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nos diversos jogos ou num banho de piscina vigiada por um nadador salvador… Mesmo no local

Os jovens finalmente souberam quebrar a expectativa de que as festas recreativas estão sempre
associadas à violência e ao consumo abusivo de álcool. Desta vez e apesar das expectativas
geradas em torno desta “festa de finalistas” os milhares de jovens presentes souberam desenvolver
competências pessoais e sociais num coletivo escolar que consistia em participar numa festa de
estudantes finalistas em que, apesar do contexto em que a mesma se inseria, eles decidiram que
a sua participação na festa era sobretudo de confraternização entre amigos e pares e de alegria.
Porque eles, mais do que ninguém, sabem que o consumo abusivo de álcool nestas festas pode
resultar em problemas de intoxicação grave, violência e acidentes de automóvel. Eles sabem que em
muitas destas festas se clama por rituais enganosos e criados por grandes campanhas de marketing
de que o consumo de álcool faz parte da tradição (?) académica. E sabem quais as consequências e
os efeitos nocivos do uso abusivo do álcool. Eles foram claramente os protagonistas da festa e, com
um notável sentido de humor, expressaram que existem alternativas, e que este dia (noite) foi um dos
mais importantes das suas vidas; e, em jeito de despedida do secundário, expressaram que, apesar
de vivermos numa sociedade apenhada de contradições e de hipocrisias, são jovens que enfrentam
muitos problemas, divididos entre o bom e o mau, a tentação e o equilíbrio; uns correm atrás do
álcool e das práticas de risco, desprezando a alegria de viver a vida tal qual ela se lhes oferece;
outros, não precisam do álcool para serem felizes.

Sérgio Oliveira
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Relatório ESPAD 2011

Portugal apresenta aumentos
relativos ao tabaco, drogas
e inalantes e estabilidade
ou decréscimo nos
indicadores do álcool
European School Survey Project on Alcohol and other Drugs

O “ESPAD – European School Survey on Alcohol and
other Drugs” é um inquérito a nível europeu, que se
realiza atualmente em 39 países, de acordo com uma
metodologia normalizada, de modo a permitir a máxima comparabilidade possível entre os resultados
dos diversos países. Conta com o apoio do Grupo Pompidou do Conselho da Europa e do OEDT – Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência.
Este inquérito repete-se a cada 4 anos, tendo sido iniciado em 1995, e
contando com a participação de Portugal desde o início. A sua realização
é coordenada, a nível europeu, por Björn Hibell do CAN (Suécia) e, em
cada país participante, por um investigador que o desenvolve com o apoio
de uma ou mais instituições nacionais. No nosso país tem sido desenvolvido no IDT, IP (IDT, IPDT, GPCCD) com o apoio do Ministério da Educação; desde 2000, a coordenadora nacional do ESPAD é Fernanda Feijão,
responsável pelo Núcleo de Estudos e Investigação do IDT.

ESPAD/2011

3A – ÁLCOOL - Prevalência Consumo Últimos 30 Dias (%) – 2011 - Total

Hibell, B. et al. (2011). The 2011 ESPAD Report. Stockholm: CAN(Suécia)

www.espad.org or www.idt.pt/estudos
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ESPAD/2011
14A – DROGAS: CANNABIS –Prevalência consumo Últimos 30 Dias -2011–Total (%)

European School Survey Project on Alcohol and other Drugs

ESPAD/2011

Síntese da evolução nos 8 indicadores principais: 2007-2011
Evolução global da cada um destes indicadores :

Consumo
intensivo
episódico
Álcool
Tabaco
(binge)
Prevalência Prevalência Prevalência
Últimos
Últimos
Últimos
30 Dias
30 Dias
30 Dias

Volume de
Dorgas
Alcool puro
exceto
Medicam.
consumido Cannabis
Cannabis s/rec.med. Inalantes
na último dia Prevalência Prevalência Prevalência Prevalência
de consumo Longo vida Longo vida Longo vida Longo vida

19 países

18 países

16 países

12 países

16 países

22 países

23 países

15 países

7 países

9 países

11 países

10 países

11 países

6 países

6 países

11 países

5 países

4 países

4 países

4 países

5 países

4 países

3 países

7 países

European School Survey Project on Alcohol and other Drugs

ESPAD/2011
Hibell, B. et al. (2011). The 2011 ESPAD Report. Stockholm: CAN(Suécia)

Hibell, B. et al. (2011). The 2011 ESPAD Report. Stockholm: CAN(Suécia)

www.espad.org or www.idt.pt/estudos

www.espad.org or www.idt.pt/estudos

29

18 – IDADE DE INÍCIO ao consumo de várias substâncias -2011- p/sexo (%)
(13 anos ou menos)

53

Amostra e principais indicadores
As amostras são representativas dos alunos que completam 16 anos
no ano em que decorre a recolha de dados do estudo (neste caso 2011)
e o objetivo do estudo é obter informação que permita acompanhar a
evolução dos consumos de substâncias psicoactivas (álcool, tabaco, drogas e medicamentos) entre os adolescentes europeus.
A recolha de dados em Portugal decorreu imediatamente a seguir às
férias da Páscoa ao contrário da generalidade dos outros países participantes. A dimensão da amostra é inferior ao que é habitual (cerca de 2000
alunos, em vez de 2500) devido a constrangimentos relativos ao funcionamento das escolas, mas situa-se dentro dos limites aceitáveis.
Hibell, B. et al. (2011). The 2011 ESPAD Report. Stockholm: CAN(Suécia)

www.espad.org or www.idt.pt/estudos
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Países que
globalmente
apresentam
valores mais
baixos: Islândia,
Albânia, Bósnia
e Herzegóvina,
Moldávia e
Montenegro

SÍNTESE dos principais resultados para PORTUGAL - 2011

Sintetizam-se aqui, sumariamente, os principais indicadores que são:
• Tabaco – Prevalências de consumo nos últimos
30 dias;
• Álcool - Prevalências de consumo nos últimos 30
dias;
• Prevalências de consumo intensivo episódico
European School Survey Project on Alcohol and other Drugs
(“binge”) nos últimos 30 dias;
ESPAD/2011
• Volume de álcool puro consumido no último dia,
Hibell,
B.
et
al.
(2011).
The
2011
ESPAD
Report.
Stockholm:
CAN(Suécia)
www.espad.org
Summary
Table.
Selected
key
variables
by
country.
Percentages
(if not otherwise
indicated). or www.idt.pt/estudos
pelos consumidores;
ESPAD 2011. Colurs indicate significant changes to the 2007 data collection.
• Drogas – Prevalências ao longo da vida de
cannabis;
Country
Albania
Belgium (Flanders)
• Prevalências ao longo da vida de “outras drogas”
Bosnia and Herz. (RS)
Bulgaria
(qq. exceto cannabis);
Croatia
Cyprus
• Medicamentos s/rm (tranquilizantes etc.) - PrevaCzech Republic
Denmark d)
Estonia
lências ao longo da vida;
Faroe Islands
Finland
• Inalantes - Prevalências ao longo da vida.
France

Resultados
Relativamente aos indicadores enunciados, os resultados mostram:
• Estabilidade para todos eles, com exceção do relativo aos inalantes, na maioria dos países;
• Países que globalmente apresentam valores mais
baixos: Islândia, Albânia, Bósnia e Herzegóvina,
Moldávia e Montenegro;
• Países na média europeia: Polónia e Portugal;
• Países com valores mais elevados: República
Checa, Estónia, França, Letónia, Mónaco e
Eslovénia.

A situação portuguesa
Destes indicadores, em Portugal, houve aumentos
relativos ao tabaco, drogas e inalantes e estabilidade
ou decréscimo nos indicadores do álcool.
Globalmente (generalidade dos indicadores de
cada substância), a comparação dos dados sobre
Portugal com os dos outros países permite concluir,
com exceção dos indicadores sobre o álcool – em que
os resultados se situam abaixo da média ou na média
– os indicadores sobre todas as outras substâncias
situam-se na média.
No entanto, há que ter em conta que, relativamente
aos estudos anteriores do ESPAD, a média baixou
pelo simples facto de terem entrado países do Sudeste da Europa e de países da região dos Balcãs (Albânia, Bósnia e Herzegovina, Liechtenstein, Moldávia e

Germany (5 Bundesl)
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Malta
Moldova, Rep. of
Monaco
Montenegro
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russian Fed. (Moscow)
Serbia
Slovak Republic
Slovenia
Sweden
Ukraine
Average
United Kingdom

Cigarette use
past 30 days

Alcohol use past
30 days

Heavy episodic
drinking past 30
days a)

Alcohol volume
(cl 100%) latest
driking day,
among
consumers

Lifetime use of
cannabis

Lifetime use of
other illicit drugs
than cannabis b)

Lifetime use of
tranq. without
prescription

Lifetime use of
inhalants c)
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21

3,0
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6

8

3

Increase

26

69

38

4,7

24

9

8

7

No change

15

47

31

3,6

4

2

4

5

Decrease

39

64

48

4,0

24

10

3

4

No comparison

41

66

54

6,6

18

5

5

28

23

70

44

4,5

7

7

11

8

42

79

54

5,6

42

8

10

24

76

56

9,7

18

5

4

4

29

59

53
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8
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4

8
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40 d)

6,7

18

6

3

36
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35
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21

6

10

3

43

65

49

5,0
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9

4

23

32

66
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5,1
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8

2

10
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20

6

13

7
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10

6

3

14

15
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37
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5

4

2

2
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..
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14
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12
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3,3

5

5

5

6

14
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5

2

4
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5,3
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Hibell, B. et al. (2011). The 2011 ESPAD Report. Stockholm: CAN(Suécia)

www.espad.org or www.idt.pt/estudos

51

Síntese da evolução nos 8 indicadores principais: 2007-2011
Países com valores mais baixos:
• Islândia
• Albânia
• Bósnia e Herzegovina
• Moldávia
• Montenegro
Países na média:
• Polónia
• Portugal
Países com valores mais elevados:
• República Checa
• Estónia
• França
• Letónia
• Mónaco
• Eslovénia

Ter em atenção que:
Em 2011 deu-se:
• a entrada de países do Sudeste da
Europa, em particular a entrada dos
países da região do Balcãs, (Albânia,
Bósnia e Herzegovina, Liechtenstein,
Moldávia e Montenegro) que, em geral
têm baixos consumos;
• a saída de alguns países da Europa
Ocidental (Suíça, Ilha de Man, Reino
Unido, Austria e Holanda) que, em geral
tinham consumos elevados;
• O que fez com que, de um modo geral,
as as médias europeias baixassem;
• A posição de Portugal, e de outros
países, que costumavam estar abaixo da
média, aproximou-se naturalmente da
média, mesmo nas variáveis em quie não
houve aumento de consumos

Hibell, B. et al. (2011). The 2011 ESPAD Report. Stockholm: CAN(Suécia)

www.espad.org or www.idt.pt/estudos
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Globalmente (generalidade dos indicadores de cada
substância), a comparação dos dados sobre Portugal com
os dos outros países permite concluir, com exceção dos
indicadores sobre o álcool – em que os resultados se situam
abaixo da média ou na média – os indicadores sobre todas as
outras substâncias situam-se na média.
European School Survey Project on Alcohol and other Drugs

ESPAD/2011
Montenegro) que, em geral, têm baixos consumos e
de terem saído alguns países da Europa Ocidental
(Suíça, Ilha de Man, Reino Unido, Áustria e Holanda)
que, em geral, tinham consumos elevados. Assim, a
posição de Portugal (e de outros países), que costumavam estar abaixo da média, aproximou-se naturalmente da média, mesmo nas variáveis em que não
houve aumento de consumos.

Outros destaques
relativos a Portugal:
• Portugal, Islândia e Noruega são os países com
maior percentagem de alunos que nunca consumiram qualquer das substâncias (lícitas ou ilícitas) tendo inclusive, essa percentagem aumentado de 2007 para 2011.
• Relativamente ao tabaco, houve decréscimo de
consumidores, apesar de ter havido aumento dos
que consumiram nos “últimos 30 dias”;
• Apesar de os dados sobre o álcool serem bastante bons quando comparados com os de outros
países, em especial os do Norte da Europa (padrões de consumo muito intensivo), deverá ter-se
em conta que, apesar disso, traduzem um agravamento dos padrões de consumo (menos consumidores mas mais padrões de consumo mais
intensivo);
• A perceção de facilidade de acesso à cannabis
situa-se ao mesmo nível da Noruega, Suécia, países Bálticos, Alemanha e Itália (entre outros)
sendo menor que em Espanha, França, Reino
Unido e muito menor que os Estados Unidos da
América;
• Ainda relativamente à cannabis, importa salientar
que, apesar do aumento das percentagens de
consumidores, Portugal continua a situar-se num
grupo de países com valores baixos, desde o início dos estudos.
• Relativamente aos consumos de “outras drogas”
(qualquer exceto cannabis), apesar de ter aumentado a percentagem de consumidores, eles
traduzem essencialmente a experimentação e
muito pouco policonsumo.
Por último, salienta-se ainda que, quanto ao consumo de drogas, França e a República Checa na Europa, tal como os Estados Unidos da América apresentam as maiores percentagens de consumidores.

Síntese da evolução nos 8 indicadores principais: 2007-2011
Evolução global da cada um destes indicadores :

Consumo
intensivo
episódico
Álcool
Tabaco
(binge)
Prevalência Prevalência Prevalência
Últimos
Últimos
Últimos
30 Dias
30 Dias
30 Dias

Volume de
Dorgas
Alcool puro
exceto
Medicam.
consumido Cannabis
Cannabis s/rec.med. Inalantes
na último dia Prevalência Prevalência Prevalência Prevalência
de consumo Longo vida Longo vida Longo vida Longo vida

19 países

18 países

16 países

12 países

16 países

22 países

23 países

15 países

7 países

9 países

11 países

10 países

11 países

6 países

6 países

11 países

European School Survey Project on Alcohol and other Drugs
5 países

4 países

4 países

ESPAD/2011
4 países
5 países

4 países

3 países

7 países

The 2011 ESPAD Network (report)
Hibell, B. et al. (2011). The 2011 ESPAD Report. Stockholm: CAN(Suécia)

Albania

Germany (7 Bund)

Ludwig Kraus

www.espad.org or
Montenegro

www.idt.pt/estudos

Greece

Anna Kokkevi

Norway

Astrid Skretting

Belgium (Flanders)
Bósbia +
Herzegovina

Patrick Lambrecht

Hungary

Zsuzsanna Elekes

Poland

Janus Sieroslawski

Bulgaria

Anina Chileva

Iceland

Thorodur Bjarnason

Portugal

Fernanda Feijão

Croatia

Marina Kuzman

Ireland

Mark Morgan

Romania

Silvia Florescu

Cyprus

Kyriacos Veresis

Italy

Sabrina Molianaro

Russia Fed.

Eugenia Koshkina

Czech Rep.

Ladislav Csémy

Latvia

Marcis Trapencieris

Serbia

Denmark

Svend Sabroe

Liechenstein

Estonia

Airi-Alina Allaste

Lithuania

Faroe Isl.

Pál Weihe

Malta

Finland

Moldova,
Rep.
Olga Balakireva
European School
Survey
Project on AlcoholUkraine
and other Drugs

France

Stéphane Legleye

Slovak Rep.

Alojz Nociar

Tadas Tamosi

Slovenia

Sharon Arpa

Sweden

Eva Stergar
Björn Hibell*
Ulf Guttormsson

53

Salme Ahlström

Monaco

Stanislas Spika
ESPAD/2011

United Kindgom

Martin Plant
Patrick Miller

* ESPAD Coordinator
1A – TABACO
(cig) - Prevalência Consumo Últimos 30 Dias (%)-2011-Total

4
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Hibell, B. et al. (2011). The 2011 ESPAD Report. Stockholm: CAN(Suécia)

www.espad.org or www.idt.pt/estudos
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Direção Regional da Prevenção e Combate às Dependências açoriana lança campanha:

Na gravidez,
o álcool é para dois
* Paula Costa
A gravidez é um período muito especial na vida de um casal, com maior
relevo na vida de uma mulher. A Natureza demonstra toda a sua plenitude
durante o crescimento do bebé. Para a maioria das mulheres que passa por
esta experiência, é um período de grande felicidade.
No decorrer dos 9 meses, são necessários alguns cuidados para que o
corpo da mãe possa dar resposta às necessidades da nova vida que se está
formando. É primordial que todo este processo seja acompanhado por profissionais de saúde que podem aconselhar sobre eventuais problemas que
possam surgir e indicar as melhores soluções.
Desde há alguns anos, estes profissionais têm envidado grandes esforços
junto das futuras mães, através de campanhas por uma alimentação saudável, controle de peso, hábitos de higiene, etc. O resultado deste esforço é
bastante significativo e poder-se-ia dizer até, impressionante. Num espaço
de 20 anos, a taxa de mortalidade infantil passou de 24/1000 para 3/1000,
colocando Portugal num dos lugares cimeiros dos cuidados pré-natais.
Quando se alcançam resultados tão positivos e estes passam a fazer
parte da normalidade dos procedimentos durante a gestação, surge a oportunidade de melhorar ainda mais este conjunto de cuidados e passar a abordar eventuais problemas que, mesmo não sendo tão comuns, podem ser
preocupantes.
Além da alimentação saudável, bons hábitos de higiene, um dos maiores
cuidados que a futura mãe deve ter é relacionado com o consumo de substâncias que podem ser nocivas para o bebé. Entre eles, o tabaco e o álcool.
As consequências do consumo de álcool durante a gravidez podem ser
muito graves e provocar sérios danos cerebrais ao bebé em formação. Esta
condição chama-se Síndrome Alcoólico Fetal (SAF) e pode causar proble-

Sintomas
Esteja alerta
Se o seu filho apresenta:

!

 Problemas de visão e audição
 Pobre coordenação e motricidade fina
 Sensibilidade à luz, ao toque e ao som
 Dificuldades em seguir instruções
 Hiperatividade, (não pára quieto)
 Distrai-se facilmente, períodos curtos de atenção
 Necessita que o lembrem frequentemente
 Necessita de supervisão próxima para a sua segurança

concepção e execução: Bizex

 Dificuldade em fazer amigos

LÉ

OIS

 Hipersensibilidade à luz, ao toque e ao som

NA

AD

 Aprendizagem lenta

Como mãe, conhece bem o seu filho.
Consulte um profissional de saúde
ligado às consultas do materno-infantil do Centro de Saúde da sua
residência ou, o seu médico pediatra e
partilhe as suas preocupações.

AVIDEZ O ÁLCOO
R
G

R
PA

 Problemas em comer e dormir

Medidas a tomar:
Aja rápido

mas ao nível do crescimento, aprendizagem, aparência e comportamentos
da criança. O SAF é a principal causa de atraso mental e, no entanto, é
100% evitável, bastando para isso, abster-se de consumir álcool durante o
período de gestação. Não devemos esquecer que estes problemas duram
toda a vida.
A Direção Regional da Prevenção e Combate às Dependências, da Secretaria Regional da Saúde dos Açores, lançou, no passado 6 de maio, Dia das
Mães, uma campanha de alerta para esta realidade. Sob o lema “Na gravidez, o álcool é para dois”, esta campanha pretende informar as mulheres dos
riscos do consumo de álcool durante a gravidez e fornecer esclarecimentos
para algumas das dúvidas mais comuns em relação a este tema. Os folhetos
informativos estão disponíveis em todos os Centros de Saúde e Clínicas da
Região ou através do Portal do Governo dos Açores, no seguinte link: http://
www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/srs-drpcd/textoImagem/Na+Gravide
z+o+Álcool+é+para+Dois.htm e incidem sobre sintomas que devem servir
de alerta para os pais sinalizarem eventuais problemas relacionados com
consumos nos seus filhos e medidas a tomar no sentido de rapidamente
os encaminhar para as estruturas existentes na comunidade, informações
sobre os riscos relacionados com o consumo de álcool durante a gravidez
e sobre os dispositivos existentes no território destinados a auxiliar as mães
que tenham dificuldades em deixar de beber. Numa ótica simultaneamente
preventiva e dissuasora, as ferramentas comunicacionais concebidas pela
Direção Regional da Prevenção e Combate às Dependências dos Açores
versam ainda informações destinadas a mulheres que tenham consumido
álcool na gravidez desconhecendo o seu estado e sobre o Síndrome Alcoólico Fetal.
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Alerta do OEDT no Dia Internacional Contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas:

