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Uma crise
com história
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Num dos momentos mais difíceis e impensáveis que vivemos no nosso país, não seria curial deixar de ter uma opinião sobre a fixação
pelos números e pela crise… Reduzir a mesma ao que fez ou deixou
de fazer o governo de José Sócrates é o mesmo que tentar passar
uma certidão de incompetência à capacidade de imaginação e à inteligência dos portugueses. É bom que tenhamos a noção temporal
dos problemas… A sofreguidão da banca em conceder crédito a tudo
e todos: “Não podes mas com fiadores tudo se arranja”… Transformamos necessidades em desejos.
Consumimos mais do que poderíamos gastar. Porque o fizemos? Pela mesma razão que os governantes
fizeram e pretendem continuar a fazer algumas obras faraónicas. Porque compraram dois submarinos
sem pensar na sua utilidade, nem como os pagar. Porque somos o país que mais quilómetro de auto-estrada construiu!
Nem a vida começou ontem nem a crise se iniciou com o actual governo.
Temos de regressar ao passado e recordar o que foram os longos anos do fascismo, a fome, a miséria, a
guerra colonial, a doença o analfabetismo, a falta de liberdade, de democracia e o isolamento da Europa
e do mundo... Nessa altura, não havia trabalho precário porque, além de se pagar para aprender uma
profissão, o salário era tão baixo que nem para o pão chegava, era um quartilho de vinho, meio quarteirão
de azeite, meia sêmea e ¼ de arroz embrulhado em papel mata-borrão. E as famílias tinham que dividir
por todos o pouco que tinham. Os filhos que casavam tinham que ficar em casa dos pais, nas ruas eram
filas intermináveis de trabalhadores a pé a caminho do emprego e os domingos eram dias partilhados pela
família com um pouco mais de comida numa mesa que nunca era farta. Isto sim era a crise!
Com a revolução de Abril abriu-se uma janela de oportunidades, o povo libertou-se das amarras e do isolamento, construiu um País novo em liberdade e democracia. Lutou por direitos que outrora nunca tivera.
E agora já podia falar da crise!
Entre 15-5-1974 e 22-7-1976, tivemos seis governos provisórios com Adelino da Palma Carlos, Vasco
Gonçalves e Pinheiro de Azevedo.
Entre 1976 e 2011, tivemos 18 Governos constitucionais Mário Soares, Nobre da Costa, Mota Pinto, Maria
de Lurdes Pintassilgo, Sá Carneiro, Pinto Balsemão, Cavaco Silva, António Guterres, Durão Barroso,
Santana Lopes e José Sócrates.
Também aqui, alguns governos não chegaram ao fim da legislatura e, em dez anos, tivemos 10 governos,
o que dá uma média de 1 governo por ano.
Crise, foi receber algumas centenas de milhares de refugiados vindo das ex colónias, e sem nenhumas
condições nem infra-estruturas no País.
O quadro em que vivemos não é bom, o país está infelizmente rodeado de pessoas que, não tendo sentido
de Estado, continuam numa de fazer baixa política e de pugnar pela política do Não! Não a propostas,
Não a soluções, Não a tudo! E por isso, “bota a baixo” que logo se vê… Isto aplica-se, quer aos partidos
políticos, quer às corporações, com estes a fazerem forças de bloqueio a reformas indispensáveis para a
resolução dos problemas que o país atravessa.
Vamos ter novas eleições, mas o que vai mudar? O regime? A Democracia? Isto é de tal forma grave que
podemos entrar numa espiral de violência verbal que não nos levará a resolver os problemas que o país
atravessa e que são crescentes, como as injustiças sociais e o desemprego. Num país desconfiado da
sua justiça, desacreditado com as instituições, profundamente endividado, onde o clientelismo, a evasão
fiscal e a corrupção têm tornado o nosso sistema ingovernável. Posso com toda a legitimidade concluir
que o “país vive hoje um dos momentos mais difíceis da sua história”.
Mas a história não tem apenas seis anos, tem muitos mais… responsáveis.
Sérgio Oliveira
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Os jovens, o álcool e
segurança rodoviária na
agenda das preocupações da
Assembleia da República

A Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações promoveu, no dia 28 de Fevereiro, através da Subcomissão de Segurança
Rodoviária, um Colóquio  subordinado ao tema “Os jovens, o álcool
e segurança rodoviária”. O Auditório do Novo Edifício da Assembleia da
República acolheu a iniciativa, que contou com uma significativa participação dos sectores da produção e da distribuição, nomeadamente da
Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas (ANEBE),
da Associação dos Comerciantes e Industriais de Bebidas Espirituosas e
Vinhos (ACIBEV), da Associação Portuguesa dos Produtores de Cerveja
(APCV) e da The Brewers of Europe. Como tem vindo a acontecer relativamente ao Fórum Nacional Álcool e Saúde, as empresas ligadas ao
sector da produção, comercialização e distribuição de bebidas alcoólicas
continuam a evidenciar um papel decisivo na promoção de um convívio
racional e o menos danoso possível da população com a substância e
também neste evento foram apresentadas campanhas e outras acções
que incluem esse tipo mensagens.
A sessão de abertura contou com as participações do Vice-Presidente
da Assembleia da República, José Vera Jardim, do Presidente da Comissão Parlamentar de Obras Públicas, Transportes e Comunicações, José
Matos Correia, do Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e
Ciência, Luiz Fagundes Duarte e da Deputada Carla Barros, da Comissão Parlamentar de Saúde.
A primeira comunicação coube ao Presidente da Direcção da Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas (ANEBE), Juan
Francisco Pérez, que dissertou sobre a Importância da Responsabilidade Social para o Sector das Bebidas Espirituosas, seguindo-se a apresentação da campanha “Vinho Com Moderação”, por parte do Director
da Associação dos Comerciantes e Industriais de Bebidas Espirituosas
e Vinhos (ACIBEV), George Sandeman.

A importância do sector na economia
e a compatibilidade com o exercício
da responsabilidade social
As comunicações continuariam do lado da produção, com Alberto da
Ponte, Presidente da Associação Portuguesa dos Produtores de Cerveja

(APCV) e da The Brewers of Europe, a falar sobre O sector cervejeiro e
os jovens “Um consumo consciente e moderado”. Começando por evidenciar alguns indicadores estatísticos nacionais relativos à produção
e ao consumo, que ajudam também a perceber a importância do sector
para a economia e empregabilidade directa e indirecta gerada no país,
Alberto da Ponte referiu dados como a produção total anual de cerveja
em Portugal: 8 milhões, 210 mil hectolitros, dos quais, 25 por cento se
destinam à exportação, área em que Portugal se afirma como o nono
maior europeu. O consumo total de cerveja em Portugal, de acordo com
Alberto da Ponte, é de 6 milhões e 200 mil litros por ano, o que resulta
numa média de 61 litros per capita. De referir ainda que o sector representa um milhão e 20 mil euros de contribuições para o PIB por ano e
que a indústria gera, directa e indirectamente, 72 mil e 900 empregos e
973 milhões de euros em contribuições e impostos.
Como referiu Alberto da Ponte, a cerveja é, actualmente, a terceira bebida mais consumida no país (atrás da água engarrafada e sumos) e que
os consumidores bebem, em média, 1,4 litros por semana, o equivalente
a uma mini por dia.
Referindo-se ao papel social evidenciado pelo sector no que concerne
à promoção de um comsumo mais moderado, o Presidente da APCV e
da The Brewers of Europe recordaria a assinatura, em Abril de 2007, do
Código de Auto-Regulação, um acto que traduziu “um compromisso do
sector em ir mais além da actual legislação, nomeadamente no que concerne a aspectos éticos da publicidade e a comunicação e outras acções
dirigidas a grupos de risco”. O prestigiado gestor congratulou-se por pertencer a “um sector que, voluntariamente, se predispôs à pré-visão dos
anúncios que produz por parte do ICAP”, reclamando a importância que
o mesmo assume no país relativamente à decisão de um consumo moderado por parte da população. Por fim, Alberto da Ponte apresentou
algumas iniciativas promovidas pela APCV que visam a sensibilização
das famílias para o problema do underage drinking, como o Falar Claro, e
que aordam também áreas como a prevenção rodociária, concluindo que
a mensagem em torno de um consumo consciente e moderado constitui
uma espécie de valor perfeitamente integrado na responsabilidade social
da APVC.
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“Ainda assistimos a alguma complacência por parte das famílias”
“As iniciativas de produtores e distribuidores, como as apresentadas
aqui, hoje, são igualmente importantes”
João Goulão destaca envolvimento
dos vários sectores da sociedade civil
A João Goulão, coube uma comunicação livre, que o Presidente do Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT) aproveitaria para destacar
o “envolvimento dos vários sectores, da produção e distribuição de bebidas alcoólicas”, materializada no “desejo evidenciado de se associarem
a um esforço que tem que ser nacional”. João Goulão recordou aos presentes o processo que resultou na assunção, por parte do IDT, das responsabilidades inerentes aos ex Centros Regionais de Alcoologia, posteriormente reforçadas com a incumbência relativa à definição de políticas
nestas matérias relacionadas com o álcool, enfatizando a opção pela
via concertada e pelo apela à participação da sociedade civil: “Optámos
por não o fazer sozinhos; convidámos parceiros do sector público e das
áreas da edução, da saúde, da justiça, da administração interna, bem
como parceiros de organizações do sector social e ainda da distribuição
e produção de bebidas alcoólicas”. Explicando que, tal como tem vindo
a suceder relativamente às drogas ilícitas, o IDT elegeu como estratégia
de intervenção na área do álcool uma conjugação de políticas equilibrada entre as vertentes redução da oferta e da procura, João Goulão recordou a constituição de grupos de trabalho temáticos para a construção
de um plano assente em pilares já aqui evidenciados em Dependências,
como a criação de uma Coordenação Nacional, liderada pelo IDT, para
os problemas relacionados com o uso nocivo do álcool; com o estabelecimento de metas claras, entre as quais sobressaem alguns indicadores
que apontam como objectivos prioritários promover taxas zero entre mulheres grávidas, menores e condutores; com a construção de uma rede
de referenciação destinada a prestar cuidados e serviços a pessoas com
problemas ligados ao álcool; e com a constituição do Fórum Nacional
Álcool e Saúde.
João Goulão também aproveitou para destacar o papel que a família
deve assumir nesta matéria, referindo a “importância do envolvimento”
e o “maior cuidado que deve prestar” ao nível do “acompanhamento e
algum controlo, que deverá que ser exercido”. João Goulão alertou que
“ainda assistimos a alguma complacência por parte das famílias” e que
“as iniciativas de produtores e distribuidores, como as apresentadas
aqui, hoje, são igualmente importantes”. A propósito, João Goulão abordou a “controvérsia gerada em torno de algumas medidas, de que constitui exemplo o 100% Cool, que é sujeito a críticas por, supostamente,
favorecer o consumo abusivo de álcool por parte dos não condutores”,
preferindo evidenciar o que é, por si só… evidente: “os efeitos positivos
são enormes”. Ora, que melhor exemplo do que o citado para demonstrar o pragmatismo e a agilidade ao nível da decisão política e estratégica, inerentes à criação de um Fórum Nacional Álcool e Saúde, com
as competências que encerra. É que, se como referiu João Goulão, um
programa cuja eficácia tem vindo a ser evidenciada como o 100% Cool
teria provavelmente, apesar da bondade e face ao exposto, algumas dificuldades de ter o cunho de aprovação ao nível ministerial, já no seio do

Fórum é bem mais fácil promover a sua execução…
Por fim, João Goulão manifestou uma “enorme expectativa no êxito da
congregação de esforços destas, para já 57 instituições que constituem
o Fórum”.

Apesar da informação produzida…
IPJ quer “conhecer mais fino” a situação…
A finalizar a sessão da manhã, a Presidente do Instituto Português da
Juventude, Helena Alves, recorreu-se fundamentalmente de indicadores produzidos a partir do Relatório Europeu da Juventude 2009 e do
Inquérito à Saúde da População em Idade Escolar nos grupos etários
que frequentam o ensino secundário e universitário para concluir que, no
primeiro estudo, “existe um quadro que refere como principal causa de
morte dos jovens os acidentes de viação”. Helena Alves realçou as “15
mil mortes, entre as quais 12 mil de rapazes, um terço das quais entre
os 15 e os 19 anos de idade” e o facto de a segunda causa de morte, de
acordo com o estudo, ser o suicídio, especulando que “o álcool pode ser
também determinante” neste indicador…
No que concerne ao segundo estudo citado pela Presidente do IPJ, Helena Alves frisou que “o inquérito à saúde em população em idade escolar
evidencia melhorias em Portugal em relação à saúde sexual e reprodutiva e à alimentação dos jovens”.
Por fim, Helena Alves deixaria três sugestões: “Temos que conhecer
muito bem esta realidade, as circunstâncias em que ocorrem os acidentes sob o ponto de vista estatístico e em todas as variáveis, desde o perfil
do condutor, ao período do dia, época do ano ou mesmo as especificidades das diferentes realidades locais”. De acordo com Helena Alves, “os
actores do lado da oferta das bebidas podem dar um precioso contributo
relativamente à informação sobre os consumos”. Por outro lado, a Presidente do IPJ aconselhou que se ouçam os jovens e, por fim, que se “conheça mais fino”, o que sugere uma maior e mais refinada produção de
informação. Porque se falava no colóquio da relação entre jovens, álcool
e segurança rodoviária, Helena Alves recordou que “o acidente acontece
de um momento para o outro” e que “as campanhas devem contemplar
uma intervenção de banda larga e outra de banda estreita”, apontando
a necessidade de fomentar “uma grande mobilização e sensibilização
inter-pares”. “As medidas mais restritivas, impostas, são uma tentação
fácil mas que deve ser muito bem ponderada”, alertou, frisando que “a
actuação deve ser assertiva, enfocada nos jovens alvo e deve ser monitorizada, numa procura que nuca estará acabada e onde a intervenção
precoce assume uma importância muito significativa”.

Autoridade Nacional de Segurança
Rodoviária regista evolução
O Colóquio prosseguiu, da parte da tarde, com a intervenção do Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), Paulo
Marques Augusto, que partilhou indicadores de fiscalização e de sinis-
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tralidade no país, dados enquadrados e comparados com a situação ao
nível da U.E. Começando por recordar que as Nações Unidas designaram segurança rodoviária como alvo de acção para a actual década,
elegendo como objectivo que, a partir de 2020, o número de mortes não
continue a aumentar, Paulo Marques Augusto alertou para a sinistralidade rodoviária como causa da “morte de um milhão e 200 mil pessoas por ano no mundo”, não esquecendo porém a “acentuada tendência
decrescente verificada na Europa”. O Presidente da ANSR socorreu-se
dos promissores indicadores nacionais em geral, para revelar particular “esperança face aos indicadores verificados nos jovens, o que nos
cria boas expectativas futuras” Paulo Marques Augusto referia-se, em
concreto, o facto de Portugal ter sido um dos países da U.E. que maior
evolução registou no que concerne à diminuição do número de mortes
devidas a acidentes de viação e aos relacionados com o consumo excessivo de álcool: “A U.E. terá um novo Plano de Acção, com horizonte
2011-2020, cujo objectivo essencial consiste em reduzir para metade o
número de mortes”, informou, revelando que “Portugal foi um dos países
da U.E. com piores números mas conseguimos aproximar-nos, estando
actualmente a meio da tabela, mas ainda assim acima da média; Entre
2000 e 2009, reduzimos cerca de 55 por cento em geral, 69 por cento
nos jovens e 40 por cento nos seniores. Os indicadores relativos aos
jovens reforçam-nos a esperança relativamente ao futuro”, concluiu.
Depois de versar sobre a Estratégia Nacional Rodoviária, aprovada em
2009 e que define claramente como objectivo a redução de 850 para
579 o número de mortos nas estradas, Paulo Marques Augusto recordou
que, no âmbito da condução sob o efeito do álcool, “a U.E. recomenda
0,5 como máximo legal mas também que o valor seja mais baixo para
condutores de veículos pesados, de duas rodas, de mercadorias perigosas ou recém encartados”, grupos considerados de maior risco por
parte da U.E. no que concerne ao exercício da condução sob o efeito
do álcool. Na estratégia portuguesa, estão igualmente definidas metas
claras e acções específicas para grupos de risco, como confirmou Paulo
Marques Augusto: “O número de condutores mortos com taxa de álcool
igual ou superior a 0,50 g/l reduziu de 181 para 123 mortos; Elegemos
como objectivo estratégico reduzir de 39 para 25 por cento, em 2015, o
número de mortes de condutores mortos com taxa ilegal”. Para o efeito,
contribuirá, de acordo com Paulo Marques Augusto, a programada realização de “acções específicas destinadas a grupos de risco, como os
peões seniores, condutores de tractores agrícolas, de veículos a motor
de duas rodas, jovens condutores, sobretudo rapazes (que constituem
92 por cento dos jovens que morrem), alturas de regresso às aulas ou
condutores sob o efeito do álcool”. O Presidente da ANSR referiu ainda
um vasto conjunto de parceiros da sociedade civil que ajudam a materializar o promissor leque de projectos em curso e em agenda no nosso
país, aproveitando ainda a oportunidade para informar sobre a existência
de alguns projectos-piloto em curso noutros países, como os chamados
Alcohol Locks, ou seja, os bloqueadores de ignição que já vão sendo ins-

talados em veículos motorizados na Finlândia e na Bélgica, experiência
que está também já aprovada pela lei sueca e que se encontra em fase
de teste em França e Espanha.

