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Será que por sermos muitos estúpidos, os empresários das conhecidas lojas “de venda de drogas” ditas
legais nos querem convencer da sua inocência ou inconsciência da ilicitude dos produtos que comercializam?
Será por ignorância que estes empresários desconhecem (?) que uma parte significativa destas “novas” drogas, resultantes da modificação da sua estrutura molecular, se torna mais tóxica e perigosa?
Serão assim tão inocentes que não sabem que estão a vender produtos ilegais a que teimam chamar “drogas
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Será por desconhecimento ou má fé que estão a intoxicar jovens e adolescentes, usando e abusando de
publicidade enganosa?
São já muitos os jovens vítimas do consumo destas drogas. Alguns já não estão junto de nós para nos contar
a sua história e outros jamais esquecerão como e em que condições foram parar à urgência dos hospitais ou
formar em epidemia, ainda que num ciclo ainda restrito de utilizadores.
E nem valerá a pena falar em estratégias noutros casos extremamente pragmáticas, como a redução de riscos, associada a este tipo de consumos. A evidência, já testemunhada em edições anteriores de Dependências
atesta que um único consumo poderá traduzir efeitos irreversíveis… como a morte…
Por mim, dou como dado adquirido que essas lojas cometem um crime de tráfico de estupefacientes, usando
e abusando das lacunas existentes na nossa legislação e aproveitando a falta de informação de utilizadores…
Mas como poderiam os próprios utilizadores estar informados quando quem vende nem sequer informa?
Estes empresários (?) pretendem aparecer agora como “anjinhos”, afirmando desconhecer que os produtos
vendidos nas smart shops contêm substâncias expressamente pro bidas por lei e cujos efeitos do consumo
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humano são, no mínimo, nefastos.
Nunca fui proibicionista e sempre entendi que a educação para a saúde, o livre arbítrio e a confiança na
crença de que somos seres pensantes devia prevalecer sobre qualquer imposição. Mas nunca me pareceu
sequer provável chegarmos ao ponto de, sob uma falsa sensação de segurança, vermos pessoas consumirem
produtos destinados a potenciar o crescimento de plantas ou plantas ancestrais já “proibidas” por tribos face
aos efeitos provocados, mais ainda mascaradas na rotulagem.
Estamos perante uma gente sem escrúpulos que tenta ludibriar a lei, promovendo descaradamente o consumo de drogas como se pode ler nos sites por eles disponibilizados na internet. E só por isso não são inocentes.
E, ao contrário do que afirmam, eles sabem que os danos causados pelo consumo destas substâncias são
irreversíveis para a saúde, caraterizados por perturbações psicóticas, alucinações, delírios e alterações significativas da função motora. Sabe-se também que alguns dos produtos que comercializam causam dependência
física.
Por isso, estou atento e preocupado face a este flagelo. Como estou atónito face à passividade demonstrada
por muitas das equipas que, até hoje tanto fizeram pelo país, mas que face a este fenómeno, parecem entorpecidas… E a crise não poderá nem deverá justificar tudo. Alguns tentam catalogar como moda este tipo de
consumos mas, porque vamos assistindo à destruição de cada vez mais seres humanos e famílias, temo que
essa tendência tarde a ficar obsoleta. Até porque estranho que estas casas de negócio sejam montadas por
empresários inocentes que gerem um negócio por eles desconhecido…
Sérgio Oliveira
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OEDT em alerta face
ao mercado dos estimulantes
e grande diversidade
de pós e comprimidos
A agência da UE de informação sobre droga apresentou, no passado dia 15 de Novembro, em Lisboa,
o Relatório Anual 2012 sobre a evolução do fenómeno droga na Europa. O documento apresenta as
estatísticas, tendências e análises mais recentes
sobre a situação do fenómeno droga nos 27 Estados-Membros da UE, Croácia, Turquia e Noruega.
Qual a resposta dos países ao fenómeno das novas
drogas? As crianças em idade escolar estão a consumir mais ou menos drogas do que antes? Quantos
europeus consomem canábis diariamente? Até que
ponto as respostas nacionais ao fenómeno da droga
têm sido eficazes? Estas são apenas algumas questões em destaque na apresentação Relatório anual
2012 do OEDT, que contou com as presenças da Comissária Europeia para os Assuntos Internos, Cecília Malmstrom, o Presidente do CA do OEDT, João
Goulão e do Diretor do OEDT Wolfgang Gotz.
Dependências marcou presença no evento, que
despoletou a curiosidade de mais de três de dezenas
de profissionais da comunicação social europeus e
sul-americanos e apresenta-lhe as principais conclusões do Relatório.

Um mercado
de estimulantes complexo
A Europa enfrenta um mercado de estimulantes caraterizado pela
crescente complexidade, em que os consumidores encontram ao seu
dispor uma grande variedade de drogas em pó e comprimidos. Embora
a cocaína, o ecstasy e as anfetaminas continuem a ser os principais estimulantes, competem agora com um crescente número de drogas sintéticas emergentes, tais como as catinonas, um dos maiores grupos de
novas drogas que vêm sendo atualmente reportadas na Europa. Outros
estimulantes estão também sob vigilância e há indícios de uma maior
disponibilidade de metanfetaminas no mercado.
Segundo a agência, aos olhos do consumidor, estas drogas são,
de certa forma, “produtos intercambiáveis”. Fatores como a disponibilidade, o preço e a pureza influenciam as escolhas do consumidor e
contribuem para um mercado volátil. O relatório refere ainda como os
consumidores podem muitas vezes não ter conhecimento do que estão
realmente a comprar.
Cecilia Malmström, a Comissária Europeia responsável pelo OEDT,
afirma que “os estimulantes e as drogas sintéticas desempenham um
papel fundamental na situação europeia em matéria de droga, criando

um mercado em rápida evolução, volátil e difícil de controlar. Mais do
que nunca, os jovens estão expostos a uma multiplicidade dessas substâncias em pó e em comprimidos. Os dados que nos chegam dos serviços de urgência, dos relatórios toxicológicos e dos centros de tratamento da toxicodependência indicam que os riscos associados, na maioria
das vezes, nem sempre são bem conhecidos pelos consumidores.”
“Para enfrentar estes novos desafios”, acrescenta Wolfgang Götz,
Diretor do OEDT, “é essencial compreender melhor o impacto social e
sanitário das tendências emergentes e desenvolver medidas de redução da procura. Para esse efeito, é fundamental melhorar as análises
forenses e toxicológicas e garantir uma abordagem proativa junto dos
que estão em maior risco”.