Aumenta a
produção doméstica
de cannabis

A quota de mercado da cannabis herbácea aumenta com o crescimento da produção doméstica, afirmou a agência da UE de informação sobre
droga, no Dia Internacional Contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas,
data assinalada anualmente pelo OEDT com um evento, realizado na sua
sede, dirigido à Comunidade Diplomática em Lisboa e às Autoridades
Portuguesas suas parceiras.
“A quota de mercado da cannabis herbácea está a aumentar na Europa, em detrimento da relativa à resina de cannabis”. Esta é a conclusão da primeira análise global sobre produção e mercados da cannabis
na Europa, publicada pela agência da UE de informação sobre droga
(OEDT) para assinalar o Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas.
O relatório descreve um mercado de cannabis em “contínua evolução”
e a forma como a Europa, uma das maiores consumidoras de cannabis,
passou a ser também um importante produtor dessa que é a sua droga
ilícita mais popular. O relatório refere ainda a enorme variedade de produtos à venda e a associação cada vez maior do aumento do cultivo da
cannabis herbácea dentro das fronteiras da Europa a danos colaterais
tais como a violência e a criminalidade.
Mais de 78 milhões de europeus (entre os 15 e os 64 anos) já experimentaram cannabis e cerca de 9 milhões de jovens europeus (entre os 15
e os 34 anos) consumiram-na no último mês. Estes números representam
um mercado importante que tem vindo a evoluir significativamente. De
acordo com o relatório, o atual mercado europeu de cannabis contrasta
de forma considerável, em termos da sua dimensão e sofisticação, com
o da década de 1960, quando a importação era sobretudo assegurada
por «amadores e entusiastas». O relatório descreve ainda a forma como
os lucros resultantes do comércio de cannabis o transformaram numa
das principais atividades das organizações criminosas, frequentemente
associado ao tráfico de outras mercadorias ilícitas (por ex. a cocaína).
Contudo, isso não significa que toda a produção de cannabis seja assegurada por criminosos organizados: o relatório apresenta as várias
categorias de produtores de cannabis atualmente existentes e as suas
motivações (por ex. sociais ou comerciais).
“Uma dos principais alterações com impacto no atual mercado de cannabis é simplesmente o aumento da sua escala”, comenta o Diretor do
OEDT, Wolfgang Götz. “Hoje na Europa, onde quer que vivamos, é provável que haja cannabis a ser comprada ou vendida não muito longe de
nós. Na EU, a maioria das infrações à legislação em matéria de droga
que são notificadas estão relacionadas com a cannabis. Anualmente, no
território europeu, são apreendidas cerca de 700 toneladas de cannabis herbácea e de resina de cannabis. Entretanto, praticamente todos os
Estados‑Membros da União Europeia já referem estar a ser afetados pelo
cultivo doméstico de cannabis, uma evolução que tem consequências em
termos de saúde pública e segurança. Neste relatório, reunimos dados

atualizados que permitem uma análise aprofundada da produção e dos
mercados de cannabis em toda a Europa”.
Os dois principais produtos produzidos a partir da cannabis cultivada ilicitamente são a cannabis herbácea («marijuana») e a resina de cannabis
(«haxixe»), mas estes produtos podem dividir-se em numerosos subtipos,
com composições e efeitos variáveis. Perante a complexidade do atual
mercado de cannabis, o relatório conclui: “É como se estivéssemos a
examinar o consumo de álcool, mas sem a capacidade de distinguir entre
o consumo de cerveja, de vinho e de uísque”.
Aumento da produção doméstica e substituição das importações
Na Europa, o cultivo de cannabis herbácea dentro de casa é limitado
apenas pelo acesso à eletricidade e à água, sendo muitas vezes utilizadas técnicas sofisticadas (incluindo as hidropónicas) para aumentar a
quantidade e a “qualidade” (potência) do produto. Actualmente, 29 dos 30
países que enviam dados ao OEDT mencionam algum tipo de cultivo de
cannabis herbácea.
O relatório hoje publicado dá conta da mudança drástica que o mercado europeu de cannabis sofreu nas duas últimas décadas, descrevendo
uma tendência global para a “substituição das importações” (em que os
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produtos de cannabis importados são substituídos pelos cultivados dentro
das fronteiras da Europa). A análise revela que, em dois terços do continente europeu (30 países que enviaram dados ao OEDT; o consumo de
cannabis é agora dominado pelos produtos herbáceos (e pela resina importada no outro terço). Em 10 destes países (Bulgária, República Checa,
Grécia, Lituânia, Luxemburgo, Hungria, Polónia, Eslovénia, Eslováquia e
Croácia), 90% ou mais da cannabis consumida é herbácea.
Na Bélgica, Dinamarca, Países Baixos, Finlândia e Reino Unido, registou-se um forte aumento dos níveis de produção doméstica da cannabis
herbácea nas duas últimas décadas. Os dados relativos ao número de
plantações descobertas na Europa revelam sinais de um aumento da
produção doméstica de cannabis na maioria dos países que comunicam
dados desde 2004.
Os grandes desafios colocados pelas técnicas de cultivo dentro de casa
levaram à adoção de várias estratégias de repressão da oferta envolvendo técnicas de investigação com recurso às novas tecnologias e à partilha
de informação. Entre as respostas inovadoras descritas no relatório, figuram as parcerias entre a polícia e os setores envolvidos na prevenção da
produção doméstica (fornecedores de eletricidade, autoridades do setor
habitacional). Está igualmente a surgir um setor comercial especializado
que fornece serviços e equipamentos (radares, câmaras termográficas)
no sentido de contribuir para a redução da oferta de cannabis.
No entanto, grande parte da atenção das autoridades responsáveis
pela aplicação da lei continua a estar predominantemente centrada no
consumo da cannabis, mais do que na sua oferta. O relatório mostra que,
em 19 dos 22 países que dispõem de dados suficientes, a maioria das
infrações relacionadas com a cannabis diz respeito ao seu consumo, com
percentagens que variam entre 51% e 96%.

A resina de canábis
importada e as «Cinco
grandes» — Marrocos
continua a ser o principal
fornecedor da Europa, mas
estimativas de produção
podem estar subestimadas
A cannabis é a planta estupefaciente ilegal mais cultivada em todo o
mundo. O relatório hoje publicado descreve as «Cinco grandes» regiões
consideradas como as principais fornecedoras dos produtos de cannabis
(principalmente da resina) importados pela Europa. São elas: o Norte de
África (Marrocos), o Sudoeste Asiático (Afeganistão), os Balcãs (Albânia),
o Médio Oriente (Líbano) e a África Subsariana (África do Sul).
“Apesar de a Europa ser um dos maiores e mais ricos mercados de
consumo de resina de cannabis há mais de 30 anos, pouca resina de
cannabis é produzida internamente e quase toda a que é consumida tem
de vir do exterior”, afirma o relatório. Este facto está patente nos dados
relativos à apreensão de cannabis: a quantidade de resina de cannabis
apreendida em 2009, por exemplo, era quase seis vezes superior à de
cannabis herbácea (aproximadamente 600 toneladas e 100 toneladas,
respetivamente).
Marrocos continua a ser o principal exportador de resina de cannabis para a Europa e o produto entra na região principalmente através de
Espanha e Portugal. Embora algumas fontes indiquem um significativo
decréscimo na produção de resina marroquina entre 2003 e 2009, essa
diminuição é posta em causa pelos dados europeus, que sugerem que as
atuais estimativas da produção referentes a Marrocos poderão ser demasiado baixas para corresponder à realidade.
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Uma em cada
20 pessoas,
consumiu alguma
droga ilícita em 2010

De acordo com o Relatório Mundial Sobre Drogas do
UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime),
cerca De 230 milhões de pessoas, o equivalente a uma
em cada 20 pessoas, consumiram alguma droga ilícita
pelo menos uma vez em 2010. “Enfrentar o crime organizado transnacional e as drogas ilícitas deve ser parte
integral da agenda de desenvolvimento”, afirmou no
passado dia 26 de junho, o diretor executivo do Gabinete das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC),
Yury Fedotov, à Assembleia Geral das Nações Unidas.
Durante um debate temático especial sobre drogas e
crime como ameaças ao desenvolvimento, Fedotov
disse que, com o prazo de 2015 a aproximar-se para fazer um balanço do progresso global para atingir os objetivos de desenvolvimento do milénio, existe um reconhecimento cada vez maior de que o crime organizado
e as drogas ilícitas impedem a consecução dessas
metas.
De acordo com o especialista, as drogas ilícitas alimentam o crime e a insegurança, ao mesmo tempo que
minam os direitos humanos e representam sérios riscos para a saúde: “A heroína, a cocaína e outras drogas
continuam a matar cerca de 200 mil pessoas por ano,
devastando famílias, levando à miséria milhares de
pessoas, bem como gerando insegurança e a disseminação do VIH”, sustentou Fedotov, ao lançar o Relatório
Mundial sobre Drogas de 2012 na Assembleia Geral,
em Nova Iorque.
“Todos os aspectos da saúde pública sobre prevenção, tratamento, reabilitação e reintegração devem ser
reconhecidos como elementos-chave da estratégia global para reduzir a demanda por drogas”, disse o Diretor Executivo à Assembleia Geral, convocada no Dia
Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de
Drogas.
Panorama global
Embora os padrões globais do uso, produção e consequências sanitárias
das drogas ilícitas tenham permanecido estáveis em 2012, o Diretor Executivo advertiu que a produção de ópio no Afeganistão, maior produtor de ópio
do mundo, recuperou os elevados índices de anos anteriores. Observando o
panorama global, os menores níveis totais de cultivo e produção de ópio e de
coca foram compensados por níveis crescentes de produção de drogas
sintéticas.
De acordo com o Relatório, estima-se que cerca de 230 milhões, ou seja,
5 por cento da população adulta mundial (de 15 a 64 anos de idade), utilizaram alguma droga ilícita pelo menos uma vez, em 2010. Além disso, o Rela-

tório aponta que os usuários problemáticos de drogas, principalmente as
pessoas dependentes de heroína e cocaína, totalizam cerca de 27 milhões,
0,6% da população adulta mundial, ou uma em cada 200 pessoas.

Ópio - os preços crescem, a produção sobe
O Afeganistão voltou a níveis elevados de produção de ópio. A produção
global de ópio atingiu 7 mil toneladas em 2011, depois dos baixos níveis de
2010, quando uma praga eliminou quase metade dos rendimentos do cultivo
de papoila e provocou aumentos acentuados nos preços no Afeganistão. A
quantidade de ópio produzida no Afeganistão aumentou em 61 por cento, de
3.600 toneladas, em 2010, para 5.800 toneladas, em 2011. Embora a produção mundial de opiáceos continue elevada, o uso de opiáceos na América do
Norte e na Europa parece estável ou a diminuir. No entanto, na África e na
Ásia, que juntos representam cerca de 70 por cento dos consumidores de
opiáceos globais, há uma carência de dados precisos, o que pode significar
um uso crescente, sem ser detetado.
Os preços altos fazem da produção do ópio um negócio atraente para os
fazendeiros do Sudeste da Ásia. Entre 2010 e 2011, o cultivo de papoila no
Sudeste da Ásia aumentou em 16 por cento, de cerca de 41.000 hectares
para quase 48.000 hectares. Ao todo, o cultivo dobrou no Sudeste da Ásia
desde 2006. Mianmar mantém-se como o segundo maior produtor de papoila
e de ópio do mundo, depois do Afeganistão, com aumento do cultivo de 14
por cento em 2011, e uma quota de 9 por cento da produção mundial de ópio.
A República Democrática Popular do Laos (PDR) apresentou um aumento
ainda mais acentuado no cultivo, de 38 por cento, embora a produção total
permaneça baixa em comparação com as estimativas globais. A potencial
produção de papoila é estimada em Mianmar em cerca de 610 toneladas e
em Laos em cerca de 25 toneladas.

Cocaína - um declínio na produção
Em 2010, a estimativa anual de utilizadores de cocaína variou entre 13,3
milhões e 19,7 milhões, ou cerca de 0,3 a 0,4 por cento da população global

Relatório UNODC 2012

de 15 a 64 anos de idade. Os principais mercados de cocaína continuam a
ser a América do Norte, a Europa e a Austrália. Os Estados Unidos experimentaram uma redução do uso de cocaína de 3 por cento, em 2006, para 2,2
por cento, em 2010, entre a população de 15 a 64 anos de idade; na Europa,
o uso de cocaína permanece estável, mas continua a rivalizar com o dos
Estados Unidos. Contudo, o uso de cocaína é alto na Austrália e na América
do Sul. Além disso, está a espalhar-se para algumas partes de África e da
Ásia, embora se acredite que o número de utilizadores na Ásia seja baixo.
A área total sob o cultivo de coca caiu 18 por cento entre 2007 e 2010,
devido largamente ao declínio acentuado do cultivo de coca na Colômbia de
2007 a 2010. Ao longo do mesmo período, o cultivo de coca e a produção da
folha de coca deslocaram-se significantemente para a Bolívia e para o Peru.
Essas mudanças reduziram consideravelmente a oferta de cocaína na América do Norte, que é quase exclusivamente fornecida pela Colômbia; enquanto
que na Europa a maior disponibilidade de cocaína do Peru e da Bolívia compensou, pelo menos em parte, a diminuição da oferta da Colômbia.

Mercados de estimulantes do tipo
anfetamínico estáveis, mas os de
metanfetamina e “ecstasy” em crescimento
O uso e as apreensões globais de estimulantes do tipo anfetamínico (drogas classificadas como as segundas mais largamente consumidas em todo
o mundo) permaneceram em grande parte estáveis. Contudo, em 2010, as
apreensões de metanfetamina (45 toneladas) mais que dobraram em relação a 2008 (21,5 toneladas), devido às apreensões significativas na América
Central e no Leste e Sudeste da Ásia. Na Europa, as apreensões de pílulas
de “ecstasy” mais que dobraram (de 595 kg, em 2009, para 1,3 toneladas,
em 2010), apontando para um mercado mais forte neste continente. A disponibilidade e o uso de drogas parecem estar a aumentar nos Estados Unidos
e na Oceania e no Leste da Ásia, que registou aumentos nas apreensões.

Cannabis - a substância ilícita
mais largamente usada no mundo
Estimativas apontam para entre 119 e 224 milhões de utilizadores de cannabis no mundo. A Europa é o maior mercado para a resina de cannabis
(haxixe), principalmente fornecido por Marrocos, embora a sua relativa importância esteja em declínio. A maioria dos países da União Europeia relatou
aumento no cultivo em ambientes fechados da erva de cannabis, possivelmente refletindo a preferência crescente por erva em vez de haxixe.
A planta de cannabis é, agora, o cultivo de rendimento mais lucrativo no
Afeganistão, onde uma família cultivando cannabis ganha USD$ 9.000, em
comparação com os USD$ 4.900 ganhos por uma família que cultivava a
papoila de ópio em 2010.
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“Drogas lícitas” e o abuso
de medicamentos de prescrição
Em diversos países, há mais uso não medicinal de medicamentos de prescrição do que de substâncias controladas, exceto de cannabis. Enquanto o
uso de drogas ilícitas é geralmente mais comum entre homens do que entre
mulheres, o uso não medicinal de tranquilizantes e sedativos é frequente
entre mulheres, como mostram os dados disponíveis em algumas regiões
(América do Sul, América Central e Europa). Preocupante é o fato de o abuso
de tranquilizantes e sedativos se poder transformar num hábito de vida, especialmente no caso das mulheres.
Novas substâncias psicoativas, quimicamente modificadas para burlar o
controle internacional, estão anunciadas como “drogas legais” e substitutas
de outros estimulantes ilícitos, como a cocaína ou o ecstasy. Estas substâncias, que podem ser misturadas entre si para variar os efeitos, incluem a
mefedrona e o MDPV, que são muitas vezes vendidas como “sais de banho”
ou “adubo de plantas”, e a piperazina. Outras fórmulas incluem o “spice”, que
imita os efeitos da cannabis, e a salvia divinorum, uma planta alucinógena.
A falta de heroína em alguns países parece estar a dar origem a substâncias altamente perigosas como substituições com base em codeína, tais
como a desormorfina, também conhecida como ‘krokodil’. A substância injetada apresenta sérios problemas de saúde, mesmo quando o uso é
limitado.

A responsabilidade compartilhada
para o desenvolvimento sustentável
“Países produtores e consumidores de drogas também têm interesse em
combater este flagelo”, alertou Fedotov, acrescentando que “os governos
não deveriam esquecer-se de que as drogas ilícitas afetam a saúde e a segurança globalmente”. O uso de drogas parece estar a espalhar-se para os
países situados nas rotas de tráfico, como a África Ocidental e Central, que
testemunham um número crescente de utilizadores de cocaína; e no Afeganistão e na República Islâmica do Irão, que hoje lutam contra as maiores taxas de uso de ópio e de heroína.
Como os países em desenvolvimento buscam seguir o estilo de vida das
nações industrializadas, o consumo de drogas irá provavelmente aumentar,
colocando um fardo mais pesado a países mal equipados para lidar com a
demanda crescente de drogas. O apoio internacional deve, portanto, visar o
fortalecimento da capacidade das nações mais vulneráveis para enfrentar
esse desafio, completou.
O desenvolvimento alternativo é a chave para reduzir o cultivo e a produção de drogas ilícitas, referiu aos Estados-Membros: “Atualmente, apenas
cerca de um quarto de todos os agricultores envolvidos no cultivo de drogas
ilícitas em todo o mundo tem acesso à assistência para o desenvolvimento.
Se o nosso objetivo é oferecer novas oportunidades e alternativas genuínas,
tal precisa de ser mudado”.
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Opinião

Jovens embebedam-se
com tampões higiénicos e
esquizofrénicos ignoram
riscos da cannabis
* Sérgio Oliveira

Talvez a minha capacidade de percecionar o mundo esteja a chegar
ao fim… Eu, que pensava que já tinha visto um pouco de quase tudo o
que de bizarro se possa imaginar no que concerne a determinados
usos e abusos, já vi beber cerveja para bater recordes, consumir álcool com palhinha porque sim ou porque alguém entendeu que “bate”
mais, engolir shots em copos de design, campanhas distorcidas e maquiavélicas… Agora, beber álcool pela vagina ou pelo ânus… confesso
que não sei bem se me deixa estupefacto ou preocupado… Mas é
verdade: a prática já tem relatos suficientes para ser considerada uma
espécie de moda, nomeadamente em países como o grande patrão da
moral, os Estados Unidos da América. Sim, o mesmo que tanto investe
em dissuasão, perseguição, criminalização e estigmatização e que insiste em arrepiar-se e insurgir-se quando alguém fala, por exemplo,
em redução de riscos ou numa intervenção integrada e interdisciplinar
em dependências sob a tutela ou coordenação da saúde… Valha aos
americanos o facto de já não poderem reclamar o exclusivo desta prática, uma vez que também na Alemanha e Espanha vão surgindo casos semelhantes…
Esperemos que a moda não pegue, até pelo risco de contágio das
relações... Por falar em redução de riscos, um novo argumento surge
para a utilização do preservativo. Afinal, também pode evitar que o
parceiro se alcoolize através de uma relação sexual… Pior será se a
“via de consumo” privilegiada passe a ser outra… Utilizados para a
menstruação das mulheres, os tampões passaram assim a ter outro
uso: são embebidos em vodka (ou outra bebida com elevado teor alcoólico) e colocados na vagina, no caso das raparigas, e no ânus, no
caso dos rapazes, com o objetivo do organismo absorver melhor o álcool e tornar mais rápido o efeito de embriaguez, sem a consequência
do hálito de quem ingere a bebida, o que dá especial jeito quando se é
jovem e se teme um contacto próximo com os pais à chegada a casa.
As autoridades policiais e médicas da cidade de Tuttlingen, no sul da
Alemanha, já alertaram para os vários riscos para a saúde, incluindo
danos produzidos nas paredes vaginais e infeções graves. Em meados de março, uma jovem desmaiou num festival de rua em Konstanz
e, após ter sido examinada no hospital, os médicos descobriram um
tampão alcoólico na vagina.

“Droga Canibal”:
relatos diabólicos ou diabolizantes?
Ruby Eugene, de 31 anos, morto pela polícia de Miami, foi notícia
em todo o mundo quando comia o rosto de outro homem, em plena
rua. Ambos estavam nus. As autoridades norte-americanas acreditam
que estaria sob efeito de uma droga conhecida como “miau-miau”,
“sais de banho” ou “mefedrona”, conhecida na Europa desde 2007,
relataram diversos órgãos de comunicação social. O “canibal de Miami”, como já se tornou conhecido, tem um vasto historial de tráfico e
consumo de drogas. Aos 16 anos, foi detido, acusado de agredir outro

jovem e, depois disso, foi preso sete vezes no período de cinco anos
por vender marijuana.
Recentemente, a polícia foi alertada no centro de Miami, depois de
testemunhas verem dois homens nus a lutar. O agente que chegou ao
local encontrou os homens deitados no chão, estando Eugene a comer
o rosto da vítima. O homem daria entrada, em estado grave, no hospital, completamente desfigurado.
De acordo com as autoridades, o polícia pediu para o canibal se
afastar da vítima mas Eugene “rosnou como um animal selvagem e
continuou a comer a cara do homem”. Testemunhas corroboram a história, segundo a imprensa norte-americana. O agente disparou um primeiro tiro contra a perna do atacante, que não surtiu qualquer efeito,
tendo em seguida disparado mais tiros até o matar.
De acordo com o ‘El Mundo’, que teve acesso a uma imagem da vítima, o rosto foi totalmente arrancado do lado direito, tendo ficado intacto apenas o queixo. “Esperemos que recupere, para seu bem, e
para que possa contar-nos o que se passou. Só ele sabe”, disse o
sargento Javier Ortiz, vice-presidente do sindicato da polícia de Miami.
O agente que matou o canibal está a receber tratamento psiquiátrico.
Segundo o site do Instituto Nacional de Abuso de Drogas, dos EUA,
a droga conhecida como “sais de banho” começou a circular no país
em 2010, sendo responsável por crises paranóicas e psicóticas. A droga foi responsável por quase 3500 internamentos no primeiro semestre de 2011 nos EUA, com os médicos a detetarem comportamento
violento entre os seus utilizadores. A droga é comprada facilmente na
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Um composto de cristais multicolor, conhecido como «sais
de banho», foi apontado como responsável pelo ataque
do «Canibal de Miami» a um sem-abrigo mas o exame
toxicológico feito ao corpo do agressor, Rudy Eugene, revela
que este não estava sob o efeito daquela nova droga no
momento em que foi morto pela polícia quando devorava a
cara de Ronald Poppo.
Internet, onde é apresentada como fertilizante de plantas ou sais de
banho. Em Portugal, foi proibida no início deste ano.
Noutro incidente, também ocorrido em Miami, um jovem de 21 anos
invadiu um restaurante gritando obscenidades e tentou comer a mão
de um policia. Acredita-se que também estava sob os efeitos de “Cloud
Nine”. “Por favor, tenham cuidado ao lidar com a população sem-abrigo”, advertiu o departamento de polícia de North Miami Beach aos
seus agentes. Também pediu que os cidadãos informem imediatamente se suspeitam que alguém possa ter tomado esta droga.
Mark Ryan, diretor do Centro de Desintoxicação Estatal da Louisiana (sul) e especialista em drogas sintéticas, explicou que os “sais de
banho” - feitos com produtos importados - apareceram pela primeira
vez nos Estados Unidos em 2010, “e, em 2011, se propagaram descontroladamente”. “Passámos de 300 casos diagnosticados em todos
os Estados Unidos, em centros de desintoxicação, em 2010, para cerca de 6.000 em 2011», afirmou em entrevista à AFP. «Todos os casos
não são declarados a centros de dependência de drogas, e talvez representem 25% dos que realmente existem», relatou.
Ryan lembrou casos nos quais a substância «Cloud Nine» levou
«pessoas nuas a saltar por uma janela e depois a escalar mastros de
bandeiras» ou um suicida a atirar contra si mesmo um dia depois de
tentar se enforcar.
Um ataque canibal cometido por Carl Jacquneaux, de 43 anos, pode
ter sido causado por um novo tipo de droga, conhecida como “sais de
banho”. Segundo o jornal americano The Huffington Post, Jacquneaux
atacou Todd Credeur, seu vizinho, durante uma discussão. Kert Thomas, assistente da polícia de Louisiana, Estado onde aconteceu o ataque, relatou que Credeur teve um pedaço do rosto arrancado com uma
mordida. A vítima contou à polícia que estava a tratar o jardim quando
Jacquneaux apareceu e o atacou. Credeur contou que se defendeu
espirrando veneno no rosto do vizinho. Imagens divulgadas pela polícia mostram o rosto de Credeur, que apresenta um buraco numa das
bochechas.
A polícia local afirmou que, após o ataque contra Credeur, Jacquneaux levou o vizinho até uma casa de repouso, onde o ameaçou com
uma faca antes de roubar uma arma de fogo. Jacquneaux foi indiciado
por roubo agravado, violação de liberdade condicional e de ordens de
proteção. O canibal foi preso sob fiança de 312 mil dólares. Credeur
recebeu alta do hospital onde estava internado e recupera em casa.
Um dos amigos de Credeur contou à polícia que conhecia Jacquneaux e que este usava drogas conhecidas como “sais de banho”. De
acordo com o Huffington Post, a polícia não fez testes toxicológicos no
acusado. Esse tipo de droga resulta de uma mistura das substâncias
alucinogénias sintéticas metilenodioxipirovalerona (MDPV) e mefedrona. De acordo com médicos americanos, o seu uso provoca paranóia
extrema, agitação, alucinações e força incomum.
Entretanto, o exame toxicológico realizado ao «Canibal de Miami»