Projectos Evidence-Based
A mesa que antecedeu o encerramento dos trabalhos nesta sessão da
Assembleia da República versou algumas práticas de referência levadas
a cabo em Portugal e em Espanha. O Director Executivo da Fundação
Álcool e Sociedade, o espanhol Bosco Torremocha, apresentou uma comunicação em torno das campanhas de sensibilização e prevenção para
um consumo consciente e moderado em Espanha, ao passo que, Raul
Cordeiro, Presidente do Conselho Técnico-Científico da Escola Superior
de Saúde de Portalegre, apresentou uma dialéctica entre o acto da condução e os diferentes contextos e variáveis que a poderão influenciar,
incrementando factores de risco ou interagindo com áreas cerebrais específicas.
Por fim, caberia a Mário Moniz Barreto, Secretário-Geral da ANEBE, surpreender a plateia presente com a apresentação, em tons muito inovadores e animadores, da evolução da Campanha Condutor Designado 100%
Cool: um Comportamento, um Compromisso com a Vida.
A sessão contou ainda, na sessão de encerramento com a participação
do Presidente da Subcomissão Parlamentar de Segurança Rodoviária,
Jorge Fão e de Rui Pereira, Ministro da Administração Interna.
Dependências esteve presente no Colóquio e entrevistou Jorge Fão,
Presidente da Subcomissão Parlamentar de Segurança Rodoviária e
José Manuel Trigoso, Presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa.
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Há, naturalmente, uma convergência ao nível dos objectivos, cada partido
tem a sua agenda e estratégia de intervenção mas há um denominador comum, que é o sentido de responsabilidade.
Jorge Fão, Presidente da Subcomissão
Parlamentar de Segurança Rodoviária

Em que medida poderá esta organização e o facto de a mesma ter
promovido a representação de várias comissões parlamentares
representar finalmente um compromisso político em torno destas
temáticas relacionadas com o álcool e a sinistralidade?
Jorge Fão (JF) – Só corrigiria um aspecto da questão porque, na minha
opinião, não é finalmente… Acho que este sinal de compromisso político
e, particularmente, um despertar da indispensabilidade de um trabalho
partilhado nos vários sectores de intervenção nas problemáticas da sinistralidade rodoviária e, neste caso concreto, nos efeitos do álcool na
condução, traduz uma atitude e uma acção que, não só por parte do
Governo mas, particularmente, por parte da Assembleia da República,
tem vindo a ser trabalhada, com muita energia a ser investida nessa matéria. Portanto, o que hoje se procurou pôr aqui em prática foi mais um
dos exercícios desse género, de uma convocação pública para uma co-responsabilização de um leque variadíssimo desses parceiros. Aliás, a
parte da manhã dos trabalhos em particular deu a entender precisamente
isso, envolvendo uma forte participação do sector empresarial da produção e comercialização de bebidas alcoólicas, parceiros indispensáveis
neste processo e, por outro lado, a transmissão do pensamento das políticas públicas aos níveis da toxicodependência e da juventude para esta
questão. A Subcomissão Parlamentar de Segurança Rodoviária está a
cumprir o seu papel, por um lado chamando a atenção social e política
para esta problemática e, por outro, potenciando ao máximo o trabalho
em parceria, o espírito de equipa e o envolvimento dos variadíssimos
parceiros neste processo de melhoria dos resultados da sinistralidade
em Portugal e, particularmente, no combate efectivo ao álcool, uma das
suas causas principais.
Os objectivos definidos relativamente à diminuição da sinistralidade não serão ambiciosos de mais?
JF – O percurso que se tem feito nesta década entusiasma-nos a sermos
ambiciosos… Entre 2000 e 2010, reduzimos 49 por cento o número de
mortos e 58 por cento o número de feridos graves. Naturalmente, este
é um trabalho que se torna cada vez mais difícil porque, quanto mais
reduzimos, mais exigente é a continuidade do processo mas acho que
Portugal deve orgulhar-se deste percurso feito e sentir-se entusiasmado
e com energia suficiente para ser cada vez mais ambicioso na definição
dos seus objectivos. Parece-me que estamos no bom caminho e, vendo

que há aqui uma completa disponibilidade de muitos parceiros para este
trabalho e uma consciência colectiva assumida de que é necessário continuar a trabalhar em equipa, julgo que os objectivos devem continuar a
ser ambiciosos. Devemos continuar a trabalhar da forma que temos feito
para reforçarmos a redução dos números da sinistralidade em Portugal
e, neste caso concreto, do álcool na condução. Aliás, a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária tem como meta para 2015 reduzir em 25
por cento os acidentes causados, directa ou indirectamente, pelo álcool.
O modelo adoptado em Portugal para a intervenção em alcoologia,
que passa, entre outros pilares, pela constituição de um Fórum Nacional com uma significativa dispersão mas também abrangência
de sectores representados, parece-lhe o mais indicado?
JF – Pois… Eu acho que isso vem exactamente na linha do que estava
a referir. A consciência é cada vez mais sólida no sentido de dizer que
estes desafios não são de nenhuma instituição em concreto, de nenhum
ministério ou governo mas, efectivamente, da sociedade. É um desígnio
nacional e, como tal, tem que ser trabalhado com grande convergência
de energias e, particularmente, com um envolvimento e uma assunção
de responsabilidade social de muitos parceiros. Mais uma vez, deixe-me sublinhar: quando os sectores de produção e de comercialização
de bebidas alcoólicas estão aqui também a dar a cara e a assumir a
responsabilidade social, estamos no espírito do fórum, da parceria e da
partilha, o que é fundamental.
Presidindo uma Subcomissão Parlamentar que tem representação
multipartidária, em que medida tem sentido solidariedade por parte dos restantes membros na prossecução dos objectivos e metas
traçadas?
JF – Felizmente, como deve compreender, este é um tema que não motiva grande controvérsia no debate político-partidário. Há, naturalmente,
uma convergência ao nível dos objectivos, cada partido tem a sua agenda e estratégia de intervenção mas há um denominador comum, que é o
sentido de responsabilidade e a necessidade de convergirmos também,
enquanto partidos políticos, para essa tarefa. E a Submissão tem um ambiente de constante construção de soluções, potenciando o debate para
este assunto, expressando naturalmente, aqui e acolá, pontos de vista
diferentes e timings diferentes para a intervenção mas com objectivos
comuns, que passam pela redução da sinistralidade e pela melhoria da
saúde pública e da qualidade de vida em Portugal.
A actual legislação portuguesa será a mais indicada ou haverá ainda aspectos a melhorar?
JF – Há sempre, seguramente, aspectos a melhorar e nesta matéria do
álcool haverá, certamente, grandes debates a fazer. O grande debate de
fundo prende-se com a hipótese de rever ou repensar a taxa de alcoolemia legalmente permitida em Portugal, onde se prevê forte controvérsia
e conflitualidade até no plano político. É sempre necessário melhorar
a legislação mas não é menos fundamental que façamos uma aferição
acerca da eficácia da legislação que temos actualmente, quais são as
suas fragilidades, o que podemos melhorar sem que produzamos legislação em cima de legislação, o que só baralha a acção das forças de
fiscalização e, claramente, não contribui para atingirmos o objectivo, que
é a redução da sinistralidade.
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Os jovens, o álcool e segurança rodoviária

Os próprios peões que morrem atravessando subitamente a faixa de rodagem sob influência do álcool, nomeadamente durante a noite, comprovam
também outras consequências danosas. Não chegaríamos ao extremo de
dizer “se andar a pé não beba”… Mas todas as políticas que forem implementadas no sentido de se conseguir reduzir o impacto que o álcool tem na
condução e, como tal, na segurança rodoviária, são positivas.

José Manuel Trigoso,
Prevenção Rodoviária Portuguesa

o porquê e não só decorar números e limites que, por si só, pouco significam; em terceiro lugar, tem que haver um acréscimo significativo na
intensidade da fiscalização. Há recomendações da U.E. no sentido de
que, em média, cada condutor seja fiscalizado de três em três anos, o
que significa que deveriam ser feitos, no mínimo dois milhões de controlos de fiscalização por ano, na medida em que termos cerca de 6
milhões de condutores, o que significa que terá que ser feito um grande
esforço no sentido de aumentar essa fiscalização e de fazer sentir que
a mesma é feita de forma aleatória. E que, na sequência dessa fiscalização haja consequências inteligentes. Ou seja, para as pessoas que
são dependentes do álcool tem que se encarar fortemente a eventualidade de os inibir de conduzir e de, ao mesmo tempo, de realizarem um
tratamento sério. Não há alternativa! Quanto àqueles que, não sendo

O que significa para a instituição que representa e para o objectivo
prevenção rodoviária esta “onda” recentemente criada na área do
álcool, transversal à da sinistralidade rodoviária, através da criação de um Fórum, da captação de parceiros da sociedade civil, de
instituições públicas e da indústria da produção e comercialização
e, agora, a discussão do tema na A.R.?
JMT – IInfelizmente, o consumo excessivo de álcool por parte de quem
conduz ainda tem repercussões fortemente negativas na sinistralidade
rodoviária. Não nos podemos esquecer que, todos os anos, mais de
30 por cento das pessoas que morrem em acidentes de viação têm, de
acordo com o Instituto Nacional de Medicina Legal, taxas de alcoolemia superiores às permitidas por lei. Esta é uma prova clara de que o
impacto da condução sob a influência do álcool é extraordinariamente gravoso na sinistralidade rodoviária. Os próprios peões que morrem
atravessando subitamente a faixa de rodagem sob influência do álcool,
nomeadamente durante a noite, comprovam também outras consequências danosas. Não chegaríamos ao extremo de dizer “se andar a pé não

dependentes do álcool mas que conduzem por vezes sob a influência
do álcool, algumas das actividades que já estão a ser feitas, com recurso, por exemplo, a dinâmicas de grupo em que as pessoas reflectem
em torno da alteração de comportamentos parecem-me instrumentos
positivos. Infelizmente, apesar de a sociedade portuguesa já condenar
a atitude da condução sob a influência do álcool, individualmente, os
comportamentos não vão de acordo a essa condenação em relação a si
próprios… Continua a verificar-se aquela desculpabilização e o convencimento de que “eu sei que estou a exceder os limites mas sou capaz de
controlar porque tenho mais cuidado ou vou mais devagar”…
Que avaliação faz do instrumento Fórum Álcool e Saúde?
JMT – Parece-me um excelente instrumento visto que junta à volta da
mesma mesa e da mesma ideia um conjunto muito alargado de actividades, que pode desenvolver políticas de uma forma muito transversal, o
que é absolutamente fundamental. Tenho sinceras esperanças! Agora,
não chega criar o Fórum e fazer umas reuniões… É preciso aplicar e dar

beba”… Mas todas as políticas que forem implementadas no sentido de

meios para que possam ser aplicadas as ideias, decisões e projectos

se conseguir reduzir o impacto que o álcool tem na condução e, como

que sejam desenvolvidos no âmbito do Fórum.

tal, na segurança rodoviária, são positivas.
Agrada-lhe o facto de ter aqui a participar produtores e distribuidoQue áreas devem versar prioritariamente essas medidas?

res de bebidas alcoólicas?

JMT – Essas medidas devem incidir, prioritariamente, no nível da edu-

JMT – Acho que é importante. A partir de contactos que tenho tido com

cação; segundo, ao nível da formação de condutores, com transmissão

representantes dessas áreas, verifico que estão francamente interessa-

de conhecimento detalhado acerca das consequências do consumo de

dos em promover o consumo moderado e reduzir os abusos, até porque,

álcool para a capacidade de condução. As pessoas têm que perceber

se pensarmos bem, é-lhes favorável para o negócio…

Uma história para reflectir

Podia ter
consumido
ma(i)s…
Podia ter consumido mais a vida que, por direito,
lhe era devida… Podia ter consumido mais do que
substâncias cujo consumo não é danoso para quem
conduz e ter tido mais sorte… Podia ter escapado ao
encontro com alguém despido de competências para
gerir condução e consumo de álcool, àquela hora, naquele local…
O relato que se segue, cuja autenticidade, ao contrário do que é costume, não conseguimos comprovar
mas cujo teor é atribuído a um jornalista que testemunhou os momentos que antecedem a morte de
uma jovem vítima de acidente de viação, vinda de
uma festa, poderá, acreditamos, ainda que num plano de expressão simbólica, servir como inspiração,
até para técnicos. Da mesma forma que se pode legitimar e fazer advocacia em torno dos direitos e liberdades relativos aos consumos, deve ser promovida
uma consciencialização colectiva para determinadas circunstâncias em que determinados consumos
podem apresentar como consequência da exposição
ao risco a morte, de quem consome ou de quem contacta com quem consome. Foi o caso da “Carolina”:
não bebeu mas foi vítima da acção de quem bebeu…

Fui à festa, mãe. Fui à festa, e lembrei-me do que me disseste. Pediste-me que
eu não bebesse álcool, mãe... Então, bebi uma ‘Sprite’. Senti orgulho de mim
mesma, exactamente o modo como me disseste que eu me sentiria. E que não
deveria beber e de seguida conduzir.
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Ao contrário do que alguns amigos me disseram. Fiz uma escolha saudável, e
o teu conselho foi correcto.
Quando a festa finalmente acabou e o pessoal começou a conduzir sem condições, fui para o meu carro, na certeza de que iria para casa em paz...
Eu nunca poderia esperar... Agora estou deitada na rua e ouvi o polícia dizer:
“O rapaz que causou este acidente estava bêbado”. Mãe, a voz parecia tão
distante...
O meu sangue está por todo o lado e eu estou a tentar com todas as minhas
forças não chorar... Posso ouvir os paramédicos dizerem: ‘”A rapariga vai morrer”.
Tenho a certeza de que o rapaz não tinha a menor ideia, enquanto ele estava
a toda velocidade, afinal, ele decidiu beber e conduzir! E agora eu tenho que
morrer. Então... Porque é que as pessoas fazem isso, mãe? Sabendo que isto
vai arruinar vidas?
A dor está a cortar-me como uma centena de facas afiadas. Diz à minha irmã
para não ficar assustada, mãe, diz ao pai que ele tem que ser forte.
Quando eu partir, escreva “Menina do Pai” na minha sepultura...
Alguém deveria ter dito àquele rapaz que é errado beber e conduzir.
Talvez, se os pais dele o tivessem avisado, eu ainda estivesse viva...
Minha respiração está a ficar mais fraca mãe, e estou a ficar realmente com
medo. Estes são os meus momentos finais e sinto-me tão desesperada... Gostaria que tu pudesses abraçar-me mãe, enquanto estou aqui esticada a morrer,
gostaria de poder dizer que te amo mãe...
Então... Amo-te.... Adeus...
Estas palavras foram escritas por um repórter que presenciou o acidente. A
jovem, enquanto agonizava, ia dizendo as palavras e o jornalista ia anotando...
Muito chocado. Este jornalista iniciou uma campanha…
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Fórum Nacional Álcool e Saúde
Mais um marco na curtíssima nova era da inter venção

Membros do Fórum Nacional
Álcool e Saúde apresentam
37 Compromissos

O passado dia 31 de Março ficará certamente marcado
na história da intervenção em alcoologia em Portugal.
Numa era em que o País sabe como nunca co-responsabilizar a sociedade civil com uma abrangência e representatividade inigualável, repartindo funções entre
diversas entidades, desde os agentes económicos do
sector do álcool, a entidades públicas e privadas da esfera cívica, Dependências tinha fundada curiosidade
acerca da capacidade e mobilização dos membros do
Fórum Nacional Álcool e Saúde para a apresentação de
projectos concretos, materializados em Compromissos, a desenvolver. E o prato forte da sessão do dia 31
de Março era, precisamente, a promessa da dissipação
dessa dúvida. E a resposta não poderia ser mais anima-

dora: dos 56 membros do Fórum, e tendo sido previamente estabelecido que apenas 34 teriam a obrigatoriedade de apresentar Compromisso, foram apresentados
37 Compromissos, distribuídos entre três grupos: 22
do grupo “Sociedade Civil”, 8 do grupo “Operadores
Económicos” e 7 do grupo “Administração Pública”.
Numa sessão em que se confirmou a participação da
Direcção Geral da Saúde como membro fundador do
Fórum, foram ainda admitidos mais dois candidatos
a membros, a AHRESP - Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal - e a APEDD – Associação Portuguesa para o Estudo das Drogas e das Dependências ou, simplesmente, Associação Portuguesa
de Adictologia.

Fórum Nacional Álcool e Saúde
Os slides seguintes caracterizam os compromissos submetidos pelos
membros, constando indicadores quantitativos relativos às actividades a
desenvolver pelos membros, por grupos de membros que se comprometeram a implementá-las e por área:

Área do Compromisso:

Actividades do Compromisso:

Actividades do Compromisso (Operadores Económicos):

Área do Compromisso (Operadores Económicos):

Actividades do Compromisso (Administração Pública):

Área do Compromisso (Administração Pública):

Actividades do Compromisso (Sociedade Civil):

Área do Compromisso (Sociedade Civil):
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Os 37 Compromissos
apresentados pelos membros
do Fórum Nacional Álcool e Saúde

DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do
Consumidor
Coordenação: Fernanda Santos

Fundação de Solidariedade Social Aragão Pinto IPSS

Objectivos: Operacional: Promover acções de informação e sen-

Objectivos: Proteger crianças e jovens, Informar, educar e sen-

sibilização nas escolas DECOJovem sobre o tema – Os Jovens e o
consumo de Álcool.
Estratégicos: 1.Esclarecer os jovens sobre as consequências na saúde do consumo de álcool. 2.Reconhecer as estratégias de mkt associadas ao consumo de álcool.
Actividades: - Esclarecer os jovens sobre o consumo do álcool e
os efeitos nocivos para a saúde e as estratégias de venda associadas
às bebidas alcoólicas (marketing e publicidade). - Desenvolver uma
abordagem na perspectiva da defesa do consumidor e da protecção
da sua saúde e estimular uma atitude mais crítica e responsável dos
seus actos de consumo, assumindo a consciência das consequências
deste consumo para a saúde.
Grupo Alvo: 8 250 jovens das escolas DECOJovem.
Avaliação: Questionário de avaliação da acção de sensibilização
aplicado nos finais das sessões.

Coordenação: Bruno Carvalho

sibilizar para as consequências dos padrões nocivos e perigosos de
consumo de álcool, bem como para padrões aceitáveis.

Actividades: Sessão pública de sensibilização semestral.
Acções de sensibilização nas nossas actividades regulares.

Grupo Alvo: 1500 crianças e jovens carenciados e com deficiência
dos 6 aos 18 anos.

Avaliação: Questionário aos utentes das actividades.

Sogrape Vinhos, SA
Coordenação: George Sandeman
Objectivos: Sensibilização de consumidores, sector e colaboradores..

Grupo-Alvo: 1 000 000 compradores de vinho; 7 000 000 pessoas; 3 000 consumidores de vinho; 200 000 visitas.

AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração
e Similares de Portugal
Coordenação: Luís Mendes Alves
Objectivos: Conteúdos que serão disponibilizados no “Código de
Auto-Regulação dos Cervejeiros Portugueses para a Comunicação
Comercial”.
Actividades: Auto-regulação : princípios de comunicação da cerveja, numa perspectiva de Responsabilidade Social.
Disponibilização de informação, e formação, aos empresários do Canal HORECA.
Grupo Alvo: Cerca de 25.000 estabelecimentos.
Avaliação: Prevê-se a elaboração de um questionário online, por
forma a aferir da observância das boas-práticas por parte dos agentes
dos sectores do Alojamento e da restauração e Bebidas.

Actividades: Sensibilização a Consumidores: Ponto de Venda;
Publicidade; Eventos; Enoturismo; Projecto Especial “PORTO FUTURO”

Avaliação: Avaliadores internos (departamento jurídico) e Externos (para Comunicação Comercial).

Grupo-Alvo: 70 responsáveis de distribuição; 120 clientes; 10%
universo APHORT; 1 000 estudantes

Actividades: FORMAÇÃO SECTORIAL: Distribuidores; Clientes;
HORECA, Programa Especial ligado à APHORT; Formação Profissional

Avaliação: Avaliadores internos (departamento jurídico) e Externos (para Comunicação Comercial).

Fórum Nacional Álcool e Saúde
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ISJD – Irmãos de S. João de Deus
Coordenação: Jorge Cravidão
Objectivos: Caracterização sociodemográfica, clínica e de padrão
de consumo de utentes com PLA em recuperação. 10 sessões de esclarecimento acerca do álcool e os efeitos. Realizar 75% das actividades previstas no plano de recuperação em internamento. Garantir a
continuidade de cuidados através da referenciação dos utentes tratados. 27 sessões de prevenção de recaída no pós-alta. 81 sessões de
aconselhamento para famílias e/ou pessoas significativas dos utentes
internados.

Actividades: Investigação; Educação; Tratamento e Aconselhamento.

