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O álcool  
não é  

solução

A tradição já não é o que era. Chamar a isto festa tem que se lhe 
diga... E, como dizia aquela velhinha de rosto cansado, “é muito triste ver a figura que estes jovens 
estão a fazer”. A festa ainda mal tinha começado e já um conjunto de jovens estudantes “embocava” 
alguns litros de cerveja, não porque gostem da “loirinha” mas apenas porque algum iluminado 
decidiu apresentar uma candidatura ao Guinness World Records, com o objectivo de alcançar a 
maior ingestão de cerveja de sempre, seguindo a velha filosofia do “bota-abaixo”. Estamos a falar de 
estudantes do ensino superior, de gente que irá dar corpo ao futuro do nosso país, e que, pasme-se, 
fizeram fila e, um a um, iam embocando a cerveja competindo entre si entre a 1 e as 7 da manhã para 
alcançar tão “desejado título”, superar as 1328 imperiais que pertencia à Bélgica. Afinal de contas, 
somos um povo vencedor, e tudo graças à nossa juventude, que fica agora a aguardar o diploma do 
Guinness.

Maravilhosa geração que busca a solução dos problemas na euforia produzida pelo álcool, para 
logo adormecer turvada pela visão e pela diminuição da sua capacidade de enfrentar o mundo… 
Afinal de contas, trata-se de jovens universitários que sabem que o álcool não lhes trás perturbações 
psíquicas, irritabilidade, delírios… E nas jovens mulheres quem diz que as malformações, também do 
feto, são originadas pelo consumo abusivo do álcool? 

Não estou aqui a fazer a apologia da abstinência pura e simples, nem um discurso distorcido do 
consumo moderado ou, quiçá, normal da bebida. Refiro-me apenas ao abuso e à massificação do 
álcool nas festas académicas, em que o discurso é “vamos beber para a festa”, como se a bebida 
fosse o motivo da festa. Ou, mais grave ainda, beber para “agradar ao parceiro ou parceira” ou ainda 
para eliminar a timidez. Esta necessidade de beber para fazer amigos ou para eliminar insegurança 
ou timidez é falaciosa e é uma pena que tantos se deixem enganar.

Espero que o leitor entenda o meu pensamento, ao chamar a atenção para um problema sério que é 
o consumo abusivo do álcool, e para os problemas decorrentes desse abuso, que é a principal causa 
de morte prematura e de doenças evitáveis. E que esta consciência chegue ao poder político e que, 
este, por sua vez e de uma ver por todas, conceba projectos e programas que permitam inverter uma 
realidade que assume hoje contornos muito preocupantes para a sociedade e para a saúde pública. 
É importante que se constituam fóruns a partir dos quais emanem estratégias e projectos mas, mais 
importante ainda será envolver toda a sociedade nesta batalha, da qual apenas uma indústria poderá 
sair beneficiada. Não me parece que seja com políticas proibicionistas que lá vamos, como não o 
foi relativamente a outras substâncias. Mas sensibilizar, educar, prevenir, reduzir riscos e, nalguns 
casos, dissuadir fará todo o sentido, desde que a sociedade civil esteja comprometida. É um dever 
ético e cívico ao qual não poderemos voltar as costas, quanto mais não seja porque existe em 
qualquer um de nós ou dos nossos um potencial bebedor… 

Sérgio Oliveira

Editorial
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ISPUP marca encontro 
para discussão de 
resultados

O Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto 
organizou, no passado dia 11 de Maio um encontro que 
versou a qualidade e acessibilidade dos serviços para 
utilizadores de drogas injectáveis infectados com VIH, 
VHC ou tuberculose em Portugal. 

Estiveram presentes várias instituições parceiras na 
luta contra a infecção VIH, VHC e tuberculose, foi pos-
sível assistir à divulgação e discussão de alguns resul-
tados, de um estudo intitulado Uma avaliação rápida da 
qualidade e da acessibilidade dos serviços integrados 
de tuberculose, HIV e de redução de danos para as pes-
soas que injetam drogas em Portugal. Este estudo foi 
promovido pela Organização Mundial de Saúde-Europa 
e pela Comissao Europeia e foi desenvolvido pelo Insti-
tuto de Saúde Pública do Porto (Ana Cláudia Carvalho, 
Ana Martins, Dina Cosme, Henrique Barros) em parce-
ria com a London School of Hygiene and Tropical Medi-
cine.( Pippa Grenfell, Tim Rhodes)., 

No final da apresentação, foi apresentado um relatório 
com várias recomendações importantes nesta área, e 
os participantes foram convidados a participar na dis-
cussão em grupos de trabalho focando a diversidade 
dos temas, e em cada um dos subgrupos a apresentação 
de conclusões. Dependências entrevistou Ana Cláudia 
Carvalho.

Já lá vão quase 30 anos desde o surgimento do primeiro caso de infecção 
VIH/SIDA em Portugal. Estávamos em 1983, o ano da criação do primeiro 
plano nacional de luta contra a droga, num horizonte bem longínquo em que 
os portugueses elegiam a problemática da toxicodependência como a sua 
principal preocupação, a avaliar por inquéritos realizados junto da população. 

Ana Cláudia Carvalho iniciou a sua apresentação através deste périplo pe-
los marcos importantes de uma história para a qual não estávamos obviamen-
te preparados, justificando assim o investimento público que se foi realizando, 
ainda que sempre em resposta algo tardia, na esperança de minimizar os da-
nos produzidos por uma realidade então emergente e alarmante. 

Dois anos volvidos, era criada a Comissão Nacional de Luta Contra a Sida e, 
em 1987, era disponibilizada a TARV, em simultâneo com a criação dos CAT e 
do PSO. E foram necessários mais seis anos para que, finalmente em 1993, e 
contra muitos conservadorismos reinantes, se instituísse o Programa de Troca 
de Seringas. Cinco anos depois, num marco igualmente considerável, apesar 
de igualmente tardio face às necessidades evidenciadas, o PSO era imple-
mentado nas farmácias. 

2001 é um ano de viragem em termos de mentalidades: Portugal viria a 
afirmar-se como país precursor em matéria de direitos humanos e de aproxi-

mação de uma franja populacional carente de cuidados sociais e de saúde ao 
descriminalizar o consumo e posse para consumo de drogas. 

Em 2002, é criado o IDT, que integraria as funções então atribuídas ao IPDT 
e ao SPTT, sendo que em 2005 é instituída a notificação obrigatória da infec-
ção VIH/SIDA. No mesmo ano, é concebido o Plano de Ação Nacional para 
Combate à Propagação de Doenças Infecciosas em Meio Prisional. Em 2007, 
assiste-se à integração dos CAT nos CRI.

Ana Cláudia Carvalho apresentou, de seguida, uma descrição do sistema 
de tratamento da dependência de drogas no país, desde a administração dos 
primeiros TSO, em 1977 à sua generalização dez anos depois, passando pela 
sua descentralização, assegurada pelas equipas móveis entretanto criadas e 
a requisição do rastreio de doenças infecciosas (VIH, tuberculose e hepatite 
C) e, quando necessário, o encaminhamento ou referenciação dos utentes 
para serviços de apoio social e/ou médico específicos. A autora versaria ainda 
uma descrição cronológica do sistema de tratamento da tuberculose e da in-
fecção pelo VIH e pela Hepatite C, passando pela participação das farmácias 
comunitárias, pelo programa de troca de seringas e pelo apoio prestado pelas 
equipas de rua, que “providenciam cuidados a indivíduos em situação de maior 
exclusão social, apoio psicossocial; alimentação e higiene, distribuição de kits 
de redução de Danos; e supervisão de tratamento ( TSO, tuberculose, VIH). 
Como exemplos de projectos implementados nesta área, a investigadora citou 
o Arrimo, o GIRUGaia, o Rotas com Vida e o Aqui é agora.

Os serviços prestados nos estabelecimentos prisionais foram igualmente ci-
tados por Ana Cláudia Carvalho enquanto factor de sucesso para quem decide 
investir na diminuição de infecções e no tratamento, apontando no entanto 
como fracasso os projectos-piloto de troca de seringas.

“O consumo de drogas endovenosa marcou a fase inicial da epidemia da 
infeção pelo VIH em Portugal mas ao longo dos últimos anos a proporção de 
casos atribuídos a esta forma de transmissão tem vindo a diminuir”, refere a 
autora, acrescentando que em 2007-2008 ¾ (74%) dos indivíduos observados 
nas ET pela primeira vez desconheciam o seu estatuto serológico para o VIH. 
Versus 1/5 (21%) dos que estavam em seguimento. O Programa Klotho (teste 
rápido), com início em 2007 correspondeu a um aumento da cobertura rastreio.

No que concerne a dados relativos ao tratamento VIH, Ana Cláudia refere 
que, no ano 2009, 5357 utentes eram seguidos em consulta em hospitais de 
dia (dados disponíveis apenas para metade dos hospitais do país), sendo que 
os UDI representavam cerca de 33% de todos os doentes seguidos. Dos indi-
víduos seguidos em Equipas de Tratamento e com infeção VIH, cerca de 1/3 
dos observados em primeiras consultas afirmavam cumprir TARV e cerca de 
2/3 dos que frequentavam Centros de Dia afirmavam cumprir TARV. Em 2010, 
182 indivíduos seguidos em ET receberam  TARV no local.

De referir ainda que, relativamente à tuberculose, no ano 2009 os consumi-
dores de droga representavam 17% do univers nacionaldecasos notificados de 
tuberculose , sendo que 75% completaram tratamento, 8% interromperam-no, 
4% tiveram perdas de seguimento e 9% faleceram. Em 2010, 105 indivíduos 
fizeram tratamento para tuberculose sob TOD nas ET (tratamento TB+ TSO).
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Na apresentação que realizou, colocou algumas interrogações 
relativamente aos rastreios à Hepatite C…

Ana Cláudia Carvalho (ACC) – Sim, o ponto de interrogação não era 
só sobre a informação relativa aos rastreios. Este trabalho tinha uma par-
te de recolha de dados quantitativos, com o foco de procurar perceber 
a prevalência da infecção pelo vírus da Hepatite C, VIH e tuberculose 
na população específi ca dos utilizadores de drogas. Procurámos obter 
dados nacionais, regionais e locais e deparámo–nos com algumas difi cul-
dades quanto ao acesso à informação. Se quisermos, por exemplo, saber 
a prevalência da Hepatite C crónica em doentes que utilizam drogas e, 
desses, quantos foram encaminhados para tratamento, quantos recusa-
ram, iniciaram ou não tinham condições para o fazer, quantos se curaram 
ou tiveram falência, não conseguimos obter dados junto das fontes de 
informação em que pesquisámos, dos relatórios publicados ou mesmo 
em revisões da literatura. Ainda que com algumas falhas, vamos tendo al-
guns dados sobre a infecção VIH ou a tuberculose; em relação à Hepatite 
C é ainda mais fl agrante essa ausência. Em suma, deparámo–nos com 
ausência de informação específi ca relativa à prevalência de infeções em 
utilizadores de drogas injetáveis e com escassez de informação quantita-
tiva referente a indicadores de integração entre serviços.

Justificar–se–á então a estimativa da OMS, que aponta que pos-
sam existir em Portugal cerca de 150 mil doentes com Hepatite C?

ACC – É muito difícil confi rmar… a Hepatite C está sobretudo relacio-
nada com transmissão através de sangue, sendo que as outras formas de 
transmissão assumem uma proporção muito reduzida dos casos. De fac-
to, é difícil confi rmar, mais ainda na Hepatite C, sobretudo quando muitos 
dos casos cursam de forma assintomática. Há por um lado muitos casos 
por identifi car e, por outro, embora numa proporção não muito signifi cati-
va, algumas pessoas curam essa Hepatite, embora fi quem sempre com 
um anticorpo presente. Depois da identifi cação desse anticorpo, é preciso 
saber quantos desses casos são hepatites crónicas ou apenas o marca-
dor de uma infecção que já não é activa. Face a tudo isto, torna–se muito 

Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto

Desenvolvimento de “guidelines” sobre a integração dos 
serviços

Aumentar a cobertura do rastreio de Tuberculose e 
Hepatite C

Renovar atenção sobre hepatite C

Melhorar os sistemas de informação

Simplificar, agilizar sistemas de referenciação entre 
centros

Envolver pessoas que usam drogas na concepção, 
prestação e avaliação de serviços

Combater o estigma nos serviços de saúde em geral

Assegurar acesso a apoio social

Modelos de integração: 
 
Combinado ( CTC) :  
co-localização de serviços 
 
Colaborativo: 
Colaboração entre 
serviços para providenciar 
estratégia individualizada 
 
 

Combinado ( CTC) :  
 

 Centro de terapêutica combinada no Hospital 
Joaquim Urbano- Criado em 1998 especificamente 
para UDI em tratamento de substituição de opiáceos e 
VIH+  
 

 Equipa multidisciplinar ( médicos infecciologistas, 
psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, assistentes sociais) 
 

 TARV + anti TB+ TSO sob Toma Diária Observada 
 

 Programa de incentivos ( atividades recreativas, 
passes transporte…) 

     Relação com a equipa; co-localização serviços. 

               

              Proximidade com consumidores  ativos. 

                Dificuldade em  compatibilizar idas diárias ao 
CTC e horários de trabalho. 

Colaborativo 
 
 

 Colaboração entre serviços  geograficamente 
separados. 
 

 Possibilidade de individualizar estratégia e 
providenciar tratamento(s) num mesmo local ( 
hospital dia, ET, CDP, centro de saúde, equipa 
de rua). 
 

 
 
 
 

   
               
               Possibilidade de maior proximidade  entre  
local de residência e local de acesso  a medicaçao; 
maior flexibilidade.  
 
               Muito dependente de redes informais entre 
profissionais dos vários serviços; limitado sobretudo 
a co-localização de tx farmacológica. 
                    
                      

+ 
- 

+ 

- 
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se reúnam algumas condições mas, na maior parte das vezes, é pelo 
menos possível ponderar essa possibilidade de iniciar tratamento.

Em que medida será importante envolver os próprios utilizado-
res, como referiu, na concepção de respostas nesta área?

ACC – Creio que se percebeu que é cada vez mais frequente a as-
sunção da importância de que as pessoas que vivem com a infecção, 
individualmente ou ao nível das associações que os representam, desem-
penhem um papel na organização dos serviços, na sua implementação e 
na própria educação ou transmissão de informação aos pares.

Existem modelos de aplicação universal nesta área?
ACC – Não há propriamente uma solução que sirva todas as situações 

ou contextos. Um modelo pode ser óptimo numa determinada situação e 
local e ser péssimo noutro. Face às estruturas que temos, há a possibi-
lidade de nos organizarmos de forma a criar soluções que sejam indivi-
dualizadas e estratégias que sejam as mais efi cazes para aquela pessoa 
em particular.