revela que Rudy Eugene não estava sob o efeito de uma droga nova
quando atacou e arrancou parte da cara a um sem-abrigo.
Um composto de cristais multicolor, conhecido como «sais de banho», foi apontado como responsável pelo ataque do «Canibal de Miami» a um sem-abrigo mas o exame toxicológico feito ao corpo do
agressor, Rudy Eugene, revela que este não estava sob o efeito daquela nova droga no momento em que foi morto pela polícia quando
devorava a cara de Ronald Poppo.
No relatório da autópsia, tornado público, o laboratório que realizou
o exame toxicológico explica que apenas foram detetados os «componentes ativos de marijuana», sendo que nenhum outro tipo de droga
foi encontrado no corpo de Rudy Eugene.
Ainda assim, a controvérsia sobre o que poderá ter causado este
ataque mantém-se. Embora a marijuana seja apontada como a única
droga consumida antes do ataque, Bruce Goldberger, professor de toxicologia na Universidade da Florida, não acredita que só o consumo
de marijuana seja capaz de causar um ataque deste tipo.
Ainda que o professor confesse que «ainda não há forma de detectar cada substância existente», a polícia de Miami também acredita
que Rudy Eugene estava, no momento do ataque, num estado psicótico resultado do consumo de um «cocktail» de anfetaminas conhecido
como «sais de banho».
A possibilidade de Rudy Eugene ser esquizofrénico e recentes casos de ataques semelhantes ao do «Canibal de Miami», em que o
mesmo cocktail foi utilizado, também contribuem para que muitos continuem a acreditar na força sobre-humana que os «sais de banho» dão
aos consumidores.
A verdade é que ainda se desconhecem todas as consequências do
consumo de marijuana. Patricia Junquera, professora de psiquiatria na
Escola de Medicina da Universidade de Miami, alerta que, para além
dos resultados dos exames toxicológicos, o consumo de marijuana
aliado ao facto de Rudy Eugene ser esquizofrénico pode verdadeiramente ter suscitado um ataque deste tipo.
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Legal highs:
o jogo do gato
e do rato
* Félix Carvalho

Porto, sexta-feira, 23h50, para muitos hora de esquecer a semana de trabalho ou estudo que ficou para trás
e dar azo à liberdade da mente, do espírito, do corpo…
Já se vêem alguns milhares de pessoas, espalhadas
entre a zona dos Clérigos, Galerias e José Falcão. O
copo na mão há muito que se eternizou como ritual
obrigatório por estas andanças. Os preços são convidativos e os vendedores ambulantes tornam-nos uma
espécie de pechincha. Ficar high a low cost é um imperativo ainda mais premente nos tempos que correm
e a população mais jovem conta com parceiros atentos e bem posicionados face ao perfil da procura. Apesar da maré de gente que, há uns anos a esta parte,
tem enchido de alma as artérias em torno da baixa
portuense, a verdade é que o clima que por aqui se
respira traduz sensações muito positivas. O ambiente
é animado, cordial e seguro, o convívio, mesmo o inter-geracional, impera e a prova de que o Porto é a cidade europeia com mais estudantes em programa
Erasmus fica ao alcance de uma panorâmica visual.
Falar com esta geração acerca de excessos é convidá-la ao exercício de um conjunto de contra-argumentações, sob a máscara do relaxamento, das boas sensações, da convivência ao ar livre e do gosto pelo
natural.

DECRETO N.º 39/XII
Altera pela décima nona vez o
Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de
janeiro, que aprova o regime jurídico
aplicável ao tráfico e consumo de
estupefacientes e substâncias
psicotrópicas, acrescentando a
mefedrona e o tapentadol às tabelas
que lhe são anexas
A perspectiva da oferta e da procura
É precisamente esse exercício que testamos à porta de uma das
smartshops sediadas na Invicta. Os nomes atribuídos a estas lojas são
sugestivos e remetem para sensações procuradas por quem as elege:
Euphoria, Cogumelo Mágico, Gente Contente, Wonderland… Já a classificação das categorias das substâncias comercializadas assume designa-

ções sui generis: produtos ou incensos herbais, ervas fumáveis, tripis
(com efeitos similares aos do LSD) fertilizantes de plantas, after party
(anti-ressaca, desintoxicantes e complexos vitamínicos) ou saúde (normalmente, produtos que mascaram sinais evidentes de consumos, como
gotas para evitar os olhos vermelhos).

Os proprietários, como é óbvio, defendem as suas damas. Marcelo Sousa,
dono de uma smartshop portuense recorda que os seus produtos são “totalmente naturais” e que “a venda é absolutamente legal”. Um funcionário de
outra loja insurge-se contra “as recentes perseguições, que ignoram que no
mercado negro existem substâncias adulteradas, a par de uma oferta descontinuada, o que acarreta diversos riscos”. Outros, cada vez menos frequentes,
garantiam até há bem pouco tempo que os produtos expostos e comercializados não são para consumo humano. Ainda que a tendência esteja a mudar,
algumas das substâncias comercializadas ainda são classificadas como fertilizantes e a sua posologia é mesmo descrita de forma camuflada, como se
fosse realmente para aplicação em plantas. Os clientes elegem ainda outros
motivos. Miguel tem 18 anos e confessa que consome erva há dois. “Na rua,
nem sempre consigo arranjar e aqui, por outro lado, é mais seguro comprar. A
oferta é diversificada e arranjámos sempre algo que se adequa ao que pretendemos para a noite. E sei que o que aqui vendem é natural… Na rua, nunca se
sabe o que misturam. Dizem que estas substâncias são muito parecidas com
as originais, portanto, pior não fazem de certeza”.

Publicações sobre mortes
por mefedrona na literatura científica
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Clara tem 28 anos e diz que gosta de sentir “estrica” e entrar em transe
pelo menos uma vez por mês. Hoje é o dia. A sua escolha, acabadinha de
fazer, recaiu sobre um extrato de Salvia Divinorum, um forte alucinogénio
sintetizado a partir de uma planta milenar, outrora usado pelos xamãs da
tribo indígena Mazatec como meio para induzir um transe. Pode ler-se no
interior da loja que este produto dá uma pequena trip, de 20 minutos a
uma hora e que este extrato é purificado, tendo por isso vantagens sobre
os extratos não processados e sendo menos prejudicial à saúde… Por
outro lado, é no mínimo curioso verificar que a suposta “bula” alerta para
a possibilidade de ocorrência de vários estados como “alucinações bidimensionais, experiências mente-corpo, viagens ao passado, transformações em objectos, presença em vários sítios diferentes ao mesmo tempo
e, (sim!), riso incontrolável”. Ipsis verbis! Clara assume que corre estes
riscos de forma “consciente e calculada” e que nunca se sentiu “verdadeiramente mal”. Em suma, “vale a pena correr o risco, apesar de algumas
vezes me sentir um “coto” mal. Mas passa. Com as bebedeiras acontece
o mesmo, “né”… Como sucede em muitas noites de outras cidades portuguesas, é habitual o consumo destas e outras substâncias por parte de
uma fasquia já considerável da população que sai à noite para se
divertir.

Percepção subjectiva de
que estas drogas, para
além de não envolverem
procedimentos criminais,
são mais puras que as drogas
ilegais e acarretam menos
risco para a saúde

Depois da mefedrona e do tapentadol, então substâncias de venda livre, terem sido incluídas na tabela de psicotrópicos dada a gravidade dos
efeitos produzidos e, assim, proibida a sua comercialização nas
smartshops, tem sido detectado o surgimento, em média, de uma nova
droga por semana na União Europeia. É uma espécie de jogo do gato e
do rato, que envolve milhões de euros de faturação. O Estado proíbe uma
e outra é sintetizada, que surge sob nova estrutura, apesar de análoga.
Os empresários que operam neste segmento das smartshops legitimam
a oferta de forma falaciosa, afirmando que não faz sentido, num país que
descriminalizou o uso e a posse para uso, haver uma espécie de perseguição a uma atividade que pouco mais faz do que comercializar produtos
naturais e que gera rendimentos através da cobrança de impostos, contrariamente ao que sucede no mercado negro… E que se as pessoas fazem mau uso das substâncias que vendem, não estarão certamente a
correr os mesmos riscos que representam os consumos de drogas ilícitas, cujas composições são sempre desconhecidas.
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Da rua para o laboratório
A ciência, no entanto, tem produzido outras evidências a partir de perspetivas pouco divulgadas. Félix Carvalho é professor catedrático da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, onde trabalha no Laboratório de Toxicologia e apresenta no currículo um sem número de estudos
dedicados à toxicidade das anfetaminas e da cocaína. Em entrevista a
Dependências, apesar de louvar a decisão que levou à proibição da comercialização de mefedrona, face ao “elevado número de casos de intoxicações graves por esta substância”, considera a atitude do Governo
“muito aquém, para não dizer ridícula, perante o que existe no mercado
nacional”. “Ineficazes e inadequadas” são os adjetivos utilizados pelo especialista quando avalia as medidas adoptadas pelo Governo para fazer
face ao “preocupante problema que está atualmente a afetar a sociedade
portuguesa e que terá certamente muitos reflexos negativos na saúde
mental e física dos portugueses durante os próximos anos”. Sustentado
no último relatório do OEDT, Félix Carvalho alerta para o facto de terem
surgido no mercado mais de 150 substâncias psicoativas entre 1997 e
2010, entre as quais, 24 surgiram em 2009 e 41 em 2010… “O Governo
português apenas proibiu uma substância entre todas estas novas drogas
legais… Perante este quadro, só podemos concluir que as medidas adoptadas não estão a ser eficazes e uma prova disso é que, quando a mefedrona foi proibida, apareceram de imediato no mercado novos análogos
desta anfetamina sintética”.

As novas drogas legais na ótica da ciência
Numa apresentação realizada para os leitores de Dependências, Félix
Carvalho designa por drogas legais “novos compostos psicotrópicos, desenvolvidos de forma a contornar a legislação, através da modificação estrutural
das drogas que são conhecidas, como as anfetaminas, a cocaína, a heroína
ou os alucinogénios”. De acordo com o investigador, essas modificações
estruturais “dão origem a novas substâncias, não contidas na lista das psicotrópicas, deixando assim de ser classificadas como ilegais”.
Como atrás ficou registado, acerca da panóplia de produtos comercializados nas smartshops, Félix Carvalho refere a “utilização de plantas milenares com efeitos psicotrópicos absolutamente assustadores, que está
a aparecer em força no mercado”, e a venda sob uma espécie de máscara através de um rótulo onde se pode ler que o produto não se destina à
utilização humana. O autor da investigação alerta para mais um claro indício de fuga à legislação, na medida em que “se estivéssemos perante
um produto para aplicação humana – como na verdade até é – seria obrigatório proceder-se a determinados tipos de restrições à sua utilização e
estudos prévios à sua colocação no mercado”. Como tal, “a indicação
surge por exemplo sob a forma de sais de banho ou adubos para plantas… E mesmo neste último caso, apesar de a posologia surgir mascarada, nota-se claramente que é destinada à utilização humana e quem consome estes produtos sabe-o perfeitamente”.

Na Rússia a codeína presente
em medicamentos de venda
livre é misturada com
gasolina, diluente de tintas,
ácido clorídrico, iodo e
fósforo vermelho (retirado
de fósforos), para originar
desomorfina

Sofismas sobre as “drogas legais”
Percepção subjectiva de que estas drogas, para
além de não envolverem procedimentos
criminais, são mais puras que as drogas ilegais
e acarretam menos risco para a saúde
Na realidade:

O sofisma da segurança inerente à pureza
Relativamente aos utilizadores, Félix Carvalho desvenda um “sofisma”:
“eles têm uma perceção de que as drogas legais são mais puras e acarretam menos riscos para a saúde do que as ilegais… Nada mais errado!”,
sustenta. “Completamente falso”, alerta o professor: Se as estruturas destas designer drugs são semelhantes às originais, podemos até supor que
os efeitos negativos são os mesmos… “Além disso, devemos ter em conta
que, por exemplo, em relação aos canabinóides, na indústria farmacêutica
são sintetizadas cinco a dez mil novas substâncias para apenas uma seguir
para medicamento e que essa, para além das caraterísticas farmacológicas
desejadas pela indústria farmacêutica, é ensaiada até ao ínfimo pormenor
em termos de segurança”. No entanto, os novos canabinóides que aparecem como drogas legais – e apareceram já mais de 140 derivados do tetraidrocanabinol, emanados a partir dessas novas sínteses – não têm qualquer
estudo de segurança por trás. “E isto é para ser consumido de uma forma
continuada, sem que as pessoas tenham qualquer noção dos possíveis
efeitos que tal representa, por exemplo, em termos de promoção do cancro,
doenças cardiovasculares ou problemas neurodegenerativos! Nem quem
coloca no mercado nem quem consome, pois não há qualquer estudo de
suporte”, sustenta. Sendo praticamente adquirido que, junto das comunidades de utilizadores que se reúnem em festas e consomem drogas de design, a informação não é propriamente um bem escasso – os fóruns e blogues acerca deste tipo de substâncias são imensos, tal como a discussão
e a procura de informação por parte dos utilizadores, apesar de estas práticas nem sempre se refletirem nas escolhas – a questão torna-se pertinente: estarão as pessoas que recorrem às smartshops desinformadas relativamente às possíveis consequências do consumo destes produtos?
“Completamente! Ao comprar uma substância que não lhes vai originar
consequências legais, leva-os a pensar que estão perante substâncias
mais puras, que não acarretam perigos para a saúde e alguns pensarão
mesmo que não lhes provocam dependência… Estão completamente enganados e o grande problema é o enorme vazio legal que sustenta toda
esta realidade e que tem que ser preenchido rapidamente”, sustenta Félix
Carvalho. Como solução, aponta a utilização do sistema adoptado para as
substâncias utilizadas como doping, em que à lista de substâncias proibidas são acrescentados os análogos.

Os canabinóides sintéticos
“Estão a aparecer estas novas substâncias, que estão a ser misturadas
com extratos de plantas, sendo que não interessa muito o extrato, pois o
mesmo serve apenas de “diluente”, podendo até ser uma especiaria… As
pessoas estão a consumir estes novos canabinóides, com um efeito semelhante aos produtos da Cannabis Sativa, sem saberem de facto, no que se
estão a meter. Para além do perigo resultante da sua toxicidade ser desco-
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nhecida, podemos esperar destas substâncias efeitos que já sabemos existir relativamente ao tetraidocanabinol: diminuição da capacidade de concentração e de memória, que pode ir até 30 dias após cada consumo e
desenvolvimento de psicoses, como a paranoia a longo prazo”.
Canabinóides

molécula em base pura, tal como foi feito para o crack, que é destruidor.
Chamaria a atenção para alguns efeitos, particularmente das alucinações, da sensação de insetos sob a pele, que leva as pessoas à loucura,
chegando a arrancar a pele, as psicoses, os AVC, problemas cardíacos,
enfartes… O mais visível é a perfuração do septo nasal ou a gangrena e
necrose das extremidades (dedos, nariz, orelhas)”.

Substâncias, naturais ou artificiais, que activam os receptores canabinoides

Alucinações:

Fitocanabinódes:

Compostos encontrados na planta Cannabis que são estruturalmente relacionados com o
tetraidrocanabinol (THC):
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e.g. sensação de insectos sob a pele
Convulsões

Psicoses/paranóia

Δ9-tetraidrocanabinol

Acidentes
vasculares
cerebrais

Toxicidade
grave da
Cocaína

perfuração do
septo nasal

Canabinóides sintéticos:

Agonistas sintéticos dos receptores
dos canabinóides CB1 (CNS) e/ou CB2
(sistema imunológico), também
conhecidos por especiarias, K2,
Kronic…

Hipertensão
Taquicardia
Enfarte do miocárdio
fibrilação ventricular

Já foram identificados mais de
140 derivados	


Extractos de plantas são utilizados
como “diluentes”.

Nefrotoxicidade
primária ou
resultante de
rabdomiólise

Gangrena e
necrose das
extremidades

A cocaína sintética

Redução da capacidade
de concentração e
memória até 30 dias
após o consumo
Desregulação da
função endócrina e
da regulação da
temperatura corporal
Pupilas dilatadas e
olhos raiados de
sangue (Devido à
dilatação dos vasos
sanguíneos

Psicoses/paranóia
Emoções flutuantes,
pensamentos
fragmentados,
desorientação
comportamental

Efeitos
adversos dos
canabinóides

Podem causar
cancro (potencial
cancerígeno
superior ao do
tabaco)

Descoordenação
motora	


Distorções nas
percepções de
profundidade do
espaço e de tempo

Entretanto, surgiu outra com mais potência, a salicilmetilecgonina, que
tem uma parte da estrutura da cocaína ligada a uma molécula derivado do
ácido acetilsalicílico, presente na Aspirina, mas com dez vezes mais potência in vitro e três vezes mais potência em ratos que a cocaína… De
forma geral, esta droga é snifada e já se fala na transformação desta

Adaptado de “Curr. Drug Abuse Rev. 2012, 5(1):64-83

“A cocaína é uma droga muito próxima do querer entrar no ideal de
sucesso da nossa sociedade, do bem-estar, do prazer rápido e intenso,
da sensação de poder e da superação de todas as necessidades e contingências que nos fazem humanos, como a fome, o cansaço ou a tristeza. Há uma franja que a utiliza, mesmo estando bem integrada nos ideais
da nossa sociedade, entre os executivos ou empresários de sucesso. No
nosso laboratório, descobrimos que num dos produtos vendidos nas
smartshops uma substância chamada dimetocaína ou larocaína, que tem
o mesmo efeito da cocaína, embora com cerca de 50 por cento da potência. É altamente aditiva, com efeitos perniciosos bem conhecidos e o que
os consumidores precisam é apenas de aumentar um pouco a dose para
obterem exatamente o mesmo efeito. Outro análogo, com cerca de 30%
do efeito da cocaína é a tropacocaína, que resulta da colocação de flúor
na estrutura da cocaína. Isto está a ser vendido livremente… Perde potência mas é vendida livremente…

Opiáceos e opióides sintéticos
“Além de darem euforia e alucinações, originam depressão respiratória,
convulsões e morte. Os opióides vão do prazer até à morte. Se formos a
estas smartshops, encontramos substâncias que mimetizam a heroína.
Uma delas é o Kratom, conhecido de todos os utilizadores destas lojas,
uma planta que tem dois compostos, a mitraginina, um agonista dos recetores opióides delta e mu, e a hidroximitraginina, que tem 30 vezes mais
potência que a mitragynina e 17 vezes mais potência que a morfina. Temos no mercado, a ser vendido sem problemas legais, uma planta que
tem um composto com 17 vezes mais potência do que a morfina… Se isto
não é assustador, digam-me o que é… estes extratos podem ser mastigados, fumados, bebidos como um chá ou engolidos em pastilhas e são já
considerados droga ilegal em países como a Tailândia, Austrália, Myanmar ou o Vietname, onde a planta é conhecida há séculos. Ultimamente,
têm aparecido numas carterinhas, sob o nome de Kriptom, uma mistura
desta planta com um agonista opióide sintético que a torna mais potente
e já foi responsável por várias mortes na Suécia. Outro extrato bem conhecido destes utilizadores é a Salvia Divinorum, que tem um composto
chamado Salvinorina A, que provoca alucinações muito frequentemente
desagradáveis, de tal forma que quando as pessoas consomem vão aos
pares para que um fique a controlar. Acontecem fenómenos de disforia,
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alucinações, dissociação, riso descontrolado, despersonalização… Vários países, incluindo europeus, consideram ilegal o uso e comercialização desta planta mas Portugal ainda nada fez para o restringir. Mais uma
vez, vários jovens adquirem esta planta sob o sofisma de que se é legal,
não produz dano.”

Adaptado de “Toxicol. Mech. Methods. 2012, 22(2):159-60.”