Cocaína — novos indícios
de queda do consumo
e perda de estatuto
Ao longo da última década, a cocaína impôs-se como a droga estimulante mais consumida na Europa, muito embora a maioria dos consumidores se encontre num pequeno número de países ocidentais da UE.
Aproximadamente 15,5 milhões de europeus (com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos), experimentaram cocaína em algum momento da sua vida, e cerca de 4 milhões consumiram-na no último ano.
Embora o consumo de cocaína continue a ser um elemento importante
no problema das drogas estimulantes, os dados hoje divulgados confirmam as análises apresentadas no relatório do ano passado, segundo o
qual esta poderia estar a perder popularidade e a imagem de “droga de
estatuto elevado”.
Ainda que alguns países continuem a registar um aumento do consumo de cocaína, inquéritos recentes sobre este consumo revelam sinais
positivos nos países com prevalência elevada. Por exemplo, a Dinamarca, a Irlanda, a Espanha, a Itália e o Reino Unido — os cinco países com
os níveis de consumo mais altos — registam algum decréscimo do consumo de cocaína no último ano entre os jovens adultos (15–34 anos), à
semelhança da tendência observada no Canadá e nos Estados Unidos.
É possível que os potenciais consumidores já estejam mais sensibilizados para as consequências negativas que podem acompanhar o consumo de cocaína. O seu baixo nível de pureza poderá também estar a
levar alguns consumidores a mudar para outros estimulantes. Dos 23
países que forneceram dados de tendências sobre a pureza da cocaína, 20 referiram uma diminuição entre 2005 e 2010. O índice do OEDT
relativo à pureza média da cocaína na UE também sofreu uma redução
de 22% durante este período. O relatório revela que o número de apreensões de cocaína na Europa continua em queda, atingindo cerca de
88 000 em 2010 comparado com as 100 000 registadas em 2008. As
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quantidades de cocaína apreendida também estão a diminuir a nível
europeu. Tendo atingido o valor máximo, cerca de 120 toneladas, em
2006, caíram para pouco mais de metade, cerca de 61 toneladas, em
2010. Esta queda bastante drástica do volume apreendido reflete provavelmente uma diversificação das operações de tráfico de cocaína, que
tornou a apreensão desta droga mais difícil. Poderá igualmente indicar
uma alteração dos recursos das autoridades policiais nos países com
mais apreensões.
Os indícios de que há menos consumidores a procurar tratamento
devido a problemas causados pela cocaína também sugerem que a
popularidade desta droga poderá estar a diminuir. Cerca de 15% dos
consumidores de droga que iniciam tratamento especializado referem
a cocaína como principal causa do seu problema. Os dados recentes
sobre as tendências relativas às pessoas que iniciam o tratamento por
problemas relacionados com a cocaína revelam uma ligeira diminuição.

Novos indícios de que
o MDMA está a regressar
ao mercado do «ecstasy»
Aproximadamente 11,5 milhões de europeus (15–64 anos) experimentaram «ecstasy» em algum momento da sua vida e cerca de 2 milhões fizeram-no no último ano. Os dados apresentados confirmam as
análises apresentadas no relatório do ano passado, segundo o qual o
MDMA — a substância mais conhecida do grupo do «ecstasy» — está a
regressar. Este regresso segue-se a uma escassez de MDMA observada nos últimos anos, em que os comprimidos vendidos como «ecstasy»
continham frequentemente outras substâncias (por ex.: mCPP, BZP e
mefedrona). A queda na produção de MDMA tem sido associada à aplicação de medidas eficazes que limitaram o desvio de PMK, o precursor
químico necessário para a sua produção. No entanto, os fabricantes
estão atualmente a encontrar substâncias químicas alternativas como
matérias-primas para a produção de MDMA. Embora o conteúdo dos
comprimidos vendidos como «ecstasy» continue a ser diversificado,
parece ser cada vez mais frequente que drogas em pó e comprimidos
contenham doses elevadas de MDMA.