Em que medida será fundamental diluir a burocracia existente 
nas redes?

ACC – Não sendo possível eliminar toda a burocracia, face a todo o 
caos e desorganização que tal representaria, creio que não poderá ha-
ver demasiada sobrecarga que resulte em serviços mais lentos e menos 
efi cientes.

Como avalia o papel desempenhado pelas equipas de rua neste 
contexto?

ACC – De uma maneira geral, as equipas de rua desempenham um 
papel fundamental, sobretudo na assistência e provisão de cuidados 
àqueles que vivem em situação de maior exclusão social. Portanto, creio 
que se trata de um trabalho muito meritório, com o qual articulamos, seja 
a partir do hospital, seja das clínicas do hospital de dia ou do CDP. Vemo–
nos como parceiros nesta estratégia.

Durante a sua apresentação foi raro ouvir falar de prevenção…
ACC – Quando falamos no programa de troca de seringas, em retirar 

as pessoas do consumo activo e iniciadas em metadona, estamos a falar 
em prevenção. Prevenção não é só primária. Esta consiste em impedir a 
infecção, a secundária elege como objectivo impedir as complicações do 
problema e a terciária em minimizá–los. Como tal, entendo que também 
abordámos a questão da prevenção.

difícil fazer uma estimativa. Mas realço que a Hepatite C é potencialmente 
curável. É assintomática durante muitos anos mas sabemos que, ao fi m 
de 30 anos, cerca de 30 por cento dos doentes evoluem para  cirrose com 
uma série de complicações associadas como pex o cancro do fígado. 
Portanto, é seguramente muito mais vantajoso, até do ponto de vista da 
economia da saúde, tratar as pessoas precocemente.

Que avanços têm surgido nos últimos tempos nesta área da in-
fecção VHC?

ACC – As formas de transmissão da Hepatite C estão bem identifi ca-
das. Tudo o que tenha a ver com o contacto com sangue representa uma 
forma. A transmissão sexual embora menos efi caz é também possível e 
um problema crescente, sobretudo entre homens que têm sexo com ho-
mens. Agora, na Hepatite C em particular estamos a assistir a uma área 
de grande entusiasmo em torno do desenvolvimento de novos fármacos. 
A área do tratamento tem sido alvo de um enorme investimento até por 
parte da indústria farmacêutica e podemos ter hoje taxas de sucesso e de 
cura que não tínhamos há alguns anos atrás e com fármacos que acabam 
por ser melhor tolerados no que concerne aos efeitos colaterais.

O rastreio deveria ser limitado aos grupos considerados de maior 
risco ou abranger toda a população?

ACC – O rastreio deve ser orientado pela existência de um risco de 
aquisição da infecção ou sempre que se verifi ca uma alteração das en-
zimas hepáticas, das transaminases, e nesse contexto de estudo de do-
ença do fígado, obviamente que também é importante excluir a hepatite 
pelo VHC.

Na parte final da sua apresentação, fez algumas recomenda-
ções e apontou baixas significativas de infecções nas populações 
que utilizam drogas injectáveis e que adoptam práticas de menor 
risco…

ACC – Algumas dessas recomendações dirigem–se especifi camente 
à Hepatite C, no sentido de aumentar o alerta e criar a consciência entre 
as pessoas em risco para o facto de ser uma doença que, embora não 
tenha sintomas, também não é silenciosa; vai fazendo estragos e, a longo 
prazo, produz repercussões importantes na sobrevida das pessoas. Criar 
essa consciência de que é possível tratar e combater todo o preconceito 
de que o tratamento é impossível ou muito difícil afi gura–se primordial.

No entanto, referiu que esta é uma população que encara o pro-
blema da Hepatite C como secundário…

ACC – O que muitas vezes acontece é que, quando têm outros proble-
mas que estão mais presentes e que são sintomáticos, tendem a ganhar 
uma maior importância e que, numa escala de prioridades, acabam por 
receber mais atenção. É óbvio que o tratamento da Hepatite C exige que 

 O consumo de drogas ev marcou a fase inicial da epidemia da infeção pelo VIH em Portugal 
mas ao longo dos últimos anos a proporção de casos atribuídos a esta forma de 
transmissão tem vindo a diminuir. 

  >1000  ~200 (2001 -> 2009)  
 

 
 
 

Diagnóstico da infecção VIH por categoria de transmissão em Portugal no período de 1983-2009 
(Coordenação Nacional para a infecção VIH/sida) 
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La prevención lleva realizándose hace 

ya muchos años y aún hay quién pone 

en cuestión su efecto. ¿Por qué cómo 

se puede medir si una campaña de pre-

vención llega realmente a la población 

a la que se dirige?

José Antonio García, del Instituto de 

Investigación de drogodependencias, 

dice que una de las campañas de pre-

vención que más efecto han tenido so-

bre la población española, fue aquella 

que un gusano entraba por las fosas 

nasales y se dirigía, según la voz en off, directo al 

cerebro. Si recuerdan aquella campaña era sobre 

cocaína. Son mensajes que tratan de crear impacto. 

Amador Calafat, director de la Revista Adicciones, 

miembro de Irefrea y de Socidrogalcohol, explica el 

efecto real que tuvo: “La gente vio una exageración 

en aquella campaña. Las personas en aquel enton-

ces estaban por soluciones lights a los problemas y 

creían que este tipo de mensajes incluso podría ser 

contraproducente. Se estaba más por aquellas cam-

pañas “amables” que enseñaban a la gente a consu-

mir sin riesgos”. 

Pero Calafat explica que la clave y éxito de la preven-

ción no reside en si la estrategia utilizada es dura o 

light, sino en la continuidad de la misma. Siguiendo 

con el caso de la cocaína, la última estrategia pre-

ventiva en forma de campaña, realizada por el Plan 

Nacional de Drogas y dirigida específicamente al 

consumo de cocaína, tuvo lugar en el 2007. Esto se 

debe, según fuentes del Plan Nacional a que “Las 

campañas publicitarias precisan una fuerte inversi-

ón cuyo impacto es difícilmente medible en térmi-

nos de prevención”. Y añade que “Entre 2008 y 2009, 

la Delegación intentó buscar otras fórmulas y de este 

modo puso en marcha un experimento piloto, utili-

zando la web “Opina y actúa”, basado 

en la Guía sobre Drogas que se publi-

có en el año 2007”. Sin embargo,  esta 

campaña que tuvo singular éxito no ha 

tenido continuación.

En el año 2010 las encuestas realizadas 

por el PNSD mostraron que el mayor 

problema radicaba en el abuso de al-

cohol entre la población juvenil, lo que 

obligó a reconducir la actuación en 

materia preventiva hacia ese consu-

mo, poniendo un especial acento en la 

salud pública. Es por lo que hasta el momento, no se 

han realizado otras acciones preventivas que conti-

núen aquel anuncio del gusano.

Por el momento, Socidrogalcohol trabaja en un 

proyecto de apoyo a profesionales y responsables de 

las políticas preventivas. Bajo el nombre de “Preven-

ción basada en la evidencia”, pretende crear una pla-

taforma estable e independiente que identifique las 

intervenciones políticas y que reúna la información 

más relevante sobre todas las drogas, de modo que se 

disponga de unos criterios claros y trasparentes que 

guíen la actividad selectiva de la plataforma. Ade-

más también se pretende realizar una clasificación 

de los programas de prevención y valorar los que ya 

se han realizado a partir de criterios científicos y por 

supuesto, proporcionar un asesoramiento profesio-

nal a través de la web sobre las intervenciones. 

El proyecto está a punto de ponerse en marcha y se 

podrá visitar en unos meses en esta dirección: www.

prevencionbasadaenevidencia.net. Esperaremos a 

que se ponga en funcionamiento y volveremos sobre 

estas páginas a hablar con los que trabajen en ella. 

Hasta ese momento, estaremos pendientes de algo 

tan importante como es establecer una prevención 

efectiva y basada en la evidencia científica.

La prevención  
con evidencia  
científica
* Mireia Pascual, correspondente em Espanha

Opinião
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Investigação-Ação 
Participativa em Saúde: 
estudos que produzem 
mudanças

para a definição de uma estratégia para conduzir recolha e revisões siste-
máticas de literatura sobre PHR, a fim de contribuir para o conhecimento 
internacional em como melhorar a saúde comunitária.

A realização do IIIº encontro anual ICPHR em Coimbra afigura-se um 
importante passo para o reforço da Investigação-Acção Participativa nos 
países de língua oficial portuguesa.

O formato deste encontro PEER incluiu a realização de conferências 
no período da manha e workshops no período da tarde. O curso sobre 
Investigação-Acção Participativa em Saúde proporcionou momentos de 
reflexão entre investigadores da área, possibilitandop em simultâneo o 
reforço da rede ICPHR.

Este ano os participantes puderam viver o ambiente da Queima das 
Fitas e observar uma intervenção de Educação pelos Pares para promo-
ção da diversão sem risco e redução de danos em contextos recreativos: 
projecto Antes que te Queimes.

Dependências participou no evento e entrevistou Fernando Mendes, 
responsável pelo IREFREA Portugal.

Neste encontro, defende-se a investigação-acção participativa em 
saúde como uma metodologia e estratégia para encontrar soluções 
em comunidades/grupos onde a ocorrência e gravidade de problemas 
de saúde é maior ou em que a acessibilidade aos serviços de saú-
de está comprometida. Em que medida traduzirá esta estratégia uma 
maior eficácia do que as tradicionais metodologias de investigação 
em saúde?

Fernando Mendes (FM) – O que aqui ouvimos pode ser interessante, 
na medida em que envolvemos as pessoas, não só na questão da elabora-
ção das respostas mas também, na recolha de informação, nas estratégias 
que vamos utilizar para promover as mudanças. De facto, temos vindo a 
adoptar uma abordagem mais tradicional, em que pensamos, desenhamos e 
definimos. Esta é uma abordagem um pouco diferente, uma vez que nada é 
feito sem que haja colaboração com a comunidade  não estudamos se não 
houver cooperação, nem pensamos as respostas se os destinatários não 
estiverem connosco.

Depois de se ouvir dissertar sobre este paradigma, surge uma 
questão: por que persistem ainda programas de prevenção e de redu-
ção de riscos que não fazem uso da investigação-ação participativa 
ao serviço das próprias intervenções, envolvendo os destinatários no 
desenho das soluções?

FM – Alguns já o faziam… Embora entenda que a maior parte não o faça. 
É pena que não tenhamos uma grelha para vermos os resultados mas sa-
bemos que há uma diferença significativa entre aqueles que envolvem as 

Com os apoios do IREFREA, do Peer-education En-
gagement, Evaluation and Research, do Internatio-
nal Collaboration on Participatory Health Research e 
da Associação Existências, a Escola Superior de En-
fermagem de Coimbra acolheu, de 7 a 12 de Maio, 
a I Conferência Internacional de Investigação-Ação 
Participativa em Saúde. O evento, bastante abran-
gente, acolheu ainda a IV Escola de Verão em Edu-
cação pelos Pares e contou com a participação de 
profissionais da saúde, da educação e da área social 
e investigadores de vários países, com especial re-
presentação de técnicos oriundos dos PALOP.

O IV PEER - Escola de Verão em Educação pelos Pares pretende dar 
ênfase à metodologia de Investigação-Acção Participativa em Saúde as-
sociando-se ao III Encontro Anual do ICPHR. A investigação-acção parti-
cipativa em saúde tornou-se cada vez mais importante como uma estraté-
gia para encontrar soluções em comunidades/grupos onde a ocorrência e 
gravidade de problemas de saúde é maior ou em que a acessibilidade aos 
serviços de saúde está comprometida. A Colaboração Internacional em 
Investigação-Acção Participativa em Saúde (ICPHR) foi criada em 2009 
para reforçar o papel da Investigação-acção Participativa no projecto de 
intervenção e de tomada de decisão sobre questões de saúde. A ICPHR 
visa reunir sistematicamente o conhecimento e a experiência internacio-
nal em investigação-acção Participativa com o propósito de fortalecer 
a sua qualidade, credibilidade e impacte nas políticas e nas práticas. A 
ICPHR está aberta aos actores sociais de todos os países interessados 
em promover a disseminação e o desenvolvimento de abordagens parti-
cipativas de investigação participativa de saúde enraizados em valores e 
princípios comuns. Um dos objectivos deste seminário consistiu em des-
crever o impacte exclusivo da investigação participativa em saúde (PHR) 
em comparação com outras abordagens de investigação, bem como teo-
rias e evidências produzidas pela PHR, comparando-as igualmente com 
outras formas de investigação em saúde. O Seminário serviu ainda para 
o desenvolvimento de directrizes para a condução e avaliação da PHR e 
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pessoas e têm respostas e os que apenas fazem por fazer ou porque tem 
que ser feito.

Começa a ser uma prática comum em Portugal?
FM – Não. Estamos longe disso, pelo menos na nossa área de trabalho. 

Por um lado, isto pode ser sentido como uma provocação ao “ establishment”e 
às suas praticas”. Recordo, a título de exemplo, que há algum tempo, quando 
se falou na constituição de grupos de utilizadores na área das dependências 
a coisa não foi fácil… Houve gente que questionou a sua capacidade de or-
ganização, o tipo de questões que levantariam e as propostas que poderiam 
surgir. Independentemente do que possam propor, interessa que sejam par-
ceiros e que falemos em conjunto. Só temos que ver o que é possível fazer 
e construir em conjunto. Não há que ter medo. Sabemos que, por vezes, não 
é fácil envolver a comunidade mas temos que encontrar maneiras de o fazer, 
sob pena de continuarmos uns cá e outros lá.

Em que medida será importante a participação neste encontro de 
profissionais que aplicam esta metodologia em projectos desenvolvi-
dos noutros países?

FM – Trazermos pessoas como o Michael Wright, a Tina Cook ou a Jane 
Springett, que já têm impacto a nível mundial, para falarem sobre o que fa-
zem e mostrarem as coisas pequenas e simples que geram grandes impac-
tos pode ser uma ajuda para nós. Por vezes fazemos coisas boas mas não 
somos levados a sério e pode ser que, com algumas acções como esta, o 
panorama actual mude. A verdade é que temos que mudar. Face à crise 
financeira, a nossa maneira de ver e viver a  saúde vai ter que mudar e as 
abordagens também. Pelo que tenho acompanhado no Canadá, na Alema-
nha e na Suécia, começa a haver dinheiro para este tipo de abordagens. 
Como o modelo médico não está a responder como se previa, há que pensar 
noutras abordagens que permitam que as pessoas obtenham respostas e 
participem no processo.

