

Victor Silva

Formação: Licenciado 
em Psicologia, Mestre 

em Psicologia do 
Comportamento Desviante 

da FPCE-UP
Actividade Profissional.

Técnico do IDT -  Psicologo 
na CTN -PP

Em Julho de 2007, Dependências publicou um artigo de investigação, síntese de uma tese publicada 
pelo mestre psicólogo Victor Silva, então a exercer funções na Comunidade Terapêutica do Norte, 
Ponte da Pedra. O mesmo artigo que aqui republicamos. O fascínio que a sua sabedoria e forma de 
estar despertava foi apenas o ponto de partida para o estabelecimento de uma relação próxima entre o 
corpo redactorial de Dependências e Victor, laço reforçado pelo salutar convívio materializado em pre-
senças comuns em conferências e visitas que realizámos ao seu local de trabalho. Infelizmente, a vida 
prega destas partidas e Victor, que tantas vidas ajudara a recuperar, foi impotente para prolongar a 
sua própria ainda curta existência. Apesar da juventude com que Victor nos deixa, os seus contributos 
perdurarão certamente no tempo. Da nossa parte, aqui fica a singela homenagem, um muito obrigado 
pela tua amizade e... aqui ou noutro local qualquer, até sempre Victor!



 Víctor Silva   

Dependências – Como surgiu a ideia de pro-
ceder a uma investigação nesta área de es-
tudo?
Victor Silva (V.S.) –

-

-

-

-

Dep – A que amostra recorreu para validar 
o trabalho?
V.S. –

-

-
-

Dep – Que questões eram abordadas nessas 
entrevistas?
V.S. – -

-

-

-

-

Techno:

-

-

-

-

-



   Associação Nacional das Farmácias

-

-

-

-

-

João Cordeiro
Presidente da Associação 
Nacional das Farmácias
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   Associação Nacional das Farmácias

2176 doentes no âm-
bito do Programa de 
Metadona

Farmácias e IDT cons-
tituem uma parceria 
na intervenção e acom-
panhamento dos doen-
tes

Uma rede para a (re)
integração social do in-
dividuo



Associação Nacional das Farmácias   

Por forma a dinamizar a articulação entre as diferentes entida-
des e apoiar e acompanhar as farmácias que seguem
doentes no âmbito destes programas, realizam-se reuniões tri-
mestralmente ou semestralmente de acordo com as necessidades 
das farmácias, das ET e das zonas onde estão inseridas. Nestas 
reuniões são discutidos vários pontos, tais como:
1º Percurso dos doentes activos nas farmácias;
2º Critérios de exigência do programa (se estão a ser cumpri-
dos);
3º Evolução do programa nas farmácias;
4º Formação às farmácias já em programa e a novas farmá-
cias;
5º Casos práticos relevantes;
6º Apresentação teórica de novos doentes;
7º Outros assuntos importantes do momento.

No 2º Semestre de 2008 foram realizadas 6 formações resultan-
tes de solicitações de várias ET e Farmácias. Nestas formações 
inscreveram-se, por vezes, mais do que um farmacêutico por far-
mácia.

Desde o início do 
programa até 31 de 
Dezembro de 2008 
tinham integrado este 
programa
482 farmácias, 711 
farmacêuticos e 2.176 
doentes. Das 482 far-
mácias, 203 seguiram 
doentes
no ano de 2008.