As metanfetaminas
difundem-se no mercado de
estimulantes da Europa
O consumo de anfetaminas na Europa (termo que inclui a anfetamina
e a metanfetamina) continua a ser globalmente inferior ao da cocaína.
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Aproximadamente 13 milhões de europeus (15–64 anos) experimentaram anfetaminas em algum momento da sua vida, e cerca de 2 milhões
fizeram-no no último ano. Os últimos dados em matéria de tendências
mostram que, de um modo geral, o consumo de anfetaminas no último
ano entre os jovens adultos (15–34 anos) estabilizou ou está a diminuir.
Entre as duas drogas, a anfetamina é a mais consumida. Mas o consumo de metanfetamina, historicamente baixo na Europa, e principalmente limitado à República Checa e à Eslováquia, parece estar agora
a disseminar-se.
Os relatórios anuais mais recentes do OEDT indicam um aumento
da disponibilidade da metanfetamina e da sua entrada em novos territórios no norte da Europa, tendo substituído parcialmente a anfetamina
e sendo a droga estimulante de eleição (Letónia, Suécia, Noruega e
Finlândia). Além disso, o OEDT faz notar que, em 2010, a Alemanha,
a Grécia, Chipre, Hungria e Turquia também reportaram indícios de
consumo problemático de metanfetaminas, embora os níveis estimados
fossem baixos.
Os dados publicados hoje relativos às apreensões sugerem que a
produção está a aumentar e que a metanfetamina continua a difundir-se
no mercado europeu de estimulantes. Entre 2005 e 2010, a quantidade
de metanfetamina apreendida na Europa (25 países da UE) subiu de
cerca de 100 kg para aproximadamente 600 kg. Entretanto, o número de
apreensões de metanfetamina triplicou durante este período, passando
de cerca de 2 200 para cerca de 7 300. Entre os países que registaram
um aumento acentuado do número de apreensões desta droga entre
2009 e 2010, figuram a Alemanha, a Estónia, a Letónia e a Áustria.
Outras preocupações hoje manifestadas estão relacionadas com
os primeiros, ainda que esporádicos, relatos de consumo de metanfetamina fumada e da disponibilidade de metanfetamina cristalizada. O consumo de metanfetamina fumada, até agora extremamente raro na Europa, é particularmente prejudicial para a saúde.
No início de 2013, e em resposta aos últimos desenvolvimentos, o
OEDT irá lançar uma análise de deteção de tendências em relação a
esta droga, que tem causado problemas consideráveis fora da Europa
(por ex.: Austrália, Japão, Nova Zelândia e EUA).

4-MA — novo estimulante de
tipo anfetamínico sob
vigilância na sequência de
mortes associadas
A Europa respondeu à crescente preocupação suscitada pelo consumo da droga estimulante 4-metilanfetamina (4-MA) solicitando formalmente uma investigação dos riscos sociais e para a saúde associados
a esta substância (incluindo o envolvimento do crime organizado). A
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avaliação dos riscos será realizada em Lisboa, durante a semana da
apresentação do Relatório Anual do OEDT, pelo Comité Científico do
OEDT, juntamente com peritos da Comissão Europeia, da Europol e da
Agência Europeia de Medicamentos. Atualmente, o 4-MA não é controlado ao abrigo da legislação em matéria de droga na maioria dos
Estados-Membros da UE.
A avaliação corresponde à segunda fase de um procedimento legal
dividido em três etapas, através do qual a Europa monitoriza e atua em
relação às novas drogas. Esta avaliação foi desencadeada pelas mortes
associadas a esta substância ocorridas na Bélgica, nos Países Baixos
e no Reino Unido (nos dois últimos países já é feito o seu controlo) e
pelas apreensões notificadas em 14 países europeus. Após a reunião,
apresentar-se-á um relatório de avaliação dos riscos à Comissão Europeia e ao Conselho, com base no qual este último poderá decidir se se
deverá submeter esta droga a medidas de controlo em toda a UE.
O 4-MA pertence ao grupo das fenetilaminas sintéticas e está estreitamente relacionado com as anfetaminas. No mercado ilícito parece ser
vendido como anfetamina ou misturado com ela. Este facto sugere que,
embora haja poucos indícios sobre a procura específica de 4-MA, os
consumidores de anfetamina podem correr um maior risco de exposição
a essa droga, caso a sua disponibilidade aumente.

Mais de 50 novas drogas já
detetadas em 2012: substâncias
mais diversificadas e mais
obscuras
As notificações de novas drogas prosseguem, na UE, ao ritmo de
quase uma por semana. Em 2011 foram oficialmente notificadas, pela
primeira vez, um total de 49 novas substâncias psicoativas, através do
sistema de alerta rápido da UE. Trata-se do maior número de substâncias notificadas num mesmo ano, em comparação com as 41 em 2010
e as 24 em 2009. Acresce que os dados preliminares relativos a 2012
não indicam qualquer diminuição, visto já terem sido detetadas mais de
50 novas drogas.
As catinonas sintéticas (por ex.:, a mefedrona e o MDPV), capazes de
imitar os efeitos da cocaína, constituem um dos dois maiores grupos de
drogas monitorizados pelo sistema de alerta rápido (sendo o outro grupo
o dos canabinóides sintéticos, presentes, por exemplo, nos produtos
tipo «Spice»). O número e a diversidade crescentes das substâncias
notificadas em 2011 merecem especial referência. Todas as novas dro-

gas notificadas no ano passado e, até à data, em 2012, são sintéticas.
Em paralelo com a crescente diversidade dentro dos grupos de drogas novas mais comuns, o OEDT revela que estão a ser notificados
grupos químicos mais obscuros. Informa ainda que “o número de produtos que contêm múltiplas substâncias psicoativas parece estar a aumentar” e que as amostras obtidas em apreensões e aquisições para
teste revelavam tanto substâncias controladas como não controladas.
Exemplo disso é a deteção de PMMA em produtos vendidos como euforizantes legais «legal highs». Colocada sob controlo na Europa após
uma avaliação dos riscos realizada pela UE em 2002, esta droga apresenta um risco elevado de overdose e constitui uma grave ameaça para
os consumidores.
Até agora, afirma o OEDT, os dados sobre os níveis de consumo dessas substâncias eram escassos, mas já há vários países a realizar inquéritos representativos que incluem as novas drogas (por ex.:, Irlanda,
Espanha e Reino Unido) e começam a surgir dados preliminares sobre
a prevalência das mesmas. Embora os resultados indiquem que o seu
consumo global continua a ser relativamente baixo, há uma forte possibilidade do seu consumo ter aumentado entre alguns grupos da população. Um inquérito Eurobarómetro de 2011 sobre as atitudes dos jovens
face à droga concluiu que, em média, 5% dos jovens inquiridos (15–24
anos) afirmavam já ter consumido euforizantes legais «legal highs» em
algum momento da sua vida, embora os níveis variassem entre países.