E como se captam financiamentos para a operacionalização destes 
projectos?

FM – Lá fora, são os ministérios da saúde que estão a patrocinar este tipo 
de soluções, que se afiguram mais baratas, até mesmo em termos de estru-
tura. Creio que os financiamentos deverão passar pelo ministério da saúde 
e por outras parcerias  que possamos vir a celebrar, nomeadamente com as 
companhias de seguros.

Que papel poderá desempenhar, nesta área, o IREFREA em 
Portugal?

FM – É interessante virmos a integrar esta rede e perceber como atuam. 
Já temos esta facilidade de contacto com a comunidade e de estarmos próxi-
mos. De qualquer forma, com esta integração, poderemos ver os resultados 
melhorados, contrabalançando um pouco a envolvência de terceiros. Por 

vezes, também pensamos, definimos e expomos por nós e isto vai obrigar-
-nos a reorganizar nos o que representa um desafio e uma linha de trabalho 
interessante para os próximos anos.

Apesar de se falar muito em oportunidades e desafios, também 
existirão muitas ameaças no presente…

FM – Sim. Prevejo grandes dificuldades,  alias que já se fazem sentir para 
quem trabalha nesta área. E não chega apenas fazer-se um bom trabalho 
ou ser uma referencia.. Infelizmente a falta de financiamento vai fazer de-
saparecer alguns parceiros  Teremos que saber procurar novas parcerias 
e novos financiadores. Uma solução poderia passar por uma “ aliança” de 
estruturas para atuarem em bloco e defenderem as suas atividades de for-
ma concertada, partilhando financiamentos. Penso que aqui o futuro SICAD 
podia desempenhar um papel importante num apoio efetivo às organizações 
da sociedade civil. 

Numa altura em que se vão produzindo alterações, quer a nível po-
lítico, quer orgânico ou de mecanismos de financiamento, que futuro 
prevê para a prevenção em Portugal?

FM – Das duas uma: ou mudamos radicalmente mas para melhor  ou 
continuaremos, infelizmente, como estamos e teremos mais do mesmo… E 
não temos que ter medo das mudanças.

Que tipo de mudanças aconselharia?
FM – Aconselho os nossos colegas, que estão há muitos anos sentados 

nas secretárias, a envolverem-se mais no terreno com  atividades . mais 
praticas Vejo muita gente a trabalhar em secretária que não tem qualquer 
contacto com a realidade, não se envolve em acções de formação, não tem 
programas pelos quais é responsável. Noutros países, as pessoas que vão 
para as coordenações nacionais ou para os institutos europeus   vão porque 
tiveram um papel preponderante numa ONG  na comunidade ou numa ativi-
dade técnica , como são boas nalguma coisa, são convidadas para trabalhar 
nesses cargos. Pelo contrário, nós estamos a produzir burocratas e pessoas 
que perderam contacto com a realidade e falam do que não sabem. Além 
disso estamos  a não reconhecer quem trabalha realmente e muito bem. 
Custa-me ver  colegas que deram  provas, ganharam prémios nacionais  e 
são referencia  nacional e internacional nas suas áreas de trabalho não se-
rem convidadas  a desempenhar funções  de chefia  …sabe-se lá porque ou 
sabe-se …

Quando falamos sobre prevenção, devemos ter presente funda-
mentalmente um triângulo constituído por decisores políticos, técni-
cos e destinatários dos programas. Em que medida será necessária 
essa mudança radical que preconiza em cada um destes vértices?

FM – Eu defendo é que as pessoas e as organizações têm que falar e 
tem que ter espaços para tal Temos um exemplo absurdo e pouco adaptado 
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mal gasto em projetos de prevenção se as vezes podemos chamar àquelas 
intervenções  prevenção…

É dispendioso fazer prevenção?
FM – É caro sim! Não estou a falar de corridas de bicicletas nem de   ati-

vidades preventivas pontuais mas  sim da aplicação de verdadeiros progra-
mas preventivos quer em meio escolar quer em meio familiar ou comunitário. 
Tudo isto envolve pessoal treinado, e a formação tem preço ,implica ainda 
custos com  materiais e logística durante largos períodos de tempo

E os resultados?
FM –É ver como são avaliados  que instrumentos se usam e logo se vê 

como se apresentam os resultados. Além disso avaliar programas ou proje-
tos requer competências especificas que não sei se todos os técnicos têm. 
Se alguém o fizer poderá verificar a eficácia dos resultados obtidos. E se os 
resultados são bons tem que ser divulgados e tornarem-se boas praticas 
para poderem ser implementados nos grupos que deles mais necessitem.

Talvez sejam os promotores das iniciativas e dos projectos a 
fazê-lo…

FM –  A maioria já o faz  mas a minha questão é se de facto o  que se está 
a avaliar está a ser feito como deve ser.. Não temos apenas que mostrar que 
fazemos , mas temos que demonstrar que o fazemos bem e os ganhos que 
conseguimos com eles. Além disso uma boa avaliação pode implicar renovar 
o trabalho e continuar com financiamentos. Embora no nosso país isto nem 
sempre seja assim , veja-se o que aconteceu com os PIF.

Num contexto como o actual, marcado por uma crise económica e 
financeira, há quem advogue que fará ainda mais sentido investir na 
prevenção. Partilha essa ideia?

FM – Creio que faz todo o sentido. Com os custos que toda a área da 
saúde representa, ou se aposta na prevenção ou não teremos depois di-
nheiro real para pagar o resto. Face ao provável aumento do numero de  
suicídios, dos problemas psicológicos, das depressões, do aumento da vio-
lência, ou prevenimos ou não teremos capacidade para pagarmos os custos 
associados.

Neste encontro, fala-se particularmente sobre uma metodologia 
de investigação adaptada a muitas áreas da saúde e não será por 
acaso que raramente se particularizou a sua aplicação na área das 
dependências…

FM – Esta gente vem da área da saúde em termos gerais e, no que respei-
ta  a preocupações, estavam orientados para grandes respostas e não para 
coisas muito específicas. E agora começam a virar se , para as realidades: 
na área das dependências, dos diabetes, vertentes muito concretas em que 
esta metodologia pode ser aplicada. E é esse caminho que está a ser per-
corrido neste momento.

De acordo com dados divulgados recentemente pelo OEDT, surge 
a cada semana uma nova droga. Que respostas temos para fazer face 
a este fenómeno?

FM – Infelizmente, não temos nenhuma. E é preocupante… Vemos cada 
vez  temos mais miúdos nas lojas, e a comprar on-line. Andamos a tentar en-
contrar um esquema jurídico para as fechar mas não vemos nenhuma ação 
particular feita junto dos jovens que aborde a questão da saúde em relação a 
estas substâncias. Embora também acredite que esta transição do IDT para 
o SICAD esteja a bloquear as coisas, está toda a gente muito preocupada 
mas pouco está a ser feito.

à realidade  o do Fórum  do  álcool: Por que  razão  se faz uma reunião em 
que apenas estão presentes alguns responsáveis , alguns técnicos e alguns 
convidados que representam a indústria, não estando presentes represen-
tantes das ONG, ou se estão não reconheço o trabalho desenvolvido– ape-
nas estão as grandes companhias? E por que é uma coisa fechada? Não 
entendo esta linha elitista em relação a um problema que é tão complexo e 
tem consequências tão grandes na nossa sociedade. Por que não abriram 
esse fórum quando há tanta coisa a ser dita e sugerida? Digam-me o que 
já alcançaram com este tipo de abordagem e os resultados que tiveram? 
Mostrem resultados  práticos obtidos.

Face à reestruturação do serviço público na área das dependên-
cias, prevê-se que a prevenção se mantenha, pelo menos em termos 
normativos, no SICAD, e o tratamento passe para as ARS. Parece-lhe 
lógica esta separação?

FM – Parece-me que as pessoas ainda não entenderam bem… Tudo vai 
estar em tudo, ou seja, o SICAD vai ter prevenção, tratamento e redução de 
riscos e vai afirmar-se, a meu ver, como uma estrutura que definirá as linhas 
de funcionamento em termos nacionais; depois, vamos ter as estruturas lo-
cais/ regionais, que também terão a prevenção mas em termos operacionais. 
E isso parece-me realista porque, seja no centro, no norte ou no sul, quem 
lá está é que conhece as realidades. Havendo uma estrutura que depois 
operacionalize isso e também implemente as suas opções estratégicas, a 
coisa torna-se mais fácil .Penso e espero que as ARS não vão abdicar  do 
seu papel como entidades prestadoras de serviços de prevenção., usando 
os seus recursos regionais.

Parecia-lhe bem voltarmos aos planos municipais de prevenção?
FM – Claro que sim! Foi um modelo bem conseguido que infelizmente 

não deixaram ir até ao fim. …Sendo que a avaliação que se fez  na altura, 
mostrou resultados positivos. Por mim, voltávamos ao modelo original os 
Planos Municipais de Prevenção Mesmo em termos políticos e comunitários, 
as câmaras voltam a assumir-se como o pólo principal da comunidade. E a 
câmara é um território, a partir do qual o trabalho tem que ser coordenado, 
pensado e executado em parcerias  e envolvendo as comunidades  locais. 
Não acredito no resultado dos  PORIS. Creio que foram um ensaio interes-
sante, mas  enviesados no seu diagnostico e por isso comprometidos na 
intervenção .e da avaliação teríamos que ver os resultados …mas os reais..

Uma vez mais, levanta-se o problema do financiamento: as câmaras 
estão endividadas e não parece muito provável que o ministério da 
saúde ou o SICAD transfiram verbas para as autarquias…

FM –Existem outras soluções que ainda não foram exploradas.. Há muitas 
câmaras que mantêm projetos na área da prevenção das dependências  E o 
SICAD podia apostar nos projetos municipais. E já que se fala em financia-
mentos, confesso que fico surpreso e  preocupado face a tanto dinheiro, tão 
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Respostas  
Integradoras  
para a sociedade

tos, correspondendo 1.333 a indivíduos do sexo masculino e 1.153 a 
indivíduos do sexo feminino.

 Do total de pessoas contactadas 77 apresentavam idade igual ou 
inferior a 16 anos, 904 entre 17 e 21 anos, 1.038 entre 22 e 26 anos, 340 
entre 27 e 31 anos, 82 entre 32 e 35 anos e 65 mais 35 anos. 

No que se refere ao consumo de SPA, tal foi observado em 1.811 situ-
ações, sendo que nas restantes 695 não foram observados consumos. 

Quanto às SPA consumidas observou-se em 921 situações o consu-
mo de tabaco e em 1.555, de álcool.

 Relativamente ao consumo de outras SPA foi apenas observado o 
consumo de cannabis, não obstante alguns dos sujeitos terem referido 
o uso de outras substâncias. No decorrer do ano de 2011 foram ainda 
disponibilizados cerca de 4.000 preservativos e 3.000 folhetos informati-
vos. Foi também realizado o esclarecimento de questões colocadas por 
alguns dos indivíduos contactados, que se relacionaram nomeadamen-
te com os efeitos das SPA e legalidade dos consumos. As questões co-
locadas no contexto das equipas de intervenção relacionaram-se ainda 
com dúvidas relativas ao funcionamento do Projeto e consumo de novas 
substâncias, formas de redução de riscos associados ao consumo e 
instituições de apoio/ tratamento. O Projeto mantém um blogue onde 
publica informação relativa à problemática do consumo de SPA. Durante 
o ano de 2011 este foi visitado por 6.777 Indivíduos, tendo sido vistas 
9.123 publicações.  

Muitos outros projetos e atividades são desenvolvidos na região por 
esta instituição, articuladas com as forças vivas da sociedade numa 
lógica de aproximação e intervenção e numa estratégia de promoção 
de estilos de vida saudáveis de prevenção na área das dependências, 
tratamento e redução de riscos e numa abordagem integradora e educa-
ção pelos pares. A colaboração com o Projeto “Antes que te Queimes”, 
na Queima das Fitas e na Festa das Latas, é um projeto em contexto 
recreativo, que visa reduzir o consumo abusivo de bebidas alcoólicas e 
de danos associados ao abuso de álcool nos contextos das festas aca-
démicas, aplicando a metodologia de Educação pelos Pares. 

Criar soluções para responder aos problemas da sociedade, apoiar fa-
mílias, crianças e jovens desenvolver um trabalho de apoio à integração 
social e comunitária, intervir na educação e formação dos cidadãos e 
técnicos, apoiar a integração socioprofissional da população desfavore-
cida, intervir junto da população do meio prisional, proteger os cidadãos 
na velhice e invalidez, e em todas as situações de falta ou diminuição 
de meios de subsistência ou capacidade de trabalho, apoiar os cidadãos 
com deficiência e intervir na pobreza e exclusão social, é a missão da 
Associação Existências, uma IPSS de Coimbra, para quem os valores 
da ética e da cidadania estão patentes em toda a sua intervenção.

Com diversos projetos de intervenção o Nov’Ellos destaca-se por ser 
um programa de prevenção do consumo de substâncias psicoactivas 
(SPA) em ambientes recreativos, que teve início em Julho de 2007, 
tendo sido aprovado e financiado pelo Instituto da Droga e Toxicode-
pendência, ao abrigo do Programa de Intervenção Focalizada para o 
período de 2 anos. Desde de Julho de 2009 tem-se mantido em funcio-
namento de forma voluntária, assegurado apenas com os parcos recur-
sos da Associação Existências. 

Tem como objetivo principal a redução dos riscos associados ao con-
sumo de SPA (lícitas e ilícitas), pelo aumento de conhecimentos dos 
frequentadores de ambientes recreativos, desmistificação de conceitos 
errados por parte dos consumidores, pela inclusão de comportamentos 
que reduzam os danos associados ao seu consumo e pela criação con-
dições para a alteração da perceção da necessidade do recurso a estas 
substâncias em contextos recreativos, considerando que estes espaços 
se constituem como locais privilegiados para o seu consumo. 

Com vista à prossecução destes objetivos desenvolvem um conjunto 
de ações que incluem a distribuição de folhetos informativos e preser-
vativos em espaços recreativos; prestação de informações e esclareci-
mento de questões sobre SPA e efeitos associados ao consumo, e en-
caminhamento para a Existências ou outras instituições. A intervenção é 
realizada não apenas nos espaços recreativos mas também nas festas 
académicas. O Projeto preconiza ainda o desenvolvimento de ações 
de formação e educação, destinadas a adolescentes e jovens adultos, 
ações dirigidas a pais e encarregados de educação e outros agentes 
educativos, assim como proprietários e funcionários de estabelecimen-
tos recreativos e dirigentes associativos com vista ao desenvolvimento 
de uma ação concertada. 