Bradicardia
Hipotensão

Nefrotoxicidade
primária ou
resultante de
rabdomiólise

Comportamentos
de risco

Toxicidade
grave da
Heroína

Depressão
respiratória
e morte

Obstipação
severa

Imunodepressão
Obstipação

Ecstasy e derivados
“Existe uma substância designada catinona, presente numa planta chamada Catha edulis, muito popular na zona do Corno de África, onde existe um consumo endémico por parte de milhões de pessoas que mascam
as folhas deste tipo de plantas, tal como acontecia nos Andes relativamente às folhas de coca. Esta catinona, que não é transportável para
países europeus por ter um período de vida muito curto, é muito semelhante, em termos de estrutura, com a anfetamina, a ecstasy ou a mescalina. Se olharmos para o que existe nas smartshops, verificamos que utilizaram e modificaram a estrutura da catinona, sendo que aparece um
outro grupo de compostos semelhante aos da ecstasy, surgindo então a

mefedrona, que foi proibida, entre muitas outras com diferenças mínimas
na respetiva estrutura… Já existem substâncias parecidíssimas com a
ecstasy, como a Metilona, a Butilona ou o MDAI… E falo apenas sobre
meia dúzia de substâncias que em nada se comparam com as novas 41
que apareceram em 2010… É só para disfarçar! É só para fugir à lei! São
substâncias que atuam da mesma forma, nos mesmos locais ativos e
produzindo os mesmos efeitos tóxicos, como a coagulação intravascular
disseminada, problemas no sistema cardiovascular, de neurotoxicidade,
toxicidade a nível do fígado ou renal, de hipertermia e até consequências
neurológicas já bem conhecidas nos consumidores crónicos de anfetaminas, como a perda de capacidades cognitivas, diminuição de capacidade
de memória, esquizofrenia, estados de ansiedade ou depressão, comportamento impulsivo ou violento, envelhecimento cerebral precoce, aparecimento de estados psicóticos, entre outros. Olhando para os alucinogénios, como o LSD, a psilocibina presente nos cogumelos e nas sementes
comercializadas… A ecstasy tem uma estrutura semelhante ao LSD em
determinada parte e atua sobre os mesmos recetores no nosso sistema
nervoso central mas, mais preocupante ainda, é sabermos que existem
plantas com agentes alucinogénios muito parecidos com o LSD, comercializadas nestas smartshops.

Entrevista a Félix Carvalho
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Neste caso, estamos perante uma mistura assustadora de drogas

tância chamada metoxetamina, que tem o mesmo efeito farmacológico

que estão a ser vendidas aos adolescentes, como se de substâncias

que a Ketamina mas com efeitos negativos mais prolongados, e refiro-

inócuas se tratassem. Finalmente, a Ketamina, que também é proibida

-me ao chamado Special K. E, sendo a Ketamina proibida, a metoxe-

e tem um efeito bem conhecido, sedativo, hipnótico, analgésico, am-

tamina continua a ser vendida livremente, o que também se revela

nésia, dissociativo e alucinogénico. No mercado, apareceu uma subs-

muito preocupante…”
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Universidade da Beira Interior

Novo método desenvolvido
na UBI deteta drogas em
minutos com amostras
mínimas de saliva ou urina

Dois investigadores portugueses da Universidade da Beira Interior, na Covilhã, desenvolveram um
método que permite detetar drogas legais, muitas vezes, confundidas com embriaguez, utilizando amostras mínimas, num método mais amigo do ambiente.
O trabalho foi orientado pela investigadora Eugénia
Gallardo, docente da UBI e realizado por dois alunos
do primeiro ano de doutoramento de bioquímica, Ivo
Moreno e Beatriz Fonseca.
O projeto foi desenvolvido no Centro de Investigação em Ciências da Saúde (CICS) da UBI e co-orientado pelo Instituto Nacional de Medicina Legal, elegendo como objetivo detetar piperazinas, comprimidos
alucinogénicos vendidos em smart shops e na Internet, e permite ainda detetar drogas legais baseadas
em extratos de plantas. Com este novo método, vai
também ser possível realizar a análise em cadáveres
como suplemento às que atualmente são realizadas à
urina. O método desenvolvido em Portugal e já distinguido pela Polícia Judiciária pode ainda ser aplicado
em cadáveres, melhorando a recolha de informação,
cujo acesso se revela mais rápido e eficaz.
O projeto distingue-se igualmente pelo recurso a
um dispositivo cujo uso foi generalizado no final da
última década, de microextracção de amostras em seringa empacotada, normalmente utilizado para para
análises ambientais e, até aqui, pouco aplicado em toxicologia clínica e forense, o que lhe conferiu um fator
distintivo.
A investigação do CICS decorre em parceria com o
Serviço de Toxicologia Forense do Instituto Nacional
de Medicina Legal – Delegação do Sul. O projeto desenvolvido foi premiado pela Polícia Judiciária e pela
Universidade de Coimbra e vai ser apresentado no
22.º Congresso da Academia Internacional Medicina
Legal, em Istambul, na Turquia.
Dependências foi à cidade da Covilhã para perceber
em que consiste este novo método desenvolvido na
Universidade da Beira Interior, explicado na primeira
pessoa pelos alunos Ivo Moreno e Beatriz Fonseca e
pela orientadora Eugénia Gallardo.
Em que consistiu este trabalho de investigação?
Ivo Moreno – Este trabalho consiste no doseamento de novas drogas
usando uma técnica de microextração de amostras em seringa empacotada, que havia sido desenvolvida em 2004, com outras aplicações, essen-

cialmente utilizada em toxicologia forense. Apostámos nesta técnica, que
apresenta ainda a vantagem de ser mais amiga do ambiente, uma vez que
utiliza resíduos solventes e de, em comparação com outras técnicas de
extração, ser rápida. Apresenta ainda outras vantagens, nomeadamente
o facto de permitir a utilização do suporte sólido e de um volume reduzido
de amostra.
Como surgiu o interesse por esta área?
Ivo Moreno – Gosto particularmente da área científica e de tudo o que
tenha a ver com ciências forense, talvez devido às séries que passavam na
televisão e acompanhava… Então, surgiu a oportunidade de desenvolvermos este trabalho com a Professora Eugénia Gallardo e apostei.
Quando surgiu esta linha de investigação foram contactados por
alguma entidade, nomeadamente do foro da investigação judiciária?
Ivo Moreno – No início não… Depois de o trabalho ter sido publicado,
começaram a surgir alguns contactos institucionais e fomos mesmo premiados pela Polícia Judiciária.
Eugénia Gallardo – O acesso a este trabalho é totalmente gratuito.
Qualquer laboratório, nacional ou internacional, que pretenda aplicar a metodologia pode fazê-lo, bastando descarregar o artigo, que está disponível
para toda a comunidade científica e aplicar.
Que novas aplicações poderão surgir a partir deste projeto?
Eugénia Gallardo – Fundamentalmente, permite-nos analisar este tipo
de drogas em qualquer âmbito forense. A maior parte destas drogas são
muito semelhantes às anfetaminas e ao ecstasy mas os testes rápidos,
realizados nas estradas, não identificam estes tipos de drogas. A polícia
poderá apenas constatá-lo pela sintomatologia e sinais que a pessoa
apresente e deduzir que poderá estar sob influência de um tipo de drogas.
Quando é retirada uma amostra e enviada para o laboratório do serviço de
toxicologia do Instituto Nacional de Medicina Legal, se no dia seguinte quiserem pesquisar este tipo de substâncias, poderão utilizar a nossa técnica,
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aplicá-la e verificar se a pessoa estava sob a influência de drogas que,
neste caso, são legais.
Ivo Moreno – O método poderá ajudar em casos de intoxicação, em
hospitais, ou pode auxiliar outras autoridades em detenções ou acidentes
rodoviários…
Será possível fazer testes de terreno através deste método?
Eugénia Gallardo – Não. Terão que ser sempre testes de laboratório.
Os testes de terreno são qualitativos e apenas registam a presença ou ausência mas a pessoa nunca poderá ser penalizada por um teste qualitativo.
As amostras deverão ser sempre enviadas a um laboratório para confirmar.
E é precisamente isso que fazemos: confirmação e não qualificação.
Depois do reconhecimento por parte da Polícia Judiciária, têm
sido contactados por outras entidades, como o Instituto de Medicina Legal?
Eugénia Gallardo – O Instituto de Medicina Legal, neste caso a Delegação Sul, que é a entidade com a qual mais contactos temos, sempre esteve presente neste trabalho, uma vez que foi uma entidade co-orientadora do mestrado de ambos e é presentemente co-orientadora
do doutoramento dos dois alunos. Outros contactos foram surgindo com
outras entidades, nomeadamente o IDT, que nos solicitou uma cópia do
artigo e a Polícia Judiciária, com quem mantemos algumas conversações, até porque conhecemos alguns membros do Laboratório da Polícia Científica, encontramo-nos em congressos, trocamos informações e
conhecimentos.
O que parece traduzir um sinal de que a toxicologia começa demonstrar o seu valor em Portugal…
Eugénia Gallardo – E é um sinal de que uma instituição, como a UBI,
que muita gente desconhecia que se dedicava a esta área, está realmente
a ter um impacto significativo em investigação em toxicologia.
Em que medida estará a UBI equipada com as estruturas adequadas para o desenvolvimento de trabalhos inovadores para os jovens
que aqui se pretendem formar e construir uma carreira sólida nesta
área?
Beatriz Fonseca – As condições que nos oferecem para desenvolvermos os nossos trabalhos são ótimas. Quando viemos para esta universidade, o centro de investigação onde estamos atualmente a trabalhar era
bastante pequeno e tinha bastantes carências mas, ao longo do tempo,
temos constatado uma evolução muito significativa.
Em que área gostariam de trabalhar no futuro?
Beatriz Fonseca – Gostaria de trabalhar em investigação…

21

Existirá mercado de trabalho em Portugal para fixar os jovens
recém-formados?
Beatriz Fonseca – Quero acreditar que não será necessário emigrar…
Eugénia Gallardo – O mercado português está complicado mas os bons
certamente brilharão. Se assim não fosse, também não se justificaria que
uma espanhola, como eu, viesse parar a Portugal (risos). A área forense é
muito restrita e, se calhar, abriram demasiados cursos e pós-graduações e
muita gente terá ficado iludida com o surgimento das tais séries televisivas.
É que, muitas vezes, estes são cursos meramente teóricos e, só com uma
formação mais avançada, e nomeadamente investigação, essas pessoas
conseguem vingar. Caso contrário, têm mesmo que emigrar. No estrangeiro existem muitas vagas e um mercado muito interessante. Em Portugal
está restrito a duas instituições: ao Instituto Nacional de Medicina Legal e o
Laboratório da Polícia Científica.
Não existem pequenos laboratórios?
Eugénia Gallardo – Em forense não, até porque a legislação portuguesa não o permite. Não acontece o mesmo que em França, por exemplo, em
que, dependendo da decisão do juiz, poder-se-á escolher um laboratório
ou outro, não tendo necessariamente que ser um laboratório de medicina
legal. Tem que ser acreditado e possuir alguns certificados. Em Portugal,
a metodologia que quem faz investigação forense em toxicologia aprende
pode ser aplicada em outras áreas, nomeadamente ao doseamento de impurezas na indústria farmacêutica, análises clínicas, de águas e as próprias
indústrias petroquímicas podem contratar qualquer um destes estudantes,
que possuem essa formação… Mas, pela orientadora, estes dois alunos
ficariam aqui na UBI por muito tempo (risos)…
Quer dizer que a universidade também constitui uma oportunidade profissional para estes alunos?
Eugénia Gallardo – Sim, sobretudo para aqueles que se revelam bons
e nos quais se nota apetência pela investigação.
Como está atualmente estruturada a oferta formativa da UBI nestas áreas? A toxicologia é um exclusivo da bioquímica ou existe noutros cursos?
Eugénia Gallardo – A toxicologia é lecionada como cadeira de opção
no mestrado em bioquímica. Durante a licenciatura, existe uma cadeira
obrigatória de biotoxicologia, que está mais direcionada para a bioquímica,
o que faz todo o sentido, uma vez que as cadeiras devem estar direcionadas para o curso em si. Também é uma disciplina obrigatória em ciências
farmacêuticas, surgindo nas análises toxicológicas. São sempre cadeiras
base de uma licenciatura e, dependendo da área do doutoramento, vão-se
especializando.
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XX Jornadas Portuguesas de Alcoologia

SPA reflete sobre
os custos económicos
do consumo do álcool
em Portugal
* Rui Moreira

A Sociedade Portuguesa de Alcoologia realizou,
durante os dias 14 e 15 de junho, as XX Jornadas
Portuguesas de Alcoologia. O evento teve lugar na
Biblioteca Municipal Almeida Garret, no Porto e
contou com o apoio da autarquia local, materializando-se num formato que incluiu conferências e
mesas redondas em que foram abordados temas
como Os Custos Económicos do Consumo de Álcool em Portugal, Doente Alcoólico: Estratégias
para uma Alimentação Saudável e a Baixo Custo,
Patologias Ligadas ao Álcool: Custos e Benefícios,
Saúde Mental e Problemas Ligados ao Álcool.
O lema subjacente à realização das XX Jornadas
da SPA, Economia e Álcool, suscitou diversas dissertações entre os custos e os benefícios inerentes ao tratamento de doentes alcoólicos com diversas patologias associadas, com destaque para
os temas abordados por Cristina Ribeiro, como
prevenir e tratar no âmbito dos cuidados de saúde
e de Rui Tato Marinho, que falou sobre o peso da
patologia ligado ao álcool no internamento, num
evento que serviu ainda para a celebração dos 25
anos de existência da Sociedade Portuguesa de
Alcoologia. Durante o evento, Dependências entrevistou o presidente da direção, Rui Moreira.

e adotam comportamentos consonantes com isso. Há necessidade
de ativar a produção científica e que a mesma produza impacto
não apenas nas elites, na comunidade científica, mas também na
população em geral, de modo a que isso se traduza em mudanças
de comportamentos. É a esse trabalho que nos propomos, não apenas através da organização deste tipo de eventos, como as Jornadas que aconteceram este ano no Porto e no próximo ano, no mês
de julho serão em Lisboa e, em 2014, serão em Coimbra, como
também desenvolveremos bianualmente cursos de alcoologia pelas
diversas universidades, por forma a estimularmos estudantes em
fim de curso a desenvolverem trabalhos que possam amplificar este
conhecimento.

Este encontro representa, antes de mais, o ressurgir de uma
sociedade que estava de certa forma “adormecida”…

RM - Tanto quanto conheço, a referenciação não funciona porque
há esta falta de organização e de ação… Os profissionais estão lá,
apenas será necessário motivá-los e organizar o sistema.

Rui Moreira (RM) - Exatamente! A Sociedade que estava moribunda, uma vez que não tinha atividade… Em 14 de maio de 2010,
esforçámo-nos por pô-la novamente de pé, até porque verificávamos um certo paralelismo entre a produção científica - teses de
doutoramento e de mestrado – e a atividade da sociedade. Em
simultâneo, verificámos, entre 1986 e 2004, uma diminuição do
consumo de álcool em Portugal e que, entre 2004 e a atualidade,
aumentámos as taxas de consumo dos 9 litros de álcool per capita por ano para 13,4, no ano de 2011. Não podendo concluir que
uma coisa terá necessariamente a ver com a outra, constatámos a
existência desse paralelismo e, por isso mesmo, decidimos colocar
mãos à obra…
Quer dizer que a produção de conhecimentos poderá influenciar os indicadores de consumos?
RM - Claro! Temos essa sensação de que quanto mais conhecimento houver e mais divulgação do mesmo, mais as pessoas ficam conscientes das consequências e dos prejuízos do consumo

Os profissionais dos cuidados de saúde primários são,
reconhecidamente, importantíssimos agentes nesta área…
Como estamos a esse nível?
RM - A esse respeito, houve um trabalho muito interessante de
formação dos médicos de família que estão no terreno mas, neste
momento, existe uma certa desarticulação e falta de apoio entre a
medicina familiar e as estruturas que dão resposta a estes cuidados. A rede alcoológica está no papel… só é necessário pô-la na
prática; os profissionais estão no terreno e é apenas necessário
implementar questões de natureza organizativa e de ação para que
isto funcione melhor.
A referenciação está a funcionar?

Além dos problemas de saúde aqui referenciados, foram
também mencionados graves custos para a economia do país
relacionados com o consumo nocivo de álcool…
RM - Claro! Se colocarmos nos pratos da balança os custos e os
benefícios, como fez o Prof. Tato Marinho, constatamos que, por
exemplo, no caso dos doentes de cirrose alcoólica, temos um custo
para o país de 258 milhões de euros anuais, sendo que os benefícios calculados geram apenas cerca de 9 milhões de euros. Há um
claro desequilíbrio entre os benefícios e os custos.
Significará isso que a prevenção e o diagnóstico ainda não
funcionam da forma mais adequada no nosso país?
RM - Significa que existem vontades políticas que não por diante,
significará mesmo falta de vontade política, falta de ação e que,
como foi referido nalgumas conferências, como a da Prof. Fernanda
Rodrigues, os lobbies de pressão são de tal ordem que se sobre-
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põem aos profissionais que trabalham no terreno. E a desigualdade
de colocação das mensagens verifica-se: os que estão no terreno
não têm voz junto dos media e da população, não têm força nem
lugar nos fóruns; quem tem esse lugar são, de facto, os poderosos.
Mas, como é sabido, durante anos, a indústria e os profissionais de saúde da área da alcoologia andaram de costas voltadas e nem por isso se ganhou muito…
RM - Não defendo que estejam de costas voltadas. Agora, há
interesses claramente antagónicos: a indústria pretende vender e
ganhar mais, enquanto os técnicos de saúde e a saúde pública pretendem mais saúde, o que implica menos consumos. O que defendo
é a alteração deste paradigma, ou seja, a indústria não pode ser
apenas voltada para a produção de bebidas alcoólicas, até porque
existem claramente alternativas. Poderíamos ter, por exemplo, sumos de uva das mais variadas castas e existem estudos que indicam que as alterações na produção e distribuição não traduzem
necessariamente desemprego nem diminuição de ganhos. Bastaria,
muito provavelmente, que alterássemos a conceção dos produtos e
que, em vez de fabricarmos mais bebidas alcoólicas, fabricássemos
mais produtos diferentes que nos dariam mais saúde.
Entende que o Estado deveria regulamentar e dissuadir a
produção de bebidas alcoólicas?
RM - Creio que o Estado deveria regulamentar de uma maneira
firma, como aliás tem feito noutras áreas, através de taxações que
permitissem responder aos custos. Repare nos exemplos dos vinhos e das cervejas, que têm taxações nulas ou muito baixas e que
poderiam contribuir para o tratamento das pessoas.
Não será mais fácil educar as pessoas do que a indústria?
RM - Sem dúvida que mais informação e mais capacidade de
escolha será o caminho para mudarmos este comportamento. Se
soubermos mais, se pudermos escolher mais e melhor, poderemos
assistir a essa mudança. Atente-se por exemplo a atitude e o comportamento dos mais jovens relativamente às questões ecológicas
comparativamente às gerações mais velhas, completamente perdidas quanto a essas questões; os consumos de determinadas drogas também caíram brutalmente… Ou seja, os jovens começam a
optar hoje a optar por comportamentos mais saudáveis do que tivemos há anos e acredito que a juventude atual seja hoje muito mais
consciente da necessidade de equilíbrio do planeta do que foram
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as gerações anteriores. Apesar de todas estas dificuldades, sou um
otimista militante.
No âmbito do Fórum Nacional Álcool e Saúde, os representantes da indústria apresentaram uma série de projetos que
estão atualmente em execução, sendo que grande parte dos
mesmos tem a ver com prevenção e dissusão de comportamentos relacionados com o consumo de álcool… Como avalia
esta intenção manifestada e traduzida em práticas ou ações
concretas?
RM - Se a indústria não se auto-regula, é necessário que o poder
a regule. Também é preciso regular os bancos, o comércio…
Estamos a falar de projetos voluntários…
RM - Ok, mas são muito voluntários e ambiciosos para eles. Eles
querem ensinar-nos a beber… mas cedo! Não podemos nem devemos iniciar consumos de bebidas alcoólicas antes dos 18 anos
porque o nosso cérebro não está maduro. Da mesma forma que não
podemos votar nem tirar a carta de condução antes dos 18 anos…
As evidências científicas apontam claramente que não há maturação do sistema nervoso central. A nossa capacidade de planear e
de decidir ocorre entre os 18 e os 24 anos. E a indústria do álcool
pretende pôr-nos a beber mais cedo e, relutantemente, somos um
dos cinco países que toleram o início dos consumos aos 16 anos…
Agora, se a partir dos 18 ou 24 anos as pessoas consumirem bebidas alcoólicas de uma maneira consciente, livre, conhecendo os
riscos que correm, quando, como e onde devem beber, até me parece interessante a ideia do lubrificante social inerente a esse tipo
de consumo responsável. Eu não sou contra os prazeres mas que
há necessidade de regulação, há.
Partindo dessa afirmação, que não se opõe aos prazeres,
mas também de alguém que privilegia a sustentação em evidências científicas, não identifica também algum paralelismo
entre a comunidade técnica e a indústria no que concerne ao
extremar de posições que, por vezes, roçam uma espécie de
fundamentalismo?
RM - Penso que não se trata de uma questão de fundamentalismos. Aliás, das coisas relativamente às quais sou contra são precisamente os fundamentalismos. As pessoas são livres para escolherem, de preferência conscientemente, as suas opções políticas,
religiosas ou comportamentais. Devemos é ajudar e regular para
que essas pessoas sejam cada vez mais livres.
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“Álcool uma
droga com múltiplas
patologias”
* Tato Marinho

Após 30 anos de experiência, o que falhou para que os profissionais de saúde tenham que receber estes doentes no fim da linha?
Quando comecei a trabalhar, há 30 anos, recordo-me de estar no Hospital de Abrantes, às 3h da manhã a “dizer para os meus botões” para
que andei a estudar estes anos todos se chego aqui e não consigo fazer
passar a mensagem ao alcoólico ou ao doente. Será que vale a pena
andarmos de investigação em investigação se não somos capazes de
passar a mensagem à pessoa humana.
Na sua apresentação falou dos custos da doença e do câncer
originado pelo consumo abusivo do álcool, quer especificar?
A Organização Mundial de Saúde apresenta uma espécie de “catálogo”
de substâncias cancerígenas, como por exemplo, o tabaco, a hepatite C,
a hepatite B e, o álcool está lá como um dos elementos cancerígenos,
aliás, está no primeiro grupo dos mais cancerígenos, e isto parece não
preocupar as pessoas e os responsáveis.
Apesar de estar no primeiro grupo dos mais cancerígenos, ninguém fala disso nas campanhas
Exacto. Ninguém fala disso, porque não dá jeito.
Quando diz que “não dá jeito” refere-se a quê em concreto?
Os meus 30 anos de prática revelam-me que a mensagem sobre os
efeitos nocivos não passa. Nós não conseguimos convencer as pessoas.
Passados 30 anos, tenho a ideia que estamos numa sociedade pós-capitalista, em que os lobbies conseguem convencer as pessoas a fumar, a
beber bebidas açucaradas, comer bolos, aumentar de peso. Portanto, há
um poder enorme dos lobbies e dos interesses instalados.