Grupo Alvo: 550 Utentes; 200 Jovens; 550 Utentes; 200 Utentes.
Avaliação: Carta de transferência com informação clínica; e-mail
de transferência; arquivo da informação no processo Clínico. Questionário da Avaliação da Satisfação; Nº de Sessões Realizadas. Questionário de auto-preenchimento; nº sessões; % informação retida;
grau de confiança na recuperação familiar; % identificação de com-

ANASP - Associação Nacional de Agentes de Segurança Privada, “Unidos pelo Sector”
Coordenação: Eva Mendes

portamentos de co-dependência; % de identificação de estratégias
a adoptar; %de identificação da necessidade de mudar de padrão de
comportamento

Objectivos: Prevenir os efeitos nocivos do álcool nos adultos e reduzir as repercussões negativas no local de trabalho

Actividades: Inquéritos apresentados aos vigilantes. Palestras
sobre os problemas do álcool, junto das empresas de segurança privada. Workshops sobre os problemas do álcool, junto dos vigilantes de
segurança privada. Informação no site oficial da ANASP sobre problemática do álcool.
Grupo Alvo: 4 000 pessoas

ANAP - Associação Portuguesa de Anunciantes
Coordenação: Manuela Botelho
Objectivos: Curto prazo: Aprovação do Código de Auto Regulação da Comunicação Comercial em Matéria de Bebidas Alcoólicas;
Declaração de vontade de todos os parceiros. Médio/longo prazo:

UGT - Unidade Geral de Trabalhadores
Coordenação: Pedro Roque Oliveira
Actividades: Realização de acção de sensibilização e informação.
Realização de um Seminário. Realização de acções de sensibilização
e informação sobre a problemática do uso/ abuso de álcool e drogas
em meio laboral nas delegações distritais da UGT. Edição e publicação de cartazes e folhetos. Concepção de um documento orientador
de intervenção sindical nesta problemática.
Grupo Alvo: 250 Pessoas abrangidas pelo Seminário.
Avaliação: Questionário distribuído on-line aos participantes das
diferentes actividades.

Avaliação da implementação do Código; Estudo comparativo dos resultados.

Actividades: Comunicação Comercial: Elaboração; Monitorização e Apresentação Pública do Código de Auto Regulação da Comunicação Comercial em Matéria de Bebidas Alcoólicas.

Grupo Alvo: População Geral.
Avaliação: Identificação e descrição do cenário publicitário que
surge mensalmente nos mass media (Imprensa, Televisão, Rádio e
Publicidade Exterior) relativamente às Bebidas Alcoólicas procedendo-se, em seguida, à sua análise numa perspectiva global do disposto
no Código.
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ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias
Coordenação: Jorge Veloso
Objectivos: Informação/divulgação da acção.
Actividades: Ateliers e Workshops, principalmente em período de
férias escolares. Informação ao consumidor através dos Boletins Informativos, newsletters e páginas da internet; Realização de sessões
de esclarecimento e de informação sobre o assunto; Envolvimento de
Associações de Pais, Agrupamentos e Professores.

PSP – Polícia de Segurança Pública
Coordenação: Marco António Viegas Martins
Objectivos: Assegurar o cumprimento da legislação através da
realização de 3 operações de fiscalização a estabelecimentos de restauração e bebidas, de âmbito nacional; realização de 142 acções deformação.
Actividades: Realização de acções de informação/sensibilização
na temática do álcool; Desenvolve acções de fiscalização na venda de
bebidas alcoólicas a menores nas imediações dos estabelecimentos
de ensino.
Grupo Alvo: Crianças e jovens entre os 0 e os 6; entre os 6 e os
18 anos de idade

Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género
Coordenação: Manuel Albano
Objectivos: Este compromisso tem como objectivo promover, a
melhoria das competências, através da sensibilização e da formação
na área da violência doméstica, de forma a potenciar a intervenção e a
articulação dos vários “actores” no terreno.

Actividades: Promover acções de sensibilização sobre a temática
da violência doméstica a técnicos do IDT, com o objectivo de promover
a sua intervenção nesta área

SPMT – Sociedade Portuguesa de Medicina do
Trabalho
Coordenação: Jorge Barroso Dias
Objectivos: Número de eventos; Registos / actas dos eventos;
Número de participantes dos eventos; Estimativa dos destinatários da
informação/sensibilização (no caso das acções de divulgação).
Actividades: Reunião científica; Divulgação e a informação juntos
de associados médicos do trabalho, Criação na SPMT de um novo
Grupo de Trabalho “Álcool e Substâncias Psicoactivas”. Propostas de
formação/sensibilização dos profissionais de Saúde Ocupacional e de
Segurança e Saúde no Trabalho no âmbito dos objectivos da Carta de
Compromisso do Fórum do Álcool.
Grupo Alvo: Grupo-alvo principal directo: Profissionais dos serviços de Segurança e Saúde do Trabalho. Grupo-alvo secundário
directo: outros profissionais de saúde. Grupo alvo indirecto: os trabalhadores portugueses (utentes dos serviços de Segurança e Saúde
do Trabalho) e população em geral.
Avaliação: Questionário de Satisfação

Associação das empresas de Vinho do Porto
Coordenação: Isabel Marrana
Objectivos: Aumentar o conhecimento do público em relação
aos benefícios do consumo moderado e responsável de vinho e alertar
para os malefícios do consumo nocivo do álcool.
Actividades: Participação em Eventos: Essência do Vinho; Porto.Come Campanha de Publicidade: Materiais: Brochura; Website
Vinho com Moderação; Cinemas Lusomundo; Guia Programação UCI
Arrábida; Vídeo Painéis de Rua; Publicidade em Revistas Criação de
um Núcleo Pedagógico “Vinho com Moderação”
Grupo Alvo: 2.000.000 Pessoas
Avaliação: Para avaliar a campanha de publicidade será contratada uma empresa externa. As avaliações de Participação em Eventos e
Criação de um Núcleo Pedagógico serão efectuadas pela AEVP através do registo do n.º de visitantes.
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F.P.A.T. - Federação Portuguesa de Instituições
Sociais Afectas à Prevenção de Toxicodependências
Coordenação: Maria Helena Paes
Objectivos: Acções de sensibilização, partilha e consultoria, ministradas nas Instituições Federadas, pelos seus técnicos, para o melhoramento da dinamização de processos de intervenção entre Instituições, o que permitirá alcançar uma melhor e mais célere articulação
da rede e resultados mais eficazes na população alvo.
Actividades: Apresentação do Compromisso da FPAT como membro fundador do Fórum Nacional de Álcool e Saúde no VIII Encontro da
FPAT.; Gabinete de Sensibilização, Partilha e Consultoria na área do
consumo nocivo de álcool: Acções de sensibilização, partilha e consultoria, para técnicos especializados que trabalham nesta área; Realização do IX Encontro da FPAT, subordinado ao Tema “Álcool e Saúde,
metodologias de intervenção e redes de suporte” em Junho de 2012.
Grupo Alvo: Cerca de 9.000 visitantes.
Avaliação: Relatório de resultados das Instituições Intervenientes
no Plano de Acção.
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AIP-CE - Associação Industrial Portuguesa, Confederação Empresarial
Coordenação: Fernando Luís Santos
Objectivos: O Programa tem por objectivos sistematizar os procedimentos e actuações sobre o consumo de tóxicos psicoactivos (
Alcool e Droga ), a fim de uniformizar os procedimentos de actuação
nesta matéria, bem como no apoio a situações capazes de afectar o
normal comportamento profissional dos trabalhadores.
Actividades: Prevenção e apoio psicossocial; despiste analítico dissuasor do consumo; detecção e seguimento analítico; tratamento e
reabilitação.
Grupo Alvo: 281 Trabalhadores
Avaliação: Estatísticas resultantes dos rastreios de álcool e despiste de droga.

GNR – Guarda Nacional Republicana
Coordenação: Luís Filipe Cristóvão Ferreira Branco

ANEBE - Associação Nacional das Empresas de
Bebidas ….Espirituosas
Coordenação: Mário Moniz Barreto
Objectivos: Redução da Sinistralidade Rodoviária de Jovens. Aumentar para 30.000 visitas (p/ano) e consistência da noção de unidade de álcool.
Actividades: Dinamização do site www.100porcentocool.pt; Folhetos e Cartazes; Spots de cinema e televisão; Emissão desses filmes
nos circuitos de televisão internos de alguns dos parceiros do project
“Brigadas 100% Cool”: distribuição de folhetos e efectuando testes de
alcoolemia. Brigada GNR e PSP “100% Cool”, com a distribuição de
ofertas a condutores com 0% de álcool em determinadas noites.
Grupo Alvo: 20.000 Jovens por ano.
Avaliação: Avaliação quantitativa e qualitativa (1000 jovens).

Objectivos: Aumentar para 30.000 visitas (p/ano) e consistência
da noção de unidade de álcool.
Actividades: Comunicação Comercial Responsável. Promoção
das Actividades adequadas à potenciação de visitas ao site www.bebacomcabeca.pt
Grupo Alvo: Cerca de 30.000 por ano.
Avaliação: Avaliação quantitativa e qualitativa (1000 jovens).
Avaliação de: Notoriedade do site, consciência da noção de unidades
de álcool e de quantas unidades corresponde um consumo moderado
e debaixo risco, e das situações da vida em que não se deve consumir.

Objectivos: Aumentar em 1% ou 2% o número de condutores fiscalizados no âmbito da fiscalização da condução sob o efeito do álcool. O indicador para atingir o objectivo situa-se entre 525.100 e 551.350
condutores testados, no ano de 2011.
Actividades: Promover um aumento da fiscalização da condução
sob o efeito do álcool e da sua visibilidade, através de:
- Reforço das operações de fiscalização aleatória;
- Presença regular em locais de presumível consumo excessivo.
Grupo Alvo: 6.400.000
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CCP – Clube dos Criativos de Portugal
Coordenação: Maria de Lurdes Matta

MDN – Ministério da Defesa Nacional
Coordenação: Isabel Madeira

Actividades: Banners na internet em sites, IDT e parceiros do Fó-

Objectivos: Realizar 2 COPATD / ano; Formar 80 elementos / ano;

rum do Álcool.

Grupo Alvo: Internautas

dgidc - NESASE - Núcleo de Educação para a Saúde e
Acção Social Escolar
Coordenação: Maria Isabel Baptista
Objectivos: Assegurar que os coordenadores da área temática da
educação para a saúde tenham acesso a legislação actualizada sobre
o álcool e estratégias a ele associadas, a nível nacional e europeu.
Actividades: Tratamento e divulgação de informação actualizada
sobre o álcool e riscos relacionados com o seu consumo, no âmbito da
Promoção e Educação para a Saúde em Meio Escolar, a nível nacional
e europeu: legislação e estratégias associadas. Esta divulgação será
enviada directamente por correio electrónico para os coordenadores
da área temática da educação para a saúde.
Avaliação: Coordenadores da área temática da educação para a
saúde: 75
Objectivos: Aumentar o número de escolas que declaram desenvolver projectos de prevenção do consumo do álcool, estabelecendo
parcerias e envolvendo a comunidade educativa, nomeadamente alunos, pais/encarregados de educação e professores.
Actividades: Reforço e apoio ao desenvolvimento de projectos /
actividades / dinâmicas associadas à prevenção do alcoolismo, efeitos
nocivos e padrões aceitáveis, decorrentes da sua inclusão no Projecto
Educativo de Escola, no âmbito das temáticas conexionadas com a
Promoção e Educação para a Saúde.
Avaliação: Escolas que declaram desenvolverem projectos de prevenção do consumo do álcool: 75%.

Monitorizar o impacto do curso após 6 e 12 meses .

Actividades: Capacitar operadores de intervenção para desenvolver programas, em meio laboral, visando a detecção precoce dos efeitos nocivos / dependência do álcool e o apoio à reintegração laboral.
Grupo Alvo: Sargentos e Oficiais dos 3 Ramos das Forças Armadas; GNR e PSP - 80 / ano
Avaliação: Questionário de avaliação de conhecimentos a aplicar
no fim do curso; - % de OP com conhecimentos teóricos sobre efeitos
nocivos do álcool.

FNAJ – Federação Nacional das Associações Juvenis
Coordenação: Júlio Oliveira
Objectivos: Abranger a temática da saúde enquanto área
de intervenção prioritária (...); Reconhecer o papel do álcool no estilo
de vida adoptado e os efeitos da sua utilização na saúde. (...); Desenvolver um sentido crítico sobre a utilização e a quantidade de álcool
nas práticas do quotidiano(...); Abordar a temática da alimentação saudável ao longo do ciclo de vida, procurando alertar para os benefícios
inerentes à sua prática e contribuir assim para um estilo de vida mai
saudável(..).
Actividades: Realização de 3 workshops a nível nacional intitulados “Álcool e Saúde”
Grupo Alvo: 120 Jovens
Avaliação: Satisfação: realização de reuniões informais de acompanhamento, durante o decurso dos workshops, e recolha da opinião
qualitativa de formandos e formadores, através do preenchimento de
inquérito de avaliação, Formato de questionário anónimo e/ou avaliação oral qualitativa, relativamente a todos os níveis: formação, formadores, espaço e temas debatidos.
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Do Norte da Europa sopram ventos favoráveis

Pernod Ricard (ANEBE)
Coordenação: Ana Lopes
Objectivos: Redução da Sinistralidade Rodoviária.
Actividades: Actividades dirigidas aos colaboradores em Por-

tugal: Compromisso individual detalhado (identificação das acções
individuais a que se compromete para implementar “Se Conduzir
não Beba”); Divulgação de vídeos sobre campanhas da Pernod Ricard
relacionadas com o conceito “Se Conduzir não Beba”.
Actividades dirigidas ao Público em Geral: Divulgação/Comunicação da campanha “Se Conduzir não Beba”, através: Evento público
a realizar no dia 23 de Maio de 2011 em local de grande visibilidade/
afluência; - Divulgação deste Acto/Evento através da comunicação
social; - Distribuição ao público de meios de comunicação – ex. flyers,
folhetos.
Grupo Alvo: Público em geral que toma conhecimento da campanha.
Avaliação: Questionário interno aos colaboradores.

IPJ – Instituto português da Juventude; IP
Coordenação: Luís Mendes Alves
Objectivos: Prevenção do consumo excessivo de álcool junto da
população jovem, promovendo a melhoria da saúde juvenil e na diminuição de problemas relacionados com o consumo de álcool.
Actividades: Informação, atendimento e aconselhamentos aos jovens na área dos consumos nocivos, através de:
1) Realização do atendimento e aconselhamento na área dos consumos nocivos a jovens nas Unidades Móveis, Gabinetes de Saúde Juvenil no âmbito do Programa Cuida-te; 2) Disponibilização do Serviço
de Pergunta/ Resposta na área dos Consumos no Portal da Juventude; 3) Disponibilização de textos temáticos na área dos consumos nocivos no Portal da juventude; 4) Disponibilização do Jogo Cuida-te; 5)
Implementação Campanha de Sensibilização na área dos consumos.
Grupo Alvo: Em Unidades Móveis: – 5000 pessoas; Em Atendimentos: - 750 pessoas; Em Questões respondidas : - 1750
Avaliação: Questionário no âmbito da avaliação externa ao Programa “Cuida-te”.

Como ficou acordado desde a realização do primeiro Fórum Nacional Álcool e Saúde, a Câmara Municipal de Loures assumiu uma vez mais o seu
compromisso e “preparou” o contexto idílico do costume. Uma espécie
de refúgio natural entre a urbanidade, adornada pela excelência do auditório do Palácio dos Marqueses da Praia e de Monforte tem servido de
inspiração para os membros constituintes de um dos principais eixos da
Estratégia Nacional para a Redução dos Problemas Ligados ao Álcool.
Na sessão do passado dia 31 de Março, para além da apresentação dos
compromissos, ou seja, projectos, por parte dos membros, havia um vasto programa, prévio, a cumprir… Os membros do Fórum foram acolhidos,
de manhã, por uma mensagem de boas vindas de João Goulão, que informou os presentes de uma novidade, que poderá revelar-se bem proveitosa
no futuro: o Estado norueguês está disponível para apoiar – leia-se financiar – o desenvolvimento de políticas nacionais, nomeadamente na área
da saúde, nos países do Sul da Europa. Ficou a saber-se ainda, através
do Presidente do Fórum, que o IDT propôs projectos e actividades a desenvolver no âmbito do Fórum. Sendo certo que os membros não necessitaram de mais do que a auto-iniciativa para assegurarem recursos para o
cumprimento dos 37 Compromissos assumidos, a boa nova não deixa de
representar a esperança de que projectos a desenvolver no futuro beneficiem de outro tipo de sustentação financeira, o que só abonará a abertura
de mais janelas de actuação. Por fim, João Goulão deixaria expresso um
desejo: o de que o seu mandato como presidente do C.A. do OEDT fique
marcado pelo reforço das competências e contributos do Observatório na
área do álcool. Seguiu-se a apresentação pelo, já designado em tom humorístico pelo Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Manuel Pizarro, como “Homem do álcool”, claro que falamos de Manuel Cardoso, o
profissional em quem a Organização Mundial da Saúde confia enquanto
expert no desenho de políticas em matéria de álcool, apresentou dois
relatórios da OMS, o Global status reporto on alcohol and health e European Status Reporto on Alcohol and Health 2010, que poderão ser
consultados no site da WHO (World Health Organization, OMS).

Comissão Executiva aprovada por unanimidade
Pelo meio, espaço ainda para aprovações, algumas com “aperfeiçoamentos”, mas sempre por unanimidade, dos novos membros do Fórum já
referidos, AHREP e APEDD, da Comissão Executiva do Fórum e do seu
Regulamento, bem dos critérios para selecção dos Compromissos, traduzidos num documento matriz que funciona como uma espécie de primeira
triagem, onde poderão ser identificadas e “avaliadas” carências em diversos
níveis, da clareza a inadequações referentes a grupos alvo ou objectivos,
dificuldades de operacionalização ou outras falhas, que poderão ser corrigidas e beneficiadas com um apoio mais técnico, contribuindo-se deste modo
para incrementos ao nível do potencial de operacionalização dos Compromissos apresentados. A terminar, como começámos: a apresentação dos
Compromissos pelos responsáveis do Fórum, seguida de um resumo e da
aprovação dos mesmos e a promessa de novo encontro marcado, para a
apresentação do Relatório Anual e realização do próximo Fórum.
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“Quando se incorpora o pai da
criança na intervenção ou no
tratamento as possibilidades
de sucesso aumentam
significativamente”

Gravidez, consumo de álcool e efeitos fetais: é tão provável a existência de
relação como a necessidade da criação de um triângulo com intervenção
tripartida e partilhada entre profissionais de saúde, gestantes e parceiros…
Especialista no desenho de intervenções inovadoras, profissional que alia
habilitações de psiquiatria e de pediatria a especializações na área do abuso
e dependência de álcool em mulheres grávidas mas também admirador de
algumas das práticas portuguesas, Erikson Furtado partilhou a sua sapiência
nesta matéria com profissionais do IDT, no passado dia 15 de Março. Numa
acção que primou pela interactividade, por vezes era o especialista convidado
que sugeria abordar determinados temas e “transpô-los” para a experiência
de cada um dos técnicos e “estrategas”; por outras, eram os profissionais
do IDT que partilhavam as suas perspectivas, argumentavam em torno de
práticas próprias ou esclareciam dúvidas acerca de uma visão, trazida por
Erikson, que encerra tanto de micro como de macro… Não fosse tradutora de
uma especialização tão refinada, sustentada num currículo profissional que
envolve psiquiatria e pediatria, entre outras, desenvolvido num contexto de
serviço hospitalar específico e que actua num território tão amplo, na mega
São Paulo... Para além do conhecimento que, certamente ficará, pede-se
a um serviço público como o IDT que “consuma” rapidamente a mais que
provável ansiedade, que terá ficado, em testar a aplicabilidade de alguns dos
conceitos e práticas advogadas por Erikson Furtado. Mas, da mesma forma
que Portugal ganha, também o próprio Erikson garantiu a Dependências ir
mais enriquecido, face à visita guiada – a justa retribuição do IDT face à agradável surpresa - às políticas e práticas portuguesas nestas vertentes das dependências, na perspectiva social e de saúde, claro está.
O psiquiatra e pediatra brasileiro Erikson Furtado acumula experiência e saber em intervenções em grávidas abusadoras ou dependentes de drogas,
particularmente de álcool. Professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto, da Universidade de São Paulo, desenvolve actualmente um projecto
de investigação que visa implementar na rede pública e privada de saúde um
protocolo de intervenções breves, passíveis de serem realizadas por qualquer
profissional de saúde, logo no início da gestação, com o intuito de fazer reduzir ou parar de beber aquela gestante previamente identificada e diagnosticada. Recorre a um estudo realizado nos anos 80 para demonstrar que uma
única dose de álcool é capaz de provocar o que os médicos chamam de sofrimento fetal, o que se traduz em alterações no batimento cardíaco associadas
à queda na oxigenação. Depois desses estudos, muitos outros se sucederam
que demonstram a existência de uma síndrome que afecta os filhos de mães
consumidoras de álcool durante a gravidez, cuja repercussão pode incluir alterações morfológicas por má-formações, normalmente acompanhadas de
redução intelectual, da inteligência e da capacidade de desenvolvimento da
criança e de outras má formações de órgãos internos, cardíacos, renais ou
urinários, capazes de colocar em risco a vida da criança. Falamos em efeitos
fetais do álcool…
Dependências testemunhou a realização desta acção, muito pouco formal,
diga-se, mas cuja produtividade foi atestada no final, em uníssono, pelos presentes e aproveitou a ocasião para entrevistar o especialista brasileiro.