Num breve balanço da intervenção durante o ano de 2011 foram 
realizadas:

28 Equipas de intervenção em contextos recreativos, nos quais se 
incluem as festas académicas (Latada e Queima das Fitas)

Uma intervenção direta durante os 7 dias (3 na “Festa das Latas” e 4 
na “Queima das Fitas”). A intervenção nestes eventos foi desenvolvida 
em colaboração com o Projeto “Antes Que Te Queimes”, dinamizado 
pelo Atelier de Expressividade da Escola Superior de Enfermagem de 
Coimbra. Através desta intervenção foram desenvolvidos 2.506 contac-
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Norte de Portugal 
e Galiza discutem 
futuro da educação e 
formação profissional

Todo o Grupo pauta por conseguir transmitir que trabalho, dinheiro e ética 
não são, de todo, conceitos incompatíveis.

Ainda faz sentido existir esta descriminação entre o ensino pro-
fissional e o não profissional?

FM – Sentido não faz. Mas ainda existe. Lutamos para que o ensino 
profissional seja valorizado e considerado de primeira linha como qual-
quer outro ensino. E temos consciência que temos cada vez mais jovens 
a procurar esta via em idades mais precoces, o que significa que esta, 
que foi outrora uma segunda ou terceira escolha, é hoje, para muitos, a 
primeira opção.

Educar e formar são conceitos que, apesar de familiares, repre-
sentam acções distintas… Em que medida a ausência de diferen-
ciação entre os mesmos poderá também contribuir para o incre-
mento dessa descriminação?

FM – Muitos dos que estão no ensino profissional pretendem seguir a 
via do ensino superior, portanto, estarão simultaneamente a formar-se e 
a educar-se. Outros optam por uma componente mais formativa de índole 
técnica, orientada para o mercado de trabalho. No global, essa distinção 
não será assim tão enfatizada à partida mas, face ao enquadramento ma-
croeconómico poderá ser muito mais equacionada nos tempos actuais, 
uma vez que os pais poderão sentir-se tentados a investir na formação 
dos filhos para o emprego em detrimento da opção pela conquista do “ca-
nudo”. E o ensino profissional sempre teve essa vocação, muito embora 
possam coexistir interpretações diferentes entre quem desenha, quem 
legisla e quem usa o ensino.

Quem legisla e desenha o futuro poderá estar já arrependido de 
ter menosprezado o ensino profissional…

FM – Tenho pena que tenham existido políticos que assumiram 
opções mais a pensar na sua carreira do que exactamente no futuro 
dos jovens. Acredito que hoje já não se verifique tanto essa situa-

A educação e formação profissional na Galiza e 
Norte de Portugal estiveram em debate num encon-
tro organizado pelo Grupo Rumos, e no qual se deba-
teram os velhos e novos desafios do ensino profissio-
nal, os valores da ética e da cidadania e a estratégia 
de desenvolvimento. Foi um encontro marcado pela 
diferença de quem sabe construir o futuro envolven-
do as pessoas e as tecnologias. que marcou a diferen-
ça e contribuiu para a sustentabilidade entre as pes-
soas e as tecnologias indispensáveis para o sucesso 
de quem sabe construir o futuro. Dependências es-
teve presente e no final falou com Francisco Miguel 
Administrador do Grupo 

O que espera deste seminário?

Francisco Miguel (FM) – Este seminário é uma reflexão. Estamos a 
debater temas como a escola pública versus a escola privada e o posi-
cionamento do ensino profissional nestas vertentes. Iremos com certeza 
tirar proveito dos conteúdos teóricos e práticos aqui apresentados pelos 
oradores. Esta reflexão participativa é importante para o Grupo Rumos.

Neste encontro subordinado ao ensino profissional, discute-se 
em torno de valores como a ética e a cidadania. No grupo Rumos 
ensina-se com valores ou para os valores?

FM – Ensina-se claramente com valores de fundo. Prezamos muito que 
os nossos professores os transmitam aos alunos. Sabemos que também 
devem ser formados para os valores e não apenas em componentes téc-
nicas ou científicas, uma vez que no mercado de trabalho também serão 
avaliados por isso. Ligado a isto, a ética profissional aplicada no dia-a-dia. 
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Especialização e orientação para o mercado
“Nós temos claramente em atenção as necessidades evidenciadas 

pelo mercado. A génese da nossa entrada no ensino profissional foi 
através da Escola Profissional Digital, que construímos de raiz. E vo-
cacionámo-nos para o ensino em tecnologias da informação. E ainda 
hoje, numa altura em que o Ministério da Educação emana algumas 
directivas que traduzem um desinteresse pela informática face à mas-
sificação da procura e da oferta, nós insistimos em centrarmo-nos nes-
ta nossa especialização e neste nosso nicho. Sabemos que é aí que 
podemos fazer a diferenciação relativamente aos demais. Nas outras 
escolas que temos, para além da Digital, procuramos que cada uma 
tenha a sua especialidade. Olhamos, obviamente, para o mercado e 
fazemos, nesse sentido da oferta de emprego, uma gestão muito cri-
teriosa”.

Grupo Rumos

Lutamos para que o ensino profissional seja valorizado e 
considerado de primeira linha como qualquer outro ensino. E 
temos consciência que temos cada vez mais jovens a procurar 

esta via em idades mais precoces, o que significa que esta, 
que foi outrora uma segunda ou terceira escolha, é hoje, para 

muitos, a primeira opção.

ção. Perante a actual conjuntura, acredito que a classe política va-
lorize este tipo de questões e venha a reformular os currículos para 
termos no futuro jovens empreendedores e à procura não apenas 
de um emprego mas, mais do que isso, de um “trabalho”.

Em que medida terá resultado numa aposta correcta a intro-
dução na escola pública do ensino profissional?

FM – Entendo que o desígnio subjacente à política que, na altura 
foi seguida, que visou a introdução da escola pública no ensino 
profissional, orientada para a massificação do mesmo, em analogia 
ao que se passava no resto da Europa, foi correcto. A forma é que 
não terá sido, possivelmente, a melhor, sobretudo no que concerne 
à introdução do ensino profissional no mesmo ambiente do ensino 
formal, o que gerou dois níveis e se traduziu numa certa margina-
lização do ensino profissional. Mesmo à luz dos jovens que estão 
no ensino público, o ensino profissional começou a ser visto como 
menos prestigiado. Nesse aspecto, talvez a forma não tenha sido a 
mais correcta. Já a massificação do ensino profissional, entendo-a 
e considero-a correcta, quer por via das escolas privadas, quer pe-
las públicas. Talvez não fosse má ideia voltar ao que existia há uns 
anos atrás, as escolas tecnológicas públicas, que não acumulavam 
a tal mistura entre uma vocação e outra e se podiam especializar 
como qualquer outra escola profissional actual.

Que importância atribui o grupo Rumos à formação dos 
seus quadros?

FM – O melhor exemplo é o incentivo à formação contínua da 
nossa equipa docente… No seio do grupo, fomentamos que os do-
centes se actualizem e inovem. Para além da formação dos do-
centes, também fomentamos a sua avaliação enquanto processos 
contínuos.
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Utentes do  
Joaquim Urbano 
mostram  
veia artística

A apresentação pública de alguns trabalhos reali-
zados pelos utentes do CTC do Hospital de Joaquim 
Urbano, nas áreas das artes plásticas, artesanato, 
pintura, desenho, escrita, fotografia, restauração, 
dança e culinária, teve como objectivo divulgar e va-
lorizar o trabalho lúdico-educativo realizado pelos 
utentes, dando visibilidade às suas competências e 
talentos, num espaço de partilha e de interacção.

A Junta de Freguesia de Campanhã, não só cedeu 
o auditório como patrocinou e apoiou esta Mostra de 
Saberes” porque a Arte é também um espaço de con-
vívio e de encontro daqueles que pelas vicissitudes 
da vida andam desencontrados…E foi o que a nossa 
equipa de reportagem encontrou naquele espaço. 
Uma expressão de felicidade e de alegria em cada 
um dos “artistas” que aprenderam que a arte é o ca-
minho da vitória para tantas derrotas que tiveram na 
vida.

Eram muitas e diferentes as obras expostas, e em 
cada uma delas percebia-se o sentido, as emoções, 
e os sentimentos, que cada artista criou. Em alguns 
dos trabalhos expostos, via-se muito talento, muita 
força, e em todos eles uma alma de quem pensa, de 
quem sente e sobretudo um forte sentimento de li-
berdade que serve como bálsamo para viver hoje um 
sofrimento diferente, um combate permanente de 
quem sabe o que as drogas lhes causou…

A escola destes artífices é o Centro de Dia do Cen-
tro de Terapia Combinada, uma estrutura de apoio e 
tratamento de pacientes com patologia aditiva e co 
morbilidades várias que desenvolve competências 
sociais, com vista à reinserção social das pessoas. 
É aqui que os utentes aprendem um modo de vida 
diferente. Para além de disporem de um balneário 
para a sua higiene e conforto pessoal a de um reforço 
alimentar diário, os utentes dispõem de um conjunto 
de actividades de educação e inserção pela arte que 
visam otimizar as competências e o reforço das emo-
ções, da expressão, do conhecimento, do trabalho e 
da socialização, através de uma formação pessoal 
estimulada pelos valores e pelo sentido da criativi-
dade e responsabilidade.

Dânia Patrício e Lisete Feijó res-
ponsáveis pela iniciativa falaram 
do projecto que vai já na segunda 
edição e esperam poder continuar 
a mostrar as obras e o talento des-
tes artistas.

“Esta é a segunda mostra de arte 
organizada pelos serviços do IDT, 
a primeira foi há dois anos pela ET 
Oriental e agora noutro contexto 
organizada pela consulta descen-
tralizada do centro de terapêutica 
combinada do hospital Joaquim Ur-

bano no âmbito do Centro de Respostas Integradas do Porto Oriental. O 
que pretendemos é mostrar as competências e capacidades dos utentes 
muitas vezes desvalorizadas por eles, não temos dúvidas de que podem 
ir muito longe se souberem tratar os seus conhecimentos e a criatividade 
que aplicam nas suas obras. No fundo o que pretendemos é dar a conhe-
cer o outro lado destas pessoas, e tentar a sua reinserção na vida activa.

Na verdade estamos muito contentes porque tem aparecido muitas 
pessoas de faixas etárias diferentes a comprarem alguns dos trabalhos 
expostos…Estamos todo o dia com eles no desenvolvimento das activi-
dades, para além do apoio clinico permanente. Aqui eles valorizam o seu 
trabalho, aumentam a autoestima, partilham ideias e convicções, sentem 
o centro de dia como a sua casa.”Aqui desenvolvemos um trabalho inte-
grado, desde a área lúdica até à área clinica, que disponibiliza um balne-
ário, alimentação e o passe social de transporte para que os utentes se 
possam deslocar ao hospital.
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José (nome fictício)

“Eu sei que nos chamam artistas, mas devemos tudo à Dra. Dânia, 
porque é ela que nos ensina e incentiva, e leva connosco”

“Eu estava a desenhar uma vaca e saiu um cão”
“Nós temos que vir todos os dias ao hospital para tomar a medicação e 

temos que ocupar o dia a fazer qualquer coisa… jogar as cartas, damas, 
dominó, torneios, matrecos”

“Temos medo e estamos preocupados que acabem por fechar o centro 
de dia. Nós hoje estamos vivos porque temos alguém que se preocupa 
connosco, vimos aqui tomar a medicação e ainda nos dão pequeno almo-
ço um lanche e um reforço alimentar…Eu nem quero pensar no que seria 
se acabassem com isto”

“O Hospital Joaquim Urbano é a nossa casa, só tenho uma irmã que é 
a minha família”

Antonio (nome fictício)

“Quem é que vai dar emprego  a doentes com a hepatite, o Hiv, tuber-
culose e sei lá que mais?” 

“Jogar as cartas é uma forma de convívio, e de passar o tempo, é bem 
melhor do que voltar a ir para as drogas”

“Acho que o que fazem no Joaquim urbano devia ser espalhado pelo 
país”

Pedro (nome fictício)

“Esta casa surge numa ideia que eu tinha das aldeias de Mondim de 
Bastos, foi construída pela imaginação, como vê tentei fazer uma mais 
pequena e não ficou igual…”

“Trabalhei sempre na construção como estucador e pintor, não sei de 
onde surgiu esta inspiração arquitetónica”

“Se estas respostas acabarem será a morte para muitos utentes deste 
serviço”

“Já estive a fazer este tratamento em casa, depois parei, voltei a reini-
ciar, e foi muito complicado, são tratamentos muito difíceis e parar signifi-
ca criar anticorpos, por isso venho todos os dias ao hospital”

“Em casa uma pessoa balda-se. Um gajo esquece-se, de tomar os me-
dicamentos, e depois já se sabe”

Tiago (nome fictício)

“Estes apoios são muito importantes, e uma oportunidade para que a 
gente se possa tratar”

“Eu venho todos os dias tomar os medicamentos e depois volto para 
casa, se isto fechasse, para onde ia esta gente toda?” 
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I Jornadas Sociais  
de Rio Tinto motivam 
a comunidade local

Cláudia Martins, 
Presidente da ARTES

Em que medida correspon-
deu a realização destas pri-
meiras Jornadas Sociais de 
Rio Tinto às expectativas que 
a organização tinha definido?

Cláudia Martins (CM) - Estas 
jornadas corresponderam plena-
mente às expectativas que tínha-
mos e aos objectivos que, previa-
mente, definimos. 

Esta articulação com a escola era muito importante para nós, uma vez 
que demonstra efectivamente a relação de respostas integradas existen-
te. Aqui, em Rio Tinto, usufruímos de uma grande vantagem, uma vez 
que é comum a todo o concelho de Gondomar a existência de uma rede 
social que trabalha para dar respostas efectivas e, nesse sentido, era 
nossa intenção mostrar esta inter-relação que mantemos com os nossos 
parceiros. Por outro lado, congratulamo-nos pelo facto de a acção ter sido 
bastante participada e por as intervenções terem ido muito além do que 
seria expectável, o que nem é de estranhar face à qualidade dos oradores 
presentes.

Foi insistentemente referenciada a emergência de uma nova re-
alidade, assente numa base virtual, e a geração de novos canais 
de comunicação, muito partilhados entre os jovens em contexto 
e idade escolar… Em que medida poderão estas novas realidades 
desfavorecer uma intervenção articulada entre a sociedade civil e 
as entidades do poder autárquico?