Número recorde de lojas na
Internet a vender euforizantes
legais «legal highs»
O relatório hoje publicado apresenta os resultados do estudo seletivo
realizado pelo OEDT em 2012 sobre os retalhistas de euforizantes legais «legal highs» na Internet, o qual identificou um número recorde de
693 lojas na Internet que alegadamente vendem produtos psicoativos
em países da UE: uma clara subida relativamente às 170 lojas detetadas em janeiro de 2010. Embora três produtos naturais — o kratom, a
salvia e os cogumelos alucinogénios — liderassem a lista dos dez euforizantes legais «legal highs» mais vendidos na Internet, as outras sete
substâncias eram sintéticas.
O estudo seletivo identificou um nítido aumento do número de lojas
na Internet que vendem catinonas sintéticas (por ex.: MDPV e 4-MEC),
sugerindo que esses operadores em linha estão à procura de um substituto para a mefedrona, atualmente controlada na UE. Até agora, a
maioria das novas drogas eram direcionadas para os consumidores de
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drogas recreativas. No entanto, em alguns países, os consumidores
problemáticos estão também a consumir novas drogas. Alguns relatórios provenientes da Hungria revelam que os consumidores de opiáceos
injetam catinonas sintéticas (mefedrona, MDPV), quando há escassez
de heroína.

As drogas «novas mais velhas»
não devem ser negligenciadas
Enquanto as atenções se concentram nas drogas mais antigas ou
no aparecimento de novas substâncias, há diversas drogas “novas
mais velhas” que se têm estabelecido no mercado e não devem ser
ignoradas, adverte o OEDT. Entre elas figuram, actualmente, o GHB,
o GBL, a ketamina, a mefedrona e o PMMA, relativamente às quais já
foram reportados consumos elevados em alguns grupos e um aumento
de disponibilidade. Foram associados a estas drogas efeitos negativos
para a saúde, incluindo a dependência entre consumidores crónicos, e
problemas inesperados, como as doenças da bexiga detetadas em consumidores de ketamina. Esta evolução realça a necessidade de tornar
os sistemas nacionais de informação sobre as drogas mais sensíveis
às tendências emergentes e aos problemas de saúde relacionados com
estas substâncias.

Resposta proativa: países
concebem um conjunto de
instrumentos para combater a
ameaça das drogas
emergentes
Em toda a Europa, estão a desenvolver-se várias medidas destinadas
a reduzir a procura e a oferta de novas drogas. A rapidez com que as
novas substâncias psicoativas podem surgir e ser distribuídas desafia
os procedimentos legislativos nacionais de controlo das drogas. O Relatório anual descreve como vários países responderam a esta situação
com “alterações inovadoras na sua legislação ou nas suas políticas de
aplicação da lei”. A principal tendência em muitos países parece concentrar-se na penalização da oferta e não do consumo.
A Irlanda (2010), a Roménia (2011) e a Áustria (2012) adotaram novas
disposições legislativas no seu código penal que criminalizam a distri-
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buição, a venda ou a publicidade não autorizadas de novas substâncias
psicoativas. Outros países alteraram a sua legislação com o intuito de
reforçar ou acelerar os procedimentos de controlo das drogas. A Polónia (2010), por exemplo, adaptou a sua legislação de forma a proibir a
distribuição de novas substâncias, enquanto a Hungria (2010) e a Finlândia (2011) criaram grupos de avaliação dos riscos para informar os
decisores políticos. Em 2011 e 2012, respetivamente, o Reino Unido e
a Hungria adotaram novos procedimentos, tornando-se os países mais
recentes a impor «controlos temporários» a uma substância. Estes controlos são introduzidos enquanto se analisam mais aprofundadamente
os perigos associados à droga em causa e se aguarda uma decisão
sobre sanções permanentes a serem impostas.
Nos últimos anos, foram introduzidas na legislação sobre drogas de
vários países o controlo sobre famílias de substâncias químicas (controlos genéricos) em vez do controlo sobre substâncias individuais. As
novas iniciativas neste domínio foram comunicadas pelo: Luxemburgo
(2009, canabinóides sintéticos); Itália (2011, canabinóides sintéticos e
catinonas); Chipre (2011, canabinóides sintéticos, catinonas e fenetilaminas); Dinamarca (2012, canabinóides sintéticos, catinonas, fenetilaminas e triptaminas) e França (2012, catinonas).
Todavia, a legislação em matéria de droga não é o único meio utilizado para responder aos desafios colocados por estas novas substâncias. Vários países estão também a recorrer às suas leis relativas
aos medicamentos e à segurança dos consumidores, por exemplo, para
combater o problema. Os regulamentos relativos à segurança dos consumidores, nos quais se exige que os rótulos dos produtos à venda
mencionem com exatidão o fim a que se destinam, têm sido invocados
para apreender produtos tipo «Spice» em Itália, e mefedrona rotulada
como «sais de banho» e «fertilizante para plantas», no Reino Unido (antes da mefedrona ser controlada pela legislação nacional sobre droga).
Numa perspetiva de futuro, a Comissão Europeia, com o apoio dos
Estados-Membros da UE, do OEDT, da Europol e da Agência Europeia
de Medicamentos está a elaborar uma nova legislação que permita responder eficazmente ao aparecimento de novas substâncias psicoativas
na UE.
Comentando ainda o relatório, a Comissária Europeia para os Assuntos Internos, Cecilia Malmström, referiu que “esta nova análise do OEDT
é particularmente bem-vinda, na medida em que realça os problemas de
droga que partilhamos em toda a União Europeia e vem informar sobre
o trabalho que estamos a desenvolver para reforçar a abordagem estratégica e operacional da Europa no combate ao tráfico e ao consumo de
droga. Estou particularmente surpreendida com a rápida evolução que
observamos no domínio das drogas sintéticas. Julgo que todos compre-
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endem claramente que são necessárias ações fortes e coordenadas se
queremos responder de forma eficaz nesta área”.