Mortes Portugal 2009
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Daí os números e a relação económica que acabou de apresentar.
A sociedade está um pouco ao serviço dos lobbies, fazendo duma maneira geral o que eles querem. Não sou fundamentalista, as pessoas podem beber, mas devem conhecer os limites e os riscos para a saúde. Os
profissionais de saúde, para além de terem de combater a doença e de
tratar os doentes ainda têm de confrontar-se contra as fortes e potentes
campanhas organizadas pela indústria da bebida, e não conseguimos uma
organização capaz de responder da mesma maneira em defesa do doente
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“Álcool uma
doença muito cara”
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“Doença do
fígado – gigante
adormecido”

Cirrose Hep‡ tica Cancro do F’ gado
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Hepatite C, B, ‡ lcool
alcoólico. Isto é, devia ter agências de comunicação, para fazer o contraditório e demonstrar a evidência científica E sei do que falo, não basta que
um médico vá de vez em quando falar na televisão, é preciso muito mais,
para que as pessoas se sintam informadas.
Não lhe parece promiscuo que a selecção nacional seja patrocinada por uma empresa de bebidas alcoólicas, sabendo que o álcool é uma substância cancerígena?
Quanto é que eles pagam? São uns milhões, de certeza. É uma luta desigual. Ou tem que haver uma liderança muito forte ou então não funciona.
Por exemplo, gosto muito de atletismo e, nos últimos campeonatos do
mundo de atletismo, não tinha nenhuma publicidade a coisas que faziam
mal, não tinha tabaco, não tinha bebidas açucaradas, não tinha álcool,
nem cerveja sem álcool.

Mortes por Tumores do F’ gado e
Vias Biliares
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70% sexo masculino

“Álcool um
problema
da sociedade global
e complexa”
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A Medicina Geral e
Familiar face aos Problemas
Ligados ao Álcool
Prevenir e tratar no âmbito
dos Cuidados de Saúde Primários
* Cristina Moreira

No que diz respeito à saúde, o álcool é um determinante de saúde responsável por 7,4% de todas as incapacidades e mortes prematuras na União Europeia. Ao medir o impacto do álcool através
dos Anos de Vida Ajustados à Incapacidade (DALYs – Disability
Adjusted Life Years), este corresponde ao terceiro entre vinte e
seis factores de risco de doença na União Europeia.
Cerca de 23 milhões de cidadãos europeus são dependentes de
álcool e o risco da dependência de álcool aumenta com o acréscimo do consumo; os jovens adultos estão particularmente em risco
e metade das pessoas que se tornam dependentes tiveram o seu
primeiro consumo há aproximadamente dez anos.
Após a detecção dos consumos, as Intervenções Breves correspondem, em termos de evidência, ao tipo de abordagem mais
eficaz para evitar consumo de risco e nocivo a nível dos Cuidados
de Saúde Primários. Os Cuidados de Saúde Primários oferecem
oportunidades para avaliar os hábitos de consumo de álcool dos
doentes, tendo em conta que todos os anos cerca de 70% da população visita o seu médico de família e 90% consulta pelo menos
uma vez em cinco anos. Vários estudos europeus sugerem que
cerca de 20% dos doentes que utilizam os cuidados primários serão consumidores excessivos. Na rotina diária, a maioria destes
consumidores excessivos não são diagnosticados. Habitualmente
apresentam-se com sintomas ou problemas que aparentemente
não estão associados diretamente ao consumo de álcool e os Médicos de Família tem por vezes dificuldade em identificar esses
consumidores excessivos.
Estes doentes consultam os seus Médicos de Família duas
vezes mais que um doente médio, com queixas de hipertensão,

gastrointestinais, psiquiátricas e, por vezes, acidentes ou traumatismos, não se estabelecendo de forma oportuna a relação entre
os consumos e as referidas queixas. O potencial de detecção e
intervenção para reduzir os Problemas Ligados ao consumo de
Álcool foi também demonstrado em vários países, nomeadamente
através da utilização de questionários de detecção e com Intervenções Breves.
Muitos factores contribuem para o desenvolvimento dos problemas relacionados com o álcool, como sejam o desconhecimento
dos limites aceitáveis quando se consome e dos riscos associados
ao consumo excessivo. Influências sociais e ambientais, tais como
aspectos culturais, usos e costumes que são favoráveis aos consumos excessivos, também desempenham um factor importante.
Um dos benefícios de fazer a detecção é o facto de os doentes que
não são dependentes poderem parar ou reduzir os seus consumos
de álcool com adequada intervenção.
Numerosos estudos demonstram que existe uma relação dose-resposta entre o consumo de álcool e a frequência e gravidade de
várias doenças. Deste modo, a maiores níveis de consumo correspondem taxas de mortalidade e morbilidade mais elevadas.
Após a detecção dos consumos, vários estudos sugerem que
intervenções breves, consistindo em aconselhamento de médicos
de família sobre o consumo de álcool e o fornecimento de informação no âmbito da prática clínica correspondem, em termos de
evidência, ao tipo de abordagem mais eficaz no consumo de risco
e nocivo a nível dos Cuidados de Saúde Primários. Um estudo da
autoria da Prof Dra Cristina Ribeiro, foi apresentado nestas Jornadas, teve como objectivos avaliar a efetividade das intervenções
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breves na intervenção junto dos doentes detectados como consu-
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com as tradicionais ciências biológicas e clínicas.

midores de risco e nocivo de álcool e confirmar se a formação de

O processo formativo deve contribuir para a resolução de pro-

médicos em Intervenções Breves para abordar os Problemas Liga-

blemas que se colocam no exercício da Medicina Geral e Familiar,

dos ao Álcool (PLA) contribui, de algum modo, para mudar atitudes

motivando o médico para o reconhecimento dos factores físicos,

dos mesmos em relação aos consumidores de risco e nocivo de

psicológicos, sociais, laborais e familiares relacionados com a

álcool. O estudo teve duas componentes, por um lado a percepção

saúde e a doença, contribuindo deste modo para a aquisição de

de atitudes dos médicos de família em relação ao consumo de

conhecimentos, aptidões e atitudes necessárias ao desempenho

álcool dos seus doentes e por outro a avaliação do nível de consu-

adequado. Estas finalidades terão como objectivos pedagógicos

mo de álcool pelos doentes através da aplicação do questionário

próprios o desenvolvimento de competências no contexto da prá-

AUDIT. Houve mudanças de atitudes dos médicos do grupo expe-

tica clínica com as especificidades da Medicina Geral e Familiar

rimental nomeadamente no que se refere a motivação, auto-estima

com suporte da avaliação e da garantia da qualidade.

e satisfação quando comparados com os médicos do grupo de

Para que estas dimensões sejam tidas em conta são neces-

controlo. Observou-se que 21% dos doentes tinham consumo de

sárias estratégias bem definidas, utilizando o reforço da prática.

risco (AUDIT C). Dos doentes com consumo de risco, 62% eram do

Estas estratégias melhoram, de forma consistente, o desempe-

sexo masculino e a média de idade foi de 55 anos.

nho do médico e, de alguma maneira, os resultados dos cuidados

Ser seguido por um médico do grupo experimental (relativamen-

prestados.

te a ser seguido por um médico do grupo de controlo) foi favorável

O potencial de detecção e intervenção para reduzir os Proble-

á redução dos níveis de consumo por parte dos doentes com con-

mas Ligados ao consumo de Álcool foi também demonstrado em

sumo de risco e nocivo de álcool. Os resultados relativos à relação

vários países, nomeadamente através da utilização de questioná-

entre médicos e doentes apontam ainda no sentido de uma melhor

rios de detecção e com Intervenções Breves. É pois de destacar

atitude dos médicos em relação aos doentes com PLA poder in-

a importância da formação médica nesta área e o treino de com-

fluenciar a diminuição do consumo de álcool por estes doentes no

petências na abordagem dos Problemas ligados ao consumo de

momento inicial e final do estudo.

álcool assim como a definição de uma Rede de Referenciação em

A importância da formação nesta área
A Medicina Geral e Familiar é uma especialidade que constitui
uma unidade coerente, combinando as ciências de comportamento

articulação com outros níveis de cuidados de saúde que permita
disponibilizar respostas de forma a estabelecer uma comunicação que privilegie o doente assegurando a qualidade dos cuidados
prestados.
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Mujer y alcohol

Muchas ideas
y respuestas
para el alcohol

El consumo de bebidas alcohólicas y sus consecuencias se ha ido paulatinamente universalizando, existiendo cada vez menos diferencias entre
países, entre grupos etarios y entre géneros.
Tradicionalmente el consumo de alcohol entre las mujeres, quedaba
relegado al ámbito doméstico cuando no a la clandestinidad.
Los patrones han cambiado y por lo tanto los consumos se han hecho
más llamativos, también su repercusión.
Socidrogalcohol, según la tradición de traer para el debate los temas
más actuales, este año entendió conveniente hacer una revisión del
consumo de bebidas alcohólicas entre el género femenino, la epidemiolo-

gía, la prevención, el tratamiento, las consecuencias e incluso la problemática de la mujer cuando actúa como “bebedora pasiva”.
En línea con las inquietudes de la Sociedad científica los profesionales
estuvieran presentes y muy activos en la reflexión y en el debate y traerán
muchas ideas e propuestas sobre los temas, La revista Dependencias
estuve en la primer línea y como siempre presenta a sus lectores um resumen del seminario. Entre las diferencias de ideas, la manifestación y
preocupación de los distintos profesionales presentes, se pueden obtener
algunas respuestas. Esta es la nuestra intención enquanto profesionales
de la comunicación.

Tiziana Codenotti, habló de las actuaciones de Eurocare en busca de
políticas a nivel europeo y nacional y ay posto la tónica en el problema
de la mujer alcohólica. En la verdad ay que sensibilizar a los responsables de la toma de decisiones a nivel europeo, nacional y regional, de
los daños que ocasiona el alcohol, sea a la carga social, sanitaria y
económica, y promocionar el desarrollo e ejecución de políticas basadas en pruebas que estén destinadas a prevenir y reducir esta carga. El
aumento de mujeres bebedoras se ha hecho especialmente patente entre jóvenes y adolescentes, que probablemente desarrollarán graves
problemas a lo largo de su vida. Muchos de los efectos adversos del
alcohol sobre la salud son comunes a hombres y mujeres. Sin embargo,

las mujeres pueden sufrir un mayor riesgo, por ejemplo de enfermedades hepáticas, que aparecen tras un periodo comparativamente más
corto de consumo excesivo a un nivel más moderado de consumo diario
que en el caso de los hombres. También existen problemas específicos
para las mujeres, como el cáncer de pecho, problemas de fertilidad,
aumento de la probabilidad de aborto, consumo de alcohol durante el
embarazo y la lactancia que puede provocar potencialmente el Síndrome de Alcoholismo Fetal, o los trastornos del Espectro del Alcoholismo
fetal. Las mujeres también sufren las consecuencias del consumo de
alcohol como una causa que contribuye a la violencia domestica y
sexual.

Mujer y alcohol

“Beber es un
riesgo mayor
para la mujer”
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* Júlia González Alonso
Julia González Alonso en su presentación en la conferencia inaugural,
expuso a los profesionales presentes un conjunto de datos sobre la mujer
el alcohol y la salud, fue una conferencia en la cual se presentaron algunas
de las características que hacen que “beber sea un riesgo mayor para la
mujer que para el hombre, por razones biológicas: diferencias en el comportamiento del cuerpo del hombre y de la mujer frente al alcohol y también
de género en tanto las diferentes conductas, actividades y comportamientos de las mujeres y los hombres ante el alcohol están culturalmente construidas, más que biológicamente determinadas.”
“A igual cantidad de consumo entre un hombre y una mujer, esta tiene
más riesgo de padecer patologías y adicción por sus características biológicas: menor volumen sanguíneo y en consecuencia mayor concentración
de alcohol en sangre, tejidos con menos agua y más grasa lo que impone
peores condiciones para la dilución del alcohol y menor cantidad de alcohol
deshidrogenasa (enzima imprescindible para su la eliminación) por lo que
el hígado necesita más tiempo para metabolizar el alcohol.”

“Finales de los 90: Consejo
de Europa: “…en los últimos
años el uso de drogas entre
las mujeres en Europa
está sufriendo dramáticos
cambios…con las mujeres
progresando rápidamente
hacia los mismos niveles de
consumo que los varones”.
Julia González Alonso presento un estudio, realizado en la Universidad
de Georgetown, a principios de los 2000, en el que se concluye que las
mujeres están más expuestas que los hombres a determinado tipo de publicidad, especialmente a bebidas alcohólicas frutales (2001-2002). Mujeres de entre 12 y 20 años registraron un incremento de un 216 por ciento
en los anuncios gráficos de estas bebidas, comparado con un incremento
de un 46 por ciento en el caso de los hombres. Las chicas de estas edades
están expuestas a más publicidad de bebidas alcohólicas que otros grupos
de edad, inclusive más que las mujeres de entre 21 y 34 años, el supuesto
grupo principal al que va dirigida la publicidad de bebidas con alcohol.
La ponente expone las diferencias existentes entre el patrón de consumo
de las mujeres jóvenes frente al de mujeres mayores: las primeras con un
consumo vinculado al ocio, en compañía, de tipo intensivo y durante los fines de semana en tanto el de las segundas es un consumo de carácter

paliativo, en soledad, cronificado en el tiempo en post del control de una
realidad que les es adversa
“El estrés es un tema común en la vida de las mujeres. La jubilación, en
la mujer, está suponiendo una sobrecarga por la necesidad de atender y
cuidar a otras generaciones. La investigación sugiere que tener problemas
con el alcohol puede ser más común entre mujeres que entre hombres
mayores. En la vejez hay disminución del agua corporal, y por tanto se reduce la capacidad de respuesta al alcohol agravándose con ello y con el
policonsumo fundamentalmente de hipnosedantes. Las mujeres mayores
pueden ser especialmente sensibles al stigma de ser alcohólicas y por lo
tanto dudan de informar sobre sus hábitos, aun si tienen un problema, lo
que confiere al conflicto una invisibilidad que le agrava”

La relación entre violencia
de género y alcohol es innegable.
Los datos cuantitativos, recogidos de fuentes policiales y de distintos
estudios realizados en EE.UU. por Finney ponen de manifiesto que, el
abuso de alcohol es común entre los maltratadores y en los episodios de
violencia a menudo el maltratador actúa bajo los efectos del alcohol, que
la intensidad de la violencia puede aumentar si el maltratador ha consumido alcohol y muchas mujeres desarrollan problemas con el alcohol
como consecuencia de ser maltratadas.
Las mujeres que beben en exceso se hayan en mayor riesgo de sufrir
maltrato por parte de sus compañeros de las que no lo hacen, sobre todo
si sus compañeros también beben. Las mujeres bajo los efectos del alcohol son consideradas “víctimas fáciles” fundamentalmente de cara a las
relaciones sexuales
Beba la mujer o beban otros, ella es siempre la víctima. El comportamiento que el alcohol induce es una cuestión cultural y de género, la sociedad es tolerante con el bebedor en tanto condena a la bebedora.
Julia González Alonso, terminó su ponencia enumerando algunas de
las conclusiones recogidas en el informe de la OMS sobre “Los determinantes sociales de la salud”:
“Las personas consumen alcohol y otras drogas y sufren personalmente las consecuencias de su consumo, pero el consumo está influido por el
entorno social más amplio.
El consumo de alcohol y otras drogas contribuye a acentuar las desigualdades en el ámbito de la salud. La ironía es que el alivio temporal de
la realidad, intensifica los condicionantes que provocaron su consumo.
El consumo de alcohol y otras drogas está fomentado por el marketing
agresivo y la publicidad de las principales empresas transnacionales y el
crimen organizados. No es suficiente con ofrecer apoyo y tratamiento a
los adictos, es necesario solucionar los factores del entorno social que
favorecen el desarrollo de la adicción. Se debe regular el acceso a estas
sustancias través de políticas de precios y licencias”.
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Tratamiento
farmacológico del
Alcoholismo
* Josep Guardia Serecigni

El alcoholismo se manifiesta a través de una conducta adictiva de beber en exceso, que es consecuencia de la dificultad para controlar el consumo de alcohol. Tanto la conducta adictiva como la “dificultad
para controlar” pueden ser manifestaciones clínicas
de una disfunción de los circuitos cerebrales que gobiernan la capacidad de control sobre el consumo de
alcohol, causada por la neuroadaptación al alcohol.
El abuso continuado de alcohol puede producir cambios adaptativos en
la neurotransmisión, que desestabilizan el funcionamiento del sistema
nervioso y lo convierten en un cerebro hiperexcitado, que “necesita” alcohol para poder funcionar con normalidad. EL cerebro neuroadaptado al
alcohol responde ante la retirada del consumo habitual con síntomas de
abstinencia y deseo imperioso de beber (craving), que se convierten en
un importante obstáculo para la recuperación, ya que llevan de nuevo al
consumo de alcohol. La persona que ha desarrollado una adicción al alcohol “necesita” beber para renormalizar (transitoriamente) la disfunción
cerebral (causada por el propio alcohol crónico). Por este motivo, el tratamiento de desintoxicación puede ser decisivo para que pueda iniciar su
proceso de recuperación del alcoholismo.
La mayoría de personas que presentan alcoholismo no van a sufrir graves síntomas de abstinencia, tras la retirada del alcohol, pero es probable
que cuando prueben de beber presenten dificultades para controlar su
consumo, acaben bebiendo en exceso y vuelvan a presentar las consecuencias negativas del consumo excesivo de alcohol.
Actualmente disponemos de medicamentos eficaces para el tratamiento de la abstinencia, de la dificultad para controlar (el consumo de alcohol)
y los síntomas y los trastornos psiquiátricos, asociados al alcoholismo.
Las benzodiazepinas (BZD) pueden ser de utilidad para el tratamiento de
la abstinencia aguda, cuando el paciente se encuentra hospitalizado y
cuando tenemos la garantía de que no podrá beber alcohol. Sin embargo,
presentan un elevado riesgo de sobredosis (cuando se toman asociadas al
consumo de alcohol) y también de dependencia, cuando el paciente las
toma durante muchos días y a dosis elevadas. Además, la abstinencia del
alcohol, en las personas que han desarrollado una dependencia de BZD,
va a ser mucho más grave y la recuperación de su alcoholismo más difícil.
Por este motivo, si persisten los síntomas de ansiedad, craving y o insomnio, una vez superado el tratamiento de la abstinencia aguda, es preferible no prescribir BZD (a los pacientes alcohólicos). Como medicación
alternativa, los fármacos anticomiciales de perfil sedativo (como pregabalina), que reducen la liberación de aminoácidos excitadores (noradrenalina y glutamato), favorecen la renormalización progresiva del estado de
hiperexcitación del sistema nervioso, que suele persistir más allá de la
desintoxicación. Además son eficaces para el tratamiento de la ansiedad
y el insomnio y no tienen los graves inconvenientes que presentan las
benzodiacepinas para estos pacientes. El objetivo más habitual de las
personas que padecen alcoholismo es la reducción de su consumo de

alcohol, más que la abstención completa y continuada. Incluso muchos
pacientes que se proponen dejar de beber, en realidad tienen la expectativa que, más adelante, podrán hacer algún consumo ocasional o en días
señalados. El problema es que cuando reinician su consumo de alcohol
tienen muchas probabilidades de descontrolarse con la bebida y de que
reaparezcan las consecuencias negativas de su consumo excesivo de
alcohol. Estos incidentes pueden desmoralizar gravemente al paciente
que ya había progresado bastante en su recuperación y suelen empeorar
las relaciones con su familia, que puede rechazarles abiertamente al reaparecer su consumo excesivo de alcohol.
Los pacientes alcohólicos graves, los que presentan grave abstinencia
del alcohol y los que tienen una grave comorbilidad (médica, psiquiátrica
o adictiva), se benefician más de un programa de tratamiento orientado
hacia la abstención continuada de alcohol, con la ayuda de fármacos específicos como disulfiram o naltrexona, asociados a la correspondiente
intervención psico-social y a los psicofármacos necesarios para el tratamiento de otras patologías asociadas (psiquiátricas o adictivas).
Sin embargo, los pacientes alcohólicos de baja gravedad, que se proponen una reducción sustancial de su consumo de alcohol (en cantidad y
frecuencia); si toman naltrexona y consiguen evitar los consumos de alto
riesgo de alcohol, pueden conseguir una remisión tan importante como la
que experimenta una persona que deja de beber por completo. Las consecuencias negativas del consumo se producen cuando se superan los
límites del consumo de bajo riesgo. Por tanto, si naltrexona contribuye a
que los consumos sean siempre de bajo riesgo, se consigue también la
remisión clínica del alcoholismo.
En la comparación entre géneros, las mujeres suelen presentar más
trastornos de ansiedad y afectivos, pueden buscar más el efecto reforzador negativo del alcohol, pueden tener más recaídas en relación a estados de ánimo negativos o de estrés y, por tanto, pueden obtener un mayor
beneficio de los fármacos anticomiciales sedativos o de los que modulan
el estado de ánimo.
Siempre resulta arriesgado tomar medicamentos cuando las mujeres
se encuentran en edad fértil, a menos que tengan la certeza de no estar
embarazadas. Por este motivo, conviene que adopten medidas eficaces
de prevención del embarazo, cuando tengan que tomar una determinada
medicación.
Es preferible no iniciar un tratamiento farmacológico en una mujer que
se encuentre embarazada. Sin embargo, si la mujer ya tomaba un medicamento antes de quedar embarazada y dicho medicamento ha jugado
un papel decisivo en la prevención de sus recaídas, nos encontramos
ante un dilema que ha sido objeto de una prolongada controversia. Dado
que el consumo de alcohol de la madre, durante el embarazo, también
puede perjudicar gravemente al embrión y al feto, si un determinado medicamento consigue evitar que la paciente tome bebidas alcohólicas durante el embarazo, la decisión podría ser la de seguir tomando la medicación, en algunos casos.