CM – A verdade é que temos que deixar de nos situar apenas em inter-
venções fechadas. Quanto mais abertas forem, mais próximas serão das 
pessoas. Nós fazemos uma intervenção de proximidade aos territórios, 
ou seja, para além de intervirmos através dos mais recentes canais de 
comunicação, vamos onde as pessoas estão: à escola, ao bar que cos-
tumam frequentar, andamos pela rua, em espaços abertos que os jovens 
elegem, seja para terem consumos, seja para discutirem em conjunto de-
terminadas questões relacionais… E nós aproveitamos esses contextos 
para podermos esclarecer dúvidas ou dar outro tipo de apoio psicosso-
cial, de uma forma totalmente informal. São ferramentas que elegemos 
para conseguirmos chegar a determinados públicos e para abrangermos 
tanta gente.

Ao nível das dependências, que principais problemáticas tem a 
ARTES diagnosticado nos territórios em que intervém?

CM – O nosso maior problema prende-se com os jovens consumidores 

No passado dia 4 de Maio, a Escola Secundária de 

Rio Tinto acolheu a realização das I Jornadas Sociais 

de Rio Tinto. O evento, organizado pela ARTES - As-

sociação Rio Tinto para a Evolução Social e pelo Pro-

grama de Respostas Integradas de Rio Tinto, elegeu 

como tema central a emergência de uma nova reali-

dade, focalizada em dois parâmetros fundamentais: 

uma nova geração, que assume e representa novos 

comportamentos.

Apesar das contingências económico-financeiras, 

que levam a que a instituição não receba há seis 

meses as tranches de financiamento devidas pelo 

Estado português, e que resultam numa deplorável 

situação de incumprimentos salariais - hoje comum 

a muitos técnicos que intervêm ao serviço de IPSS es-

palhadas pelo país - a equipa da ARTES dinamizou 

perto de uma centena de interessados. Alunos, agen-

tes educativos, docentes e outros profissionais liga-

dos ao ensino, à saúde e à acção social abordaram, 

ao longo do dia, diversos temas, tendo o contexto es-

colar, a prevenção e a promoção de estilos de vida 

saudáveis e a inclusão como pano de fundo. Entre 

os temas debatidos, destacaram-se: Nova geração 

e novos comportamentos; A prevenção em contexto 

escolar e a nova realidade; A Adesão e a não adesão 

ao tratamento de doenças infecciosas; A não descri-

minação dos consumidores de substâncias no aces-

so aos serviços de saúde; A dignidade no cuidar; O 

tratamento e a redução da criminalidade; A inclusão 

social através do desporto; e O papel da música na 

reinserção.

Dependências marcou presença no evento e entre-

vistou Cláudia Martins, presidente da ARTES, a IPSS 

local promotora do encontro e Jorge Barbosa, direc-

tor do CRI Porto Oriental, entidade coordenadora do 

PRI de Rio Tinto.
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de haxixe. Muito frequentemente, existe a associação com álcool. Fora do 
que seria até expectável, verificámos que esses consumos são feitos na 
rua e não em estabelecimentos de diversão.

Eles são receptivos e cooperam quando são abordados pelos 
vossos técnicos?

CM – Fruto de três anos de trabalho, existem naturalmente alguns que 
nos conhecem e que acabam por constituir um elo de ligação, promoven-
do a aproximação do grupo à nossa equipa. De qualquer forma, quando 
não estamos muito por dentro do grupo, adoptamos uma atitude menos 
“agressiva”… Vamos parando pelo local, ficamos mais aparte, disponibi-
lizando materiais como mortalhas, filtros e informação; as pessoas vão 
tendo curiosidade, aproximam-se e acabam por aderir. No âmbito de um 
protocolo que temos com o Instituto VIH/Sida, distribuímos preservati-
vos, prestamos informação sobre cuidados a ter, realizamos campanhas 
e diagnósticos precoces de VIH/Sida… Sendo óbvio que temos muitas 
vezes que ser atractivos, ajustando o que oferecemos às expectativas 
e gostos destes grupos, posso afirmar que são receptivos e aderem à 
implementação de estratégias de redução de danos.

Ouviram-se alguns docentes classificarem como ameaça a pro-
liferação da utilização massiva de redes sociais e ferramentas de 
comunicação online entre os jovens… Em que medida poderão as 
instituições da sociedade civil, como a ARTES, transformar essa 
suposta ameaça numa oportunidade para a realização do desejável 
trabalho de proximidade?

CM – Esta manhã, ouvíamos uma técnica da Equipa de Prevenção 

do CRI Porto Oriental considerar aditivo o facto de alguém estar quatro 
horas ou mais no facebook… De facto, nós temos de estar onde as pes-
soas estão. A forma de fazermos chegar informação aos nossos públicos 
alvos passa por estarmos nos canais que eles partilham. Daí que também 
façamos intervenção em contextos recreativos. Temos que estar onde as 
pessoas estão para que consigamos dar respostas e fazer sensibilização 
para determinadas problemáticas, para as quais, muitas vezes, não têm 
sequer consciência.

Como se afigura o trabalho de uma IPSS num contexto marcado 
por uma grave crise económica e financeira?

CM – É muito difícil! Temos obrigações para com o Estado, nomeada-
mente no que respeita a questões laborais, porque oferecemos contratos 
de trabalho às equipas técnicas que vão muito além da mera prestação 
de serviços. E acabamos por incorrer numa situação de risco no que con-
cerne ao incumprimento com entidades públicas, como a Segurança So-
cial, porque o Estado, que nos devia financiar, não cumpre. Por muito que 
adoptemos estratégias de gestão rigorosas, torna-se muito difícil manter 
um projecto, que foi avaliado em Novembro, cujo prazo para a entrega 
da tranche de financiamento seguinte era de três meses e que, passados 
seis meses, ainda continua por receber essas verbas… Temos cumprido 
os objectivos e até superado algumas expectativas mas a verdade é que 
os técnicos estão há três meses sem receber e, mesmo assim, estão aqui 
hoje a dinamizar umas jornadas deste âmbito.

A ARTES na primeira pessoa
“A ARTES é uma IPSS, que se encontra actualmente num estádio 

de evolução, não assumindo ainda, por isso, muitas valências de mo-
mento. Temos, em conjunto com o IDT, um projecto de respostas inte-
gradas, com três eixos de intervenção: prevenção, redução de riscos 
e minimização de danos e reinserção; Temos ainda um gabinete de 
inserção profissional, que trabalhamos articuladamente com o IEFP, 
que versa igualmente estas questões da reinserção e a oferta de ac-
ções de formação para jovens; além disso, em parceria com a Junta de 
Freguesia de Rio Tinto e um centro de convívio local, também temos 
alguma intervenção na área dos idosos… Neste momento, projecta-
mos a criação de projectos e intervenções noutras áreas. Embora o 
nosso território de intervenção seja a freguesia de Rio Tinto, em fun-
ção de necessidades que vão sendo evidenciadas, temos vindo a alar-
gar o território. Temos o PSOBLE alargado à freguesia de São Pedro 
da Cova e estamos a realizar diagnósticos noutras freguesias, com o 
intuito de percebermos se fará sentido alargar intervenções, noutros 
eixos.
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mação sobre os consumos de substâncias psicoativas. É precisamente 
nesta área que necessitamos de um diagnóstico actualizado, sobre os 
padrões de consumo e os perfis de consumidor. Esta é uma tarefa es-
sencial para que possamos adaptar as intervenções às novas necessida-
des identificadas, indo também de encontro às preocupações expressas 
pelos autarcas locais e em conjunto desenvolver um plano municipal de 
prevenção, renovado e que responda aos problemas colocados pelas no-
vas dependências.

Em que medida constitui preocupação deste CRI dar voz às insti-
tuições da sociedade civil?

JB – Temos sempre presente na nossa intervenção a aplicação de 
modelos de respostas integradas e por isso o trabalho nesta área não 
se circunscreve apenas ao partenariado com as autarquias e os ACES. 
Privilegiamos o investimento nas redes sociais, constituídas maioritaria-
mente por entidades da sociedade civil. Para além das parcerias com 
os agrupamentos escolares e CPCJ, também estamos articulados com 
associações recreativas e desportivas. Como exemplo, referimos as par-
cerias dinamizadas no âmbito dos projectos “Liga Para Inclusão” e “Rein-
serir pela Arte”. Se temos conseguido atingir bons resultados nesta área, 
isso deve-se ao envolvimento de todos os actores da comunidade. No 
entanto, sabemos que devemos apostar na rapidez e flexibilidade das 
respostas, porque as mudanças são constantes e os problemas nesta 
área são alvos em movimento, apelando à participação de todos na ges-
tão colectiva dos riscos sociais e de saúde associados ao fenómeno das 
novas dependências.

Como caracteriza a envolvência da sociedade civil neste PRI de 
Rio Tinto?

JB – A sociedade civil está sensibilizada e tem solicitado frequente-
mente a nossa colaboração. Está consciente do problema e por isso tem 
procurado ajuda no âmbito da nossa participação na Rede Social de Gon-
domar. As associações locais e os agrupamentos escolares solicitam a 
nossa colaboração no desenho de programas de prevenção no âmbito 
dos comportamentos de risco, da educação sexual e de promoção de es-
tilos de vida saudáveis, que são dinamizados em simultâneo com os pla-
nos curriculares. A sociedade civil, através das IPSS´s, nomeadamente a 
ARTES, colabora na dinamização de respostas de proximidade, no âmbi-
to da redução de danos, reinserção social e prevenção. O próprio PRI de 
Rio Tinto é um exemplo de envolvimento da sociedade civil na resolução 
dos problemas relacionados com as dependências, através do Núcleo 
Territorial constituído pelas entidades da Comissão Social de Freguesia, 
destacando-se a participação da Associação Humanitária Bombeiros Vo-
luntários da Areosa – Rio Tinto, Liga Nacional Contra a Fome e o Centro 
Social de Soutelo. Por último, refira-se que estas entidades disponibilizam 
recursos e meios para a dinamização das acções promovidas pelos três 
projectos que constituem o PRI de Rio Tinto.

Jorge Barbosa, Director 
do CRI Porto Oriental

Que objectivos mediaram a 
organização deste encontro, 
em que se versam temas como 
novas gerações e novos desa-
fios em contexto escolar?

Jorge Barbosa (JB) – Foram 
sobretudo dois os objectivos que 
nortearam as I Jornadas Sociais 
de Rio Tinto: o primeiro, está re-
lacionado com a avaliação das 

intervenções que estão a decorrer há mais de três anos na freguesia de 
Rio Tinto; e o segundo, está associado a elaboração de uma proposta 
comunitária para intervir junto dos problemas relacionados com as novas 
dependências. Existe hoje uma preocupação generalizada na comunida-
de, sobretudo em contexto escolar, relacionada com o consumo exces-
sivo de álcool por parte dos jovens em contexto festivo e recreativo, bem 
como com as novas dependências, particularmente a dependência do 
jogo na internet. Hoje, vários professores expuseram algumas das suas 
preocupações, referindo contactos com alunos e famílias que manifestam 
inquietações neste domínio.

Foram manifestadas algumas preocupações por parte de do-
centes… Em que medida potenciará esta realização a organização 
de outras acções, nomeadamente de formação para educadores e 
docentes?

JB – Estamos na fase do desenho e materialização de projectos que 
vão de encontro às necessidades das famílias, das escolas e dos jo-
vens. Promovemos o envolvimento das associações de estudantes nas 
intervenções, dinamizando acções de educação preventiva pelos pares 
e desenvolvendo acções de formação junto dos jovens, capacitando-os 
enquanto agentes de prevenção. Como exemplo, referimos a interven-
ção em contexto académico que estamos a desenvolver com os jovens 
universitários em colaboração com a Federação Académica do Porto, 
através da formação de mediadores de pares para intervirem nas festas 
académicas, particularmente durante a Queima das Fitas do Porto.

Também é nosso objectivo capacitar as famílias para lidarem com este 
novo problema, estando atentas ao uso das novas tecnologias da infor-
mação, em particular o uso da internet. Procuramos trabalhar dimensões 
como a relação e a comunicação, valorizando o campo das relações 
humanas. Também temos que estar atentos à evolução no campo das 
novas tecnologias, o que nos obriga constantemente a uma adaptação e 
desenho de novas estratégias e respostas a este problema. Vários pro-
fessores referiram a partilha, através das redes sociais, de troca de infor-
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Uma droga nova por 
semana na UE

sobre a composição dessas substâncias e sobre o potencial risco que 
estas podem causar à saúde, estão a jogar um perigoso jogo de roleta».

Comentando sobre o sistema de alerta rápido, Wolfgang Götz salienta 
que “temos de continuar a aumentar a capacidade da Europa para dete‑
tar e responder rápida e adequadamente a estas evoluções, o que exige 
trabalho em rede e partilha de informação, e um grande investimento na 
investigação e análises forenses”.

No capítulo que acompanha a evolução relativa à catinona sintética, 
mefedrona, o relatório revela que 26 Estados‑Membros da UE, a Norue‑
ga e a Croácia já controlam essa substância ao abrigo da sua legisla‑
ção sobre drogas (prevendo‑se que os Países Baixos o façam muito em 
breve). No relatório também se descreve a forma como o mercado de 
«euforizantes legais» (legal highs) é monitorizado pelo OEDT. O número 
de lojas na Internet que vendem, pelo menos, uma substância ou um 
produto psicoativo aumentou de 314, em Janeiro de 2011, para 690, em 
Janeiro de 2012. 

Rob Wainwright, Director da Europol, refere que “a venda de drogas 
ilícitas e de novas substâncias psicoativas é mais uma área em que a 
Internet está a ser abusivamente utilizada pelas organizações crimino‑
sas. Temos de assegurar que as agências policiais dispõem de modernos 
meios operacionais e legislativos adequados para combater esses casos 
de forma eficaz”, defende.

Tal como anunciado na sua Comunicação intitulada «Para uma res‑
posta europeia mais eficaz na luta contra a droga», a Comissão Europeia 
irá propor uma legislação mais eficaz da UE sobre as novas substâncias 
psicoativas, tendo em conta a rápida evolução da situação neste domínio 
e os dados científicos disponíveis sobre os riscos que estas substâncias 
apresentam. 

Um inquérito Eurobarómetro realizado em 2011 junto da população jo‑
vem mostrou que, em média, cerca de 5 % dos jovens inquiridos (15–24 
anos) afirmam já ter consumido «legal highs», tendo obtido tais substân‑
cias sobretudo através de amigos (54 %), em festas ou clubes (37 %), em 
lojas especializadas (33 %) ou na Internet (7 %). 

Os Estados‑Membros notificaram mais de 200 substâncias (incluindo 
algumas vendidas como “euforizantes legais”) através do sistema de aler‑
ta rápido, desde que este foi criado em 1997.