Quando falamos na existência de um síndrome alcoólico fetal, estaremos a referir-nos a algo novo ou a algo silenciado durante anos, talvez
por conveniência?
Erikson Furtado (EF) – Eu diria que, para a maior parte da população, se
trata de algo novo. Até mesmo para muitos profissionais de saúde… A síndrome foi identificada e descrita em 1978, no entanto, até ao final dos anos
80, muitos profissionais de saúde não teriam essa noção e diria, que mesmo
hoje, ainda falta essa consciencialização e noção para a população e para os
profissionais. É urgente disseminar essa informação e até garantir que as novas gerações saibam da existência desse problema, que passa actualmente
um pouco despercebido.
Existem estudos que permitam conhecer-se indicadores quantitativos
sobre crianças afectadas?
EF – Existem estimativas… Os melhores números de que dispomos provêm
de estudos norte-americanos, alguns franceses e ingleses. De modo geral,
faltam estudos mundiais. Esse é um esforço actual da Organização Mundial
de Saúde, que procura promover mais pesquisa para obtermos números que
demonstrem a perspectiva internacional. Mas os números norte-americanos,
que mudam de região para região e de local para local, cifram-se mais ao
menos na ordem entre quatro a seis casos para cada 10 mil nascimentos para
a síndrome completa. A síndrome parcial oscila entre 100 e 150 para cada 10
mil nascimentos.
Existe alguma quantidade de consumo em média de álcool que não
seja lesiva durante o período de gravidez?
EF – Nós não temos essa informação… O que sabemos hoje é que há mulheres que consumiram muito pouca bebida cujos filhos desenvolvem a síndrome. Quando também sabemos que, quanto mais bebida consumida, maior é
o risco. Não existe um limite seguro de beber na gestação que possa concluir
estar ausente de risco. Existem outros tipos de informações surgidas a partir
de pesquisas que demonstram alterações genéticas de mãe para mãe. Mas,
como não sabemos que mãe e feto têm maior sensibilidade para o álcool, a
medida mais segura é manter-se abstinente.
A fidelização do segmento de utentes mulheres gestantes ao Serviço
Nacional de Saúde afigura-se actualmente um desígnio quase perfeitamente atingido… Captar abusadoras ou dependentes de álcool com
esta eficácia de cobertura estará ainda longe…
EF – Nós deparamo-nos com uma situação muito difícil, a das mulheres que
são dependentes. Neste caso, sabemos que existe uma dificuldade de controlo e de se obter a abstinência. As mulheres que são abusadoras precisam
de reduzir o seu consumo mas não sofrem as consequências da dependência, que fazem com que perca o controlo. Essas mulheres “abusadoras” também dependem da sua força de vontade mas não só… Elas dependem muito
do seu ambiente, essencialmente do apoio familiar e do cônjuge. Através das
nossas pesquisas, temos verificado que o suporte familiar e conjugal tem um
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papel mais importante ainda no caso das gestantes. Quando se incorpora o
pai da criança na intervenção ou no tratamento as possibilidades de sucesso
aumentam significativamente. Por isso defendo ser preciso pensar neste tipo
de intervenção, que incorpora também o companheiro, o esposo, o homem.
Nas consultas de planeamento familiar não parece ser muito comum o
médico e restantes profissionais de saúde que acompanham a pessoa
que pretende engravidar falarem sobre consumos de álcool. Pergunto-lhe se também haverá falta de informação e de sensibilização no seio
da comunidade técnica e se o desenho de uma estratégia eficaz não
terá que passar por um plano de comunicação, inevitavelmente e prioritariamente, destinado comunidade profissional?
EF – Muitas vezes, eles satisfazem-se com respostas simples. Os próprios
técnicos também se sentem por vezes um pouco intimidados ao colocarem
questões delicadas aos seus pacientes. O medo de agredir, ofender, parecer
desrespeitoso percebe-se de alguma forma quando sabemos que as mulheres gestantes são, por norma, muito sensíveis às perguntas relacionadas com
os seus consumos de álcool, tabaco e outras que têm um carácter moral.
Acredito que muitos profissionais acabem, por isso, por evitar questionar.
Mas, em função do altíssimo risco e das gravíssimas consequências, deveria ser incorporado na rotina da avaliação, assim como se faz em relação à
avaliação do peso da gestante, o seu consumo de álcool. E defendo que os
profissionais precisam de incorporar este tipo de acções na sua rotina, de
desenvolver uma técnica que lhes permita abordar a mulher e falar com ela
de uma forma adequada e respeitosa e, ao mesmo tempo, “ganhar” a mulher,
com o intuito de a motivar para mudanças. Acredito que os profissionais precisam de um “treino” a mais para isso.
Qual será a “terapêutica” estratégica mais adequada para produzir melhores resultados neste domínio?
EF – Eu estou a desenvolver actualmente um projecto de pesquisa com um
protocolo de intervenções breves que podem ser feitas por qualquer profissional de saúde, logo no início da gestação, com o intuito de fazer reduzir
ou parar de beber aquela gestante que foi identificada. Ainda estamos em
fase de desenvolvimento do projecto mas temos a expectativa de que esse
protocolo possa contribuir significativamente para poder ser implementado na
rede pública de saúde ou mesmo para profissionais que trabalhem nos seus
consultórios privados, de maneira a que consigamos melhorar a eficácia da
intervenção para obter a abstinência durante a gestação. Não existem ainda protocolos validados com este objectivo. Na Universidade de São Paulo,
estamos a fazer esse protocolo e existe o interesse demonstrado por outras
instituições para o testarem.
O Erikson Furtado esteve hoje a ministrar uma manhã de formação a
decisores políticos e técnicos. Qual será o próximo capítulo?
EF – Eu estou aqui, neste momento, em boa parte graças ao convite da Dra.
Cristina Ribeiro, que me desafiou a partilhar um pouco da minha experiência.
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A exposição ao álcool durante a gravidez pode prejudicar o desenvolvimento cerebral do feto e está relacionada com défices intelectuais, de memória e do
comportamento na criança com repercussões na idade adulta. Como os padrões de consumo de alto risco
estão a aumentar entre as mulheres jovens na maioria
dos Estados-Membros, nomeadamente em Portugal,
esta é, seguramente, uma área prioritária, tal como
também foi previsto na Estratégia da União Europeia.
A abordagem relacionada com o consumo nocivo de
álcool neste grupo mais vulnerável, deverá ser portanto, a mais precoce possível, pela pertinência do tipo
de consequências que provocam no próprio e terceiros. O Plano Nacional para a redução dos Problemas
ligados ao Álcool apresenta áreas de intervenção que
vão ao encontro das áreas da Estratégia Europeia nomeadamente a área prioritária das grávidas com o objectivo especifico de Promover a abstinência do consumo de bebidas alcoólicas durante a gravidez e amamentação. É fundamental que para o efeito se intervenha o mais precocemente possível nomeadamente
durante o acompanhamento da gravidez logo a partir
do primeiro trimestre e com acompanhamento durante
toda a gestação. Para isso desenvolve um trabalho indispensável na detecção precoce e intervenção breve
junto da mulher grávida contribuindo para o aumento as competências dos profissionais de saúde junto desta população vulnerável. Este modelo de boas
práticas contribui para prevenir o risco de sofrimento
fetal com consequências que pode ser condicionante
de um desenvolvimento da criança. A oportunidade
de estar próxima do trabalho do Professor Erickson
no contexto internacional justificou o convite para a
reunião que ocorreu nos serviços centrais do IDT e a
possível partilha futura de um trabalho convergente
para evitar os riscos associados ao consumo de álcool na gravidez.
Estou a caminho de uma conferência mundial sobre saúde mental da mulher,
evento que decorrerá em breve em Madrid e em que apresentaremos esse
trabalho que referi. Conjugando o facto de estar em trânsito para a Península
Ibérica, surgiu a oportunidade de conversar, partilhar e trocar experiências
com estes colegas do IDT. A partir desse contacto, surgiu o interesse dos
colegas daqui, de trocarmos experiências e tenho esperanças, sim, de que
possamos aprofundar essa relação. Já existem várias áreas de relacionamento muito produtivas entre sectores brasileiros e portugueses, nós temos
problemas parecidos, temos a mesma língua, uma cultura que, em muitos
aspectos, é muito parecida, o nosso jeitinho de lidar com os problemas herdámos de vocês… Pelo que conheço, vários elementos favorecem um aprofundamento desta relação e eu, particularmente, também estou muito desejoso
de aprender o que o IDT tem, desde uma estrutura invejável a profissionais
altamente qualificados. Só temos a ganhar se nos aproximarmos e trocarmos
essa experiência e saber adquiridos.
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Opinião

Música, billar
y conversaciones
adolescentes
* Mireia Pascual, correspondente em Espanha

El Paddy, Alcoy
-Tres vodkas con limón 18’30 €
-Una cerveza
2’20 €
-Un café bombón
1’20 €
--------------------------------------TOTAL con IVA
21’70 €
La imagen que se tiene de los jóvenes es la de que
los fines de semana los aprovechan para ‘desmadrarse’ y acudir como jaurías en grandes grupos a realizar
botellones y emborracharse con un fin lúdico y social.
Sin embargo, son solo algunos los que realizan dicha
práctica porque también los hay quienes buscan alternativas de ocio y se
lo pasan igual o incluso mejor porque son conscientes en todo momento
de lo que hacen.
Un grupo de jóvenes alcoyanos de 16 años dedican los viernes y sábados a hacer cosas un poco alejadas del abuso del alcohol. A ellos no les
gusta pasar frío en la calle y beber porque sí, a ellos les gusta compartir
cosas con sus amigos, pasarlo bien y desconectar de sus estresantes
vidas de instituto. Eso no significa que no consuman, simplemente que
no lo hacen en forma de atracones, sino con moderación y en pocas
cantidades.
Noelia Novella, Moisés Pulido, Raquel Ruiz y Alejandra Bueno son
cuatro miembros de un grupo de amigos que varía en número según el
fin de semana. Entre ellas, hay varias músicas que disfrutan asistiendo
a conciertos de música clásica de vez en cuando. Aunque puede parecer que se desmarcan de lo habitual, realizan todo tipo de actividades
variadas que hacen que sus días de descanso no resulten tan rutinarios
y aburridos como les puede parecer a ese sector de jóvenes que solo
encuentran la diversión en los cubatas de garrafón, que ellos mismos
se preparan.
Raquel Ruiz cuenta emocionada su próxima actividad, acudir al concierto de McFly, uno de sus grupos de música favoritos, lo hará junto
con sus padres y su amiga Alejandra Bueno. Raquel dice que disfruta
leyendo y hasta el año pasado estudiaba alemán en la Escuela Oficial
de Idiomas, también le gustan las series y hacer radio, una actividad que
comparten varios integrantes del grupo los viernes por la tarde. Su instituto cuenta con las instalaciones, pequeñas pero suficientes, para que
los que quieran puedan pasar un buen rato creando y protagonizando
sus propios programas de radio. Pero sus aficiones no acaban ahí, se ha
apuntado a un curso de chino y crea gráficos para páginas web. Aunque
sin duda, la más musical de todas es Alejandra. Ella va a clase de bajo
eléctrico, piano, clarinete, forma parte del conjunto pianístico y de una
banda de música, y lo sorprendente es que aún le sobra tiempo para leer

y para compartir con sus amigos. Todo un ejemplo
de que con una buena organización, se llega a todo.
Moisés acude a clases de matemáticas, a inglés y
dice pasar muchas horas frente al ordenador en internet. Y Noelia reparte su tiempo entre los scouts y
el gimnasio.
Pero lo que cuenta no son solo sus aficiones individuales, sino lo que hacen en conjunto. Al fin y al cabo
es la presión de grupo lo que en ocasiones lleva a los
adolescentes a sumergirse en el mundo del botellón.
Noelia dice pasarlo mal cuando ve a la gente abusar
del alcohol. “A mi no me gusta el botellón de calle, es
peligroso. Yo fui a las paellas y la gente va super borracha, da pena. Yo hice uno en un campamento y es
algo diferente porque duermes en el mismo sitio y si
no te pasas te diviertes bastante”-comenta. Raquel explica que se bebe
porque “está bueno” no porque nadie te obligue. Y Alejandra añade: “A
mi no me gusta. La gente que va pedo es lo peor. Si van contentillos es
una cosa pero sino no es nada agradable”. Y Moisés comenta que hay
mucha gente que exagera. “Eso lo odiamos. Es un pedo psicológico, no
es verdad”- explica. Para divertirse van variando de actividades, algunas tardes pasean por lo que en la ciudad se conoce como ‘la volta als
ponts’, un recorrido que cruza la mayoría de los puentes de la localidad,
pero dicen que también les gusta mucho comprar pipas y sentarse en los
bancos de un parque o de por la calle a contarse sus problemas o sus
preocupaciones, en definitiva a compartir sus cosas y soltar alguna que
otra risotada tan típica de esa edad. El fin de semana anterior los padres
de Raquel le permitieron organizar en su casa, lo que ellos han denominado una ‘pijamada’, en la que vestidos con sus atuendos nocturnos y
sobre colchones pegados en el salón, se lo pasaron en grande imitando
los movimientos de los gusanos desde dentro de sus sacos de dormir.
Hubo historietas de miedo y juegos de mesa. Y durante la noche alguna
que otra patada del amigo que dormí al lado y que no para quieto ni en
sueños. Les gusta mucho el cine pero dicen que es muy caro y que no
pueden ir todas las semanas, así que muchas de las películas las ven
online por internet, cada vez en casa de uno y sin olvidar nunca su gran
bol de palomitas. Y ya más cerca del verano, pasan algunas tardes en
casa de los amigos que disponen de piscina, meriendan juntos y juegan
a uno de sus juegos favoritos, el SingStar o el Buzz, ambos juegos de videoconsola interactivos en los que pueden ir participando todos a la vez.
Con esto queda muy claro. Existen prejuicios evidentes en cuanto a
lo que hacen los jóvenes los fines de semana. Cierto es que hay quienes abusan del alcohol y salen de fiesta, pero también es verdad que
no todos los hacen. No todos los jóvenes son unos borrachos de fin de
semana. Hay muchas más opciones de diversión y los medios deben
aprender también a difundir esa segunda imagen porque también forma
parte de la realidad.

PRI - Baguim do Monte

Núcleo Territorial do
PRI Baguim do Monte
selam compromisso

21

No seguimento dos princípios, objectivos e medidas preconizados no Plano

dade, a eficácia e a eficiência das intervenções, dirigindo-as a grupos espe-

Nacional contra a Droga e as Toxicodependências no médio prazo até 2012,

cíficos; desenvolver um processo de melhoria contínua da qualidade da inter-

nomeadamente quanto à actual reorientação estratégica das intervenções,

venção através do reforço da componente técnico-científica e metodológica;

que visa garantir a consistência e a coerência de uma coordenação e uma op-

aumentar o conhecimento sobre o fenómeno dos consumos de substâncias

timização de resultados na óptica de ganhos em saúde, com base na centra-

psicoactivas e promover a realização de intervenções coerentes e sustentá-

lidade no cidadão, na territorialidade, nas abordagens e respostas integradas

veis no tempo, foi celebrado no passado dia 12 de Março,e na presença de

e na melhoria da qualidade e mecanismos de certificação, e tendo em conta
que o PORI é uma medida estruturante ao nível da intervenção integrada, que
visa a redução da procura do consumo de substâncias psicoactivas, procurando potenciar sinergias disponíveis no território, com os objectivos gerais
de construir uma rede global de respostas integradas e complementares, no
âmbito da prevenção, da dissuasão, da redução de riscos e minimização de
danos, do tratamento e da reinserção; aumentar a abrangência, a acessibili-

Manuel Pizarro Secretário de Estado da Saúde um compromisso de colaboração entre o IDT, a Câmara Municipal de Gondomar,
Junta de Freguesia de Baguim do Monte, Agrupamento Vertical de Escolas
de Baguim do Monte, Associação Amigos do Padre Moura, Santa Casa da
Misericórdia de Vera Cruz de Gondomar, Centro Social de Soutelo, CPCJ de
Gondomar, Agrupamento dos Centros de Saúde de Gondomar, Pólo de Formação Singesco, PSP de Rio Tinto, Instituto de Segurança Social e Direcção
Geral de Reinserção Social.
O compromisso agora assinado visa no essencial. Promover o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e de autonomia e contribuir para
a diminuição de comportamentos de risco, promover a adopção de estilos
de vida saudáveis, o aumento de conhecimentos sobre comportamentos de
risco, para diminuir a ocorrência dos mesmos, promover oportunidades de
integração em actividades culturais, desportivas e de organização dos tempos de lazer visando criar alternativas às opções de risco aumentar o nível de
conhecimento dos diversos stakeholders sobre Dependências e Comportamentos de Risco, potenciar a comunicação inter-institucional e o trabalho em
parceria de forma a favorecer a continuidade da intervenção preventiva em
rede numa fase posterior ao projecto, promover a inclusão social e familiar, estimular competências pessoais e sociais, desenvolver e consolidar a rede de
relações familiares e sociais, valorizar a cidadania e a responsabilidade civil…
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IDT reúne com as Comunidades Terapêuticas

Redução de verbas para
convenções com comunidades
terapêuticas acatada
pacificamente
pelas instituições

O Conselho Directivo do IDT convocou, no passado dia 24 de Fevereiro, os representantes das instituições dos sectores social e privado com as quais mantém convenções para uma reunião destinada
à discussão dos constrangimentos financeiros na área das convenções. Dezenas de instituições do sector social e privado que possuem comunidades terapêuticas com camas convencionadas com o
IDT e as duas federações que as representam marcaram presença
no local eleito, a Unidade de Alcoologia Dra. Lucília Mercês de Melo,
em Coimbra, sabendo-se de antemão que em cima da mesa estava

a necessidade de o IDT proceder a cortes nos financiamentos assegurados.
De referir que esta reunião fora já precedida de outra, em que o Conselho Directivo do IDT dera conta às federações da necessidade de
diminuir cerca de um milhão de euros o orçamento com comunidades
terapêuticas. E é de realçar a forma pacífica em que decorreu a discussão, tendo as instituições revelado alto sentido de responsabilidade, ao acatar a proposta de redução de 7,5 por cento na convenção de
cada factura mensal, face à situação financeira do país. Em cima da
mesa estaria outra solução, provavelmente menos vantajosa para as
instituições, que consistia em baixar o valor de convenção por cama
e, após votação por parte de todos os presentes, dar-se-ia como aceite a primeira.
Como referiu o CD do IDT, em comunicado veiculado junto das instituições dos sectores social e privado, “o IDT tem tido a preocupação
de não celebrar acordos de convenção que impliquem uma despesa
não orçamentada”. “Por isso”, pode ler-se, “tem sido sempre possível
honrar os compromissos assumidos”. No entanto, a situação actual
do país tem obrigado a determinados constrangimentos de ordem financeira e, como refere o comunicado, “no presente ano, e por motivos que todos conhecemos, os meios financeiros disponibilizados
para o IDT tiveram uma redução significativa”, sendo que “a alocação
de recursos às diversas áreas de intervenção ditou que, para conseguirmos preservar o essencial da nossa actividade, temos de reduzir
gastos em todas elas”.