Novo relatório do OEDT revela
decréscimo do consumo de
heroína e alteração dos
padrões de consumo de droga
Desde a década de 1970 que a heroína é a droga que mais preocupações suscita na Europa, sendo ainda hoje responsável pela maior
parte das doenças e mortes relacionadas com drogas na UE. No entanto, apesar dos problemas relacionados com o consumo de heroína
continuarem a existir, a sua dimensão já não é a mesma do passado,
segundo afirma a agência da UE de informação sobre droga (OEDT). No
seu Relatório anual 2012: a evolução do fenómeno da droga na Europa,
hoje lançado em Lisboa, sugere-se até a poss bilidade de estarmos “a
entrar agora numa nova era, em que a heroína desempenhará um papel
menos central no problema do consumo de droga na Europa”.
O relatório indica que «cada vez mais se tem observado que, em
determinadas partes da Europa, o número de novos consumidores de
heroína baixou, a disponibilidade da droga diminuiu, e, recentemente,
alguns países registaram uma significativa escassez desta substância».
Será necessário acompanhar de perto a evolução nos mercados de drogas ilícitas para verificar se as recentes situações de escassez conduzirão a uma redução duradoura da disponibilidade de heroína e à sua
substituição por outras substâncias.
O recente declínio do consumo de heroína deu-se num contexto de
aumento da oferta de tratamento. Mais de metade dos 1,4 milhões de
consumidores regulares de opiáceos (sobretudo heroína) que se estima haver na UE e na Noruega tem atualmente acesso a tratamento de
substituição.

Heroína: menos novos
consumidores e menor oferta
da substância
Cerca de metade (48 %) das pessoas que iniciam tratamento especializado para a toxicodependência refere os opiáceos, principalmente
a heroína, como principal causa do seu problema com drogas. O caráter
prolongado e crónico dos problemas associados à heroína leva a que
muitos destes consumidores continuem a necessitar de ajuda durante
anos. Porém, num tom mais otimista, o relatório descreve a forma como
cada vez menos esta droga apela a novos consumidores. Em toda a

Europa, o número de pessoas que iniciam pela primeira vez um tratamento especializado devido a problemas associados à heroína baixou
de 51 000 em 2005 para 46 000 em 2010, depois de ter atingido o nível
máximo (61 000) em 2007. O decréscimo foi particularmente visível nos
países há muito afetados por uma «epidemia» de heroína, como a Itália, Portugal e o Reino Unido. Os opiáceos, sobretudo a heroína, estão
presentes na maioria das mortes induzidas pela droga notificadas na
Europa. Dados recentes revelam uma pequena diminuição dessas mortes nos Estados-Membros da UE e na Noruega, de cerca de 7 600, em
2009, para 7 000 em 2010.
Os indicadores do mercado sugerem que a disponibilidade da heroína
está a diminuir nas ruas europeias. O decréscimo do número de infrações associadas a esta droga observado em 2009 manteve-se em 2010
e os últimos dados relativos às apreensões também apontam para uma
diminuição global da oferta de heroína. Em cerca de 51 000 apreensões,
na UE e na Noruega, foram intercetadas 6 toneladas desta substância
em 2010, comparativamente a 56 000 apreensões e 8 toneladas em
2009. No final de 2010 e inícios de 2011, verificaram-se situações de escassez em alguns países, nomeadamente na Irlanda e no Reino Unido,
para as quais poderão ter contribuído esforços bem sucedidos por parte
das forças de segurança Cecilia Malmström, Comissária Europeia responsável pelo OEDT, declara que “o decréscimo do consumo de heroína
na União Europeia é o resultado de prolongados esforços para reduzir
a oferta e a procura. O enérgico policiamento levado a cabo nas rotas
de tráfico da heroína desempenhou um papel importante na contenção
da oferta. Igualmente importante foi a expansão do tratamento de substituição, que retirou do mercado uma parte considerável da procura. Em
conjunto, estes fatores podem ajudar a criar condições para que o mercado europeu de heroína continue a diminuir no futuro. A Europa poderá
agora representar, em alguns aspetos, um mercado mais difícil para
esta substância”.

Mudança dos padrões de
consumo problemático de
droga
As alterações verificadas na disponibilidade de heroína na Europa
podem estar associadas a uma “mudança nos padrões de consumo de
drogas”, sustenta o OEDT. Alguns países europeus referem que uma
elevada percentagem das pessoas que iniciam o tratamento refere outros opiáceos, que não a heroína, como droga principal. Na Estónia e
na Finlândia, por exemplo, o mercado da heroína entrou em colapso
há quase uma década e nunca recuperou totalmente. Na Estónia, mais
de três quartos das pessoas em início de tratamento indicam o opiáceo
sintético fentanil como droga principal. Uma reunião de «identificação
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de tendências» realizada pelo OEDT, em 2012, analisou a evolução recente do fentanil, que é bastante mais potente do que a heroína e está
particularmente associado a overdoses e mortes induzidas pela droga.
O abuso da buprenorfina, um opiáceo sintético muito utilizado no tratamento de substituição, é o mais frequentemente mencionado pelas
pessoas que iniciam o tratamento na Finlândia.
Uma elevada percentagem dos novos utentes em tratamento na Dinamarca, na Letónia e na Áustria cita ainda outros opiáceos. Entretanto,
em alguns países, há consumidores problemáticos que também recorrem
a substâncias não opiáceas em épocas de escassez de heroína. Os relatórios referem, assim, um aumento do consumo injetável de catinonas
(Hungria) e de anfetaminas (Hungria, Letónia), bem como um consumo
acrescido de benzodiazepinas e outros medicamentos (Irlanda, Eslovénia).