No ano passado, surgiram novas drogas na União 
Europeia ao ritmo de cerca de uma por semana, in-
forma o relatório anual do OEDT–Europol 2011 sobre 
novas substâncias psicoativas publicado no passado 
dia 26 de Abril. Em 2011, foram oficialmente notifica-
das, pela primeira vez, um total de 49 novas substân-
cias psicoativas, através do sistema de alerta rápido 
da UE, o que representa o maior número de substân-
cias alguma vez notificado num só ano, e constitui 
um aumento em relação às 41 substâncias assinala-
das em 2010 e às 24 assinaladas em 2009.

Na lista de substâncias notificadas em 2011, há dois grupos predo‑
minantes: os canabinóides sintéticos (23 substâncias) e as catinonas 
sintéticas (8 substâncias). Estes são atualmente os dois maiores grupos 
de drogas monitorizados pelo sistema de alerta rápido e que, em conjun‑
to, representam cerca de dois terços das novas substâncias notificadas 
no ano passado. Todos os novos compostos notificados em 2011 eram 
sintéticos.

«O aparecimento de novas drogas tornou‑se um fenómeno à escala 
mundial, que está a evoluir a um ritmo sem precedentes», afirmam as 
agências. O aumento das capacidades dos sistemas nacionais de alerta 
rápido poderá também ter contribuído para o número crescente de no‑
tificações dessas drogas. Algumas das novas substâncias identificadas 
foram ativamente procuradas através de compras de amostras de produ‑
tos vendidos como «euforizantes legais» (legal highs) na Internet ou em 
lojas especializadas.

«O ritmo a que as novas drogas têm surgido no mercado suscita novos 
desafios para os procedimentos de monitorização, combate e controlo 
do consumo de novas substâncias psicoativas», refere o relatório. Esta 
situação tem gerado, por sua vez, um interesse acrescido pelo fenómeno, 
que se tem verificado através do aumento das iniciativas nacionais de 
sensibilização, das novas formulações legislativas e dos estudos e inqué‑
ritos sobre a prevalência do consumo. 

Em 2011, mereceu destaque o significativo aumento do número e di‑
versidade de canabinóides sintéticos (presentes, por ex.: nos produtos 
tipo «Spice»), tendo sido detetadas cinco novas famílias destas substân‑
cias químicas (o que fez com que o número de canabinóides sintéticos 
notificados desde 2008 atingisse os 45, e fosse o maior grupo de drogas 
monitorizado através do sistema de alerta rápido). Em resposta às preo‑
cupações relacionadas com a saúde, alguns países adotaram “controlos 
genéricos” para famílias de substâncias químicas, bem como controlos 
para substâncias individuais. 

Wolfgang Götz, Diretor do OEDT, afirma que “hoje, vemos novas dro‑
gas a serem comercializadas na Internet em embalagens atrativas, a se‑
rem vendidas em clubes noturnos, ou nas ruas. Seja qual for a sua ori‑
gem, a realidade é que, aqueles que consomem uma crescente variedade 
de pós, comprimidos e misturas, sem terem um conhecimento preciso 
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Novo tratamento 
assistido com heroína 
considerado importante 
avanço clínico

crição não supervisionada de heroína a toxicodependentes, pratica‑
da nos Estados Unidos da América no início do século XX e no Reino 
Unido, ao longo do século. 

Nos últimos 15 anos, seis países, dentro e fora da Europa, deci‑
diram testar esta nova abordagem clínica. Hoje em dia o tratamento 
com heroína injetável sob vigilância já está legalmente disponível, 
para pessoas que consomem opiáceos há muito tempo e que não 
reagem a outras abordagens terapêuticas, na Dinamarca, Alemanha, 
Países Baixos e Reino Unido e na Suíça embora em Espanha e no 
Canadá só seja permitido no âmbito de ensaios de investigação. Em 

Uma pequena população de consumidores crónicos 
de heroína, outrora considerados «impossíveis de 
tratar», beneficia atualmente de um novo tipo de te-
rapia que utiliza a heroína medicinal como droga de 
substituição. Num novo relatório publicado no passa-
do dia 19 de Abril, pela agência da UE de informação 
sobre droga (OEDT), os peritos definem esta possi-
bilidade terapêutica como «um importante avanço 
clínico». 

O relatório, intitulado Novo tratamento assistido com heroína, apre‑
senta a primeira panorâmica da investigação que tem sido realizada 
sobre o tema, examinando os dados mais recentes e a experiência 
clínica já adquirida neste domínio, dentro e fora da Europa.

A prescrição de drogas de substituição, como a metadona e bu‑
prenorfina, tornou‑se o principal tratamento de primeira linha uti‑
lizado para a dependência de opiáceos, abrangendo atualmente 
cerca de 700 000 dos 1,3 milhões de consumidores problemáticos 
de opiáceos existentes na Europa. Contudo, há uma pequena mi‑
noria de consumidores crónicos de opiáceos que não conseguem 
reagir a este tipo de intervenções e já sofreram repetidos insuces‑
sos nas suas tentativas de tratamento. Os resultados de vários 
ensaios internacionais permitem agora concluir que a utilização 
medicinal vigiada de heroína pode ser um tratamento de segunda 
linha eficaz para este pequeno grupo, que antes não reagia a qual‑
quer abordagem terapêutica.

“O novo tratamento assistido com heroína tem suscitado gran‑
de atenção, polémica e, muitas vezes, confusão”, afirma Wolfgang 
Götz, Diretor do OEDT. “Estando a Europa na vanguarda da inves‑
tigação e da aplicação desta nova abordagem, o OEDT orgulha‑se 
em apresentar as conclusões dos principais estudos de investiga‑
ção que têm sido atualmente feitos sobre este tema e as experiên‑
cias clínicas e políticas dos países em que o tratamento se encontra 
disponível. O nosso objectivo não é defender esta abordagem mas 
sim informar. Esperamos que o presente relatório ajude os deciso‑
res políticos e os profissionais de saúde a extraírem as suas pró‑
prias conclusões sobre este tipo de tratamento, no seu contexto 
nacional”. 

O texto inclui os resultados da análise efectuada pelo Grupo de 
Drogas e Álcool da Cochrane sobre o tratamento assistido com he‑
roína, bem como os resultados de uma meta análise dos principais 
estudos realizados até à data. A Cochrane Collaboration é a principal 
instituição mundial na promoção de cuidados de saúde cientificamen‑
te fundamentados por análises sistemáticas dos dados. 

O tratamento com heroína injetável sob vigilância foi inicialmente 
introduzido na Suíça, em meados da década de 1990, quando o país 
enfrentava um problema crescente de consumo de heroína. A nova 
abordagem representava um passo em frente relativamente à pres‑
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2011, cerca de 2 500 utentes iniciaram o novo tratamento na UE e 
na Suíça. 

O tratamento com heroína injetável é administrado sob vigilância 
médica directa, a fim de garantir a segurança e evitar que a diacetil‑
morfina (heroína para fins medicinais) seja desviada para o mercado 
ilícito. Disponível em clínicas especializadas, abertas durante todo 
ano, o objectivo é que os doentes reduzam o consumo de heroína 
vendida na rua e o envolvimento em atividades criminosas, melho‑
rando dessa forma o seu bem‑estar e a sua integração social. 

Segundo o relatório, os ensaios de investigação realizados desde me‑
ados da década de 1990 produziram «provas sólidas» de que, para este 
grupo específico de consumidores crónicos de heroína, o novo tratamento 
pode ser mais eficaz do que o tratamento de manutenção com metadona 
administrado por via oral. Os resultados mostram que o tratamento com 
heroína injetável sob vigilância pode conduzir a: «melhorias substanciais» 
na saúde e no bem‑estar deste grupo; «grandes reduções» no seu con‑
sumo continuado de heroína ilegalmente vendida na rua; um «importante 
abandono das atividades criminosas», como os crimes cometidos com o 
intuito de obter dinheiro para sustentar a toxicodependência, e «nítidas 

melhorias na sua inserção social» (por ex.:, habitação estável e taxa de 
emprego mais elevada).

No que se refere à prática clínica, o relatório aponta para uma «grande 
coerência» entre países (por ex.: a existência de linhas de orientação), 
mas salienta que «as precauções clínicas continuam a ser indispensá‑
veis». Embora os doentes tratados com heroína injetável apresentassem 
uma taxa de mortalidade semelhante à dos doentes tratados com me‑
tadona por via oral, o risco de incidentes adversos, como as overdoses 
fatais, era superior, realçando a necessidade de formação específica em 
urgências às equipas clínicas.

“Este tipo de tratamento não consiste simplesmente em oferecer he‑
roína aos toxicodependentes que a consomem”, alerta Wolfgang Götz. 
“Trata‑se sim de um regime de tratamento fortemente regulamentado e 
dirigido a um grupo de doentes particularmente difíceis de tratar. Embora 
o grupo tratado por este método seja diminuto, as consequências nega‑
tivas do consumo prolongado de droga são nele muito acentuadas. O 
tratamento destas pessoas poderá, de facto, ter um impacto positivo nos 
custos associados à toxicodependência”, acrescenta.

As avaliações económicas realizadas em três países (Suíça, Alema‑
nha e Países Baixos) indicam que os custos de um programa de manu‑
tenção com heroína injetável sob vigilância variam entre 12 700 euros e 
20 400 euros por doente e por ano, um valor consideravelmente superior 
ao custo do tratamento de manutenção com metadona (estimados entre 
cerca de 1 600 euros e 3 500 euros por doente e por ano). Contudo, os 
ensaios mostram que os custos mais elevados do tratamento com hero‑
ína injetável, neste grupo‑alvo tão problemático, são compensados por 
«significativas economias para a sociedade», nomeadamente em custos 
judiciais e prisionais. As economias societais por pessoa e por ano com 
este tratamento foram estimadas em 15 000 euros nos Países Baixos, 
13 000 euros na Suíça e 6 000 na Alemanha. De acordo com o relatório, 
«se a análise de custo‑utilidade tiver em conta todos os parâmetros re‑
levantes, designadamente os relacionados com os comportamentos cri‑
minosos, o novo tratamento com heroína injetável sob vigilância médica 
permite poupar dinheiro». Relativamente ao futuro, o relatório afirma que 
o desafio consistirá em criar um «sistema operacional viável» que permita 
administrar este novo tratamento a consumidores de heroína gravemente 
afetados, sem pôr em risco a adesão dos outros doentes às formas mais 
ortodoxas de tratamento de substituição. Os futuros estudos poderão 
examinar igualmente os resultados a longo prazo dos doentes sujeitos ao 
tratamento com heroína injetável, as diversas formas de administração 
da diacetilmorfina (inalada ou por via oral) ou o uso de medicamentos 
opiáceos injetáveis alternativos.

«Embora o tratamento com heroína injetável sob vigilância médica pos‑
sa ser um instrumento útil a adicionar aos outros de que já dispomos para 
os consumidores de opiáceos, não é uma solução para o problema da 
heroína», conclui o relatório. «Mas para aqueles que dele beneficiam, as‑
sim como para as suas famílias e para a sociedade, há grandes ganhos».

“O novo tratamento assistido 
com heroína tem suscitado 
grande atenção, polémica 

e, muitas vezes, confusão”, 
afirma Wolfgang Götz,  

Diretor do OEDT
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GAF: uma porta  
com abrigo para  
os vianenses

O Gabinete de Atendimento à Família (GAF), ao 
longo de 18 anos ao serviço da devolução de cidada-
nia aos mais excluídos, vem realizando, ininterrup-
tamente, este evento cultural e científico mobilizan-
do especialistas das várias áreas de investigação e 
intervenção das Ciências Sociais e Humanas que se 
disponibilizam para prestarem graciosamente este 
serviço de extensão à comunidade.

O GAF foi configurando, ao longo do tempo, a sua marca na qualidade 
técnico-científica das suas práticas, amplamente reconhecidas pelo peri-
tos nacionais e internacionais, nas várias valências em que presta servi-
ços, elegendo sempre como alvos privilegiados de intervenção os grupos 
mais tipificadores da exclusão social: jovens/adultos sem projectos de vida 
provenientes de famílias desestruturadas, pessoas em situação de sem 
abrigo, consumidores de substâncias, infectados de HIV/SIDA, mulheres 
vítimas de violência, desempregados de longa duração, famílias em situ-
ações reais de pobreza estrutural (económica, emocional e social) …. Por 
isso, organiza todos os anos estas jornadas de estudo como oportunidade 
de reflexão e questionamento das suas práticas, através do contributo de 
olhares distanciados de especialistas, para que o serviço prestado tenha 
potencial de desenvolvimento e de empoderamento dos seus utilizadores. 
Estas XVIII Jornadas, organizadas sob a responsabilidade da equipa 
de Unidade de Apoio à Toxicodependência (UAT), têm como temática 
geral: ”Vidas (Sem) Abrigo. Uma abordagem transversal à toxicodepen-
dência”. Num momento histórico social marcado pela incerteza e a im-
previsibilidade, onde a falta de oportunidades de trabalho são cada vez 
mais escassas; o desemprego vai aumentando para índices históricos 
preocupantes, inviabilizando ou adiando a construção de projectos de 
vida das gerações mais jovens; o estado social parece ter entrado em 
colapso; as comunidades, indivíduos e famílias sentem fortes constran-
gimentos para viabilizarem as suas vidas, correndo riscos de se apro-
ximarem dos limiares da pobreza e da exclusão. Esta conjuntura social 
pode levar a situações crescentes de pequena ou grande criminalidade 
como forma de indignação social e de sobrevivência pessoal e familiar. 
A relevância social da temática e a presença de prestigiados especialistas 
do domínio de investigação e intervenção no consumo de substâncias 
tóxicas e na criminalidade associadas às mesmas constituiu uma garantia 
da excelência de mais uma iniciativa, constituindo-se, indubitavelmente, 
um dos maiores eventos científicos realizado no Distrito de Viana do Cas-
telo neste ano de 2012.

Dependências marcou presença neste evento, que se estendeu a toda 
a cidade de Viana do Castelo, através de outras iniciativas para além da 
realização do seminário e de workshops, incluindo cinema, uma exposi-
ção de pintura, fotografia e escultura e performances teatrais.

Que objectivos nortearam a 
organização destas XVIII Jor-
nadas do GAF?

Carlos Gonçalves (CG) – O GAF, 
a partir das várias valências de inter-
venção que possui, e que incluem, 
entre outras, a violência doméstica, a 
inserção social, o apoio à família ou 
o atendimento à toxicodependência, 
organiza anualmente as suas jorna-
das, alternando a temática em fun-
ção dessas mesmas valências. Este 
ano, coube à equipa da Unidade de 
Atendimento à Toxicodependência a 

organização, que serviu fundamentalmente para fazermos uma reflexão so-
bre as nossas práticas de atendimento a uma grande população com proble-
mas relacionados com a toxicodependência, ouvindo pareceres de especia-
listas neste domínio. O objectivo consiste em potenciarmos as nossas 
práticas, pensá-las com o auxílio de analistas e investigadores externos à 
instituição e adequarmos a nossa resposta às necessidades da população 
que servimos com base nesses mesmos pareceres. Paralelamente, durante 
estes dois dias, oferecemos esta oportunidade às várias instituições que tra-
balham nesta área e que pretendem participar nas nossas jornadas.