IDT reúne com as Comunidades Terapêuticas

E foi, como pretendido pelo CD do IDT, num espírito de sã colaboração com as entidades que complementam o dispositivo estatal, que
os representantes do Instituto aceitaram dialogar, por forma a encontrar uma solução “tanto quanto possível equilibrada, justa e que reduza ao mínimo os prejuízos ocasionados às instituições e, sobretudo,
aos utentes”.
Como realçou Manuel Cardoso, do CD do IDT, “o orçamento com comunidades terapêuticas disparou, no ano transacto, para os 12 milhões de
euros, no que concerne às camas convencionadas e estávamos perante
a imperiosa necessidade de diminuirmos, em pelo menos um milhão”.
Manuel Cardoso apontou outras medidas que o IDT teve, entretanto que
tomar, como a não renovação de alguns projectos no âmbito do PORI.
De acordo com Manuel Cardoso, “na reunião prévia que tivemos com as
federações do sector, constatámos que tínhamos que reduzir o valor das
convenções e, entre as diferentes soluções possíveis, aquela que nos
pareceu mais indicada e menos danosa passaria por reduzirmos 7,5 por
cento em cada factura, já a partir do mês de Fevereiro”.
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Uma solução que, aliás, reuniu o consenso da grande maioria dos
presentes. Como referiram os representantes da Instituição Sol por
Hoje e Vila Vitória, “estamos em crise e é para todos, pelo que só
poderíamos estar de acordo”, apontando ainda o problema inerente
à redução de utentes nas unidades de desabituação como factor de
preocupação. Manuel Cardoso teria ainda oportunidade para fazer
descansar as hostes quanto a este problema, referindo que, face a
essa redução evidenciada, não estão previstos cortes nas comparticipações às UD.
Por fim, Manuel Cardoso fez ainda um alerta para o cumprimento de
um conjunto de procedimentos por parte das instituições, nomeadamente para a incrementação de rigor, para a obrigatoriedade do envio
dos termos de responsabilidade em tempo útil, para uma maior atenção relativamente às propostas de admissão, solicitando a confirmação da pertinência dos internamentos, mesmo que as propostas venham de técnicos do IDT e para a definição de objectivos e realização
de avaliações.
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CRI de Viseu

CRI de Viseu continua a
marcar pontos no eixo
da prevenção

O CRI de Viseu continua a somar êxitos através do desenho e implementação de projectos em territórios cujos diagnósticos apontavam como
necessária a criação de respostas no eixo da prevenção. Desta feita, o
destaque prende-se com a realização, no passado dia 19 de Março, de
uma das actividades planificadas para os próximos dois anos do Projecto Jogos+Vida (foi renovado pelo IDT em Dezembro, após dois anos
de existência), a Liga de Futebol da Escola Profissional Mariana Seixas. Obedecendo à norma de intervenção em parceria implementada
no âmbito do PRI em que se insere o projecto, esta actividade decorre
em articulação com a actividade da Formação de Árbitros e Treinadores, que também tem sido desenvolvida na mesma escola. Participaram
nas referidas formações cerca de 100 alunos, número que suplantou a
expectativa, tendo em conta que a participação era voluntária. Na Liga
inscreveram-se 25 equipas (18 Masculinas e 7 Femininas), abrangendo
cerca de 250 alunos, tendo sido realizados 66 jogos, o que à imagem das
formações excedeu muito as previsões iniciais.
A Liga realizou-se no Estádio 1º de Maio no Parque Municipal do Fontelo,
em Viseu, com o apoio da Câmara Municipal de Viseu, um dos parceiros estratégicos deste Projecto. Em suma, uma jornada fantástica de
promoção de hábitos de vida saudáveis, assim como de socialização da
população escolar
O Projecto Jogos+Vida insere-se no PRI das Freguesias Periurbanas –
Viseu 2, um território que corresponde, geograficamente, a seis freguesias: Abraveses, São Salvador, Órgens, Vila Chã de Sá, Ranhados e Faíl
e inclui dois bairros sociais, Paradinha e Quinta da Pomba. Neste PRI,
foram identificados os grupos-alvo e contextos Bairro Social Quinta da
Pomba, Bairro Social de Paradinha, contexto escolar, toxicodependentes
de substâncias ilícitas e prostitutas e jovens em risco. Para além do Projecto Jogos+Vida, que se constitui como um projecto de prevenção em
contexto escolar, este território possui mais dois projectos, o Intervir para
Mudar, de prevenção em contexto comunitário e o projecto de reinserção
(Re)Integrar.

Projecto “Jogos + Vida”

A Associação de Futebol de Viseu, elegendo como preocupações não
só o desenvolvimento da modalidade que justifica a sua essência mas
também os problemas sociais da comunidade onde se insere, decidiu
candidatar-se, no âmbito do PRI, com um projecto na área da prevenção
em contexto escolar, para as freguesias peri-urbanas (Viseu 2).
O Projecto Jogos+Vida surgiu com o intuito de dar resposta a problemas
identificados na área de prevenção do consumo de substâncias psicoactivas em contexto escolar, contemplando duas áreas de intervenção, que
apesar de distintas, se cruzam num ou mais objectivos comuns, nomeadamente a actividade desportiva e a intervenção psicológica.
Ao fim de dois anos de implementação do projecto, o mesmo viu a sua
continuidade aprovada por mais dois anos pelo Instituto da Droga e Toxicodependência.
Todas as actividades e acções desenvolvem-se em três Agrupamentos
Escolares (Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique, Agrupamento
de Escolas de Marzovelos e Agrupamento de Escolas Azeredo Perdigão) e na Escola Profissional Mariana Seixas.
O Projecto Jogos+Vida está estruturado em torno de três grandes objectivos gerais: Retardar a experimentação de substâncias psicoactivas,
prevenir o absentismo, o abandono e o insucesso escolar e os comportamentos anti-sociais nas crianças e jovens e identificar problemas e
encaminhar com vista à sinalização de indivíduos que apresentam sinais
iniciais de abuso e outros problemas relacionados.
Assim, é intenção do Projecto Jogos+Vida contribuir para prevenir e
afastar as crianças e os jovens de comportamentos de risco através da
adopção de estilos de vida saudáveis pela prática desportiva (em concreto, o futebol), incentivar o desenvolvimento de competências pessoais
e sociais promotoras de comportamentos sadios e desenvolver estratégias de sensibilização, de informação e de formação acerca da problemática da toxicodependência.
Com a intervenção deste projecto, pretende-se reduzir e inibir comportamentos de risco, apostando-se no reforço dos factores de protecção,
através do desenvolvimento de actividades enquadradas no âmbito
da prevenção universal e selectiva nos agrupamentos e escolas deste

CRI de Viseu
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Gonçalo Ginestal, Director da Escola
Profissional Mariana Seixas

território. Assim, este projecto apostou e irá apostar em programas de
treino de competências pessoais e sociais, nomeadamente através dos
“Ateliers de Desenvolvimento de competências pessoais e sociais”, para
alunos do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico e da Escola Profissional Mariana Seixas, onde se pretende realizar workshops e acções sobre várias temáticas (violência escolar, violência no namoro, gestão de stress,
desenvolvimento de competências pessoais…); programas de formação
de professores, nomeadamente dos directores de turma (em articulação
directa com o CRI de Viseu), orientação vocacional às turmas do 9º ano

e Cursos de Educação e Formação (actividade crucial na ajuda à construção de um projecto de vida). Paralelamente e na área do desporto
serão realizadas actividades de futebol, nomeadamente no 3º e 4º ano
do 1º ciclo, torneios inter-turmas e formação de treinadores e árbitros nas
Escolas Básicas do 2º e 3º ciclo, na Escola Profissional Mariana Seixas
e junto dos pais. Também nesta área será desenvolvida uma actividade
que consiste em formar uma equipa masculina e uma feminina de crianças e adolescentes no Bairro de Paradinha (Bairro Social maioritariamente de Comunidade Cigana) para participar nos Jogos Desportivos
de Viseu, de modo a que estes interajam e socializem num ambiente
positivo com outras crianças/adolescentes.
De um modo geral, o Projecto “Jogos+Vida” surge como uma intervenção
que tem como finalidade principal prevenir o consumo de substâncias
psicoactivas promovendo comportamentos pró sociais que protejam as
crianças e jovens relativamente ao desenvolvimento de condutas anti-normativas.
O “Jogos + Vida” está dotado de uma equipa técnica que inclui dois coordenadores (Anabela Carvalho – Psicologia e Victor Pinto – Futebol), e
quatro técnicos (Aida Rebelo e Rita Peres – Psicologia; Bruno Martins e
Francisco Neto – Futebol).

Tendo em consideração que participaram cerca de
100 alunos na Formação de Árbitros e Treinadores e
250 na 1ª Fase da Liga da Escola Profissional Mariana
Seixas, de que forma avalia o impacto/intervenção do
Projecto “Jogos + Vida” na população estudantil?
Gonçalo Ginestal (GG) - Este projecto teve, desde a
primeira hora, um impacto muito positivo em toda a
comunidade educativa. De facto, alunos, pais, professores e funcionários da EPMS empenharam-se e colocaram em prática nesta actividade os valores que na
escola temos como mais-valia, a responsabilidade, o
rigor e o trabalho aliados ao desenvolvimento de competências sociais e também, como é natural à componente lúdica. Esta é uma iniciativa, a nosso ver, fundamental para promover hábitos de vida saudáveis e
ao mesmo tempo prevenir certos comportamentos de
risco. A Associação de Futebol de Viseu e o Instituto
da Droga e Toxicodependência estão de parabéns pela
actividade e por todo o trabalho realizado em prol dos
nossos alunos.
Para além das actividades referidas anteriormente, o
Projecto dinamiza mais actividades para os estudantes da E.P.M.S., ao nível da Formação e de melhoria
de Competências Pessoais e Sociais. Em que medida
acha que as mesmas são úteis?
GG - Como referi, estes eventos contribuem decisivamente para promover hábitos de vida saudáveis e ao
mesmo tempo previnem comportamentos de risco. Os
alunos estão motivados, entusiasmados e promove-se
neles um espírito de grupo e de partilha que são fundamentais para enfrentarem os desafios que lhes são
colocados diariamente.
Pela parte que nos toca, tudo faremos para continuarmos a merecer a confiança das instituições envolvidas, estando sempre disponíveis para cooperar e
dinamizar outras iniciativas.
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Jornadas Ibéricas de Toxicologia

Toxicologia e
dependências:
um laço inevitável

A Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior
acolheu, durante os passados dias 10, 11 e 12 de Março, as Jornadas
Ibéricas de Toxicologia, um evento de cariz científico em que foram abordados vários conteúdos comuns ao da área das dependências. Organizadas pelo Núcleo de Estudantes de Ciências Farmacêuticas da Universidade da Beira Interior (UBIPHARMA), em parceria com a Associação
de Estudantes de Farmácia da Universidade de Granada, o Grupo de
Toxicologia e Análises Toxicológicas e a Faculdade de Ciências da Saúde, as Jornadas foram subordinadas ao tema “Toxicologia Forense” e
elegeram como objectivo divulgar o campo de acção da Toxicologia no
âmbito da Investigação Forense, aproximando o conhecimento científico
existente em dois países tão próximos como Portugal e Espanha.
A abordagem dos temas foi essencialmente centrada na perspectiva da
investigação em Toxicologia, na óptica do Investigador.
As Jornadas Ibéricas de Toxicologia beneficiaram da experiência dos
palestrantes convidados, investigadores e profissionais de mérito nacional e internacional reconhecido, assim como do ambiente de interdisciplinaridade académico e científico ocasionado pela presença de grupos
com formações objectivas e características distintas, mas de elevada
complementaridade.
Diversos investigadores que orientam os seus trabalhos nas mais amplas áreas da toxicologia submeteram os seus trabalhos em forma de
comunicação oral ou em poster, elegendo áreas de interesse como a
Toxicologia Forense, Toxicologia Alimentar, Ecotoxicologia, Toxicologia
laboral e industrial, Toxicologia clínica, Toxicologia analítica, Toxicologia
regulamentar e mecanística, Toxicologia experimental, Toxicologia Veterinária e Doping.
Para além de um extenso programa científico, estas Jornadas, compostas por dois dias de palestras, dedicaram o dia 12 à realização de diversas actividades desportivas e culturais, entre outras.
Em suma, um momento de discussão e reflexão de um tema aliciante,
actual e relevante na sociedade em geral, interessante pelo conhecimento, quer científico quer cultural que encerra. E será útil não esquecermos,
por exemplo, que em determinados mecanismos dissuasores do consumo de substâncias a par da condução, como é o caso dos testes de
despistagem, a Toxicologia desempenha um papel decisivo…
Dependências marcou presença nas Jornadas Ibéricas de Toxicologia
e entrevistou três investigadores espanhóis e a coordenadora científica
da organização.

Oscar Quintela, toxicologista forense, Instituto
Nacional de Toxicologia, Madrid, autor da comunicação Análise de drogas na saliva

Como resumiria a apresentação que irá partilhar nestas Jornadas
Ibéricas de Toxicologia?
Óscar Quintela (OQ) - Basicamente, face ao auditório que temos, em
grande parte composto por académicos de medicina e doutorados, será
uma comunicação enfocada na detecção de substâncias ilícitas e medicamentosas na saliva, através do fluído oral, uma matriz alternativa que
se está a postular como uma possível comparação com o sangue, ao
nível do trânsito, por exemplo, e ao nível de certos tóxicocinéticos em
hospitais, etc.
Um método já utilizado em Portugal…
OQ – Em Portugal já se utiliza, através da polícia e o Instituto de Medicina Legal português já faz análises correspondentes de saliva. Aliás, Portugal e Espanha foram dois países que participaram no projecto DRUID
(n.d.r. Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines). Este
projecto tem como objectivo debater toda a problemática álcool condução e ir ao encontro de respostas para todas as questões que se prendem com o uso de substâncias estupefacientes e psicotrópicas e sua
acção e influência na capacidade da condução com segurança. De uma
forma geral, o projecto DRUID quer dar um contributo experimental e
científico a toda a problemática e política do controlo rodoviário na UE
de forma a estabelecer, em 2010, as guidelines e medidas necessárias
ao combate da condução sob influência de álcool e substâncias estupefacientes e psicotrópicas. É uma área em que a União Europeia está a
apostar e, num futuro próximo, devemos beneficiar de contributos e sugestões que resultarão num carácter obrigatório aplicável nas estradas
dos nossos países.
Existem já directrizes emanadas pela UE no sentido de que os países passem a adoptar essas ferramentas?
OQ – O DRUID é um macro projecto financiado pela UE para que se
realize um estudo prévio e, posteriormente, se produzam directrizes, recomendações aos países e, por fim, normas que obriguem os países a

Jornadas Ibéricas de Toxicologia
controlarem este tipo de substâncias que, salvo o álcool, são de difícil
controlo.
Essa matriz de detecção de substâncias ilícitas e medicamentosas
através do fluído oral é cara?
OQ – Não necessariamente. É uma matriz que apresenta vantagens
muito importantes do ponto de vista da colheita, já que é fácil de obter, é
difícil de adulterar e é muito promissora no que concerne a consumos recentes dessas substâncias que possam estar associados a ilegalidades,
por exemplo, num determinado período de condução.
Até quanto tempo depois do consumo são detectáveis essas substâncias na saliva?
OQ – Normalmente, têm um período janela estreito, o que é bom, sendo
similar ao do sangue. Após 24 horas, também já não deveriam ser detectadas na saliva… No caso destas drogas de abuso, temos no entanto,
algumas limitações. Não existe tanta evidência como no álcool, que está
muito mais estudado e em que existem muitíssimos mais casos em todos
os países. Nas drogas de abuso, também existem fenómenos como a
tolerância que uma pessoa adquire ao consumir durante muito tempo
determinada substância. Em todo o caso, creio que as legislações apostarão por presença ou ausência dessas substâncias que, por princípio,
não deveriam estar em nenhum corpo, já que são ilegais.

Manuel López-Rivadulla, Professor Catedrático
de Toxicologia na Universidade de Santiago de
Compostela, autor da comunicação A Investigação em Drug Facilitated Sexual Assault (DFSA)
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sobretudo, que são os de maior impacto mediático. No entanto, em Espanha, por exemplo, não dispomos de dados sobre prevalência. Sabemos
que existem muitos casos de abuso sexual mas não está protocolado
um procedimento que permita observar a incidência deste tipo de substâncias nos casos de abuso sexual. É um pouco o que o nosso grupo de
investigação está a tentar formalizar: um protocolo que sirva para que
toxicólogos, médicos forenses e profissionais da saúde disponham de
dados que revelem o contexto em que se encontra o problema.
Em que medida existe comunicação entre os serviços ligados às
dependências em Espanha e a vossa comunidade, no sentido até
da partilha de conhecimentos que melhor fundamentem projectos
de prevenção e de redução de riscos?
MLR – Sim, efectivamente… Aparte deste tema de que falávamos, do
uso de substâncias com estes intuitos específicos, os centros de toxicodependência têm uma série de programas de seguimento e controlo dos
pacientes, no sentido de saberem se estes cumprem as normas estabelecidas pelo centro. Realizam controlos urinários, controlos de saliva,
no sangue e, posteriormente, uma política de prevenção encaminhada a
salvaguardar os efeitos que as drogas possam ter neste tipo de doentes.
Existirá algum tipo de predisposição por parte de determinadas
pessoas para cometerem esses crimes com recurso à submissão
química?
MLR – Nem por isso… A partir de estudos produzidos nos EUA, em França e na Inglaterra, são pessoas muito próximas da vítima. Normalmente,
este tipo de situações ocorre num contexto onde é vulgar consumir-se
álcool e outras drogas. Então, tudo isto funciona como uma espécie de
sinergia que faz com que se usem as substâncias com esses fins. Algumas substâncias fazem mesmo com que a pessoa tarde em denunciar o
acto… E ao dar-se essa substância em tão pouca quantidade, é possível
que entretanto desapareça do organismo. A análise ao cabelo ou outras
matrizes alternativas poderão abrir luz sobre esta temática, como aliás
ficou aqui comprovado.