Mujer y alcohol

“Estrategia
global
de la OMS”
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* Manuel Cardoso

Según Manuel Cardoso “estamos en un momento único en el que por
primera vez, la OMS ha visto aprobado por todos los Estados, una estrategia mundial para la reducción del uso nocivo del alcohol, que se complementa con un plan para la región de Europa, para poner en práctica esta
estrategia. También la UE tiene por primera vez una estrategia europea. No
hay excusa para que los Estados, políticos, organizaciones no gubernamentales, operadores y la sociedad civil, no hagan nada para reducir los
problemas relacionados con el alcohol”. También se refirió en su discurso,
“en este contexto, la mujer sólo se menciona específicamente en cuanto
una víctima de violencia doméstica y sexual, por parte del bebedor, o entonces cuando esté embarazada, teniendo en cuenta el riesgo para el feto.”
Manuel Cardoso hizo, el encuadramiento, de los desafíos y objetivos,
las áreas de acción y el plan de acción europeo, y hablo de la importancia
de aumentar la concienciación mundial respecto de la magnitud y la naturaleza de los problemas sanitarios, sociales y económicos causados por
el uso nocivo del alcohol, y reforzar el compromiso de los gobiernos para
adoptar medidas que contrarresten el uso nocivo del alcohol;
• consolidar el acervo de conocimientos sobre la magnitud y los determinantes de los daños relacionados con el alcohol y sobre las intervenciones que reducen y previenen eficazmente esos daños;
• incrementar el apoyo técnico prestado a los Estados Miembros y reforzar su capacidad para prevenir el uso nocivo del alcohol y gestionar los
trastornos por consumo de alcohol y los problemas de salud asociados;
• fortalecer las alianzas e intensificar la coordinación entre los interesados, y aumentar la movilización de los recursos necesarios para adoptar
medidas adecuadas y concertadas de prevención del uso nocivo del
alcohol;
• mejorar los sistemas de seguimiento y vigilancia a distintos niveles, y
la difusión y aplicación más eficaz de la información para fines de promoción, desarrollo de políticas y evaluación.
La protección de la salud de la población mediante la prevención y la
reducción del uso nocivo del alcohol constituye una prioridad de salud

pública. Las políticas públicas deben guiarse por los intereses de salud
pública, deben ser equitativas y tener presentes los contextos nacionales,
religiosos y culturales y todas las partes interesadas tienen la responsabilidad de actuar de manera que no se socave la aplicación de las políticas
públicas.
Hay que otorgar la debida deferencia a la salud pública en caso de
conflicto de intereses, la protección de las poblaciones expuestas a un
gran riesgo de sufrir daños atribuibles al alcohol y de las expuestas a los
efectos del consumo nocivo de terceros debe ser parte integrante de las
políticas destinadas a hacer frente al uso nocivo del alcohol. Las personas
y las familias deben tener acceso a servicios asequibles y eficaces de
prevención y atención, y los que optan por no consumir tienen derecho a
que se respete su decisión. Las políticas e intervenciones públicas deberían abarcar todas las bebidas alcohólicas y el alcohol de sustitución (líquidos que por lo general contienen etanol y no se han concebido como
bebidas). La educación y la información, incluida la noción de que la población debe saber y comprender qué significa el uso nocivo del alcohol y
los riesgos conexos para la salud. La identificación temprana y el asesoramiento breve de quienes hacen un uso del alcohol peligroso y nocivo y
el tratamiento de la dependencia del alcohol y los problemas conexos.
Un límite suficientemente bajo de la concentración de alcohol en sangre es eficaz para reducir el número de víctimas a causa de la conducción
bajo los efectos del alcohol.
Es importante que exista un marco jurídico para reducir la disponibilidad física de alcohol, que incluya restricciones tanto de la venta como del
servicio de alcohol, y el impacto que diversas formas de marketing del
alcohol tienen en la iniciación de los jóvenes a la bebida. La evidencia
dice que cuanto más asequible es el alcohol, más se consume y mayor es
la magnitud de los daños.
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El consumo
silencioso agrava
el problema
* : Francisco Pascual

Francisco Pascual, médico en conductas adictivas y
miembro de socidrogalcohol, asistió a principios de
junio al Seminario sobre Mujer y Alcohol, celebrado
en Valencia. En esta entrevista se analizan los principales aspectos tratamos en el seminario desde la
perspectiva de género.
“Yo creo que nadie está sano al 100%, lo cual nos
permite estar sanos y seguir viviendo”
Pregunta. ¿Por qué centrar un seminario en la mujer?
Respuesta. Pus porque lo que hemos observado es que sobre todo entre
la gente joven, la mujer está cada vez más consumiendo bebidas alcohólicas. Porque hemos visto además que tradicionalmente las personas que
tienen un problema con el alcohol y que demandan un tratamiento, han sido
los hombres y eso es una desproporción entre la realidad de los consumos
y la demanda de tratamiento. Esto quiere decir que hay muchas personas
mujeres que tienen problemas con el alcohol y que no demandan ayuda.
Entendemos que sigue siendo una enfermedad vergonzante, sobre todo
para el género femenino, sigue estando mal visto el consumo de alcohol
entre las mujeres, mientras que el consumo masculino, a veces es incluso
aplaudido. Y por ese motivo pensamos que debemos hacer especial hincapié en un problema que aún existiendo parece que está oculto. Las cosas
para ponerlas en evidencia no hay nada mejor que hablar de ellas, poner
en evidencia cuál es la problemática, qué soluciones tiene, etc De modo
que el mensaje llegue un poco a la población. Poruqe para poder ayudar a
alguien hay que diagnosticar primero y conocer el problema.

P. Se hablaba de la diferencia entre consumos paliativos y consumos recreativos. ¿Cuál de los dos presenta peores problemas?
R. El consumo paliativo se suele dar en mujeres no tan jóvenes.
Suelen ser personas con pareja y tienen hijos y que a lo largo de su
vida sus aspiraciones como persona no han sido cubiertas y detrás
hay un fracaso matrimonial o un fracaso personal o lo que se ha denominado el síndrome del ‘nido vacío’, el motivo de su vida se les ha ido,
los hijos han crecido y han abandonado el hogar. Esto lleva a que antes de solucionar el alcoholismo, sea necesario abordar la problemática que le ha llevado al consumo, conseguir que la persona pueda rencontrar el camino para que pueda volver a ser un poco feliz. El consumo
recreativo se hace más entre la gente joven, es un consumo que se
hace para evadirse, pasarlo bien, coger un puntito y tener cierto grado
de diversión, por lo tanto ahí la percepción de riesgo que tiene la persona es mucho menor.Es difícil de decir cuál de los dos es peor. El que
hace un consumo paliativo es uan persona que ya tiene un problema
instaurado y habrá que profundizar más.
P. Hablamos de consumos silenciosos
R. Silenciosos, consumos clandestinos, es no evidenciar delante de
los demás que estoy bebiendo, cuando nadie me ve, consumir grandes cantidades porque como solo tengo un ratito tengo en mi cuerpo la
cantidad necesaria para evadirme. Son consumos silenciosos, lo cual
agrava el problema.
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P. Y aun así hay personas que no aceptan su condición de dependiente alcohólico.
R. Casi nadie en una primera instancia, ni los hombres ni las mujeres,
pero la mujer como socialmente está mal visto es más difícil que alguien
reconozca un problema que además puede ser objeto de rechazo. Por
ese motivo es más difícil poner en tratamiento a las mujeres y por eso hay
que poner el problema encima de la mesa. Y tenemos que hacer saber a
las mujeres que puede combatir el problema si lo reconoce, sin que se
tenga que avergonzar.
P. ¿Por qué a pesar de las evidencias científicas y que claramente
hay una necesidad de hacer frente a este problema, los políticos no
actúan?
R. Yo creo que sobre todo hay una evidencia científica que hace saber
que el consumo de alcohol es más perjudicial en las mujeres y esto lo
hemos visto a lo largo de este seminario. Desde la estructura corporal, a
la composición del propio cuerpo, a las hormonas o la distribución de la
grasa. Hay además una evidencia de correlación de daños, directos e indirectos con respecto al consumo de alcohol, porque esto está medido en
costes económicos y en costes de salud. Luego hay una parte menos
científica y más psicoanalista. Los motivos que ha podido tener esa persona, los problemas de relación, lo que ha vivido en casa, las propias
tormentas internas que tiene una persona, de modo que tenga que acudir
al alcohol para aliviar sus males. Y eso se constata cuando hablas con
esas personas.
Tras todas estas evidencias, ¿por qué los políticos no dan respuesta?
Yo pienso que no dan respuesta a ninguna de estas cuestiones en ningún
país de la Comunidad Económica Europea, porque los políticos toman
medidas a corto plazo sin mirar el beneficio cara al futuro. Todo lo que
hagamos necesita de una inversión, trabajo, económica, etc, pero no se
ve el beneficio a corto plazo.
P. Es decir que los políticos están de espaldas al problema que
comenta la OMS
R. Vamos a ver hay una estrategia mundial publicada pro la OMS en
todos los idiomas. Yo no te diría que los políticos no saben lo que está
pasando sino que no son capaces de enfrentar porque sería enfrentarse
con lobbies económicos e industriales, que tienen un gran poder y a ningún político le gusta perder votos o le pueda restar poder económico, y
ese es el problema.
P. ¿Qué quiere decir eso?
R. Eso quiere decir que la economía tiene más poder que la salud y así
nos va en el mundo. Los médicos tienen el poder de aconsejar, de trata
cara a cara con un paciente, ect pero de forma global, esto no lo arreglaría
la medicina. Hay que divulgar conciencia social a través de los médicos,
trabajadores sociales, los psicólogos, los colectivos de usuarios o pacien-
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tes, los familiares de estos pacientes, es decir, la sociedad en general que
se ha visto implicada a la hora del tratamiento, deberían levantar la voz
todos juntos para exigir un control más exhaustivo en las ventas de alcohol, que haya un buen etiquetado de las bebidas alcohólicas y para advertir a la sociedad que las bebidas alcohólicas no son un alimento. Contiene
una sustancia que es el etanol que está considerado como una droga y si
abusamos de las drogas siempre van a ser nocivas para la salud.
P. Como médico, ¿qué opina de que la selección española esté
representada por bebidas alcohólicas?
R. Bueno desde hace años, casi todos los deportes están patrocinados
por bebidas alcohólicas o por tabaco, esto es un tema de economía global. A mí no me parece bien relacionar el deporte, el éxito, el sexo, etc. Yo
creo que debe quedar al margen cualquier publicidad sobre bebidas alcohólicas en este contexto y en otros también, pero sobre todo en el deporte
porque son dos cosas incompatibles al 100%.
P. El alcohol ha dejado de ser una cuestión de hombres.
R. Eso era así en los años 60 porque los hombres consumían casi de
modo natural bebidas alcohólicas y también se creía que podía tener
unos efectos beneficiosos para la salud. Pero ha pasado tiempo y la evidencia científica nos ha demostrado que son más grandes los perjuicios
que los beneficios. Por eso la OMS siempre recomienda alcohol cuando
menos mejor. Por lo tanto, el alcohol no es una cosa de hombre so de
mujeres, sino que es una sustancia que está en nuestra sociedad desde
hace 2000 años y que sabemos que es nocivo para la salud.
P. Si las cifras de muertes como consecuencia del consumo está
ahí presente, ¿por qué nadie se hace responsable?
R. Los políticos son fiel reflejo de la sociedad y los elegimos los ciudadanos, creo que últimamente no con demasiado acierto, viendo las políticas globales que hacen. No se puede echar la culpa a los políticos al
100% de lo que está pasando. Lo que sí es verdad es que se debería
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exigir en principio, que ya que existen unas leyes, se hagan cumplir, y que
la OMS, la estrategia europea que se está generando ahora, de unas recomendaciones, todos los ministerios de todos los países miembros de la
UE, asuman como propias esas iniciativas y lo hagan cumplir.
P. ¿Hay alguna evidencia de que el alcoholismo pueda trasmitirse
genéticamente?
R. Si que se heredan formas de metabolizar el alcohol y hay personas
que lo toleran mejor que otras. Por lo tanto, hablamos de la heredabilidad
del metabolismo, lo cual puede facilitar que una persona pueda engancharse. Pero hablar de que el alcoholismo como alteración de la conducta, es heredable, sería ir demasiado lejos, sin tener evidencias
suficientes.
P. ¿El alcohólico es una persona violenta?
R. El alcohólico no es una persona violenta. Lo que es verdad es que
el alcohol nos desinhibe, nos quita los frenos que tenemos y que nos hacen comportarnos como personas y que a partir de ahí es mucho más
fácil, no por alcohólico sino porque al desinhibir su comportamiento, puede florecer una conducta más agresiva y más violenta.
P. ¿Hay respuestas positivas para le tratamiento del alcohol?
R. Sí, hay respuestas positivas, fármacos, entidades que están luchando desde hace muchos años para ayudar a enfermos alcohólicos, hay
profesionales formados, pero sobre todo lo que necesitamos es que desde los médicos de atención primaria se haga un screening, un diagnóstico
precoz para evitar cosnecuencias mayores y que a partir de ahí trabajemos para hacer saber a la persona que tiene un problema y que tiene una
salida.

“Los países con un problema
identificado deben controlar
la composición química de
bebidas alcohólicas que no
son registradas”
P. La familia tiene un papel importante o se limita a ser un mero
espectador.
R. La familia tiene un papel básico, en el inicio porque todos aprendemos
de aquello que vemos en cotidiano, y si vemos algo normal, lo intentamos
imitar. O incluso cuando una persona empieza a consumir fuera de ese contexto, el que haya una excesiva permisividad, también puede favorecer, el
que el adolescente que empieza a consumir, vea como algo normal y el
problema se pueda agravar. Va a ser crucial el apoyo de la familia para que
esa persona pueda salir adelante.
P. Como organizador de este seminario, ¿qué objetivo se quieren
conseguir?
R. Que algunas de las cosas que se han hablado aquí, salgan a los medios
escritos. Porque no hay nada mejor que cuando vemos una conducta clandestina, ponerla en evidencia para que la sociedad en general, sepa que este
problema existe y que hay que atajarlo entre todos. Además entre las 120130 personas, el 80% de ellas profesionales y también gente que se dedica
a la auto ayuda, el que esas personas tengan más conocimiento sobre cómo
actuar cuando llega una mujer. Creo que habremos cumplido con esto dos
objetivos, difundir a la sociedad y dar practicidad a los que trabajan en estos
temas.

P. ¿La depresión es la causa o el motivo del acloholismo?
R. Es difícil saber si es antes el huevo o la gallina.El alcohol es un depresor, hay personas que pueden desarrollar un cuadro depresivo al beber, hay otras personas que desde el puntod e vista moral o vital se hunden, no tienen suficiente capacidad para poder responder y eso les puede
llevar a realizar ciertos consumos. Yo creo que esto es bidireccional. Lo
que intentamos hacer cuando vemos una personas con estas características, hacer una desintoxicación, y luego ya valoramos si tiene una cuadro
depresivo para poderlo tratar. Ver donde empieza algo es difícil porque a
veces se alarga mucho en el tiempo. Hay que tratar los dos aspectos pero
hay que empezar por dejar de consumir.

P. Los médicos de primaria que son los primeros en percatarse del
problema, ¿Están preparados?
R. Yo creo que cualquier médico debe estar preparado porque nos preparan para tender pacientes independientemente de la patología que tengan,
es verdad que a veces es difícil el manejo para convencer a alguien que tiene
una enfermedad. El arte médico es intentar poner en evidencia que es lo que
le pasa a la persona e intentar ayudarle aunque tenga una negativa a reconocer el problema. Creo que los médicos pueden, pero estaría bien que hiciesen un poco de reciclaje para que pudiesen tratar problemas más
específicos.

P. Es decir que el alcohol debe ser una preocupación de todos.
R. Yo creo que cada vez más sobre todo por la incorporación de gente
joven, por la forma de consumo en poco espacio de tiempo, creo que no
debemos bajar nadie la guardia. Hablábamos antes de los políticos, pero
no hay que olvidar la familia, los amigos, la educación, la escuela y la
propia sociedad.

P. ¿Usted está enfermo?
R. Yo creo que todos estamos un poco enfermos, la sociedad está enferma, y todos necesitamos cuando damos pasos en nuestra vida, intentar recapacitar, valorar día a día si lo que estamos haciendo por nuestra familia,
por nuestro entorno o por nosotros mismos, es algo que nos aporta como
personas, seguramente la enfermedad se minimizaría. Yo creo que nadie
está sano al 100%, lo cual nos permite estar sanos y seguir viviendo.

FARE

Un 50% de los jóvenes
menores de 18 años
compra alcohol en los
supermercados
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* Mireia Pascual

La Federación de Alcohólicos Rehabilitados de España, FARE,
celebró el pasado fin de semana (15, 16 y 17 de junio) su séptimo
seminario dirigido a los jóvenes, esta vez enmarcado en la temática
de los aspectos terapéuticos. La dinámica del seminario permitió
la participación activa de los asistentes, así como varios coloquios
y debates por parte de los ponentes, que animaron a los jóvenes
a mandar las propuestas para hacerlas llegar a las autoridades
pertinentes.
La ponencia inaugural, por parte de Covadonga Riesgo, del Plan
Nacional sobre Drogas planteo la situación real del alcoholismo
en el país y en Europa. De la exposición se desprendieron interesantes datos como que los índices de mortalidad europeos como
consecuencia del alcohol, tabaco y accidentes de tráfico ascienden
al 40%.
Los costes sociales relacionados con el consumo de alcohol son
mayores que en el caso del tabaco. Cada español consume 2’5
litros de alcohol al año. Un dato preocupante si tenemos en cuenta
que además, los jóvenes recurren en un 50% a los supermercados

para adquirir las bebidas alcohólicas, que supuestamente no se
pueden vender a menores de edad.
El Seminario trató de encontrar aquellas inquietudes que tienen
los jóvenes de modo que sirva para evitar los riesgos de caer en
el alcoholismo y el poli consumo. Siendo esta última, la forma de
consumo más común entre los jóvenes en los últimos años, lo que
ha obligado a las asociaciones de alcohólicos rehabilitados a adaptarse a las nuevas necesidades.
Tras una jornada dinámica y muy participativa por parte de los
jóvenes, se extrajeron interesantes conclusiones. En primer lugar,
la necesidad de que los jóvenes cojan el relevo y el liderazgo en el
movimiento asociativo, “que pasa por una crisis económica y de valores”, según el presidente de la Federación de Alcohólicos Rehabilitados de Castilla La Mancha, José Tendero. En segundo lugar,
una necesidad de abandonar la falta de compromiso por parte de
la juventud hacia las tareas asociativas. Y en último lugar una búsqueda de ocio alternativo y actividades y responsabilidades que llenen el tiempo libre y les aleje del abuso de sustancias psicoactivas.
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“É possível baixar o
número de vítimas por
acidentes de viação”

Durante a realização do Encontro do Fórum Nacional Álcool e Saúde Luis Branco, Tenente Coronel da
Guarda Nacional Republicana, fez uma apresentação
sobre a fiscalização da condução sob o efeito do álcool, que tem vindo a intensificar-se nos últimos anos
no seguimento da aprovação da Estratégia Nacional

“O consumo excessivo
do álcool está direta ou
indiretamente relacionado
com a sinistralidade
rodoviária grave”

de Segurança Rodoviária. A GNR tem como área prio-

FISCALIZAÇÃO DA CONDUÇÃO SOB
EFEITO DO ÁLCOOL

ritária do Plano Nacional para a Redução dos Problemas Ligados ao Álcool, contribuir para a diminuição
do número de mortos e de feridos graves, devido a aci-
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“O consumo excessivo do
álcool é um problema de
saúde pública que afeta a
segurança rodoviária”
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Sogrape assume
cruzada contra
consumo nocivo

Membro fundador do Fórum Nacional Álcool e Saúde, a Sogrape incorpora
um programa de responsabilidade social que visa quatro vertentes, descritas
a Dependências por George Sandeman: “a ambiental, em que a empresa se
compromete com os desígnios compatíveis com uma viticultura sustentável
e com a redução da pegada de CO2; na vertente aspectos sociais do álcool,
a Sogrape compromete-se a contribuir para a redução dos malefícios do seu
abuso”, realçando que “o tema abordado é o consumo perigoso e nocivo
e não o consumo em si”. Também no envolvimento com a comunidade, “a
Sogrape tem previstas e calendarizadas acções que visam o envolvimento
e patrocínio, tal como sucede no domínio da cultura, traduzido no apoio às
artes”, esclarece George Sandeman.
Com base num diagnóstico elaborado pela empresa que dirige e que ajuda a explicar o compromisso assumido, George Sandeman recorda que, em
2008, a Sogrape publicou uma Carta de Responsabilidade Social, abrangendo especificamente os aspectos sociais do álcool. Foi assumido o compromisso de liderar a implementação do projecto Europeu do Wine in Moderation, aderir aos códigos de comunicação, implementar códigos internos
de marketing e vendas responsáveis e implementar um regulamento interno
de álcool no meio laboral. Em 2 anos, salienta, “foram cumpridos todos os
pontos da Carta de Responsabilidade Social da Sogrape vinhos”.