Este encontro é subordinado ao tema Vidas sem abrigo… Em 
que medida corremos o risco de, num contexto marcado por uma 
crise económica e social, que gera emprego e exclusão, também 
as instituições da sociedade civil ficarem “sem abrigo”?

CG – Esse é um dos nossos grandes receios em relação ao futuro… 
Num pequeno folheto que publicámos na nossa comunidade cristã e que 
também divulgámos junto da sociedade civil, levantámos precisamente 
esse problema: que futuro para estas instituições? Nesta área concreta 
da toxicodependência, por exemplo, vivemos de projectos com o IDT e de 
um acordo atípico com a Segurança Social e os meios que recebemos 
para mantermos todos os técnicos a trabalhar no terreno – são 60 no total 
e 12 afectos à toxicodependência – não nos isentam de passarmos por 
dificuldades. São as indefinições relativamente ao futuro em termos orga-
nizativos após a extinção do IDT, os sucessivos atrasos em relação às 
transferências das verbas, a obrigação de apesar disso pagarmos os sa-
lários aos nossos colaboradores… Não sabemos o que vai ser do futuro 
e não nos resta muito mais do que ficarmos na expectativa…

Há quem diga que os momentos de crise podem até ser provei-
tosos a alguns níveis… Esses factores negativos que refere po-
derão representar um desafio acrescido às instituições da socie-
dade civil?
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CG – Pois… o nosso primeiro-ministro diz que os momentos de crise 
podem constituir oportunidades de crescimento e de desenvolvimento 
mas a verdade é que, face a uma sociedade civil cada vez mais des-
provida de meios e de recursos, a uma classe média que corre cada 
vez mais o risco de ficar sem-abrigo e a uma demissão cada vez mais 
evidente do Estado face a estas responsabilidades sociais, nada me 
parece viável. E se confiam todas estas responsabilidades às institui-
ções é porque sabem que fazemos melhor e com menos dinheiro do 
que eles. Se nos retirarem este tipo de apoios, não sei qual será o fu-
turo disto… Provavelmente, também contribuiremos para o aumento 
da taxa de desemprego.

Têm notado ecos desta crise no trabalho que vão desenvolven-
do no terreno a partir das diversas valências que possuem?

CG – Obviamente, temos recebido muitos mais pedidos de auxílio. 
Fazemos atendimento comunitário, respondendo às necessidades bá-
sicas da comunidade e são cada vez mais as famílias que solicitam 
apoio. A título de exemplo, há dois anos distribuíamos 50 cabazes no 
final do mês e, actualmente, fazemo-lo semanalmente. A oferta de re-
feições no nosso refeitório aumenta de dia para dia e chegam-nos 
cada vez mais pedidos relacionados com necessidades básicas. Não 
são apenas os toxicodependentes mas também as famílias 
desempregadas.

Em que medida haverá menos espaço para a promoção de 
competências e um ressurgimento da necessidade de cariz 
assistencialista?

CG – Infelizmente, isso é verdade porque também temos que dar 
respostas para problemas concretos que assolam a população. Repa-
re que, há dois anos, servíamos diariamente 120 refeições; fomos visi-
tados por responsáveis da Segurança Social, que nos disseram que 
não tínhamos condições para servirmos tantas refeições; queriam que 
continuássemos a fazê-lo mas não pretendiam financiar-nos; circuns-
crevemos o fornecimento de refeições aos utentes que temos nos vá-
rios acordos e, neste momento, estão a pedir-nos para aumentarmos 
o fornecimento de refeições, numa medida, a meu ver, meramente as-
sistencialista. Temos que dar de comer a pessoas que estão desprovi-
das de emprego e isso é-nos solicitado por quem entendeu que, no 
ano passado, não tínhamos condições para o fazer. Apesar de tudo, 
preferimos que as famílias venham, discretamente, buscar o seu ca-
baz de compras e que façam autonomamente a sua administração nas 
suas próprias casas em vez de darmos as refeições. Mas, quando fize-
mos a avaliação de 2011, constatámos que este tipo de pedidos ao 
GAF duplicou. Estamos actualmente a fazer a avaliação do primeiro 
semestre de 2012 e facilmente verificamos que a tendência aponta 

para um novo aumento do número de solicitações.

Num contexto como este, parece adquirir ainda mais impor-
tância o trabalho desenvolvido em rede e de forma articulada… 
Essa prática é partilhada em Viana do Castelo?

CG – Tenta-se… A Câmara Municipal de Viana do Castelo tem a 
chamada rede social para que haja este trabalho de articulação e não 
se verifique a multiplicação de serviços do tipo “mais do mesmo”. Mas, 
infelizmente, ainda não estamos muito sensibilizados para esse traba-
lho em rede e cada um continua a defender a sua capelinha. Em Viana 
do Castelo, a única instituição que presta serviços junto de populações 
excluídas socialmente é, claramente, o GAF. Os centros sociais paro-
quianos, por exemplo, fazem atendimento à terceira idade e têm cre-
ches, o que gera mais-valias e dá dinheiro. Nós não temos qualquer 
serviço que implique retorno, uma vez que é nesta tipificação de res-
postas voltadas para a exclusão pura que o GAF se posiciona. Dentro 
dos constrangimentos orçamentais, a Câmara Municipal faz uma boa 
parceria connosco e tem colaborado… Temos a primeira casa abrigo 
do país, que é alugada pela autarquia, que também vive actualmente 
com dificuldades face ao incumprimento do Estado, que não paga 
atempadamente. Mas devo dizer, em abono da verdade, que a Câma-
ra é bastante sensível a este trabalho do GAF e creio que, em geral, o 
distrito comunga essa mesma percepção relativa a este tipo de traba-
lho em que quase não há competidores pois ninguém quer trabalhar 
nesta área.

Acredita ser possível sairmos deste imbróglio sem o reforço 
da solidariedade entre as famílias?

CG – Nós estamos em sociedades completamente individualizadas 
e, embora considere a individualização um conceito interessante na 
medida em que implica o reconhecimento do outro, a verdade é que 
vivemos num contexto de individualismo em que o sentido de rede e 
de pertença se vai perdendo. Até nas próprias famílias se constata que 
o conceito está cada vez mais nuclearizado. Alargando isto para a co-
munidade em geral, vemos cada vez mais o vizinho como um potencial 
inimigo. O sentido de pertença e de comunidade vai-se esbatendo, a 
par dos laços de solidariedade. Espero que este momento de crise 
sirva para recuperarmos esse sentido de comunidade e de pertença 
mas gostaria de ter mais certeza de que isso acontecerá. Em relação 
ao GAF, sei que há pessoas que têm manifestado sensibilidade, o que 
resulta em colaboração, traduzida sobretudo em ofertas de géneros 
alimentares, mesmo por parte de cidadãos que vivem com dificulda-
des. Espero que esta prática se generalize e que o contexto actual 
revele a oportunidade de cuidarmos mais dos outros.
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Novas indicações e 
realidades sobrelevam 
papel das comunidades 
terapêuticas

de problemas e conflitos, com intuito de conduzir à adopção de um estilo de 
vida saudável e estruturado, prevenindo gatilhos de recaídas

A Clínica tem presentemente capacidade para 55 utentes, sendo que ape-
nas estão conferidas por convenção 38 camas (aquém da possibilidade dos 
pedidos com comparticipação) Legalmente poderia ser de 80% das camas o 
que perfazia as 44, satisfazendo assim as necessidades da procura.

Ser uma clínica reconhecida a nível internacional por oferecer soluções in-
tegradas no combate à doença e promoção de qualidade de vida no respeito 
absoluto pela individualidade do utente promovendo a sua integração na so-
ciedade, contando com os melhores profissionais das diferentes áreas, ob-
tendo-se assim diversidade e excelência no atendimento é a visão adoptada 
por esta unidade situada no norte do país, em Fafe e dirigida por Nuno San-
tiago, que acedeu conversar connosco sobre a temática das dependências.

Existem algumas profissões, nomeadamente nas áreas do direito, 
da política ou das vendas, em que a capacidade argumentativa é um 
factor-chave de sucesso muitas vezes levado a um extremo, com o re-
curso a falácias e mesmo mentiras. Em que medida poderá a inclusão 
destas práticas no dia-a-dia de um indivíduo como meio para atingir 
determinados fins ser considerado um desvio comportamental ou até 
mesmo uma espécie de dependência?

Nuno Santiago (NS) – A percepção que tenho é que os portadores de 
dependências sem substância equivalem a pessoas com comportamento, 
pensamento e afectos em que as formas de sobrevivência do ego são ex-
pressas em actividades, pensamentos, emoções e sentimentos, com perda 
de controle.

 Quando estas se desviam da condição do bem-estar pessoal e da relação 
adequada com os outros, surge uma situação em que se verifica um afas-
tamento do sentido humano, com o advento de uma outra situação quase 
ideativa de domínio do poder, que pode acumular atitudes semelhantes à 
adição à substancia, mesmo modus operandis: astúcia, manipulação, enga-
no, sedução, e poder.).

E como se traduz isso?
NS – A adição é alicerçada num processo interior de divisão do self, que 

tem por base um sentido de medo, vergonha e culpa, tudo isto imaginário, 
surgindo depois formas de expressão externa de compensação através 
de máscaras de sobrevivência, ocorrendo obcessões e pulsões de ”Actig 
Out.”(abcessão/compulsão)

…Que poderão ser compensadas por uma via química ou não…
NS – Exactamente… E a argumentação verbal para justificar astúcia, ma-

nipulação, engano e poder configura também modelos operativos como se 
fossem adições. Adições, porque o acto é de não ficar satisfeito e ter que 
estar sempre à frente, porque a pessoa não consegue permanecer no seu 
sistema de auto-aceitação. Essa compulsão é também, em si, uma forma 

Tratamento da dependência química de drogas, ál-
cool, medicação, distúrbios comportamentais como 
a anorexia, bulimia, jogo patológico; perturbação ob-
sessivo compulsivo, entre outros, distúrbios emocio-
nais como a depressão, fobias ou co-dependência… 
São cada vez mais os públicos que podem actualmente 
beneficiar do tratamento em contexto de comunidade 
e, com este reaprender sistemas operativos que os de-
volvam à vida em sociedade, o que releva nos momen-
tos que correm o papel das comunidades terapêuticas, 
numa altura em que está a ser implementada uma rede 
nacional de cuidados de saúde mental. Dentro desta po-
pulação, cabem múltiplos grupos, como homens, mu-
lheres, grávidas, duplos diagnósticos, sujeitos portado-
res de doenças infecto-contagiosas, menores (15 aos 17 
anos), mães ou pais com filhos e indivíduos portadores 
de doença mental grave e sujeitos em situação de per-
muta de pena. A Clínica Dr. Nuno Santiago é um claro 
exemplo desta nova amplitude, recebendo actualmen-
te essas franjas populacionais a carecer, por exemplo, 
de cuidados terapêuticos ao nível afectivo e emocional, 
mental e de comportamento mesmo não sendo utiliza-
dores ou dependentes de substâncias. Paralelamente, 
a Clínica foi-se reformulando e adaptando às novas 
exigências e necessidades evidenciadas pela popula-
ção que serve e, a título de exemplo, preparou-se para 
ministrar cursos e acções de formação como forma de 
empoderamento cognitivo pedagógico e de competên-
cias adaptativas à vida e necessidades actuais.

A Clínica Dr. Nuno Santiago é uma Comunidade Terapêutica licenciada 
pelo Ministério da Saúde desde 1999, com experiência marcada no trata-
mento de pessoas dependentes do consumo de drogas, álcool, medica-
mentos, distúrbios comportamentais e distúrbios emocionais (convenções 
apenas para alcoólicos e toxicodependentes) caracterizada pela adopção de 
um Programa Terapêutico de Base 12 Passos e com tratamento de trauma-
-(bonding), treino, atitude, resgate da criança interior, e terapia centrada em 
soluções, técnicas comprovadas cientificamente no tratamento das desor-
dens aditivas e dos distúrbios comportamentais e emocionais. (libertar medo, 
vergonha e culpas imaginarias, viver no agora.

Apostando de uma forma muito particular num trabalho que tem muito de 
emocional, e beneficia ainda da hipoterapia e cuidados a cavalos.

Com o objectivo de, resolver bloqueios de trauma emocional passados, 
produzir auto conceito e auto aceitação incondicionais e treino de resolução 
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aditiva de estar na vida é “como se “ter um craving químico interno que im-
pele a pessoa a adoptar determinadas atitudes. Um exemplo ilustrativo é a 
condução arriscada… Outro comportamento semelhante ocorre quando o 
indivíduo entende que tem que estar por cima, que tem que ser o melhor, tem 
que mostrar que tem valor (superconseguidor- workhaolic). A Pessoa doente 
convence-se, primeiro, a ele mesmo que é assim. Ele tem um sistema de 
negação e de ilusão e convence-se a si mesmo de que o seu valor de cren-
ças é o que está certo. Ou seja, tem uma percepção distorcida da realidade 
externa, o que é normalmente acompanhado por formas manipulativas de 
estar, sendo que estas são automáticas e não são deliberadas. Aí, surge o 
modo operativo de sucessiva manipulação e sedução, fazendo pensar que 
está certo e tendo a compulsão verbal e de acções a que outros o sigam ou 
aprovem mesmo que em detrimento de prejuízos pessoais nalguns casos, 
empresas, família, do país e da economia, sobretudo na política, pondo em 
hipoteca o presente, traduzido por exemplo numa dívida que serão os outros 
a pagar. Isto é uma forma de desapropriação da responsabilidade de estar 
no agora presente. Agora, mantenho a questão: estará essa pessoa a fazer 
esses actos de forma deliberada ou porque estava presa a uma ilusão?

Em que medida estará essa subjectividade igualmente presente 
quando um clínico avalia um utente, em diversos traços da sua perso-
nalidade, à chegada a uma estrutura de tratamento?