Marta Concheiro, investigadora e toxicologista
forense do Instituto Universitário de Medicina Legal, da Universidade de Compostela, autora da comunicação Exposição in útero a drogas de abuso:
análises de amostras de origem materna e fetal

Em que consiste, concretamente, a temática presente na sua apresentação?
Manuel López-Rivadulla (MLR) – A minha apresentação vai tratar o
uso de substâncias químicas como mecanismo para incapacitar uma
pessoa e assim poder cometer um acto criminal, que pode ser um assalto sexual, um roubo…
São as chamadas drogas predadoras?
MLR – Bom… a terminologia em inglês é Drug Facilitated Sexual Assault
mas eu prefiro denominá-la como submissão química. Trata-se de uma
administração de uma substância química para submeter a outra pessoa
ao que o agressor pretenda fazer. Ainda por cima, existe a agravante de
a vítima não saber o que lhe estão a fazer… Podem fazê-lo numa bebida
e em muito pouca quantidade…
Estamos a falar de que substâncias em concreto?
MLR – Estamos a falar fundamentalmente de benzodiazepinas, substâncias que administradas em muito pouca quantidade, são capazes de
incapacitar uma pessoa.
Existem muitos casos sinalizados até à data?
MLR – O problema que se coloca prende-se com a existência de muitos países com um protocolo muito estandardizado para estabelecer os
índices de prevalência das substâncias nos casos de abusos sexuais,

Na sua apresentação, a Marta cruza dois factores que, associados,
constituem um risco…
Marta Concheiro (MC) - A minha apresentação centra-se no estudo das
matrizes biológicas que se devem analisar se se quer detectar que uma
mãe consumiu drogas durante a gravidez.
…O que acarreta consequências para o feto, supõe-se…
MC – Claro! Existem consequências ao nível do próprio desenvolvimento
da gravidez, que podem conduzir a um aborto ou a um parto prematuro e
ao nível do feto, que passam por má-formações, por efeitos a curto prazo
como a síndrome de abstinência neo-natal e a longo prazo, de alterações neurológicas que se podem revelar na adolescência, enfermidades
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cardiovasculares, diabetes, muitíssimos transtornos na idade adulta…
que advêm desta exposição do feto…
Esse tipo de análises não é, por enquanto, obrigatório para mulheres grávidas…
MC – Sim, não são obrigatórios. Normalmente, passa pela decisão do
clínico e faz-se se a mãe já possui algum historial de abuso de drogas ou
alguma suspeição. Em casos já visíveis, em que os bebés nascem com
essa síndrome de abstinência neo-natal, também se recorre a essas
análises para confirmação antes de instituir um tratamento, bem como
no posterior desenvolvimento das crianças, que são estudadas e acompanhadas.
Vocês, que possuem evidência relativamente aos estudos e análises que realizam, beneficiam de algum tipo de elo com serviços de
prevenção e tratamento que prestem cuidados a mulheres utilizadoras de drogas durante a gravidez?
MC – Citando o exemplo de Espanha, ainda estamos num estado muito
preliminar e, infelizmente, os transtornos relacionados com drogas não
têm, muitas vezes, a atenção requerida. Mais ainda no caso específico
das grávidas, uma população considerada marginal e que não beneficia
da produção de grandes políticas de prevenção. Numa situação mais
ideal, as mães já teriam um controlo durante a gravidez, estando de alguma forma monitorizadas… Mas também é verdade que estamos perante
um tipo de população que muitas vezes nem sabem que estão grávidas,
permanecendo sem qualquer tipo de controlo…
É um problema com visibilidade em Espanha?
MC – É bastante visível. Em Espanha, não temos qualquer estudo que
revele prevalência em mulheres grávidas. Apenas existe sobre mulheres
em idade fértil dos 15 aos 35 anos, onde as prevalências de consumo
são muito altas. Falamos em drogas de abuso e em substâncias legais
e ilegais, falamos numa percentagem elevadíssima de consumo de cannabis, de álcool e de tabaco. Apesar de agora a mulher que consome
álcool ou fuma durante a gravidez, essa realidade é ainda muito recente
e quase poderia dizer que até a minha mãe fumava…

Eugenia Gallardo, coordenadora científica das
Jornadas Ibéricas de Toxicologia

EG – Sim, sem dúvida! Desde que algumas séries de televisão começaram a aparecer, muitos jovens se interessaram por estas novas áreas e
surgem cada vez mais simpatizantes.
Para quem não conhece a área da Toxicologia, que principais aplicações práticas destacaria?
EG – Existem inúmeros tipos de aplicabilidade. Se pensarmos em Toxicologia Clínica, somos um apoio para qualquer hospital e deverá existir
sempre uma interacção entre médico e toxicologista. Desde o ponto de
vista da Toxicologia Forense, obviamente, existe uma cooperação total
entre o patologista, o médico forense, e o toxicologista. São inúmeras as
aplicações: drogas de abuso, fármacos, tóxicos em geral… A Ecotoxicologia assume cada vez maior importância à medida que os nossos ecossistemas vão sendo prejudicados. E, se pensarmos do ponto de vista da
Toxicologia Alimentar, nos factores e tóxicos que podem afectar a nossa
alimentação e as sucessivas gerações futuras.
Como é visto o toxicologista português no panorama internacional?
EG – É bem reconhecido. Ao nível, por exemplo, da Toxicologia Forense,
somos reconhecidos quando vamos a congressos internacionais, publicamos em muitas áreas em revistas indexadas, o Centro de Investigação em Ciências da Saúde conseguiu, em três anos, 15 publicações em
revistas internacionais com elevado índice de impacto, somos pioneiros,
por exemplo, ao nível da análise de drogas no cabelo, nomeadamente
aqui, na Universidade da Beira Interior, detecção de drogas na saliva,
técnicas cada vez mais rápidas para a detecção de tóxicos… Sim, somos
muito bem cotados.
Que tipo de contributos poderá a Toxicologia dar à área das dependências?
EG – O apoio traduz-se precisamente na tentativa de darmos um auxílio
a uma população que está preocupada com o consumo de drogas, tentar
minimizar os estragos provocados pelas mesmas, seja em termos de
consumos, seja na prática de actos ilícitos associados como a condução
sob o efeito das mesmas. As evidências produzidas pela Toxicologia podem ser muito úteis nestes desígnios.
A vossa comunidade é auscultada pelos organismos portugueses
que emanam decisões políticas que tenham a ver com as vossas
áreas de estudo?
EG – Sim, o Instituto de Medicina Legal está bem cotado a nível administrativo, os centros de investigação têm cada vez mais nome e colaboram
com o Instituto… Neste momento, é uma ciência muito bem vista, os
especialistas são muito bem vistos, são especializados…

Que objectivos mediaram a realização destas Jornadas?
Eugenia Gallardo (EG) – Essencialmente, incentivar os jovens investigadores na área da Toxicologia Forense e noutras áreas da Toxicologia.
Entendemos que a alma de qualquer reunião científica são os jovens,
eles são o futuro e congratulamo-nos por ver aqui tantos nestas Jornadas, através das quais pretendemos ainda colocar a Universidade da
Beira Interior nomeadamente o seu Centro de Investigação em Ciências
da Saúde, no panorama nacional e internacional e dar uma mais-valia às
ciências forenses em Portugal e lá fora.
Existe muita procura dos jovens relativamente a estas áreas?

Existe um curso específico na UBI?
EG – Não. Temos mestrados e doutoramentos em que os alunos se podem especializar nessas áreas. Não seria muito lógico nem justo restringir apenas às ciências forenses, até porque não existe assim tanta
demanda de emprego nessas áreas. Mas podem especializar-se em Toxicologia Forense, Analítica, Ambiental…
A Toxicologia também tem sido responsável pela identificação de
novas tendências de consumos…
EG – Sem dúvida! Aliás, surgiram diversas comunicações no âmbito das
novas drogas, nomeadamente piperacinas, que continuam a ser legais
em Portugal… Os toxicologistas têm que acompanhar e avançar constantemente porque novas drogas vão surgindo e é nossa obrigação pesquisar essas novas substâncias.
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Associação Portuguesa de Patologia Dual

Do mito à realidade numa
área de intervenção
específica mas…
multidisciplinar

Quantos dos técnicos portugueses que intervêm em matéria de adições
não se terão já exposto ao interminável desafio de descortinar patologias psiquiátricas associadas a uma qualquer dependência por muitos
considerada patológica? Quantos psiquiatras, por exemplo, não se interrogarão ainda hoje sobre a sua capacidade de diagnosticar o utente, em
equipa, de forma multidisciplinar, nas suas diversas potenciais patologias
por detrás de outra que também catalogam como patologia, a dependência, e de lhe detectar necessidades, programando intervenções também
em equipa? E quantos mais não se recordarão de tempos em que diversos serviços afectos, directa ou indirectamente, ainda que por regime de
contratação, ao Serviço Nacional de Saúde, pura e simplesmente fugiam
destes utentes com patologia dual ou não lhe ofereciam um serviço em
que os próprios técnicos pudessem, em consciência, acreditar?
“Integrar saberes e práticas, desenvolver consensos de actuação ao
nível da prevenção, tratamento e reinserção dos doentes com estes
quadros clínicos designados como patologia dual” é um dos desígnios
perseguidos pela Associação Portuguesa de Patologia Dual (APPD),
uma instituição que encontra as suas raízes no actual Centro Hospitalar
Psiquiátrico de Coimbra, até então Hospital Sobral Cid, que, como recorda a presidente Célia Franco, “há 16 anos, apesar de já existir o Centro
Regional de Alcoologia, continuávamos a ter 30 por cento das camas
do hospital psiquiátrico ocupadas com doentes que tinham problemas
ligados ao álcool e patologia psiquiátrica associada”. Da constatação à
definição de uma estratégia de gestão hospitalar que parecia clara, relembra Célia Franco, “o director do então Hospital Sobral Cid, Dr. Pereira
da Rocha, resolveu criar um serviço específico, onde se trata, simultaneamente, a patologia psiquiátrica e a adição”. Passo a passo, “o serviço
foi crescendo, foi-se alargando e, em 2008, com a reestruturação do
Hospital, passou a chamar-se Serviço de Adições e a tratar, não só problemas ligados ao álcool, como também às outras drogas”. De tal modo
que se pode falar hoje no Serviço de Adições do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra como um espaço de intervenção onde a especialização se afirma e reconhece, tal como testemunha Célia Franco: “Temos
doentes com problemas ligados ao álcool e a todas as outras drogas…
dependência de fármacos; Já estamos em consulta com doentes com
problemas de dependência à internet e estamos a estruturar o trabalho
para avançarmos para o tabaco”.
Tal como a APPD “pensa” em doentes com patologia dual quando exerce
a sua missão, também o Serviço de Adições do CHPC elege como alvo
da sua intervenção “Todos os doentes com patologia de adição grave e
com patologia psiquiátrica associada, desde os processos de deterioração cognitiva que vão acontecendo face ao próprio consumo, ao longo
dos anos, a psicoses, a problemas de agressividade, a violência…”
No que concerne à referenciação e encaminhamento de utentes, Célia
Franco alerta para um dado significativo e a ter em conta na planificação
deste tipo de serviço: “Cerca de 80 por cento dos nossos doentes de
internamento entram através da urgência e temos uma grande percenta-

gem de doentes que vêm compulsivamente por ordem do tribunal, devido
a alterações do comportamento”.
Actualmente, APPD afirma-se no panorama associativo e científico português como uma associação sem fins lucrativos, sedeada no Centro
Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra, cujo fim consiste no estudo da Patologia Dual em todas as suas vertentes: epidemiológica, etiopatogénica,
preventiva, diagnóstica, terapêutica, social e reabilitativa.
Célia Franco é a Coordenadora do Serviço de Adições do CHPC e preside
a APPD. Como descreve, “a patologia dual é uma entidade clínica psiquiátrica relativamente recente, que resulta da existência, no mesmo doente, de patologia psiquiátrica e patologia aditiva: álcool, drogas ou outras”.
Constituindo a patologia dual um vasto espaço de intervenção que não
dispensa a integração de respostas multidisciplinares, a APPD persegue
um desígnio que, como explica Célia Franco, “passa pelo fomento, no seu
seio, da representatividade multidisciplinar das áreas profissionais que interagem na intervenção em matéria de patologia dual, procurando integrar
médicos psiquiatras e de outras especialidades, enfermeiros, psicólogos,
assistentes sociais, terapeutas, juristas e outros profissionais de todas as
áreas que lidam com doentes com patologia dual”. Entre outros instrumentos e acções levadas a cabo pela APPD, Célia Franco refere “o desenvolvimento de projectos de investigação”, a abertura ao exterior, materializada
através do “estabelecimento de parcerias com outras organizações”, bem
como o “desenvolvimento do ensino dos técnicos e a realização de acções
de sensibilização da comunidade.

Associação Portuguesa de Patologia Dual

A Associação Portuguesa de Patologia Dual tem como finalidade…
Fazer o estudo da Patologia Dual
nas vertentes Epidemiológica, Etiopatogénica, Preventiva, Diagnóstica, Terapêutica, Implicações Sociais e Reabilitação
Marque na agenda, de 1 a 3 de Junho,
em Coimbra:
I Congresso de Patologia Dual
e Comportamentos Aditivos
A organização de eventos científicos para formação e
discussão destas temáticas é um dos recursos eleitos
pela APPD, que procura deste modo lançar a temática
patologia dual na agenda da saúde portuguesa e incrementar qualidade ao nível dos conhecimentos e práticas. Exemplo disso mesmo será, como promete Célia
Franco, a realização do primeiro grande encontro científico promovido pela APPD, o I Congresso de Patologia Dual e Comportamentos Aditivos, que terá lugar na
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, de 1 a 3
Junho. Patologia Dual: O Futuro em Perspectiva será o
mote de um congresso que elegerá diversas vertentes
transversais à da intervenção em dependências. O encontro iniciará com a realização de três cursos, entre
os quais destacamos Dependências sem Substância:
da Neurobiologia às Abordagens Terapêuticas. Psicoses, Adições e Alterações de Comportamento será o
mote que promoverá a partilha do saber acumulado por
um conferencista espanhol Guillhermo Ponce, da Unidad de Alcoholismo y Patología Dual do Hospital Universitário 12 de Octubre, de Madrid. Com a conferência
Adição e Patologia Psiquiátrica: Dificuldades e Constrangimentos terminará o primeiro dia de trabalho. No
dia 2 de Junho, da parte da manhã, destaque para duas
comunicações: Aspectos Éticos em Patologia Dual:
Liberdade de Recusar Tratamento versus Direito a Ser
Tratado; e Reabilitação e Reinserção Social em Patologia Dual. Ainda antes da realização da Assembleia-Geral da APPD, espaço para a conferência Sexualidade no
Doente com Patologia Dual. Na agenda do último dia de
trabalhos estará a realização de uma mesa que versará
a Articulação Entre Estruturas: Complementaridade e
Eficácia, um espaço de discussão que contará com as
participações de Ana Feijão, Directora da Unidade de
Alcoologia conimbricense, do IDT.
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A Associação pretende…
Integrar profissionais de todas as
áreas, que lidam com doentes e que
atuam nas várias vertentes de intervenção; Organizar eventos científicos; Participar em projectos de
investigação

História
“O Serviço de Adições do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra teve
origem em 1994, numa altura em que se constatava que o Hospital Sobral Cid tinha cerca de 30 por cento das camas ocupadas com doentes
alcoólicos com outras comorbilidades psiquiátricas”, recorda Célia Franco. Foi então criado um serviço do hospital psiquiátrico, específico para
tratamento destas situações. “Ao longo destes 16 anos”, relembra, “o serviço evoluiu e passou a abranger doentes com dependência alcoólica, a
drogas, e outras, e foi desenvolvendo programas terapêuticos de acordo
com os desafios que foram surgindo”. Actualmente, o serviço com 26
camas de internamento, consulta externa, consulta de crise, consulta de
co-dependência, conta com quatro médicos psiquiatras, dois psicólogos,
dois assistentes sociais, 12 enfermeiros e um terapeuta ocupacional.
“Face ao desenvolvimento do conceito de patologia dual e à evolução
que esta entidade tem tido no mundo científico, entendemos necessário
partilhar as experiências dos serviços e técnicos que trabalham nesta
área, por forma a integrar conhecimentos e experiências, a optimizar os
recursos e a encontrar as melhores respostas para os problemas que
estes doentes levantam”, esclarece Célia Franco.
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Técnico australiano da redução
de riscos lança “Um olhar sobre
a deturpação, o dolo e a hipocrisia de Manuel Pinto Coelho”

Paul Gallagher foi apenas um dos especialistas em dependências que não
resistiu a expor as já habituais atoardas de um dos notáveis da nossa praça
em matéria de opiniões estranhas e distantes da sustentação em evidência
quando se fala sobre drogas. Depois de constatar a falta de seriedade e de
verdade num artigo publicado no ano passado por Manuel Pinto Coelho, que
Dependências não publicou apenas porque adopta, entre outros, um critério
baseado na verdade da informação partilhada, este técnico australiano, defensor da redução de danos, fez questão de desmantelar algumas “deturpações, o dolo e a hipocrisia”, de resto bem contrárias ao que é o senso comum
e a opinião generalizada, que Manuel Pinto Coelho tem andado a divulgar,
não só pelo país, mas também no estrangeiro, como aqui se publica.
Baseando-se no artigo “A descriminalização das drogas em Portugal – o retrato factual”, do presidente da ambiciosa, pelo menos na designação, Associação para um Portugal Livre de Drogas, Paul Gallagher publicou “Um olhar
sobre a deturpação, o dolo e a hipocrisia de Manuel Pinto Coelho, utilizando
as suas próprias fontes e outras disponíveis na altura da republicação”. Mais
do mesmo, dirão alguns… A justa reposição da verdade, terá pensado o autor
australiano… Dependências partilha o artigo Paul Gallagher sobre a opinião
de um português que teima em fazer parte dos potenciais 0,0001 por cento de
portugueses que acreditam num país livre de drogas e que ainda acredita que
os outros 99,9999 por cento é que andam enganados quando se identificam
com as políticas e práticas implementadas no país ao longo dos últimos anos
em matéria de drogas.