   Fórum Prevenção das Dependências

Miguel Correia

Os Açores, mais propriamente as ilhas do Faial, Pico e Terceira, acolheram de 17 a 22 de Setembro 
o Fórum Prevenção das Dependências. Uma iniciativa da Câmara Municipal da Horta em coop-
eração com as autarquias do Pico e da Terceira e que dá continuidade à política de intervenção 
do Governo Regional dos Açores, actualmente sob a égide da Direcção Regional de Prevenção e 
Combate às Dependências. Durante seis dias, o tema da prevenção das dependências estendeu-se por 
este maravilhoso triângulo, tendo políticos, agentes policiais, técnicos afectos à área das dependên-
cias, sociedades europeias e organizações da sociedade civil discutido diversas questões e apresentado 
perspectivas. De salientar a qualidade científica garantida pelos oradores, com particular incidência 
para a presença espanhola e a diferenciação patente nalguns dos projectos insulares apresentados. 
Entre os temas versados, destaque para as políticas de prevenção ao nível do poder local – o ponto 
alto terá sido a apresentação do Plano Municipal de Prevenção das Dependências da autarquia da 
Horta, uma estratégia com horizonte até 2013 mas igualmente pertinente e aglutinador o Programa 
de Fortalecimento de Famílias, um projecto experimental inovador, bem como o Projecto de Interven-
ção de Pares “Entra na Onda”, desenvolvido entre um agrupamento de escuteiros, cuja responsável, 
Joana Silva, aqui entrevistamos.
Destaque ainda para uma mesa subordinada às questões do álcool, onde surgiram algumas propostas 
para melhorar a qualidade no tratamento da dependência e da associação do álcool a substâncias 
sintéticas. A prática clínica nos Açores no que respeita ao tratamento da dependência de opiáceos 
versou a manutenção com buprenorfina e a experiência com Suboxone.
O papel da família e dos educadores constituiu também um elemento em enfoque, bem como a 
necessária complementaridade entre os serviços públicos e as respostas dos sectores social e privado, 
uma apresentação da autoria de João Goulão.
Dependências marcou presença nos Açores e entrevistou alguns dos presentes.

-

-

-

-
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Paula Costa

-

A criação da Direcção Regional
-

Em que medida condicionarão as condições do arquipélago a intervenção nestas áreas tão prob-
lemáticas?
P.C. - 

-

Quer dizer que a intervenção em toxicodependência deve centrar-se nas pessoas?
P.C. - -

-

-

Depois de elaborado o diagnóstico, é preciso que as respostas sejam integradoras…
P.C. - 

-

“Tu Decides”
“Não posso deixar de salien-
tar uma que questão que, 
para nós, é de extrema impor-
tância, que é o facto de este 
programa, sendo desenvolvido 
na escola, ter a vertente de 
abranger e chamar as famí-
lias para a problemática e 
para a resolução de questões”.



   Fórum Prevenção das Dependências

Que importância assumem a família e a escola na estratégia de prevenção?
P.C. - -

-

-

-

-

Sim o tratamento também está presente nos debates, porquê?

-

-

-
-

-

“Xpressa-te” 
“Tem como principal objec-
tivo a prevenção e a redução 
dos riscos associados ao con-
sumo de substâncias psicoac-
tivas, através de uma equipa 
de rua onde se incluem sujei-
tos que ainda não consomem 
substâncias psicoactivas, pro-
curando retardar o eventual 
consumo e sujeitos que já 
fazem, procurando uma re-
dução dos mesmos. Trata-se 
de um projecto em fase expe-
rimental a aplicar em Ponta 
Delgada, em contexto escolar 
e em contextos lúdicos/recre-
ativos”.
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Maria do Céu Brito

-

Este Fórum Prevenção das Dependências traz aos Açores uma nata de pessoas altamente 
qualificadas. Além de Fernando Mendes, nomes como Jesús Cartelle, Francisco Pascual ou 
Juan Llopis Llacer, ou seja, médicos a falarem sobre prevenção…
M.C.B. – -

-

Quer dizer que, a partir deste Fórum, nada será como antes?
M.C.B. – -

O que leva uma professora como a Maria do Céu Brito a eleger como missão uma preocupação 
tão evidente face às dependências?
M.C.B. – 

-

-

Sabendo que tem uma paixão pela pintura, pergunto-lhe como pintaria o quadro desta prob-
lemática nos Açores?
M.C.B. –

Juntou aqui três autarquias. Não seria interessante juntar outros mais vereadores para que, 
entre si, discutissem políticas municipais de intervenção?
M.C.B. – -

Seria interessantíssimo 
um dia fazermos um 
encontro de vereado-
res com o pelouro da 
acção social e os res-
ponsáveis em cada mu-
nicípio por esta área, 
que por vezes são os 
presidentes de câmara, 
sentados a uma mesa, 
a avaliar os projectos 
concretos de cada mu-
nicípio.