O projecto Wine in Moderation
O projecto Wine in Moderation by Sogrape vinhos aborda as sete áreas da
proposta de intervenção associada ao compromisso, que inclui um âmbito
internacional e nacional e está orçado em 30 mil euros (não contando com
Na Formação no Meio Laboral – implementação do Regulamento
Interno do Álcool no Meio Laboral, com formação a 200 colaboradores, foram colocados quadros em diversos locais de trabalho e
incluída informação nos recibos de salário de 550 colaboradores.
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Projecto Especial de Educação - no âmbito do “Porto do Futuro”
(Câmara do Porto / Agrupamento Escolas do Porto) foi desenvolvido um projecto de formação para professores e pais, com um total
de 80 pessoas, em preparação para um projecto alargado em 2012.
investimentos em media). “O programa “WIM by SV”, lançado em 2011, é
um compromisso a longo prazo, inserido nos objectivos do Fórum Europeu e
Nacional de Álcool e Saúde e será continuado com a intenção de sensibilizar
e educar o público em geral sobre os riscos e benefícios de consumir vinho
com moderação e responsabilidade”, refere o especialista. Este projecto de
cariz marcadamente social consiste em três eixos: sensibilização de consumidores, com projectos de comunicação, na publicidade e ponto de venda, sempre dentro dos códigos de auto-regulação adoptados pela empresa
e na prestação de um contributo para formação sectorial, com programas
de sensibilização de distribuidores e clientes para o consumo moderado e
responsável. Prevê ainda a realização de formação interna subordinada ao
tema álcool no meio laboral, com formação de não quadros e comunicação
interna. A expectativa é que este conjunto de actividades atinja acima de 5
milhões de consumidores de forma relevante. É estimado que a actividade
do Programa “WIM by SV” tenha atingido 6,975,281 pessoas durante 2011.
Durante 2011, a Sogrape manteve o seu envolvimento ativo na implementação do Programa Europeu “Wine in Moderation”, apoiando a suas associações nacionais na implementação em Portugal. Trabalhou, ainda, com o
Comité Vins em Bruxelas no lançamento da nova associação WIM Aislb para
gerir o programa no futuro e renovar o compromisso ao “European Forum for
Alcohol and Health”
Na publicidade, foram abrangidas 5,880,900 pessoas com a mensagem
“Seja Responsável. Beba com Moderação”. No ponto de venda, foram distribuídas 847,282 gargantilhas com informação sobre o consumo moderado
e responsável.
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“Cuidados
de enfermagem
no álcool”

Teresa Barroso, enfermeira especialista em Saúde Mental, em representação da Ordem dos Enfermeiros no Fórum Nacional Álcool e Saúde, fez a
apresentação de dois projetos de Intervenção no domínio do álcool.
Em Portugal, nos últimos anos, o consumo de substâncias tem vindo a
apresentar variações, designadamente ao nível dos perfis dos consumidores
e padrões de consumo e ao nível da diversidade da oferta de substâncias
(Balsa, 2011). A complexificação da problemática inerente aos comportamentos aditivos, exige, com efeito, o desenvolvimento da prática de enfermagem
baseada na evidência, integrando para além da avaliação das necessidades
e especificidades da população alvo, os resultados das evidências. A enfermagem, como disciplina que atua na prevenção de doenças e promoção da
saúde, é co-responsável por estudar, divulgar e implementar na sua prática
ações baseadas na evidência que atuem na prevenção do uso, na minimização dos riscos e ou danos causados pelo uso de álcool e drogas ao longo
do ciclo vital.
Considerando o seu quadro de missão, designadamente a intervenção
qualificada da OE nas políticas de saúde e do sistema de saúde e a promoção da qualidade dos cuidados de enfermagem, procurou dinamizar um projeto conducente ao reforço das ações necessárias à minimização dos danos
provocados pelo álcool, nomeadamente nas áreas definidas pelo PNRPL.
E, tendo em conta os desafios lançados e relativos às condições necessárias para a assinatura da carta de compromisso, a Ordem dos Enfermeiros
apresentou dois projetos ao FNAS os quais foram aceites e aprovados, cujos
objectivos se apresentam de seguida:

Projeto I
Estudos científicos desenvolvidas por enfermeiros em Portugal no domínio
do álcool, cujos objetivos é Identificar e divulgar os conhecimentos científicos
neste domínio produzido pelos enfermeiros. Resultados, foram submetidos
21 trabalhos científicos:
Doutoramento sobre estilos de vida na adolescência, de necessidades
em saúde à intervenção em enfermagem, prevenção do uso/abuso de álcool
nos adolescentes, avaliação de um programa de intervenção em contexto
escolar.
Mestrado finalizado, os adolescentes e o consumo de substâncias lícitas
e ilícitas Prazer/desprazer: propensão para o risco, legislação e álcool, opiniões e contradições. Estudo de caso: consumo de álcool nos adolescentes
em duas escolas secundária. Efetividade da Educação em Saúde: crenças
e comportamentos dos adolescentes face ao álcool. Perfil de funcionamento
de pacientes alcoólicos. Atenção seletiva em doentes alcoólicos internados

utilizando uma tarefa de dot probe. Impacto do alcoolismo na díade conjugal.
As habilidades sociais em dependentes de álcool, um estudo exploratório.
Os jovens e o álcool na sociedade contemporânea.
Mestrado em desenvolvimento. Promoção do estádio motivacional no
doente alcoólico Jovens, álcool e habilidades sociais – um estudo exploratório. Impacto da psicoterapia de grupo em doentes alcoólicos relativamente à
auto-estima e controlo do craving. Conhecimentos dos adolescentes sobre
os riscos de consumo de álcool.
Outros trabalhos científicos. Consumo alcoólico em estudantes universitários, O álcool na adolescência, o doente alcoólico – a perspetiva dos enfermeiros da unidade de internamento, a adolescência na corda bamba – saúde
mental e consumos de álcool nos jovens e auto conceito e consumos de
álcool nos adolescentes ambos do distrito de Évora.
Em desenvolvimento. Jovens, álcool e habilidades sociais – um estudo
exploratório.

Projeto II
Identificar, avaliar e divulgar projetos de saúde desenvolvidos por enfermeiro neste domínio, com os objetivos de: Identificar, apreciar e divulgar projetos de intervenção no domínio do álcool desenvolvidos por enfermeiros.
Resultados: Foram submetidos 9 projetos. Intervenção Multidisciplinar para
a redução dos problemas ligados ao álcool. Consulta de desabituação alcoólica em centro de saúde. Saber beber. Intervenção em área dia para pessoas
com dependência de álcool. Antes que te queimes. Consumos controlados
– intervenção redução de riscos e minimização de danos associados ao consumo de álcool em contextos recreativos. Prevenção do uso abuso de álcool:
avaliação de um programa de intervenção em contexto escolar. Intervenções
breves para a redução do consumo nocivo de álcool desenvolvidas por enfermeiros especialistas em ESMP nos cuidados de saúde primários.
Álcool: verdades e consequências. Estes projetos em desenvolvimento,
apresentam resultados (ganhos em saúde) com potencial impacto nos indicadores de saúde neste domínio, contribuindo assim para o reforço das
acções necessárias à redução dos problemas ligados ao álcool, nomeadamente nas áreas referidas no PNRPLA. Contribuição clara da prestação dos
cuidados de enfermagem gerais e/ou especializados para a redução dos
problemas ligados ao álcool. Todos os projetos foram apreciados por uma
equipe de peritos nomeados para o efeito, e foram identificados como um
exemplo de boas práticas.

II Convenção de jogadores anónimos

“A doença
do jogo”
No passado dia 17 de Junho, reuniu a 2ª convenção
dos jogadores anónimos. No âmbito deste encontro
realizaram-se reuniões de Jogadores e de Familiares
de Jogadores, bem como uma Sessão de Informação
Pública, aberta a qualquer interessado e no qual estiveram presentes profissionais de saúde e os órgãos
de comunicação social.
Segundo um elemento da organização, os três objectivos fundamentais eram “Divulgar, Informar e
Aproximar”. Esses objectivos foram não só atingidos, como até mesmo superados, visto que se verificou uma grande afluência e sobretudo foi um pretexto para levar a mensagem de jogadores anónimos
ao adito que ainda sofre, muitas das vezes porque
desconhece a existência de uma alternativa válida
e eficaz a um modo de vida de sofrimento e solidão
como é o da adição.
A Convenção pôde contar com a participação de
elementos dos vários grupos de J.A., espalhados pelo
país, sendo que um desses objectivos é o de se virem
a fundar novos grupos de auto-ajuda em zonas geográficas com elevado índice de exposição à problemática do Jogo Compulsivo, como sejam Coimbra,
Margem Sul e Algarve.
Debater o jogo compulsivo como uma doença, que
segundo eles, pode ser detida mas não pode ser curada. Trata-se realmente de uma doença que pode ser
tratada com sucesso, se os jogadores assim o entenderem e aderirem ao programa de tratamento. Para
isso é importante que o jogador compulsivo esteja
disposto a aceitar o facto de que está sob o domínio
de uma doença e que se quer tratar. A experiência de
muitos jogadores tem demonstrado que o programa
de Jogadores Anónimos funciona sempre para quem
tenha o desejo de parar de jogar.
Dependencias colocou a um membro dos jogadores
anónimos as seguintes questões.
O jogo compulsivo é um problema financeiro?
Não,o jogo compulsivo é um problema emocional. Não obstante os
problemas financeiros, o Jogador Compulsivo também tem de enfrentar
problemas legais, laborais e matrimoniais. Cedo descobre que perdeu
amigos e que é rejeitado por familiares.
Entre as sérias dificuldades que aparecem, os problemas financeiros
parecem ser os mais simples de resolver. O problema mais difícil e demorado que terá de enfrentar é conseguir efectuar uma mudança de carácter
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nele próprio. A maioria dos membros de Jogadores Anónimos considera
isso como o seu maior desafio e que deveria ser trabalhado imediata e
continuadamente por toda a sua vida.
Então porque razão é que o Jogador Compulsivo não pode simplesmente usar a sua força de vontade para parar de jogar?
Jogadores Anónimos, acredita que a maioria das pessoas, se forem honestas, reconhecerão a sua impotência para solucionar certos problemas.
Quando se trata do jogo, o Jogador Compulsivo apesar de ser capaz
de se abster de jogar durante longos períodos, tende a sucumbir ao jogo
em virtude de um número de circunstâncias específicas. Começa a jogar
sem pensar nas consequências.
Jogadores Anónimos é uma sociedade religiosa?
Não. Jogadores Anónimos é composto de pessoas de muitas crenças
religiosas e também de agnósticos e ateus. Para fazer parte de JA não se
requer qualquer crença religiosa como condição, não somos nem pretendemos ser descritos como uma sociedade religiosa.
Então porque o anonimato?
Por um lado para preservar a imagem das pessoas, numa sociedade
cheia de estigmas, e por outro lado para desencorajar os ímpetos de reconhecimento pessoal, de poder prestígio ou proveito que possam ocasionar problemas e prejudicar a eficácia do nosso trabalho. No entanto
até neste particular cada um é senhor das suas ideias, fala e responde
exclusivamente por si…
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RAM – Campanha de Prevenção

“Juntos,
no Desporto
Sem Drogas!”

A Associação Sócio Cultural Alternativas Jovens (ASCAJ), em estreita
parceria com o Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais,
IP-RAM, através do Serviço de Prevenção de Toxicodependência, está a
desenvolver uma campanha “Eu, Tu, Nós Juntos, no Desporto Sem Drogas” e conta ainda com o envolvimento da Direção Regional de Juventude, o Instituto do Desporto da RAM, a Câmara Municipal do Funchal, a
Associação Portuguesa de Deficientes da Madeira, a Associação Cultural
e Recreativa Africana, e o apoio da RTP Madeira, a RTP2, a Antena 1, a
Antena 3, A Rádio Calheta, a Empresa Horários do Funchal, a Netmadeira, a Zonlusomundo, a Porto Santo Line, a discoteca Copacabana, entre
outras, decisivas na difusão da Campanha.
O objetivo principal desta campanha, consiste em disseminar a mensagem de prevenção das toxicodependências, através da sua difusão
nos diferentes meios de comunicação, sob a forma de spots televisivos e radiofónicos e outros materiais de divulgação em diversos locais
públicos,Nesta campanha, participam os atletas Danielson - Capitão da
equipa de Futebol do Clube Desportivo Nacional, Emanuel Pombo - Campeão Nacional de Downhill Urbano, Esmeralda Gouveia - Campeã Nacional de Andebol, Fabiola Gomes - Atleta da Seleção Nacional de Voleibol, Filipe Rebelo - Atleta de Natação Adaptada, Francisco Abreu - Piloto
Internacional de Automobilismo, Helena Rodrigues - Atleta Olímpica de
Canoagem, Henrique Rosa Gomes - Campeão Mundial de Jet Ski, Liliana Félix - Vice - Campeã Nacional de Karaté, Maria João Correia - Atleta
do CAB e da Seleção Nacional de Basquetebol, Piti Borges - Profissional
de Ténis e Sara Teixeira - Campeã Nacional de Karaté. Estes são alguns
atletas de referencia, que se destacaram nas suas modalidades desportivas, e que alcançaram sucesso com esforço, muito trabalho, sem necessidade do uso e consumo de substancias psicoactivas. É este o exemplo
que a campanha pretende transmitir…Promover a prática desportiva, a
consciencialização individual e colectiva dos jovens e da população em
geral, para a promoção da saúde de estilos de vida saudáveis.
Esta campanha acompanha as linhas orientadoras do Observatório Eu-

ropeu das Drogas e Toxicodependência (OEDT), que servem de suporte à intervenção junto dos jovens, passando a mensagem e o exemplo
dos atletas, como modelos positivos, aliada às temáticas da saúde, da
prevenção das toxicodependências, das medidas contra a delinquência,
das medidas contra o racismo, da inclusão das pessoas com deficiência,
promoção dos desportos juvenis, da igualdade de oportunidades e do envelhecimento ativo.
Do projeto constam várias ações de difusão e sensibilização, com destaque para difusão de spots preventivos individuais e coletivos na RTP-Madeira e RTP2, de forma a abranger um grande número de telespectadores,
spots radiofónicos, nas diversas rádios regionais, nomeadamente na Rádio Jornal da Madeira, na Rádio Clube, na Rádio Difusão Portuguesa, na
Antena 3, no Posto Emissor do Funchal e na Rádio Calheta, spots em painéis eletrónicos que abundam nas principais praças e vias públicas, nas redes de circuito interno de informação de centros comerciais, nos transportes públicos terrestres e marítimos, nos outdoors, nos painéis dos clubes
desportivos, nos espaços recreativos nocturnos e de lazer, entre outros.
Colocar um banner on-line (cartazes da campanha) nos sites mais
acedidos por jovens da Região, por exemplo nos sites da Netmadeira e
do Acontece Madeira e nos sites, das câmaras municipais, de clubes e
associações desportivas, e nos espaços de diversão noturna, entre outros. Publicitar a Campanha e as diferentes atividades do projeto, para
todos os órgãos da imprensa escrita regional. Dinamizar duas sessões
informativas acerca das Ações do Programa Juventude em Ação, os
seus objetivos e oportunidades oferecidas aos jovens, por jovens do
grupo coordenador acompanhados por técnicos da Direção Regional da
Juventude. Criar uma página no facebook e convidar os jovens a participarem nas atividades. Colocar as fotografias das várias fases deste projeto, permitindo uma maior visibilidade, partilha e troca de ideias
entre os jovens. Divulgar as atividades através do envio de sms a um
vasto de número de jovens e menos jovens. Desenvolver ações de
sensibilização, no período das férias de verão entre julho e setembro, de
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carácter desportivo e recreativo que assente numa base de educação
não - formal. Nestas ações, prevê-se a distribuição de material de divulgação e informação, bem como a dinamização de atividades que vão
de encontro aos objetivos propostos no projeto. Realizar conferências
em locais públicos e de grande visibilidade, praças, centros comerciais,
parques ou recintos desportivos, com a participação dos atletas explicando aos jovens as virtudes e as vantagens da prática desportiva e
dos estilos de vida saudaveis que eles exercem. Organizar um Encontro
inter-geracional, com a participação dos jovens dos Centros Comunitá-
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rios do Palheiro Ferreiro e Santo Amaro e dos idosos dos ginásios da
autarquia de forma a promover a partilha de saberes e experiências,
valorizando o papel dos idosos e promovendo a sua participação-activa
uma vez que se comemora o Ano Europeu do Envelhecimento Activo e
da Solidariedade Intergeracional.
O Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal foi palco da apresentação pública da campanha “Eu, tu, nós…juntos, no Desporto. Sem Drogas!”
que esteve patente ao publico entre os dias no dia 28 de Maio a 1 de Junho de 2012 no átrio da Câmara Municipal do Funchal.
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Centro Jovem Tejo

Centro Jovem Tejo
comemora
23º aniversário

Pouco passava das 15 horas quando alguns familiares de utentes
da Comunidade Terapêutica do Centro Jovem Tejo, situada na margem sul, Quinta do Anjo, se iam juntando aos seus entes próximos,
para darem início a um rico programa que visou celebrar o 23º aniversário daquela IPSS, sediada no Barreiro. Com efeito, como começou por frisar o Presidente da Direção, Elísio Barros, o número 23
assumia naquela data, uma espécie de simbolismo positivo: no dia
23 celebrava-se o 23º aniversário, com um programa de festas que
terminaria às 23 horas… A equipa de reportagem de Dependências
acrescentaria, em jeito de avaliação, nota final 23, numa escala de
0 a… 20.
O programa teve início às 15 horas, através de uma reunião com
as famílias dos utentes internados na comunidade terapêutica. Enquanto os utentes conviviam, num ambiente extraordinário, brindado
com uma tarde de sol radiante, e tratavam dos últimos preparativos
para que o dia fosse inesquecível, os seus familiares eram prendados com uma apresentação de Elísio Barros, que lhes dava a conhecer a instituição, aproveitando para veicular informação sobre a
doença e as formas mais indicadas de lidar com os seus parentes,
particularmente na fase da reinserção. Quem também marcou presença na cerimónia foi o presidente da União Distrital das Instituições
de Solidariedade Social de Setúbal, Florindo Paliotes e ouviu atentamente Elísio Barros dirigir-se aos presentes, explicando que “os

vossos familiares têm uma doença que os vai acompanhar enquanto
forem vivos, funcionando a comunidade terapêutica uma espécie de
prótese, uma ajuda para que possam caminhar no sentido mais adequado”. Elísio Barros realçou o papel dos presentes, referindo que
“sem a ajuda das famílias lá fora, esse caminho torna-se muito mais
difícil e sinuoso”, concluindo que “aqui, tentamos libertá-los dos consumos, ajudando-os a deixarem de ser dependentes e tornando-os
independentes mas este trabalho tem que ser feito a três, havendo
espaço para a equipa técnica, para os utentes e para a família”. Frisando que com vidas humanas não aceita derrotas, Elísio Barros salientou que “preciso que vocês sejam famílias na verdadeira aceção
do termo, que falem de afetos porque esta também é uma doença
dos afetos” Também por isso, frisou, “trabalhamos muito as questões
com afeto mas igualmente com a firmeza necessária: Sabemos que
estas pessoas perderam a proteção, daí que os afetos assumam esta
importância mas o nosso modelo terapêutico é hierárquico. A última
palavra é minha, a seguir vem a dos técnicos, depois a dos monitores
e no fim a dos utentes e todos sabem respeitar isso”.
O CJT tem capacidade para 25 utentes e, apesar das limitações
definidas pelo IDT relativamente aos prazos de internamento, que
não são convencionados por um período superior a 18 meses, existem seres humanos cujas vidas deixaram de depender de consumos
de substâncias psicoativas graças ao trabalho desenvolvido por esta
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IPSS e que nem face aos constrangimentos financeiros deixaram de
contar com o seu apoio. A prova disso mesmo encontrámo-la no facto
de alguns desses utentes se encontrarem a viver nesta comunidade
terapêutica há dez anos, afirmando com convicção sentir-se parte
de uma família que não pretendem abandonar. O que não aconteceu
nos casos do Fernando Nunes e da Teresa Lima, que neste dia 23, almejaram alcançar uma etapa de um percurso que contará certamente
com muitas outras metas gloriosas, como a que viveram num dia de
aniversário, que também foi deles próprios: o dia 23 de Junho ficou
marcado no CJT pelas suas altas, dois momentos com uma carga
emocional muito intensa e que fez verter algumas lágrimas de alegria
entre os presentes.
Finalizada a reunião com as famílias, que serviu ainda para Elísio Barros fazer uma avaliação de cada utente internado, na parte
final entrariam os atores principais: os próprios utentes prendaram
a direção e equipa técnica do CJT com um vídeo acompanhado de
música em homenagem aos seus fiéis orientadores neste processo
de reabilitação.
O resto do dia foi preenchido por atividades desportivas, culturais e
recreativas e por um jantar convívio, a que não faltou sequer o tradicional bailarico, animado por um conjunto musical. Parabéns Centro
Jovem Tejo, equipa técnica e utentes pela magnífica demonstração
de entrega e lição de vida!
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A Associação Centro Jovem Tejo foi criada em 1989, como
Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins
lucrativos e de utilidade pública.
São objectivos do CJT a prevenção das situações de risco,
o tratamento de toxicodependentes e alcoólicos e a reinserção social.
A instituição possui uma cantina social para apoio a pessoas sem-abrigo no Barreiro, um centro de consultas,
igualmente no Barreiro, uma comunidade terapêutica
para internamento de toxicodependentes e alcoólicos,
na Quinta do Anjo, em Palmela e dois apartamentos de
reinserção (no Barreiro e em Palmela).
O CJT está devidamente licenciado e convencionado
pelo Ministério da Saúde, contando com os serviços de
uma equipa técnica que evidencia enorme espírito de
missão, entrega e qualificação. O supervisor técnico
do CJT é Prata de Matos, o director técnico Elísio Barros e o responsável pelos internamentos é Pedro Amado. A equipa complementa-se com a técnica de reinserção social, Sílvia Ricardo, área em que o CJT conta
com o apoio do programa Vida-Emprego, e o enfermeiro Teixeira Félix. O CJT é membro da REAPN, da CNIS
(UIPSS) e da FETO (Federação das Instituições de Apoio
à Toxicodependência).
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AERPPSM

Repensar a mudança
em saúde mental

Durante os dias 14 e 15 de Junho, o auditório do Hospital Sobral Cid, em Coimbra, acolheu a realização
do evento Reencontro com a AERPPSM (Associação
Para o Estudo, Reflexão e Pesquisa em Psiquiatria
e Saúde Mental). O lema adotado, Um olhar para o
futuro (Re)pensar a mudança, traduziu expetativas
e necessidades evidenciadas pelos profissionais das
múltiplas disciplinas com intervenção em saúde
mental e dos próprios serviços, em ampla remodelação. A AERPPSM, sediada no Hospital Sobral Cid,
foi fundada em 1994, tendo como objetivos atualizar,
diversificar e enriquecer a prática clínica e a investigação e adotando como filosofia uma abordagem
multidisciplinar de promoção da ligação com outros
serviços de saúde e instituições. Paralelamente, a
Associação Para o Estudo, Reflexão e Pesquisa em
Psiquiatria e Saúde Mental dinamiza o ensino, projetos inovadores e o internato médico, criando oportunidades adequadas a cada setor profissional.
O encontro reuniu cerca de 200 profissionais em
torno de temáticas como Respostas do internamento parcial, Intervenção comunitária, Como, quem e
quando reabilitar, Comportamentos suicidários em
contexto de internamento, A sociedade, a crise e a
doença mental: um olhar ético, Saúde mental, SNS –
questões organizacionais, Olhar o futuro do doente
esquizofrénico, 1º surto psicótico, O ensino em psiquiatria, Olhar as vulnerabilidades femininas, Novas abordagens no doente deprimido e Mudanças
com olhar na crise. Dependências marcou presença
neste reencontro da AERPPSM e entrevistou um dos
palestrantes, Daniel Serrão.