Paul Gallagher
“A descriminalização das drogas em Portugal – o retrato
factual”: Um olhar sobre a deturpação, o dolo e a hipocrisia de Manuel Pinto Coelho, utilizando as suas próprias
fontes e outras disponíveis na altura da republicação
“A descriminalização das drogas em Portugal – o retrato factual”, foi publicado
em 2 de Fevereiro de 2010, por Manuel Pinto Coelho (presidente da APLD
- Associação para um Portugal Livre de Drogas, e membro da International
Task Force on Strategic Drug Policy).
O título parece ser interessante. Mas a publicação do artigo no WFAD, desqualifica-o imediatamente e impede que seja considerado sério e exacto. O
WFAD é um bastião de peças opinativas, pseudo-científicas, enganadoras,
ideológicas, desumanas e intelectualmente insultuosas. Embora tais divagações precisassem de uma resposta imediata, eu aguardo pelo dia da própria
versão da Lei de Scopie sobre a Política de Drogas Ilícitas. Voltaremos a Scopie brevemente.
O artigo chegou ao meu conhecimento através de Josephine Baxter, administradora executiva da organização Drug Free Australia. Jo mostrou-se em
desacordo com o perspicaz artigo “O sofrimento em torno do ecstasy não é
benéfico para ninguém”, escrito por Alex Wodak, director do Serviço de Álcool
e drogas do Hospital de S. Vicente, em Sidney. O artigo analisa a detenção de
Matthew Chesher – que imprevistamente é um antigo funcionário do governo
de NSW e marido da ministra de Estado, Verity Firth – por ter comprado um

comprimido de esctasy. Chegado recentemente de Lisboa, Wodak reflecte
sobre as amplas diferenças da política de drogas de Portugal e em como
ela é aplicável no caso de um homem íntegro querer consumir uma droga
recreativa.
Uma análise ao artigo de Coelho revela que os seus argumentos radicais
não merecem a mesma confiança com que são apresentados. Alguns podem simplesmente ser considerados falsos. Outros são uma deturpação habilidosa. Na melhor das hipóteses, ele apenas pode basear-se em algumas
contradições, mas que de maneira nenhuma sustentam as suas acusações
de manipulação de números e realidades “opostas”, ou constituem prova suficiente para condenar a mudança de legislação sobre drogas ilícitas em Portugal. Sem querer defender a descriminalização em si mesma, uma análise
às provas de Coelho demonstra que ele está a incorrer em erros gigantescos.
A Lei de Scopie teve origem no Bad Science Forum graças a Rich Scopie
e determina que: “Em qualquer discussão que envolva ciência ou medicina,
citar „whale.to‟ como sendo uma fonte fidedigna descredibiliza imediatamente
o argumento e faz com que as pessoas saiam da sala a rir às gargalhadas.”
Para além do site whale.to, ele também refere os sites answers in genesis.org
para debater o criacionismo, e educate-yourself.org. No que diz respeito ao
The World Forum Against Drugs, pode haver uma razão forte para incluí-lo
também. Finalmente, no nosso mundo agitado e dada a importância das políticas sobre drogas, parece que nos estamos a confrontar com a necessidade
de ter um mecanismo igualmente eficaz. É uma completa perda de tempo
servir-se dos disparates ali publicados apenas para transmitir uma visão negativa – expressa em falsos termos “científicos” – de todo o tipo de iniciativas
de políticas progressistas. Não menos relevante é a rejeição da descriminalização das drogas ilícitas em Portugal, por parte da Drug Free, os proibicionistas anti-droga que defendem os princípios mais arcaicos, punitivos, prejudiciais e brutais da franja da ala direita, como se fossem cor-de-rosa.
O texto “Descriminalização das drogas em Portugal – o retrato factual”, de
Manuel Pinto Coelho (Presidente da APLD - Associação para um Portugal
Livre de Drogas e membro da International Task Force on Strategic Drug Policy) – de Fevereiro de 2010, foi também publicado, com ligeiras actualizações,
nas respostas à Descriminalização das Drogas em Portugal, em Outubro de
2010, no site BMJ.
Ele não deveria ter prosseguido com a farsa porque, três meses antes, tinham
sido publicados os números relativos ao ano de 2008 em Portugal, o que o
desfez completamente.
Como é natural, sem uma bibliografia sumária é difícil confirmar ou negar o
contexto das suas afirmações radicais, nomeadamente quando são apresentadas sem indicações ou comparações. Ele invoca vários argumentos com
base em citações do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência de 2007. Uma pesquisa rápida no Observatório revela que contém exactamente os mesmos artigos de Coelho, assim como o European Monitoring
Center for Drugs and Drugs Addiction. O Observatório é referido no Congressional Record USA, volume 149, de Novembro de 2003, sob o título “Intervenção da delegação da Santa Sé”, com uma pequena e simpática referência
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ao papa João Paulo II. É possível que ele estivesse a referir-se ao EMCDDA,
mas de qualquer forma não abona a seu favor.
Alguns dos seus argumentos incluíam:
“Em Portugal, no ano de 2006, o número total de mortes por „overdose‟ não
diminuiu radicalmente em relação a 2000, nem a percentagem de toxicodependentes com sida baixou (de 57% para 43%). Sucedeu o oposto.”
“Sucedeu o oposto”? A página 48, dos dados do EMCDDA 2006, dá-nos alguma clareza sobre as alterações na tendência de mortes relacionadas com
o consumo de drogas ao longo do tempo.
Os dados do GMR (Selecção B do Protocolo DRD), continuam a indicar um
decréscimo desde 1996 (114 casos) até 2005 (9 casos). O número de casos
implicou que a informação desagregada sobre eles deixasse de estar disponível por razões de “segredo estatístico”.
Apesar de ainda não ser possível identificar entre os casos reportados pelo
SMR qual o número de mortes por intoxicação aguda relacionadas com o
consumo de drogas, foi no entanto possível identificar a percentagem de mortes que se suspeita terem ocorrido por intoxicação aguda relacionada com
o consumo de drogas. Em 2006, o Special Register relatou 216 casos com
exames toxicológicos positivos post-mortem.
Um número aproximado ao registo de 2005 (219), mas um aumento se comparado com anos anteriores (156 em 2002, 152 em 2003 e 156 em 2004).
Suspeita-se que 52% dos casos com exames toxicológicos positivos e informação sobre a presumível etiologia da morte referem-se a mortes por intoxicação aguda, relacionada com o consumo de drogas.
Esta percentagem, que diminuiu entre 2000 e 2003, aumentou para 51% em
2004 e para 58% em 2005 em comparação com os anos anteriores (44% em
2003, 58% em 2002, 73% em 2001 e 72% em 2000), e tornou a baixar em
2006.
No que respeita ao VIH/SIDA, a página 52 informa:
“Pegando apenas nos casos notificados em 2006, 37% dos casos de SIDA,
28% dos casos de complexos relacionados com a SIDA e 19% dos casos de
portadores assintomáticos foram associados ao consumo de drogas”.
Mais uma vez, isto reforça a tendência decrescente, que se verifica desde
1998, nos números absolutos e na percentagem dos consumidores de droga
no total dos casos de SIDA diagnosticados, tal como se pode ver no gráfico
abaixo, apesar de em 2005 a infecção pelo VIH ter sido incluída na lista nacional de doenças que implicam notificação obrigatória.
Relatório de dados do EMCDDA 2006, página 52: Uma leitura avançada desta página oferece-nos maior clareza. O relatório de dados referente ao ano de
2007 é muito semelhante.
Coelho continua:
“Assistimos a uma preocupante degradação da situação. Os factos demonstram isso mesmo: „Com 219 mortes de „overdose‟ por ano, Portugal apresenta um dos piores resultados, com uma morte a cada dois dias. Com a Grécia,
Áustria e Finlândia, é um dos países que registou um aumento de mais de
30% em 2005‟ e „Portugal continua a ser o país com maior incidência de
SIDA relacionada com o consumo de droga injectada (85 novos casos por
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milhão de habitantes em 2005, quando a maioria não ultrapassa os cinco
casos) e o único que registou um aumento recente, com 36 novos casos estimados por milhão de habitantes em 2005 quando em 2004 referia apenas 30‟
(Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência - OEDT - 2007).
Ainda segundo o relatório europeu, Portugal registou, em 2006, 703 novos
casos de infecção, o que corresponde a uma taxa oito vezes superior à média
europeia!”.
É um pouco como gritar com os cirurgiões da série “Causality”, assim que
eles começam a operar alguém que nos é querido e que está a sangrar até à
morte devido a lesões múltiplas. “A tensão arterial dele está mais baixa do que
quando chegou. Ele perdeu a consciência pouco tempo depois de o doutor
lhe ter tocado! Das 27 pessoas que se encontram aqui, ele é a que está em
pior estado! Isto é um hospital, então porque é que ele não está melhor? Há
sangue por todo o lado e eu agora tenho provas de que há fracturas ósseas e
inchaço no cérebro, coisa que eu desconhecia antes de chegar aqui!”.
O que é verdadeiramente desonesto nas tácticas usadas pelos activistas anti-drogas é a escolha selectiva de dados. Apesar de ter lido e citado o Relatório
Mundial sobre Drogas de 2009, o nosso amigo Manuel irá ignorá-lo quando
lhe convier. As argumentações notáveis exigem provas para sustentá-las, o
que significa uma hiperligação ou uma citação comprovada por bibliografia.
Outro truque utilizado por Coelho para passar a imagem de Portugal como
um país de tragédia e dor induzidas pelas drogas, é a referência a números
da “Europa Ocidental”, ou da “França, Irlanda, Espanha, Reino Unido, Itália,
Dinamarca e Portugal “. Ele omite que partilha connosco, por exemplo no
caso dos opiáceos, a informação de que em nove índices Portugal tem menor
consumo per capita do que a Suíça, e que segundo os números da população
do Reino Unido, os toxicodependentes portugueses equivaleriam a cerca de
260 mil - e não 440 mil, como no próprio Reino Unido. Estatisticamente, o uso
de opiáceos é ainda menor do que em Itália, embora maior do que na Alemanha, França, Espanha e Holanda.
Relatório Mundial Sobre Drogas 2009 [WDR] – página 55: Quando refere 219
mortes por overdose e um aumento de 30% em 2005, “juntamente com a
Grécia, a Áustria e a Finlândia”, realmente chama a atenção. Mas o “retrato
factual” de Coelho é bem-vindo se tivermos em conta os números anuais de
overdose antes da descriminalização: cerca de 400. E o número de casos de
“VIH causados pela utilização de seringas contaminadas para injectar heroína, cocaína e outras substâncias ilegais, caiu de cerca de 1.400 em 2000, para
cerca de 400 em 2006”, de acordo com um relatório divulgado recentemente
pelo Cato Institute, um „think tank‟ libertário em Washington DC: http://www.
scientificamerican.com/article.cfm?id=portugal-drug-decriminalization%20.
Coelho não tem ninguém deste grupo académico que o possa ofender, pelo
que de forma elegante despacha o Cato e outros logo no início, escrevendo: “Os artigos recentes do semanário britânico The Economist e do Cato
Institute de Washington promovem as opções governamentais. É um direito
legítimo, quiçá politicamente correcto. O problema é o resto: a manipulação
arreliadora dos factos e dos números é inaceitável.”
Lembrem-se disto: “…manipulação dos factos e dos números…”. Mais, o re-

34

Opinião – Uma visão internacional

cente e ligeiro aumento nos resultados negativos não é contestado pelos analistas políticos, nem constitui uma prova de legalização de uma malignidade
social, como parece estar a ser reivindicado. No mês passado, The Boston
Globe informou, citando a pesquisa de Caitlin Elizabeth Hughes e Alex Stevens: “De facto, o número de mortes relacionadas com o consumo de drogas
em Portugal – depois de ter baixado entre 1999 e 2002 – aumentou consideravelmente entre 2005 e 2008. Mas os dados respeitantes às mortes relacionadas com o consumo de drogas são enganadores, muito provavelmente devido a „uma mudança nas práticas de medição‟, e a um aumento do número
de autópsias toxicológicas realizadas”, de acordo com a pesquisa de Hughes
e Stevens. Hughes também discorda do argumento de [Keith Humphreys, um
professor de psiquiatria da Universidade de Stanford, que se focaliza na evolução negativa] que o consumo de drogas, em geral, está a aumentar a um
ritmo dramático.
O que é mais relevante, diz Hughes, não é a percentagem de pessoas que
declaram ter consumido drogas num determinado momento das suas vidas,
mas a percentagem de pessoas que declaram ter consumido drogas no ano
passado. “Isso é que afecta o governo e as comunidades no momento actual”.
E neste ponto, o aumento dos dados portugueses reportando o consumo ilícito de drogas, é muito menor: de 3,4% em 2001, para 3,7% em 2007”.
“A percentagem de pessoas que declaram ter consumido drogas no ano passado (…) é que afecta o governo e as comunidades”. Sábias palavras, as
de Hughes. Quando reflectimos sobre “consumo ocasional”, “consumo permanente” e “consumo recente”, podemos retirar conclusões muito diferentes.
Audaciosamente, Coelho cita de forma grosseira os mesmos dados do IDC
2008, utilizados por Hughes e Stevens, que chegaram a conclusões quase
antagónicas, para constatar o mais óbvio. “Na realidade, o consumo de droga
em Portugal aumentou 4,2% - a percentagem de pessoas que alguma vez
na vida consumiram drogas passou de 7,8% em 2001 para 12% em 2007”.
O que, comparando o contexto anterior à adopção da legalização e o actual
– aumento da redução de danos, aumento dos tratamentos, e redução da
criminalidade e número de mortes – é, no mínimo, pretensioso e ridículo.
Acresce que, se pesquisarmos por estas palavras-chave, na esperança de
encontrar a relevância que o IDT dá à equação 12% - 7,8% = 4,2%, acabamos
por encontrar Coelho a dar um ar da sua graça em quase todas as esquinas
da internet onde se revela o sucesso de Portugal. Já foi referido que, em Outubro de 2010, ele repetiu a sua contestação nas respostas rápidas à Descriminalização das Drogas em Portugal, no site da BMG. Em Setembro de
2010, foi também utilizada num comentário a um artigo da BBC. No mesmo
dia em que ele a publicou no WFAD, apareceu também no site dos Brasileiros
Humanitários em Ação. Em 12 de Janeiro de 2011, nos comentários do site
Wired In To Recovery, o utilizador “PeaPod” copiou e colou o mesmo texto.
De facto, todas as referências a 4,2% que aparecem são atribuídas ao Manuel
Maníaco. Aplausos, caro leitor, aplausos.
No artigo “What Can We Learn From The Portuguese Decriminalisation Of
Illicit Drugs?” publicado no The British Journal of Criminology, [vol. 50, edição
6, pág. 999-1022], Caitlin Hughes e Alex Stevens fazem uma consulta exaus-

tiva aos dados do IDT. Curiosamente, os tão significativos 4,2% de Manuel,
estão completamente ausentes deste volumoso texto. É aqui que percebemos porque é que Coelho é tão liberal a combinar Portugal com Espanha e
outros países.
A conclusão final de ambos continua a revelar-nos Coelho:
No caso português, os indicadores estatísticos e as entrevistas a informadores chave que analisámos, sugerem que desde a descriminalização em Julho
de 2001, ocorreram as seguintes alterações:
- Pequenos aumentos do consumo de drogas ilícitas relatado entre adultos;
- Redução do consumo de drogas ilícitas entre consumidores de droga problemáticos e adolescentes, pelo menos desde 2003;
- Diminuição da carga no sistema de justiça penal, por redução de infractores
à legislação em matéria de drogas;
- Aumento da procura de tratamento da toxicodependência
- Redução de mortes relacionadas com opiáceos e doenças infecciosas
- Aumento da quantidade de drogas apreendidas pelas autoridades
Talvez o mais condenável abuso de evidências levado a cabo por Coelho,
seja o que diz respeito ao Relatório Mundial sobre Drogas 2009 [WDR]. Ele
cita-o no seu artigo, provando claramente que o leu. E desde a deturpação
até à invenção, as “referências” feitas podem ser qualificadas de diferentes
maneiras. É incompreensível que um indivíduo que usa títulos pomposos
antes do nome e carrega a incumbência de um Portugal Livre de Drogas,
desconheça a missão do INCB 2004 para Portugal e a sua conclusão de que
a posse de drogas se manteve proibida.
Logo no princípio, ele refere que a descriminalização foi iniciada “em detrimento das orientações e Convenções das Nações Unidas de que o país é
signatário”. De acordo com o WDR 2009, que o nosso amigo Manuel leu,
o INCB conclui que a legislação de Portugal está dentro dos parâmetros da
Convenção.
Na página 168, lê-se: “Portugal é o exemplo de um país que recentemente
decidiu não mandar para a cadeia os consumidores de drogas. De acordo
com o INCB, a „descriminalização‟ do consumo de drogas em 2001, em Portugal, está dentro dos parâmetros da Convenção: a posse de drogas continua
a ser proibida, mas as sanções são do âmbito do direito administrativo e não
do direito penal. Quem for encontrado em posse de uma pequena quantidade
de drogas para uso pessoal é notificado, em vez de ser detido. A droga é confiscada e o suspeito deve comparecer perante uma comissão. Procede-se a
uma avaliação do padrão de consumo de droga do suspeito, e o consumidor
pode ser multado, encaminhado para tratamento, ou ficar sob vigilância. Os
casos de tráfico de drogas continuam a ser processados legalmente e o número de crimes de tráfico detectados em Portugal está próximo da média
europeia”.
Na página 183: “Ao princípio o INCB mostrou-se apreensiva quando Portugal
alterou a legislação em 2001 (ver o relatório anual para esse ano), mas depois
de uma missão a Portugal em 2004, „constatou que a aquisição, posse e
abuso de drogas permaneciam proibidas‟, e afirmou que „a prática de isentar
pequenas quantidades de droga de processos criminais é coerente com os
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tratados internacionais de controlo de drogas”.
O dolo continua. Coelho escreve numa obra-prima de argumentação:
“No que diz respeito ao haxixe: „É difícil avaliar as tendências do consumo
intensivo de cannabis na Europa, mas entre os países que participaram em
ambos os ensaios de campo, entre 2004 e 2007 (França, Espanha, Irlanda,
Grécia, Itália, Países Baixos, Portugal), houve um aumento médio de aproximadamente 20%‟ (OEDT, 2008)”.
20%! Lembrem-se que o seu artigo se intitula “Descriminalização das drogas
em Portugal – o retrato factual”. E que tal se isolarmos Portugal, a partir da
página 111 do WDR 2009? Em 2001, a prevalência anual do consumo de
cannabis era de 3,3%. Cinco anos mais tarde, em 2006, era de 3,6%. A Itália
mais do que duplicou até 2007, de 6,2% para 14,6%. Mas a melhor parte da
página 110, é a que refere que a Suécia Livre de Drogas aumentou o consumo
de cannabis em cerca de 300%, subindo de 0,7% em 2000, para 2,2% em
2004 e 2,0% em 2006. Isto é, em 2006 a tolerância zero às drogas na Suécia
fez com que o consumo aumentasse três vezes mais versus o aumento de
9% em Portugal.
E que conveniente incluir a Espanha para adulterar as tendências das drogas
ilícitas em Portugal. A Espanha é líder mundial em apreensões de resina de
cannabis, acenando à distância com 50%, ou 653.631 kg, em 2007. Portugal
gere 3%, ou 42.772 kg. Manuel sabe certamente que não é de todo “difícil
avaliar”. Coelho selecciona os dados de forma a transmitir a sua ideologia
ultrapassada como estatisticamente válida.
No entanto, Manuel referenciou o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência - OEDT 2008. Seria de facto um lapso da minha parte não
sacudir o fumo e retirar os espelhos também aqui. O site em si é um sucesso
na recolha de pesquisas sobre as drogas ilícitas na Europa. Uma pesquisa
referenciada por “Portugal 2008”, devolve o resultado de 300 artigos. Este é
o lugar onde Coelho se vai inspirar quando lhe faltam citações. O EMCDDA
publica em 2008 os dados de Portugal do ano de 2007, e em 2009 os dados
de 2008. Assim sendo, a referência ao EMCDDA 2008 é absurda, e nem seria
aceitável num ensaio de liceu. Referindo-se a substâncias psicoactivas, os
dados do EMCDDA 2007 afirmam (página 17):
Os resultados do II Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoactivas na População Portuguesa, indicam que a cannabis, a cocaína e o ecstasy
são as substâncias ilícitas preferencialmente consumidas pelos portugueses,
com prevalências do consumo ao longo da vida de 11,7%, 1,9% e 1,3%, respectivamente. Entre 2001 e 2007, não obstante o aumento da prevalência de
várias substâncias ilícitas ao longo da vida, verificou-se uma descida generalizada nas taxas de continuidade de consumos.
Veja por si mesmo a repartição da população por sexo, idade, militares, etc.
Entre estudantes do terceiro ciclo, a prevalência do consumo de cannabis
ao longo da vida foi de 10% em 2001 e de 6,3% em 2007. Entre estudantes
do liceu, foi de 26% em 2001 e de 19% em 2007. Quanto à prevalência do
consumo geral da população nos últimos doze meses, manteve-se a mesma
em 2001 e 2007, 2,4%. No segmento etário entre 15 e 34 anos, é indicada a
taxa de 4,4% em 2001 e de 4,7% em 2007. Estes números não são realmente
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motivo para prosseguir em qualquer direcção. Obviamente não sustentam o
ponto de vista de Coelho, quando ele alega um aumento de 20% como uma
das razões do fracasso da política adoptada.
A obsessão com a defesa da proibição talvez seja o que leva o nosso presidente da Associação para um Portugal Livre de Drogas, a revelar-se como o
indivíduo negligente que é. Vai ao ponto de ignorar o crescimento das comunidades Livres de Drogas e as referências inscritas na página 46 do mesmo
documento que ele utiliza, pelo facto de não conseguir condenar Portugal
pela estatística. Tal como na Austrália, a máfia da Drug Free parece ser a
casa de um grupo de párias solitários, incapazes de interagir fora das suas
peculiares crenças conservadoras.
O internamento para tratamento da toxicodependência está disponível sobretudo em Comunidades Terapêuticas públicas e licenciadas. Em 2007, havia
76 comunidades terapêuticas (3 unidades públicas e 73 privadas), em Portugal Continental. Em comparação com 2006, surgiram mais 3 comunidades
terapêuticas privadas. Contrariamente ao valor decrescente que vem sendo
registado desde 2002, em 2007 o número de utentes registados nas unidades
públicas (134 em 2007 e 110 em 2006) e nas unidades privadas (4.423 em
2007 e 4.118 em 2006), aumentou em comparação com o dos anos anteriores.
Como presidente de uma organização nacional, Coelho teve tempo de sobra
para se retratar e/ou corrigir o(s) seu(s) artigo(s). Não só não o fez, como ignora os dados adicionais que o contrariam. O Relatório Nacional de Portugal
2009 (dados de 2008) para o EMCDDA, refuta rapidamente a habilidade de
Coelho em querer imergir Portugal numa fiada de países. É severo em relação aos dados do IDT ,– a fonte da primeira reivindicação de Coelho sobre o
aumento do consumo de drogas – que iremos consultar e clarificar. No entanto, o site do IDT oferece um ponto de vista comedido:
“As drogas em Portugal – Situação e respostas
No contexto das drogas e da toxicodependência, o ano de 2006 foi marcado
pelo enorme esforço desenvolvido por todos os organismos e entidades intervenientes nesta área, com o intuito de encontrar formas de coordenação
eficazes, com uma definição clara das prioridades e responsabilidades de
cada interveniente.
Após a avaliação da estratégia portuguesa de luta contra a droga de 1999,
ano em que os objectivos estratégicos foram redefinidas e incluídos no Plano
Nacional Horizonte 2012, foi traçado o plano de acção a médio prazo (Horizonte 2008), com a programação das acções, a assumpção clara das responsabilidades na elaboração e definição de indicadores mensuráveis, a fim de
serem monitorizados.
Consumo de drogas
A cannabis continua a ser a droga mais consumida e a sua visibilidade continua a aumentar em vários indicadores, sozinha ou em combinação com outras substâncias.
No entanto, a heroína mantém-se como a principal droga implicada nas consequências para a saúde relacionadas com o consumo de drogas e em algumas consequências relacionadas com o consumo de drogas lícitas. A pre-
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sença da cocaína está a ser crescentemente referida em vários indicadores,
nomeadamente nos respeitantes a drogas recreativas, tratamento e mercado.
Prevalência do consumo de drogas ao longo da vida (Balsa 2001)
Os dados resultantes do inquérito em meio escolar de 2006, parecem indicar
uma redução das prevalências do consumo de drogas entre os estudantes do
6º, 8º e 10º anos (dos 12 aos 19 anos). No entanto esta ilação baseia-se em
dados preliminares, pelo que será necessária uma análise mais aprofundada
para confirmar essa aparente descida.
As respostas referentes ao consumo de drogas foram reorganizadas a nível
nacional, na sequência da avaliação de 2004 e da elaboração do Plano Nacional para 2005. A ênfase será colocada na avaliação das necessidades
locais e no desenvolvimento de uma intervenção integrada, de acordo com
as necessidades identificadas. As respostas integradas terão a possibilidade
de incluir as áreas de prevenção, minimização de danos, tratamento e reinserção”.
Os títulos das notícias do site apenas apresentam “O sucesso da descriminalização de drogas em Portugal”.
Mas a página 5 do relatório de 2008 para o EMCDDA, mostra que: “Os resultados das estimativas nacionais sobre o consumo problemático de drogas
em Portugal, indicam que há cerca de 6,2 a 7,4 consumidores problemáticos
de drogas, por cada 1.000 habitantes com idades entre os 15 e os 64 anos,
e entre 1,5 e 3,0 que correspondem à definição de consumidores de drogas
injectáveis. Entre 2000 e 2005, o número estimado de consumidores problemáticos de drogas em Portugal, sofreu uma queda acentuada, com especial
relevância nos consumidores de drogas injectáveis (…).
(…) Os indicadores disponíveis continuam a sugerir uma resposta eficaz ao
nível do tratamento (aumento do número de utentes integrados em ambos os
programas de desintoxicação e de substituição) e ao nível da minimização de
danos. Na rede pública de tratamento, aumentou o número de novos utentes
em ambulatório, assim como o número de pedidos de primeiras consultas
(pela segunda vez desde 2000, mudando assim a tendência decrescente). A
heroína continua a ser a principal substância associada a consequências na
saúde, mais especificamente na população de consumidores de drogas que
recorrem às estruturas de tratamento, mas as referências à cocaína, cannabis e álcool, estão a aumentar também nesse grupo. A implementação de
programas de substituição continua a aumentar e o número de utentes tem
crescido de forma constante (registaram-se aumentos no número de utentes
em programas terapêuticos com metadona e buprenorfina).
A página 6, mostra de facto uma evolução negativa na Mortalidade Geral em
2008 – mais 6 casos (de 14 para 20) – que passou despercebida a Coelho.
Não obstante, os argumentos de Coelho sobre o aumento do consumo e do
VIH são falsos, da mesma forma que é verdadeiro um ligeiro decréscimo na
taxa do HCV.
Continua a verificar-se uma tendência decrescente na percentagem de consumidores de drogas no número total de notificações de casos de infecção
pelo VIH/SIDA. Entre os utentes que recorreram a tratamento, a percentagem
de casos de positividade para o VIH (prevalências) variou entre 9% e 25%,