   Fórum Prevenção das Dependências

Projecto Entra na Onda

-

Os jovens escuteiros são, em alguma medida, diferentes dos outros jovens?
J.S. – -

Na escola, sentem-se de alguma forma isolados dos outros jovens?
J.S. – 

O que move os jovens escuteiros? Será a partilha de valores diferentes?
J.S. – 

Podem transmitir aos outros jovens que podem ser felizes sem consumirem substâncias psico-
activas?
J.S. – 

Não lhe parece que estes jovens estarão a ser mal aproveitados face ao que poderiam das aos 
outros?
J.S. –

O que têm feito para mobilizarem os jovens e para os trazer para o vosso lado, para o escut-
ismo?
J.S. –

-

Joana Silva

Trabalhamos com 
jovens a quem trans-
mitimos os cuidados 
que devem adoptar re-
lativamente às drogas 
e ao álcool, tentando 
fazer ainda com que se 
sintam úteis, transmi-
tindo esses conhecimen-
tos adquiridos a outros 
colegas.
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Joana Silva

Uso e Abuso de Psicoestimulantes em Meios Recreativos: 
da Compreensão Cultural à Terapêutica 

-

-

-

-

-

Contexto de consumo: 

Fases de consumo de XTC e drogas de desenho

-

Juan Llopis Llácer

Contexto de consumo: 
1,8% consome isoladamente
5,3% admite já ter usado 
sozinho 
A grande maioria usa em 
grupo. 96% usa com gru-
pos de amigos com quem já 
tinha um grande relaciona-
mento
30% usa com o seu parceiro
80% usa geralmente em dis-
cotecas. Cerca de 40% usa 
geralmente em festas priva-
das (raves)
O consumo ocorre nos finais 
de semana, de quinta a 
segunda-feira, em períodos de 
férias e resorts de férias de 
Verão.



   Fórum Prevenção das Dependências

-

Condutas de risco em consumos de drogas recreativas: 

-
lantes

Objectivos Gerais

-

Objectivos Específicos

-

Objectivos Gerais:
Consumidores que te-
nham sofrido os efeitos 
secundários ou Reque-
rentes com consumo ac-
tivo: lograr atitude de 
abandono de consumo; 
Colocar a substância 
e os seus efeitos dentro 
de um contexto real; 
Reduzir as expectativas 
dos consumidores para 
os efeitos positivos do 
consumo.

Foi inaugurada no passado dia 24 Setembro a Direcção Regional da Prevenção e Combate às Dependências



Fórum Prevenção das Dependências   

Foi inaugurada no passado dia 24 Setembro a Direcção Regional da Prevenção e Combate às Dependências

Hepatite C – Manuetnção com Buprenorfina: Experiência do Hospital da Horta
Num painel subordinado à prática clínica nos Açores no tratamento da dependên-
cia de opiáceos, Fátima Pinto, médica do Hospital da Horta, em co-autoria com 
Mariela Rodrigues e Soraia Rodrigues. Dependências publica uma síntese da apre-
sentação.

Introdução
-

-
-

Hepatite C -
-

Factores que influenciam o sucesso do tratamento
-

(In)cumprimento do tratamento:

É obrigatório uma  avaliação global para decidir iniciar tratamento!
Avaliação para tratamento:

-
-

Efeitos secundários esperados no tratamento da Hepatite C:

Efeitos secundários esperados no tratamento de manutenção opióide: -

-

-

-

-

Sintomas flu-like -

Quando e a quem iniciar tratamento?

Quem tem critérios para tratar VHC:

Experiência do Hospital da Horta

-

Fátima Pinto

A Hepatite C é uma 
doença que está as-
sociada ao consumo 
endovenoso de subs-
tâncias ilícitas (++he-
roína), mas também, 
ainda que em menor 
percentagem, à expo-
sição percutânea ou à 
exposição de mucosas; 
Cerca de 75% dos ca-
sos de Hepatite C es-
tão ligados  a este tipo 
de comportamento /
consumo.
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Inquérito:

Resultados - 1
-

Resultados - 2
-

Genótipos

-

Resultados - 1
Todos os doentes são 
do sexo masculino; 
Idades compreendidas 
entre os 23 e 26 anos 
de idade; Consumos de 
heroína oscilaram en-
tre os 4 e os 10 anos; 
Todos iniciaram tera-
pêutica de substituição 
com Buprenorfina; 
Nenhum doente em 
Metadona
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Todos se encontram negativos para VHC (apesar do nosso número de doentes ser reduzido…)
Nenhum doente abandonou o tratamento …
Ainda nenhum tem 5 anos de tratamento completo para podermos falar em “cura”
ENTÃO : 
…mensagem positiva em relação ao tratamento!!...
…é obrigatório lembrar a personalização do programa a instituir, tendo em conta a variabilidade 
individual!...