NS – Esse processo é percebido ao longo do tempo. Só um grande clínico 
conseguiria observar à entrada tudo isso… Só depois de perceber claramen-
te o perfil se consegue fazer uma avaliação. Primeiro, é preciso perceber o 
modus operandi de cada um e, depois, perceber onde o mesmo funciona 
em benefício que seja para o colectivo ou para o próprio e onde surgem as 
rupturas. Acredito que haja em cada dependente uma intenção de fazer bem, 
simplesmente não tem conhecimento ou está aprisionado por algo que não 
o deixa fazer. E é por isso que os tratamos: por sabermos que, por trás de 
alguma coisa que não está bem há um potencial que irá surgir. Do aprisio-
namento à visão da nova realidade, que seja mais alargada e que conjugue 
a aceitação do eu e do outro, se revela o trabalho terapêutico. Os clínicos 
e demais profissionais que avaliam um utente que entra numa comunida-
de – porque teve consequências de saúde, sociais, económicas, jurídicas e 
começou a ter consciência de que o modus operandi que tinha não estava 
certo – vão deparar-se com o chamado estado de ganhar consciência e vão 
provocar a motivação interna. Essa mudança devolve a percepção do mode-
lo operativo e permite perceber como reaprender o novo modelo de vivencia 
pessoal e da relação com os outros.

Quando se fala na percepção do eu sobre o outro e em potenciais 
tentativas de um manipular o outro, em contexto de tratamento, em 
que existe um grupo, a função de cada indivíduo também será funda-
mental para o sucesso terapêutico dos demais?

NS – Perceba isso sistemicamente; toda a pessoa tem uma parte que está 
no outro (grupo); tem uma parte operativa que pode ser disfuncional e outra 

construtiva, possível de plasmar diferente pelo poder operativo dos outros 
membros do grupo. Pretende-se que cada um absorva as características 
positivas dos demais e as amplie para todo o grupo. Quando o grupo absor-
ve essas competências positivas dos outros, estamos a criar um efeito de 
multiplicação numérica (iatrogenia construtivista), traduzindo-se em ganhos. 
Deste modo podemos tratar mais pessoas com eficácia e celeridade.

Mas também poderá acontecer pela negativa…
NS – Sim quando não existe estrutura (comunidades sem direcção es-

truturada –caóticas, desmenbradas ou no oposto, muito rígidas /fechadas). 
Estas organizações copiam os modelos de família de onde provieram os 
doentes .Os sistemas fechados sem adaptação as novas realidades, de po-
pulação muito destruturada, ou facilitam a complacência e ou a fuga e ou a 
adaptação camaleónica ao politicamente correcto.  É diferente crescer num 
ambiente aberto em que não é muito coerente estar sempre a controlar de 
modo a aprender numa grande estrutura que permita ao mesmo tempo liber-
dade pessoal na aceitação da responsabilidade perante a liberdade do gru-
po. E em comunidades o grupo está sempre acima do individual. Mas note 
este processo não é  auto gestão mas sim dirigido pela equipa e os lideres 
de grupo em co-construção.

Por isso é frequente existirem expulsões…
NS – Nas comunidades existem, por vezes, interrupções de tratamentos e 

expulsões porque ainda há pessoas que não estão no nível de consciência 
de passarem para a integração de um ganho pessoal . Este aprendizado é 
feito em ambiente hierárquico com liberdade mas também responsabilidade, 
com direcção e quem é responsável pela coordenação do trabalho terapêu-
tico tem que pedir àquela pessoa que interrompa, uma vez que ainda não é 
o tempo dela, e que saindo reflicta se um dia, mudando de atitude, poderá 
beneficiar do que se está a oferecer, na unidade e regressar .

A última visita que Dependências fez a esta unidade já data de há 
cerca de 12 anos atrás, aquando da inauguração… Passada uma dé-
cada, ainda serão as mesmas as indicações para CT?

NS – Neste momento, considero que existem cada vez mais pessoas que, 
não sendo dependentes de substâncias, estão desestruturadas de vida. Ain-
da bem que há uma rede de cuidados de saúde mental a ser implementada 
porque há pessoas que não são dependentes de substâncias que vão pre-
cisar de se reestruturar e outras que estão desestruturadas em relação a 
questões afectivas que beneficiam imenso de um ambiente de cura dentro 
de comunidade, quer para tirar situações dolorosas a que foram expostas e, 
ao mesmo tempo, ganharem confiança para lidarem com o dever e o futuro. 
Actualmente, a necessidade de termos pessoas em comunidade terapêuti-
ca, para além de dependentes de substâncias, é cada vez mais crescente 
e emergente face a esse vazio de orientação e de auto-organização. E até, 
como já ocorre, de pessoas que são dependentes de pessoas dependentes.
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Sistema de Informação 
Multidisciplinar  
do IDT premiado

Não passou ainda muito tempo desde que falámos, pela primeira 
vez, sobre este SIM, das previsíveis dificuldades que seriam en-
contradas na sua implementação e das barreiras à adesão dos pro-
fissionais… Passados cerca de três anos, o programa está a ser 
distinguido… O que representa este prémio?

Pedro Catita (PC) – De algum modo, é o culminar de um percurso que 
tem sido difícil e confesso que estou muito sensível às dificuldades que 
os profissionais têm sentido, que temos procurado ir ultrapassando e re-
solvendo. Há vários aspectos em que a solução está, neste momento, 
francamente melhor do que estava na altura, em 2009, em que represen-
tava inúmeros problemas mas, como muitas outras aplicações, nomea-
damente na área da saúde, o que nos preocupa não é tanto o que está 
para trás mas antes o que vem à frente, isto é, a necessidade de uma 
permanente evolução. E gostaríamos muito que nos fosse permitido dar 
continuidade a esta evolução, continuar a ouvir os utilizadores quanto a 
sugestões, queixas e reclamações que, por vezes, fazem e ir ajustando 
gradualmente a aplicação de modo a que seja cada vez mais integrável 
no quotidiano dos profissionais.

Enquanto ferramenta útil para o profissional que a utiliza, que 
tipo de feed back tem tido do terreno?

PC – O feed back é diversificado e, naturalmente, há algumas pessoas 
que são resistentes e que o seriam até ao fim, independentemente da fer-
ramenta… Mas, globalmente, o que nos têm dito é que o SIM conseguiu 
cumprir um dos seus grandes objectivos, que era facilitar a circulação da 
informação entre os profissionais. Esse era, para nós, um ponto de honra 
e, nesse aspecto, foi conseguido. Seja ao nível da possibilidade de o 
processo clínico acompanhar a mobilidade dos utentes, seja por permitir 
a circulação da informação entre os vários profissionais que interagem 
com o mesmo utente, seja por permitir, através das mensagens, algum 
contacto directo relacionado com determinado doente entre os vários téc-
nicos. Isso é-nos transmitido como uma grande mais-valia do SIM, que 
tem funcionado sem problemas de maior. Por outro lado, estas questões 
ainda recentes, da necessidade de termos a prescrição electrónica e a 
requisição electrónica de meios complementares de diagnóstico, só foi 
possível porque o SIM já estava a funcionar e, felizmente, com soluções 
que foram do agrado de muitos médicos. Claro que há sempre alguns 
detractores, até porque será sempre impossível encontrar soluções que 
agradem a toda a gente mas, globalmente, temos um relato positivo de 
muitos médicos que nos transmitiram que é possível, não só ficar com um 
acervo de informação sobre a história das prescrições que foram sendo 
efectuadas sobre os doentes, mas também facilitar a emissão de novas 
receitas para aqueles doentes que têm uma prescrição estável.

Depois da integração das respostas no IDT e da assumpção de 
que esta área carece de uma abordagem integrada e multidisci-
plinar, em que medida é que esta ferramenta favorece a partilha a 

A IDC - International Data Group – distinguiu, no 
passado dia 18 de Abril, os 10 melhores projectos 
tecnológicos em Portugal, cerimónia em que foi no-
meado e premiado o Sistema de Informação Multi-
disciplinar (SIM), do Instituto da Droga e da Toxico-
dependência, IP.

O Sistema de Informação Multidisciplinar dá su-
porte à actividade operacional do instituto, nomea-
damente no que diz respeito ao processo clínico dos 
utentes e prescrição electrónica. O acesso via Web 
permite o fácil acesso ao sistema dentro da rede do 
IDT, IP às 53 unidades especializadas dispersas pelo 
país, juntamente com os 1500 profissionais (médi-
cos, psicólogos, enfermeiros, técnicos de serviço 
social, técnicos psicossociais, auxiliares, adminis-
trativos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e 
nutricionistas).

O projecto “CIO Awards” foi criado para mostrar 
ao mercado em geral que, em momentos de dificul-
dades económicas, financeiras e sociais, diversas 
empresas e organizações governamentais decidi-
ram apostar na dinamização e inovação de suas ac-
tividades, com o suporte das tecnologias de infor-
mação, gerando uma série de projectos que muito 
contribuíram para o positivo desenvolvimento des-
tas entidades.

Neste contexto, a IDC Portugal visou distinguir to-
dos os executivos que, através da utilização das tec-
nologias de informação e comunicações, contribuí-
ram para a criação de valor nas suas organizações. 
Para o efeito, criou um prémio anual - CIO Awards - 
que visa distinguir os projectos e iniciativas de utili-
zação de tecnologias de informação e comunicações 
que contribuíram para a criação de valor para o ne-
gócio das organizações.

Os prémios foram entregues numa cerimónia rea-
lizada após a Conferência CIO Summit 2012, no pas-
sado dia 19 de Abril, no Centro Cultural de Belém. 
Dependências marcou presença no evento e entrevis-
tou o Coordenador do Projecto do IDT, Pedro Catita.
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informação entre as várias áreas profissionais que concorrem no 
acompanhamento e tratamento dos utentes?

PC – Sim, houve essa preocupação, traduzida essencialmente nas áre-
as do tratamento e da reinserção. Na área da prevenção, o SIM apenas 
abrange a prevenção indicada e, na redução de riscos, existem algumas 
especificidades a ter em conta, na medida em que o trabalho é muito dis-
seminado e essencialmente realizado na rua, o que envolve algumas difi-
culdades. Mas também a esse nível estão a ser dados alguns passos que 
permitirão caminhar nesse sentido. Pela diversidade de realidades em 
que o IDT intervinha, seria de algum modo utópico e contra-producente 
pensar que, num primeiro momento conseguiríamos abarcar todos esses 
contextos. O que privilegiámos foi claramente o trabalho em ambulatório, 
que corresponde à grande parte do trabalho que o IDT já faz ao nível 
assistencial e, depois, a pouco e pouco, procuraríamos ir ao encontro de 
uma série de outras áreas com menor expressão mas que não deixam 
de ter relevância. Refiro-me a áreas como a redução de riscos, os inter-
namentos, o suporte que é dado aos utentes que estão presos, a quem 
é necessário proporcionar tratamentos com metadona, às vezes com si-
tuações em que o IDT tem que “ir atrás”… A questão da mobilidade dos 
presos que estão em metadona proporciona, por vezes, surpresas às uni-
dades com pedidos do estabelecimento prisional mais próximo, que lhes 
comunica que chegou hoje um preso transferido de determinado local a 
quem é necessário disponibilizar rapidamente metadona…

Este SIM acelera esse tipo de processos?
PC – Essa é uma questão que ainda estamos a implementar… A área 

dos programas farmacológicos apresenta uma enorme complexidade e 
ainda não temos a rede totalmente coberta a esse nível e foi recente-
mente feita uma alteração no SIM para facilitar esse processo de inte-
gração das várias unidades na área dos programas farmacológicos, há já 
algumas unidades que trabalham em articulação estreita com os serviços 
prisionais e que já estão a relatar os benefícios da utilização do SIM.

Referiu-se às vantagens da utilização do SIM no que concerne à 
mobilidade dos utentes… Em que medida serão igualmente eviden-
ciadas essas mais-valias quando existe mobilidade por parte dos 
técnicos que os acompanham?

PC – Esse é igualmente um aspecto importante e, com o SIM, foi mais 
fácil constatar que existe uma mobilidade enorme por parte dos técni-
cos. A informação está acessível a qualquer outro técnico que comece 
a interagir com o utente e sem haver o problema da letra manuscrita… 
Naturalmente, existem também questões culturais em termos de hábitos 
de registo do que é relevante, nomeadamente nesta perspectiva da ar-
ticulação entre os técnicos, processos que levam algum tempo. Não é a 

simples chegada ao terreno de uma aplicação informática que irá promo-
ver essas alterações de um momento para o outro.

A implementação desta aplicação obriga a contactos institucio-
nais com a tutela desta área, nomeadamente o Ministério da Saúde, 
que normalmente define parâmetros a seguir… como tem corrido 
essa articulação?

PC – Infelizmente, tem definido menos parâmetros do que desejaría-
mos. Seria bom que, na área da saúde, em que existe actualmente uma 
plêiade muito grande de aplicações, que houvesse alguns standards a 
cumprir por todas elas e, infelizmente, esse trabalho não tem sido reali-
zado da forma ideal. De qualquer forma, por exemplo ao nível específico 
da prescrição electrónica e da requisição de meios complementares de 
diagnóstico, já as coisas não se passaram dessa maneira. Foi emitido um 
conjunto de requisitos muito detalhado, que todas as aplicações tiveram 
que respeitar. Nós tivemos e temos algum trabalho mas concordamos em 
absoluto com ele e houve necessidade, nesse período, de uma articu-
lação muito estreita com o Ministério da Saúde, especificamente com a 
ACSS, para descodificarmos algumas dessas especificações que tinham 
particularidades com alguma dificuldade mas conseguimos ter duas com-
ponentes no SIM perfeitamente sintonizadas com essas especificações, 
para que a aplicação possa ser certificada. E está em processo de cer-
tificação. Também nos obrigou à articulação, por um lado, com a ACSS 
ainda, com o registo nacional de utentes e, neste momento, há aqui uma 
ferramenta de sintonização ao nível dos dados de cada utente, especifi-
camente o cartão de utente, a identificação do subsistema de saúde e um 
conjunto de elementos que dão mais consistência a todo este conjunto de 
dados. Finalmente, também por causa dos medicamentos, a articulação 
com o Infarmed, por causa da lista nacional de medicamentos, com a 
actualização diária que existe.

A IDC
A IDC é a empresa líder mundial na área de “market intelligence”, 

serviços de consultoria e organização de eventos para os merca-
dos das Tecnologias de Informação, Telecomunicações e Electró-
nica de Consumo. A IDC ajuda os profissionais de Tecnologias de 
Informação, decisores empresariais e investidores a tomarem deci-
sões sobre tecnologia e estratégias de negócio baseadas em factos. 
Mais de 1000 analistas da IDC fornecem conhecimento profun-
do sobre oportunidades, tendências tecnológicas e evolução dos 
mercados a nível global, regional e local em mais de 110 países. 
Há mais de 45 anos que a IDC fornece informação estratégica 
para ajudar os seus clientes a atingirem os objectivos de negócio. 
IDC é uma subsidiária da IDG - International Data Group, líder mun-
dial na área dos media tecnológicos, estudos de mercado e de even-
tos.