mostrando uma tendência para a diminuição nos últimos anos. Os casos de
positividade para a hepatite B (prevalências) mantiveram-se estáveis em
comparação com os anos anteriores, e os de Hepatite C registaram os
valores mais baixos dos últimos quatro anos.
Entre outros factores, é possível que este decréscimo esteja relacionado
com a implementação de medidas de minimização de danos que, por sua
vez, podem conduzir a uma redução do consumo de drogas endovenosas
(também patente nos dados referentes às vias de administração em primeiras consultas), ou ao consumo de drogas intravenosas em melhores
condições de higiene, tal como reflecte o número de seringas trocadas
no âmbito do “Programa Nacional de Troca de Seringas: Diz não a uma
seringa em segunda mão”.
(…) Em Portugal, o tratamento do VIH, SIDA e Hepatites B e C, está incluído no Serviço Nacional de Saúde, sendo disponibilizado gratuitamente
para quem necessite.
(…) Em 2008, verificou-se um aumento do número de mortes relacionadas com drogas nos Registos Gerais de Mortalidade, comparativamente a
2007 (20 em 2008 e 14 em 2007).
Em 2008, é de realçar o melhoramento das estruturas socio-sanitárias e
da capacidade de resposta aos consumidores de drogas, da definição e
implementação de directrizes técnicas de forma a melhorar a qualidade da
intervenção e os procedimentos mais eficazes, bem como da participação
em grupos de trabalho para definir acções orientadas para as populações
com necessidades específicas.
No contexto da reclusão, está integrada na rotina a vacinação de presos e
funcionários contra a Hepatite B.
Lembra-se do parágrafo do omnipresente Coelho, inquinando os resultados da nossa pesquisa?
“A descriminalização das drogas em Portugal não permitiu de forma alguma a diminuição dos níveis de consumo, pelo contrário. Na realidade,
„o consumo de droga em Portugal aumentou 4,2% - a percentagem de
pessoas que alguma vez na vida consumiram drogas passou de 7,8% em
2001 para 12% em 2007, (IDT – Instituto da Droga e da Toxicodependência
português, 2008)”.
“Ao contrário”? Ao contrário, Manuel, isso é de uma ignorância extrema.
Chegou a corrigir o valor inflacionado nos números referentes ao “consumo de drogas” – com respeito aos consumidores de cannabis? Talvez não.
Vamos ver o que nos dizem os dados do IDT para o relatório EMCDDA
2008, para perceber o seu exagero. Na página 19: “Não existem diferenças significativas entre os resultados de 2001 e 2007. No grupo feminino
houve um ligeiro aumento do consumo de cocaína e heroína pelo menos
uma vez ao longo da vida, e um decréscimo das outras substâncias”.
A cannabis é claramente a droga predominante. E podemos perceber a
relevância da afirmação de Caitlin Hughes, quando diz que “(…) a percentagem de pessoas que declaram ter consumido drogas no ano anterior”,
tem importância. Sem qualquer mudança nos “últimos 30 dias” dos últimos
seis anos, e uma mudança insignificante nos “últimos 12 meses”, o que

Opinião – Uma visão internacional

isto reflecte é um maior consumo experimental e não frequente. Ou seja,
não se tratam de “drogados”.
Algumas das melhores distorções de Manuel são, no entanto, ao preparar
as suas linhas de cocaína. O trocadilho é propositado.
Coelho informa-nos correctamente que o número de mortes relacionadas
com o consumo de drogas aumentou em 40%. O relatório refere algures a
posição de Portugal enquanto país de trânsito de drogas. “Foi o único país
europeu a evidenciar um aumento significativo de homicídios entre 2001
e 2006”, alerta-nos, citando o WDR 2009. Vamos então verificar a página
168 desse mesmo relatório.
“Enquanto as apreensões de cocaína aumentaram consideravelmente em
vários países europeus ao longo desse período, de repente em 2006 Portugal teve a sexta maior apreensão de cocaína do mundo. O número de
homicídios aumentou 40% durante esse mesmo período de tempo, um
facto que pode estar relacionado com a actividade de tráfico. Embora a
taxa permaneça baixa e Lisboa seja uma das cidades mais seguras da
Europa, Portugal foi o único país europeu com um aumento significativo
de homicídios durante esse período.
Esse súbito aumento do tráfico estava provavelmente relacionado com a
utilização da Guiné-Bissau e Cabo Verde (ex-colónias) como países de
trânsito. A maioria dos traficantes presos em Portugal em 2007 era proveniente da África ocidental. Com o aumento da consciência internacional
sobre este problema, as apreensões de cocaína caíram em vários países
europeus, tendo a França e Portugal – dois países com ex-colónias na
zona de trânsito – apresentado as quedas mais acentuadas.”
Então isto é o que existe para os estrangeiros que se queiram aproveitar
da localização geográfica de Portugal, podendo até virem a ser assassinados. Certamente não é o que Coelho nos quer fazer acreditar. As suas
histórias aterradoras sobre o “turismo de droga” também não têm qualquer
fundamento.
Na página 168 do WDR encontramos:
“(…) o número de crimes de tráfico detectados em Portugal está próximo
da média europeia. Estas condições mantêm as drogas longe de todos
aqueles que seriam obrigados a evitá-las sob um regime de proibição total, ao mesmo tempo que incentivam o tratamento dos consumidores, em
vez de encarcerá-los. Entre aqueles que não gostariam de receber uma
intimação dos agentes da autoridade, estão os turistas; como consequência disso, a política de drogas em Portugal não tem, declaradamente, conduzido a um aumento no „turismo de droga‟. Parece igualmente que uma
série de problemas relacionados com as drogas diminuiu”.
Mas vamos analisar a frase que refere Portugal e França como tendo
apresentado “as quedas mais acentuadas”.
WDR 2009 – página 72: Só consigo pensar no quão idiota é o homem que
achou que poderia citar este relatório, deturpá-lo e sair ileso. Claramente,
Coelho deve retratar a totalidade do seu artigo e emitir um pedido de desculpas para ser amplamente divulgado.
O consumo de cocaína em Portugal foi de 0,3% em 2001 e de 0,6% em
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2006 – duplicou em 5 anos. O total de apreensões efectuadas em período
semelhante foi de 5.574 kg em 2001, 3.021 kg em 2003, 18.083 kg em
2005, 34.477 kg em 2006, e 7.363 kg em 2007. Se as apreensões reflectissem o consumo, o total deveria andar à volta dos 11.000 kg em 2006,
para corresponder à duplicação da taxa de consumo. Mas como reflecte o
trânsito de drogas, o valor é superior a 34.000 kg.
E assim por diante. Página após página, de publicação em publicação, os
dados apoiam a descriminalização das drogas em Portugal, refutam críticas e acima de tudo condenam as tolices pseudo-científicas enganadoras
e dolosas de um Manuel Pinto Coelho.
Publicado em Fevereiro de 2010, o artigo de Coelho esquiva-se propositadamente aos dados mais recentes para poder transmitir uma tendência
completamente diferente. A fraude é confirmada pela sua sucessiva publicação já depois do Relatório Mundial Sobre Drogas 2009 [WDR] ter sido
publicado, em Julho de 2010, refutando exaustivamente os seus devaneios
intelectuais.
Ele faria o orgulho dos opositores às alterações climáticas, apropriando-se
de um conjunto pobre de dados e de exemplos exagerados fora do contexto: cocaína, cannabis, heroína, estimulantes, haxixe, homicídios, VIH e até
mesmo um daqueles estudos de opinião fantasmagóricos que registam os
“comportamentos” dos portugueses e que, como bem sabemos, não são
ciência.
Já no final, ele tenta passar a ideia esotérica de que Portugal permite que
a criminalidade seja conduzida por “doentes”. “Fingem que estão doentes
e o governo finge que os trata!”. Actualmente os toxicodependentes são
considerados pacientes, livres e responsáveis, e não “delinquentes”, como
ele se queixa quando alega que o Estado está a “alimentar a doença”.
No entanto, o pior é que todo este absurdo foi inteiramente absorvido pelo
Drug Free Australia, que o espalhou pela comunidade como se fosse, indubitavelmente, o “retrato factual”.
E ao fazerem isso, continuam a contribuir para a ignorância, o crime, os
danos relacionados com as drogas, a redução de receitas para tratamento,
a reclusão e a construção de mais estabelecimentos prisionais, a transmissão de vírus – que nos afecta a todos – o desperdício de fundos e o seu
não investimento em projectos comunitários válidos.
Alguns dos temas são demasiado graves para serem contrariados e tratados de forma estúpida. Chega um momento em que, apesar do desejo
de “equilíbrio” por parte da comunicação social e da visão do governo em
permitir a ventilação de todos os pontos de vista, devemos decidir se ainda
há margem para algum “debate”. O facto é que Jo Baxter e os grupos dentro
do Drug Free Austrália – não obstante a existência de grupos análogos espalhados pelo mundo – causam demasiados danos para que se lhes permita
alimentar a crença bizarra de que podem estar com a razão.
Eu gostaria que eles não existissem.
Paul Gallagher
04, de Fevereiro de 2011.
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Check!ng

Check!ng detecta
cocaína adulterada
com Levamisole

OCheck!ing alertou recentemente para a existência de um adulterante
da cocaína potencialmente perigoso, detectado no serviço de análises
de substâncias deste projecto desenvolvido pela APDES e co-financiado
pelo Alto Comissariado para a Saúde. Perseguindo o intuito de informar
para consciencializar tomadas de decisões e auxiliar na gestão de prazeres e riscos, o Check!ng partilhou recentemente informação num boletim
informativo que indicia a presença da substância Levamisole no “corte”
da cocaína. Como vem sendo hábito, os técnicos do projecto apostaram
em disseminar informação acerca desta substância de corte, com o intuito de reduzir os riscos associados a mais um dos muitos consumos
“escondidos” que Check!ng vai ajudando a desvendar, sem falsos moralismos…
Em cinco tópicos, o boletim informativo do Check!ng auxilia técnicos
e utilizadores em capítulos que versam a descrição do Levamisole, a
frequência da detecção da mesma na cocaína, os riscos de consumir
cocaína “cortada” com Levamisole, os motivos que levam os traficantes
a adicionar Levamisole à cocaína e a (im)possibilidade de detectar a presença de Levamisole na cocaína.
Dependências replica o trabalho desenvolvido pelo Check!ng:

Cocaína adulterada com Levamisole!
O que é Levamisole?
Levamisole é uma substância vermicida e imunomodeladora (actua
no sistema imunitário). Actualmente, tem apenas uso veterinário como
agente antiparisitário, no entanto, já foi utilizada no passado na medicina
humana no tratamento de doenças autoimunes e certos tipos de cancro,
tendo sido a sua prescrição banida devido Aos efeitos secundários adversos.
Com que frequência é encontrada na Cocaína?
Apesar de desde 2002 ser conhecida a utilização de levamisole como
“substância de corte”, só a partir de 2009 as autoridades de saúde começaram a prestar atenção a este fenómeno. Em 2009, a DEA (Drug
Enforcement Administration) publicou nos Estados Unidos da América
um alerta em que referia que 69% da cocaína apreendida continha levamisole. Na Holanda, os dados revelam que a percentagem de amostras de cocaína com levamisole, de 2004 a 2007, subiram de 0,6% para
11,6%, respectivamente e na Suíça a equipa de redução de riscos Safer
Clubbing refere que, em 2009, 33% das amostras analisadas continham
levamisole e que, em 2010, este valor subiu para 70%, constituindo em
média 3 a 4% em massa da cocaína em pó.
Em Espanha, a equipa de redução de riscos Energy Control anunciou
que em 53% das amostras de cocaína analisada em 2009 o levamisole
estava presente e que, em 2010, até Novembro, este valor era de 57%.
Em Portugal, das 74 amostras de cocaína analisadas pelo CHECKING
em 2009 e 2010 verificou-se que 18% continham levamisole.
Estes dados foram obtidos pelo serviço de análises de substâncias ilíci-

tas do projecto CHECK!NG, tendo as amostras sido recolhidas principalmente em festivais de verão e analisadas através de um sistema de TLC
(Cromatografia de camada fina).
Como se pode verificar a adulteração com levamisole é um fenómeno
emergente na Europa e a sua frequência está a aumentar.
Quais são os riscos de consumir cocaína “cortada” com levamisole?
Efeitos secundários sérios já foram reportados do uso de levamisole,
como por exemplo reacções alérgicas (dificuldade em respirar, encerramento da garganta, urticária e lábios, língua e/ou face inchados); diminuição da função da medula óssea e problemas de sangue (febre
e calafrios, sinais de infecção), problemas do sistema nervoso central
(confusão, perda de consciência, fadiga extrema, perda de memória, fraqueza muscular, dormência ou formigueiro; distúrbios da fala), entre outros. Os casos com maior gravidade reportados foram de agranulocitose
reversível, uma doença caracterizada pela falta ou redução de leucócitos
granulócitos no sangue.
Porque é que adicionam Levamisole à cocaína?
Por forma a aumentar o valor de venda e os lucros económicos os traficantes/produtores adicionam outras substâncias à cocaína, as “substâncias de corte”, como por exemplo substâncias inertes (ex. açucares,
amido) para aumentar o volume e melhorar a sua aparência. Substâncias
farmacologicamente activas também são recorrentemente encontradas,
como por exemplo analgésicos (ex. Paracetamol), anestésicos locais
(ex. Lidocaína, Benzocaína), estimulantes (ex.
Cafeína), e outras, adicionadas com o intuito de aumentar ou imitar os
efeitos da substância. No entanto, para o caso do levamisole não há ainda uma explicação consensual para a sua adição, até agora a hipótese
mais viável sugere a capacidade que esta tem de potenciar os efeitos da
cocaína. Poderá dever-se também a ter um solubilidade muito próxima
da cocaína, dificultando a sua separação e de até ao momento ainda
não ter sido considerada como uma substância com sérios riscos para
a saúde.
Como se pode detectar a presença de Levamisole na cocaína?
Não há uma forma de verificar se a cocaína tem ou não levamisole pelo
sabor, cheiro ou aspecto. Apenas uma análise laboratorial, como por
exemplo através de cromatografia de camada fina ou cromatografia gasosa, poderá confirmar a presença ou ausência desta “substância de
corte”.
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