O consumo de droga injetada
continua em queda
Os dados relativos aos utentes em tratamento continuam a indicar
uma diminuição global do consumo injetado de opiáceos (sobretudo de
heroína), na Europa. Por exemplo, uma análise das tendências observadas ao longo de dez anos (2000–2009) entre os consumidores de heroína em início de tratamento mostra que a percentagem dos que afirmam
injetar-se diminuiu na maioria dos países europeus. Esta tendência é
particularmente clara nos Estados-Membros da UE da Europa ocidental
e entre as pessoas que iniciam o tratamento pela primeira vez. O OEDT
estima que entre estes utentes, a percentagem de consumidores de heroína injetada tenha diminuído para cerca de um terço (38 %) em 2009,
quando na década anterior era superior a metade (58 %).

O número de novos casos de
VIH notificados entre
consumidores de droga
injetada atinge novo mínimo,
mas há surtos preocupantes
em alguns países
Embora o abandono do consumo de heroína injetada seja animador,
os consumidores de droga injetada continuam a figurar entre os que correm maiores riscos de sofrer problemas de saúde devido ao consumo de
droga, tais como infeções transmitidas por via sanguínea (por exemplo,
VIH/sida, hepatite B e C), overdoses e mortes induzidas pela droga. Na
última década, a UE registou grandes progressos no combate à infeção

9

por VIH entre as pessoas que injetam drogas, com destaque para uma
maior cobertura das medidas de prevenção, tratamento e redução de
danos. Os dados europeus mais recentes mostram que o índice médio
de novos casos de VIH notificados neste grupo populacional continuou a
baixar, atingindo um novo mínimo de 2,54 por milhão de habitantes por
ano (1 192 novos casos estimados em 2010). A situação geral da UE
afigura-se positiva em relação a alguns países que fazem fronteira com
o seu território e cujos índices médios são muito mais elevados (104,3
na Rússia; 151,5 na Ucrânia.
Não obstante os êxitos obtidos no combate à transmissão de VIH entre os consumidores de droga, o vírus mantém o potencial para se propagar rapidamente em determinados grupos. O relatório hoje divulgado
apresenta informações atualizadas, fornecidas pela Grécia e a Roménia
em 2011, sobre preocupantes surtos de infeção por VIH entre consumidores de droga injetada. Na Grécia, estima-se que, até 2010, havia 9 a
19 novos diagnósticos de VIH entre os consumidores de droga injetada
por ano, mas esse número aumentou bruscamente para 241 novos casos em 2011, devido a uma epidemia local, mas de grandes proporções,
que afetou esses consumidores na cidade de Atenas. Na Roménia, durante o mesmo período, o número de novos casos aumentou de 1 a 6
para 114. Em resposta ao surto, a Grécia aumentou substancialmente
a distribuição de seringas em Atenas, bem como a capacidade de tratamento da toxicodependência (abrindo 22 novas unidades para tratamento de substituição de opiáceos em 2011). Na Roménia, o acesso
ao tratamento de substituição permanece limitado, mas há indícios de
que a oferta de seringas está a melhorar ligeiramente, após uma queda
substancial, em 2010–2011, por falta de financiamento.
Uma reunião de avaliação dos riscos do OEDT e do Centro Europeu
de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), recentemente realizada
(outubro de 2012), examinou novas informações sobre o aumento do
risco de VIH entre os consumidores de droga injetada em vários países,
salientando a necessidade de agir com prudência.
João Goulão, Presidente do Conselho de Administração do OEDT
alertou que “devemos permanecer vigilantes em relação aos potenciais
riscos de futuros surtos de VIH. Seria conveniente que os países onde
os casos estão a aumentar procedessem a uma revisão crítica dos seus
programas nacionais de prevenção e controlo e avaliassem a qualidade
e a cobertura das principais medidas de prevenção do VIH, como o tratamento de substituição de opiáceos, os programas de troca de agulhas
e seringas e o tratamento antivírico. É necessário que a saúde pública
e a prestação de serviços preventivos adequados se mantenham uma
prioridade, nesta conjuntura económica difícil”.
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Surtos de antrax entre
consumidores de heroína:
agências em alerta
As infeções bacterianas são outra consequência potencialmente grave do consumo de droga injetada e podem ser fatais. No relatório hoje
apresentado, examina-se um surto recente de antrax entre consumidores de heroína (sobretudo injetada). Desde junho de 2012, foi notificada
cerca de uma dezena de novos casos de antrax em quatro países da
UE — Dinamarca, Alemanha, França e Reino Unido —, possivelmente
relacionados com uma fonte comum de heroína contaminada e talvez
associados à mesma fonte implicada num surto de antrax anteriormente
ocorrido na Escócia, em 2009–2010. O surto de 2012 desencadeou uma
avaliação rápida de riscos sobre esta questão, conjuntamente efetuada
pelo OEDT e o ECDC. A avaliação, que recomenda várias medidas de
resposta às infeções, conclui que o risco de exposição dos consumidores de heroína a essa bactéria «ainda existe». As redes de alerta rápido
das agências estão atentas ao surgimento de novos casos e a vigilância
foi intensificada.