Resultados - 2
Actualmente, 4 dos 
doentes encontram-se 
em tratamento de ma-
nutenção com a asso-
ciação Buprenorfina/
Naloxona; 1 dos doen-
tes mantém tratamen-
to de substituição com 
Buprenorfina por into-
lerância à associação
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-

Desenvolvimento da conduta aditiva:

Francisco Pascual
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Tratamento do alcoolismo:

Desabituação:

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

A desintoxicação cor-
responde, segundo o 
autor, à primeira fase 
do tratamento e con-
siste em eliminar todo 
o álcool do corpo do 
paciente. A desintoxi-
cação pode ser realiza-
da em dois ambientes: 
ambulatório ou em 
contexto hospitalar.
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Foram momentos de (re) acção na (in) formação entre a visão jornalística e a intervenção 
técnica. Animada pelo uso de 10 substâncias e dos seus efeitos…esta acção de formação 
foi uma iniciativa da Delegação Regional do Centro, que pela necessidade de se investir 
na área de Redução de Riscos e Minimização de Danos tem vindo a ser reforçada pelos 
resultados obtidos através de uma acção, objecto de uma avaliação e controlo sistémicos, 
e tem por finalidade a “protecção da saúde pública e da saúde individual, sempre em 
estreita correlação com a clara intenção de sensibilizar e encaminhar o doente para o 
tratamento”. Foi talvez a pedagogia dos acontecimentos e da verdade no terreno, com 
a sensibilidade e aprofundamento dos conhecimentos teórico/práticos, que levou a que 
esta experiência fosse um ponto de partida para melhorar a intervenção e um trabalho 
mais eficaz no que à RRMD diz respeito. Foram momentos de reflexão e de troca de 
experiencias para uma intervenção de proximidade onde o conhecimento do meio en-
volvente obriga a uma estratégia de intervenção e de respostas muitas das vezes fora dos 
contextos tradicionais… Desde uma abordagem às políticas internacionais e europeias, 
deambulando pelas práticas dos diversos países e das suas culturas, pelas respostas sejam 
em salas de consumo, sejam de ensaios clínicos e dos países produtores das drogas, das 
diferenças entre umas e outras, das equipas de intervenção e das respostas de saúde, pas-
sando pelos diversos conceitos da RRMD e o “trabalho de rua”muitas vezes confundido 
e reduzido à”troca de seringas” sem esquecer o trabalho de parceria e da dificuldade de 
coordenação e resposta das diversas instituições… foi um debate de ideias e de princípios 
básicos sobre o terreno e a intervenção. E se alguém pudesse duvidar, falou-se de qualidade 
na intervenção, dos diversos diagnósticos do papel e da constituição de equipas de rua, da 
organização e como não podia deixar de ser da avaliação. 
Mas falar de redução de riscos, não é reduzir o problema, é antes de tudo uma relação que 
se estabelece de ajuda a uma população bastante fragilizada. Riscos? Sim mas muitas das 
vezes o sujeito é o técnico, porque intervém em situações complexas e de crise com uma 
população difícil e muito debilitada e doente e com a possibilidade de forte contágio.
A apresentação de histórias de vida, de pessoas, de casos concretos e muitos deles chocan-
tes, como chocantes eram as imagens desta população que vive no mais baixo limiar da 
vida, das situações mais escabrosas que só por ilustração nos faz pensar a sociedade em 
que vivemos, da economia da droga e da sua envolvente, das relações e dos conceitos de 
legal e ilegal, dos kits e das limitações, não deixou ninguém indiferente, e terminou com a 
esperança de poderem mudar o paradigma…

Falar de redução de 
riscos, não é reduzir o 
problema, é antes de 
tudo uma relação que 
se estabelece de aju-
da a uma população 
bastante fragilizada. 
Riscos? Sim mas mui-
tas das vezes o sujeito 
é o técnico, porque 
intervém em situações 
complexas e de crise 
com uma população 
difícil e muito debili-
tada e doente e com a 
possibilidade de forte 
contágio.
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