Em que medida fará sentido falar-se actualmente em doença
mental quando, como referiu em comunicação livre, estaremos
mais perante um desvio face ao comportamento entendido como
padrão do que propriamente perante uma situação patológica?
Daniel Serrão (DS) – Tenho defendido que há alguma verdade nisso…
Há uma corrente, por vezes designada por anti-psiquiatria, algo que discordo e que é corroborado por uma corrente de psiquiatras, sobretudo do
Reino Unido, que defenderam sempre isso, mesmo em relação à esquizofrenia, que era considerada o padrão da doença mental típica e uma doença pura do espírito. Hoje sabemos que isso não corresponde à verdade.
Todas as alterações da expressão da nossa vida psíquica têm um suporte
biológico. Não há doença do espírito ou, como se dizia antigamente, da
alma. Tudo o que pensamos, seja bom ou mau, e todas as decisões que
tomamos são condicionadas pela atividade cerebral. E hoje em particular,
todos os dias se melhora o conhecimento sobre as áreas cerebrais responsáveis pelas alterações da nossa forma de estar no mundo.
…O que terá muito a ver com os estímulos…
DS – Tem muito a ver com os estímulos! Se a pessoa não tiver qualquer
estimulação, não realiza nenhuma das grandes atividades mentais nem
ativa as áreas cerebrais. Imagine uma pessoa que nunca vê: o seu córtex
occipital tem menos de metade das células de quem vê… e quando começa a ver, o número de neurónios vai aumentando substancialmente. O
mesmo em relação às conexões, que também são importantes… Eu não
posso ser um violinista se não associar o som, que memorizei, aos movimentos que me permitem extrair esse som da corda de um violino. Preciso
de uma articulação oto-motora… O mesmo em relação à fala: quem nunca
ouviu falar jamais falará. A fala é uma atividade puramente cerebral, que
comanda, repete e copia os sons ouvidos das pessoas à nossa volta e
que, depois, faz com que a laringe reproduza esse mesmo som. Os povos
primitivos, que não tinham palavra, comunicavam entre si copiando os sons
dos animais, das aves, do vento. Utilizavam esses sons como forma de
comunicar aos outros uma perceção e a laringe apenas emitia esses sons
e nada mais. E, tal como nesse tempo, vivemos hoje de cinco vogais. Com
estes sons fazemos todas as palavras…

AERPPSM
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Eu não posso ser um violinista se não associar o som, que
memorizei, aos movimentos que me permitem extrair esse
som da corda de um violino. Preciso de uma articulação otomotora… O mesmo em relação à fala: quem nunca ouviu falar
jamais falará. A fala é uma atividade puramente cerebral, que
comanda, repete e copia os sons ouvidos das pessoas à nossa
volta e que, depois, faz com que a laringe reproduza esse
mesmo som.
listas de espera no Serviço Nacional de Saúde: ninguém diz que não vai
prestar aquela cirurgia. O direito não é negado. Mas também não se garante quando se irá fazê-lo. Mas se o utente colocar a hipótese de pagar uma
parte, já verá a sua situação negociada. E não tenha dúvidas de que o futuro do SNS passará pelo co-pagamento. Quem tem meios deve pagar
uma parte, desde que tal não destrua a sua vida económico-financeira. Se
for um multimilionário, paga 100 por cento; se for classe média alta, paga
40 por cento; se for média baixa, paga 20; se for abaixo disso, paga zero.
Devemos financiar o SNS de acordo com os serviços efetivamente prestados e com a colaboração daqueles que recebem esse benefício. Dar tudo,
de graça, a toda a gente parece-me até injusto, imoral e não ético.
Associou a ética à saúde mental, à crise e à sociedade… Será
possível viver-se em sociedade sem ética nos dias que correm,
marcados por uma crise?
DS – Não! Sem ética individual será impossível. O ser humano, para
ser humano, tem que tomar decisões depois de ponderar valores éticos,
estéticos, relacionais, entre outros, que também estão ligados à perceção
e à biografia de cada um. Mas só nessas condições ele é um animal ético,
ou seja, um ser humano verdadeiro. Mas depois há a ética da sociedade,
que é uma coisa diferente. Tem a ver com padrões de comportamento,
uma espécie de moralidade pública, que tem que existir em prol da coesão social. A justificação de existirem valores sociais prende-se com a
necessidade de a sociedade se manter em paz e de se realizar enquanto
sociedade. A moralidade social não é feita para o bem da sociedade mas
antes para o bem dos indivíduos dentro da sociedade.
E quando se verifica desequilíbrio, por exemplo, entre a decisão
política e o direito de acesso à saúde…
DS – … Há direito ao que chamo objeção ou indignação ética. Agora, é
evidente que me posso indignar eticamente por fecharem um serviço de
urgência de determinado local mas, se não tiver dinheiro para o colocar em
funcionamento, a minha indignação cai no vazio. A ética política tem que
reconhecer que muitas das decisões políticas têm custos e, ou há dinheiro
para os suportar ou não há… Repare no que se passa há muito com as

… E não se potencia a solidariedade, tão necessária para o equilíbrio de qualquer sistema…
DS – Obviamente! Sob pena de ficarem todos sem nada.
Fala-se neste encontro em repensar o futuro… Acredita no futuro
da saúde em Portugal?
DS – Acredito sempre no futuro! Como há pouco se dizia, as crises também constituem motivos de estímulo para a nossa estimulação. O que referi relativamente ao co-pagamento traduz uma forma de repensar o futuro
e, quando as coisas forem muito bem explicadas, as pessoas vão aceitar.
Se uma cidade quer ter um serviço de obstetrícia tem que saber quanto
custa o mesmo. Estará esta municipalidade, este povo, disposto a pagá-lo?
Repensar o futuro significa repensar as estratégias que lhe garantam sustentabilidade financeira.
Passará por um regresso ao cooperativismo?
DS – Em grande parte. Quando não existiam serviços públicos gratuitos,
havia muitas cooperativas que davam aquilo que podiam, de acordo com o
contributo que cada um podia dar. Em Lisboa, por exemplo, existiam cooperativas que apenas prestavam consulta e comparticipavam a aquisição
de medicamentos, sendo que as operações tinham que ser realizadas em
hospitais. E a verdade é que cerca de 80 por cento das queixas ficam resolvidas numa boa consulta…
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Apesar dos constrangimentos financeiros, o bom filho a casa regressou

World Bike Tour
voltou à casa
de partida
Quem passasse pela zona da Expo, em Lisboa, no dia 24 de Junho, facilmente
acreditaria que os alfacinhas se tinham finalmente convertido aos festejos do São
João… Apesar das múltiplas adversidades, justificadas pelas contingências económico-financeiras que constituem barreiras à realização deste tipo de eventos, mais
ainda quando falamos de uma iniciativa exclusivamente privada e que não representa qualquer custo para o erário público, 6 mil pessoas preenchiam a Ponte Vasco da
Gama com uma sinestesia de cores e musicalidade, logo pelo raiar do dia.
A sétima edição do World Bike Tour Lisboa, que correspondeu à 20ª edição do
WBT, uma vez mais iluminada pelo sol radiante que teima em acompanhar a realização deste evento de origem portuguesa e que já chega a cidades como o Rio de
Janeiro, São Paulo, Madrid, Lisboa e Porto, proporcionou a todos os participantes
momentos de bem estar e alegria. E, como já vem sendo habitual, os grupos de
amigos, famílias ou, simplesmente, desconhecidos à procura de convívio sob o denominador comum do bem-estar, aceitaram o desafio proposto pela Sportis e, a troco
de um valor simbólico, contribuíram para a solidificação de um momento que quase
já pode ser considerado uma tradição na capital.
Aliando, como de costume, princípios socialmente responsáveis, o evento apelou
uma vez mais à prática de estilos de vida saudáveis, a atitudes ambientalmente
sustentáveis e ao exercício de cidadania, traduzido na promoção da integração de
pessoas com deficiência.
O WBT Lisboa 2012 serviu ainda para perpetuar a memória de um dos seus principais dinamizadores, António Pinto de Sousa, profissional do IDT falecido no ano passado, a quem o evento deve uma significativa parte da sua génese. Quer no passeio
ciclista, quer no seminário internacional, a sua memória esteve sempre presente e as
próprias temáticas adotadas refletiram, em prol da construção de evidência, partes
do percurso de vida do ex diretor de comunicação do IDT.

World Bike Tour

Um percurso pela inclusão
Como vem sucedendo edição após edição, o passeio ciclístico foi antecedido
por uma série de eventos, que vão preenchendo a agenda mediática nas cidades
onde vai criando raízes. Esta edição ficou marcada pela realização do Seminário
Internacional Saúde, Desporto e Ação Social, da Feira World Bike Tour e pelo WBT
pela Inclusão, um evento materializado num passeio pela cidade de Lisboa, em que
pessoas sem deficiências encararam o desafio de percorrer a cidade em transportes públicos com os olhos vendados ou em cadeiras de rodas. A experiência, muito
enriquecedora na voz dos aderentes, permitiu, numa perspetiva construtiva, identificar barreiras limitadoras da mobilidade de pessoas com deficiência e servir como
diagnóstico para alguns decisores políticos e formadores de opinião presentes, que
prometeram servir-se da experiência para a conceção de estratégias que promovam
a acessibilidade a todos, independentemente da condição física. “Porque vivemos
num mundo que é de todos e para todos, o WBT pela Inclusão, mais do que derrubar
barreiras, tem por objetivo sensibilizar e educar para que o mundo, cada vez mais
urbano, seja acessível a todos”, refere a organização. “O facto de estacionarmos
o carro em local impróprio é o suficiente para que uma pessoa com necessidades
especiais sinta maiores dificuldades”, alertam os responsáveis da Sportis.
“O objetivo do evento é colocar algumas pessoas, formadoras de opinião, na
condição de deficiente físico e visual para que, percorrendo um determinado trajeto previamente definido, neste caso entre o Terreiro do Paço e o Parque das nações, utilizem os diversos meios de transporte ao dispor, como o barco, o metro, o
comboio, o autocarro e o táxi”, explicou Diamantino Nunes, presidente da Sportis,
acrescentando que este evento “não se trata de uma manifestação mas antes de um
despertar para a realidade de todos aqueles que, no seu dia-a-dia passam por sérias
dificuldades nas diferentes acessibilidades”.
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World Bike Tour

Seminário promove saúde, desporto e ação social
Durante os dias 21 e 22 de Junho, o Auditório do IPDJ, no Parque das Nações,
acolheu a realização do VIII Seminário Internacional WBT, um evento que promove
a discussão e a partilha de conhecimentos em torno de temáticas como a saúde, o
desporto e a ação social, de forma a despertar a sociedade civil para estas questões.
Num evento que reuniu diversos especialistas, dirigentes associativos, federativos,
atletas e decisores políticos nas áreas abordadas, o tema ética, associado à saúde,
à ação social e à inclusão, constitui um denominador comum. O seminário contou
ainda com os preciosos contributos de Sandra Campos, que versou uma experiência pessoal relacionada com fibrose quística e de Tiago Teixeira, fisioterapeuta do
Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão, presença assídua neste tipo de
partilhas, que enriqueceu a plateia com o testemunho da sua relação profissional e
pessoal com António Pinto de Sousa, na sua fase de reabilitação.

Portugal e Brasil de mãos dadas com o WBT
O World Bike Tour recebeu em Lisboa os Secretários Adjuntos de Desporto e Lazer de Brasília e São Paulo, Júlio César e Gilberto Nucci, reforçando desta forma o
forte aperto de mão dado em 2009 com a realização da primeira edição do World
Bike Tour em São Paulo. O World Bike Tour conta já com 5 edições no maior país
do continente sul-americano. A grande metrópole Paulista já acolheu 4 edições e no
passado mês de Abril este evento desfilou pela passarela da cidade maravilhosa,
Rio de Janeiro. Novos desafios se avizinham com a realização de uma edição em
Brasília já próximo ano a 21 de Abril.

World Bike Tour
Alexandre Mestre, António Costa e Carlos Teixeira pedalaram por um Portugal mais saudável. A 20.ª
edição do World Bike Tour foi honrada pela presença
e participação do Secretário de Estado do Desporto e
da Juventude, Alexandre Mestre, e pelos presidentes
da Câmara Municipal de Lisboa e Loures, António
Costa e Carlos Teixeira. “A associação e participação
destas entidades nesta iniciativa é de vital importância para que o projecto World Bike Tour tenha mais
alcance nas suas mensagens e incentivos. A respetiva participação de cada uma das autoridades não se
ficou pela sua simples presença: foram pró-activos e
pedalaram entre os milhares de portugueses presentes neste evento. Suaram a camisola por um conjunto
de boas causas que são estas as do World Bike Tour”,
referiu a organização.
António Costa, presidente da
Câmara Municipal de Lisboa
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Júlio César, Secretário Adjunto de
Desporto e Lazer de Brasília

Com que impressão fica depois da participação neste evento?
Júlio César (JC) – A impressão que tive foi excelente! É a primeira vez
que participo no WBT, vim do Brasil, a convite do presidente da Sportis,
Diamantino Nunes, e caminhar pela Ponte Vasco da Gama foi, para mim,
uma sensação muito boa. A paisagem é magnífica, a brisa no rosto alimenta a alma e o evento está de parabéns. Com certeza, estaremos a
realizar o evento, no próximo ano, em Brasília.
No Brasil, o WBT já percorreu duas cidades com enorme sucesso. É capaz de garantir a expansão a Brasília?
JC – Tudo indica que sim… Só falta acertarmos alguns detalhes e vim
aqui precisamente para conhecer melhor o projeto. Confesso que adorei
e que o transmitirei ao nosso governador e, certamente, em Abril, estaremos com este evento em Brasília. Sei que já acontece em São Paulo, no
Rio de Janeiro e a próxima capital será a nossa.

Vejo-o, no final da prova, a desentorpecer através de alongamentos… Esta é uma corrida diferente daquelas a que está
habituado…
António Costa (AC) – (risos) É, sem dúvida, diferente! Estou mais
habituado ao suporte das rodas, em vez das pernas…
Que importância assume a realização deste evento para a autarquia que dirige?
AC – A importância é enorme… Não só pela mensagem que transmite
em relação à adoção de uma vida saudável, como pela oportunidade de
revelar as cidades de Lisboa e de Loures de uma forma diferente daquela
de que as pessoas normalmente usufruem. Ver aquela coreografia, aquela lindíssima Ponte Vasco da Gama, uma peça de arte extraordinária e o
estuário do Tejo é uma mais-valia ímpar que temos nesta região.
Em que medida poderá esta corrida representar uma espécie de
preparação para outra, dentro de um ano?
AC – A vida de autarca é uma corrida diária e, como tal, temos que
estar sempre preparados…
Ontem, foi organizada uma “corrida” pela inclusão em que foi
possível constatar a existência de algumas barreiras urbanísticas
que dificultam a mobilidade de pessoas com deficiências. A autarquia está atenta e sensível a essas questões?
AC – Como é sabido, a lei obriga-nos a fazer uma adptação total até
2017 a esse tipo de questões e, como tal, estamos a elaborar um plano
geral de intervenção para que possamos desenvolver uma atuação estruturada no conjunto da cidade.

Este WBT promove a discussão e práticas em torno de temas
como o desporto, a saúde, a ação social e o ambiente… Que retorno
poderá representar para uma cidade ou um estado?
JC – Creio que traz de tudo… Numa cidade como Brasília, que respira desporto, sendo que sediará vários eventos internacionais em 2013 e
1014, temos que aproveitar estes fatores agregadores. Desporto é saúde
e é essencial trazer saúde para a população.
Que méritos poderão ser reconhecidos a uma iniciativa deste
tipo, privada, dotada de uma missão social inegável e desenvolvida
numa conjuntura de crise, sobretudo no contexto europeu?
JC – Sem dúvida que existem méritos inegáveis. A iniciativa privada
constitui uma mais-valia incalculável. Não podemos pensar que a iniciativa pública pode realizar tudo. É com base neste tipo de parcerias coadunadas entre o setor público e o privado que podemos almejar a realização
de grandes projetos como este WBT.
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Encontro Anual de Avaliação da Atividade das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens

CNPCJ reúne
para avaliação
anual

A Comissão Nacional de Proteção das Crianças e Jovens em Risco organizou, nos dias 24 e 25 de Maio, o
Encontro Anual de Avaliação da Atividade das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens no ano de 2011.
O evento, subordinado ao tema O Princípio da Subsidiariedade: Sentido, Expressão e Virtualidades no Sistema de Promoção e Proteção, teve lugar no Europarque – Centro Cultural e de Congressos, em Santa
Maria da Feira.
Na sequência do que vem anualmente sucedendo
desde a criação das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), o encontro serviu para a apresentação do Relatório de Avaliação da sua atividade no
ano de 2011, com base no Relatório elaborado por cada
uma das Comissões, que poderá ser consultado em
http://www.portugal.gov.pt/media/602408/rel_actividade_cpcj_2011.pdf.
“Essa exemplar regularidade, embora filiada
numa obrigação legal então inovadora e de cariz pedagógico, traduz, pelo notável esforço que implica
para as CPCJ, no exigente condicionalismo do seu
trabalho, uma interiorização pelas Comissões de
uma cultura que integra a indispensabilidade da
avaliação interna e externa como uma mais–valia na
procura incessante da concretização da missão e visão do Sistema de promoção e proteção dos direitos
das crianças”, referiu Armando Leandro, em entrevista a Dependências.
Fala–se neste encontro na existência de um Princípio da Subsidiariedade. Aplicado ao interesse das crianças, em que se traduz?
Armando Leandro (AL) – As comissões são uma expressão da própria
comunidade e intervêm para que esta assegure o direito que a criança tem
a essa mesma comunidade. Têm feito um trabalho brilhante, apesar das
imensas dificuldades no sentido da reparação dos casos de perigo quando
não conseguem ser resolvidos nas entidades de primeira linha, como sejam as da saúde, educação, Segurança Social ou as instituições particulares. É isto a subsidiariedade. A lei e o sistema pretendem que a intervenção
seja o mais próxima possível dos cidadãos, pois assim envolve menores
riscos de estigmatização e de marginalização e, além disso, potencia mais
sinergias comunitárias. Portanto, essa parte está conseguida de uma forma
notável porque as comissões colocam–se, além do seu dever funcional,
como um poderoso investimento cívico. Neste momento, o grande esforço
que se está a fazer é que a Comissão na Modalidade Alargada, que tem
funções de prevenção primária e secundária, que não podem ser asseguradas apenas pela comissão restrita, institua este dever. Como não temos

uma cultura de prevenção primária muito arreigada, é necessário instaurá–
la cada vez mais. E estas comissões estão a desempenhar um papel muito
importante através de um programa que estimula a modalidade alargada.
Através de um auto–diagnóstico, permite–nos saber quem são os agentes
e que função exercem na comunidade e, depois, assumirem essa obrigação cívica, legal e ética, procurando fazer um diagnóstico local, através da
recolha de todos os elementos que permitam conhecer a situação da criança e da família, quais são os factores de protecção e os de risco e quais são
os projectos existentes que conseguem diminuir os riscos e aumentar os
factores de protecção. Aí, vamos propor à comunidade um plano de dois a
três anos para melhorarmos determinada situação do ponto de vista da
protecção, sem o prejuízo de a comissão restrita continuar a reparar as situações que já não se conseguiram prevenir. Mas a prevenção primária tem
a primazia face à reparadora.
Que importância assume para o futuro do país um bom investimento na promoção e protecção dos direitos da criança?
AL – Hoje, a ciência mostra que não há desenvolvimento de qualidade
sem o desenvolvimento da qualidade da infância, ou seja, não há qualidade
humana sem qualidade na infância. E esta assunção tem que ser determinante para uma nova cultura.
Num país sem grande cultura de avaliação, as comissões continuam a dar o exemplo, avaliando anualmente o trabalho
desenvolvido…
AL – É obviamente determinante instituirmos uma cultura de avaliação.
Quando foi criada a primeira lei, em 1991, verificou-se uma nulidade do
ponto de vista legal quanto à obrigatoriedade da avaliação anual mas desde 2006 que todas as comissões fazem o seu relatório, na tradução de um
esforço formidável e de maturidade. Oxalá não seja necessário nada disto
no futuro... Embora acreditemos no progresso, é sempre prudente acompanhar os movimentos sociais para assegurar que as crianças são efectivamente protegidas e sejam sujeitas do seu próprio destino.
Há quem fale insistentemente numa crise de valores e de cidadania. Comunga essa análise sobre a sociedade portuguesa?
AL – Há valores de ética e de cidadania bem presentes nos portugueses
mas temos que os alargar cada vez mais a toda a sociedade.
Em que medida constituirá este contexto actual de crise económico financeira um problema acrescido?
AL – Sim, a crise acarreta indubitavelmente mais riscos e perigos para
as crianças. Mas todos temos que estar preparados para os podermos minimizar e estas actuações elegem precisamente esse objectivo.