Em destaque: responder ao
consumo de droga nas prisões
europeias e eliminar as
disparidades de tratamento
Estima-se que existam cerca de 635 000 reclusos em estabelecimentos prisionais na União Europeia e alguns estudos revelam que os problemas relacionados com a droga são muito mais comuns em meio prisional
do que na população em geral. Por exemplo, enquanto menos de 1 %
da população geral experimentou heroína, os níveis de prevalência ao
longo da vida entre os reclusos de 8 dos 13 países analisados variavam
entre 15 % e 39 %. Embora alguns reclusos deixem de consumir drogas
ou reduzam o seu consumo quando são presos, outros podem iniciá-lo
ou desenvolver práticas de consumo mais prejudiciais (por exemplo, a
partilha de equipamento de injeção). A sobrepopulação, a falta de higiene
e a ausência de prestação de cuidados de saúde afetam muitas prisões e
contribuem para os problemas de saúde que afetam os reclusos.
Num novo relatório hoje publicado em paralelo com o Relatório anual, o
OEDT fornece informações sobre o consumo de droga entre a população

prisional e os esforços desenvolvidos a nível europeu e nacional para melhorar os direitos e a saúde dos reclusos. O relatório analisa a prestação
de serviços relacionados com a droga, na Europa, desde a entrada na
prisão até à saída em liberdade, abrangendo o aconselhamento, o tratamento da dependência e a prevenção de doenças infecciosas.
Segundo este relatório, muitos países reforçaram as intervenções em
meio prisional, designadamente o tratamento de substituição para os
dependentes de opiáceos. Contudo, as prisões raramente oferecem um
nível de serviços equivalente ou comparável ao dos prestados à comunidade em geral. O relatório apresenta os progressos que estão a ser
alcançados em vários países europeus no sentido de promover uma
«equivalência de serviços prestados» e eliminar as «disparidades de
tratamento» entre a comunidade e a prisão. Entre eles figuram a integração dos serviços de saúde prisionais nos da comunidade em geral e,
em alguns casos, a transferência da responsabilidade pelos cuidados de
saúde prestados aos reclusos do Ministério da Justiça para o Ministério
da Saúde. O relatório refere que, ao longo da última década, foi sendo
reconhecido que os cuidados de saúde prestados na prisão devem ser
considerados cuidados de saúde pública. O relatório salienta ainda a necessidade de melhorar a continuidade dos cuidados prestados aos reclusos após a saída da prisão, altura em que o risco de morte por overdose
é extremamente elevado, devido à redução da tolerância aos opiáceos.
O aconselhamento antes da saída da prisão e a formação em matéria de
resposta a overdoses são destacados neste contexto.

A Europa é agora um grande
produtor de cannabis e o
consumo intensivo desta droga
suscita preocupação
A Europa, importante mercado de consumo de cannabis, é agora um
significativo produtor desta droga, a sua substância ilícita mais popular.
O Relatório anual descreve a forte mudança que está a acontecer no
mercado europeu de cannabis devido a uma tendência global para a
«substituição das importações» (os produtos de cannabis importados são
substituídos pelos cultivados em território Europeu). Vinte e nove dos 30
países que comunicaram informações ao OEDT documentam algum cultivo de cannabis herbácea («mar juana»). Em dois terços destes países, o
consumo de cannabis é atualmente dominado pelos produtos herbáceos
e no outro terço pela resina importada («haxixe»).
O relatório revela que o número de apreensões de cannabis herbá-
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Síntese: estimativas do
consumo de droga na Europa
As estimativas apresentadas referem-se à população adulta (15-64
anos) e baseiam-se nos mais recentes dados disponíveis (inquéritos
realizados entre 2004 e 2010-2011, principalmente em 2008-2010).
Cannabis
Prevalência ao longo da vida:
cerca de 80,5 milhões de pessoas (23,7% dos adultos europeus).
Consumo no último ano:
cerca de 23 milhões de adultos europeus (6,8%) ou um terço dos
consumidores ao longo da vida.
Consumo no último mês:
cerca de 12 milhões de pessoas (3,6%).
Variações do consumo no último ano, por país:
variação global de 0,3% a 14,3%.
cea na Europa aumentou constantemente desde 2005 e, em 2010, com
382 000 apreensões estimadas, ultrapassou pela primeira vez o mercado
da resina de cannabis (358 000 apreensões). No entanto, as quantidades
apreendidas de resina de cannabis continuam a ser largamente superiores às de cannabis herbácea: em 2010, foram apreendidas 106 toneladas
da segunda, contra 563 toneladas da primeira.
Cerca de 80,5 milhões de europeus (15–64 anos) experimentaram cannabis durante a sua vida e cerca de 23 milhões consumiram-na no último
ano. Os dados europeus mais recentes confirmam a tendência geral para
uma estabilização ou diminuição do consumo de cannabis no último ano,
entre os jovens adultos (15–34 anos), referida em anteriores relatórios
anuais do OEDT. Quanto à população escolar (15–16 anos), o último
Inquérito Escolar Europeu sobre o Consumo de Álcool e outras Drogas
(ESPAD) (2011) concluiu que, em metade dos 26 países membros do
OEDT participantes, se observava uma tendência para a estabilização
do consumo de cannabis ao longo da vida desde o inquérito de 2007.
Na outra metade, as tendências divergem. Nove países revelaram um
aumento significativo, mais acentuado na França, na Letónia, na Hungria
e na Polónia, ao passo que em quatro países (Dinamarca, Malta, Eslováquia e Reino Unido) se registaram diminuições.
Os 3 milhões de europeus (15–64 anos) que ainda consomem esta
droga diariamente (cerca de 1 % da população adulta europeia continuam a suscitar preocupação. Em termos globais, há que moderar o otimismo eventualmente gerado pela estabilização dos níveis de consumo,
atendendo ao fato desta droga continuar a ser um importante problema
de saúde pública. Cerca de 25 % dos utentes que iniciam o tratamento
da toxicodependência referem a cannabis como principal causa do seu
problema.
Wolfgang Götz conclui que “a difícil situação financeira na Europa, que
serve de pano de fundo ao nosso relatório, faz escassear os recursos
disponíveis para fazer face aos problemas de saúde e sociais. Por conseguinte, na atual conjuntura, é prioritário garantir que o tratamento seja
da melhor qualidade e produza os melhores resultados, com o menor
custo possível. É essencial assegurar que os recursos disponíveis sejam
investidos em atividades bem definidas e de eficácia comprovada. Unindo
esforços e partilhando experiências e boas práticas, os Estados-Membros
da UE podem contr buir para atingir este objetivo”.
A este propósito, Götz referiu ainda a recente avaliação positiva da atual Estratégia da UE de luta contra a droga (2005–2012) e a importância da
próxima Estratégia da UE de luta contra a droga para 2013–2020.

Cocaína
Prevalência ao longo da vida:
cerca de 15,5 milhões de pessoas (4,6% dos adultos europeus).
Consumo no último ano:
cerca de 4 milhões de adultos europeus (1,2%) ou um quarto dos
consumidores ao longo da vida.
Consumo no último mês:
cerca de 1,5 milhões de pessoas (0,5%).
Variações do consumo no último ano por país:
variação global de 0,1% a 2,7%.
Ecstasy
Prevalência ao longo da vida:
cerca de 11,5 milhões de pessoas (3,4% dos adultos europeus).
Consumo no último ano:
cerca de 2 milhões de pessoas (0,6%) ou um sexto dos consumidores ao longo da vida.
Variações do consumo no último ano por país:
variação global de 0,1% a 1,6%.
Anfetaminas
Prevalência ao longo da vida:
cerca de 13 milhões de pessoas (3,8% dos adultos europeus).
Consumo no último ano:
cerca de 2 milhões de pessoas (0,6%) ou um sexto dos consumidores ao longo da vida.
Variações do consumo no último ano por país:
variação global de 0,0% a 1,1%.
Opiáceos
Consumidores problemáticos de opiáceos:
estimados em cerca de 1,4 milhões de europeus.
Mortes induzidas pela droga representaram 4% de todas as mortes de
europeus com idades compreendidas entre os 15 e os 39 anos, tendo
sido detetados opiáceos em cerca de três quartos dos casos.
Droga principal em cerca de 50% do total de pedidos de tratamento
da toxicodependência.
Cerca de 710 000 consumidores de opiáceos receberam tratamento
de substituição em 2010.
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IV Encontro do CRI
Lisboa Ocidental
enfrenta mudanças
Ao fim de quatro anos, o CRI de
Lisboa Ocidental encerra um ciclo… em tempos de mudança.
Restava à ET Agualva Cacém a organização de um evento que tem
vindo a primar pela inovação em
termos programáticos mas que
serve igualmente para o incremento da auto-estima de profissionais que, diariamente, se dedicam a uma missão com alicerces
de altruísmo e abnegação. A partilha de conhecimentos fez-se mais
“de dentro para dentro”, num encontro que reuniu a prata de casa
de um CRI que tem vindo a evidenciar evoluções notórias em eixos como a redução de danos, tratamento, prevenção e reinserção,
aliando ainda a investigação na
prática diária.
Numa altura em que já se sabe
que (também) esta unidade de intervenção local do IDT passará,
na íntegra, para a ARS local, que
as equipas não serão pulverizadas
nem os profissionais do IDT chamados para outros tipos de tarefas
que não aquelas em que se especializaram, ficou igualmente a
saber-se que António Maia, ex delegado regional do IDT passará a
assumir na ARS LVT a coordenação das dependências.
Dependências esteve presente
no Encontro e entrevistou o ainda
diretor do CRI Lisboa Ocidental,
João Ribeiro.

Neste IV Encontro do Cri Lisboa Ocidental fala-se em mudança… Mesmo em tempos de mudança, não quiseram interromper
a realização do evento…
João Ribeiro (JR) – Já o tinha prometido no
ano passado… Sempre tive essa perceção de
que devíamos tentar manter-nos em atividade e
conferir continuidade ao trabalho que temos
vindo a desenvolver. Nesse sentido, este encontro também serviu para mantermos o nosso
desempenho ao mesmo nível e até para incrementá-lo mas igualmente para encerrarmos um
ciclo em que, nestes quatro anos, todas as
equipas tiveram a oportunidade de organizar
um encontro. Faltava a equipa de Sintra e seria
uma pena se tal não acontecesse, até pelos ganhos em termos de coesão interna, motivação,
auto-estima e pela oportunidade de mostrar o
trabalho que faz, incluindo investigação. Em
vez de estarmos preocupados em convidarmos
figuras externas, consideradas influentes em
termos de opinião, preferimos apostar na prata
da casa.
Neste tempo de mudança em que se avizinha um novo ciclo em termos orgânicos,
não faria sentido vermos aqui algum representante da ARS de Lisboa e Vale do Tejo?
JR – Teria feito todo o sentido e por isso convidamos, com a devida antecedência, a ARS de
Lisboa e Vale do Tejo que, infelizmente, não tiveram a possibilidade de estarem presentes.
Lamento. Também tenho muita pena que não
tenha estado alguém a representar a Câmara
Municipal de Sintra, com quem fizemos um bom
trabalho ao longo destes anos. A título de exem-

plo, cederam-nos um terreno para as instalações da nova equipa, que passou para Agualva-Cacém e temos tentado alargar outras
respostas, nomeadamente ao nível da redução
de danos.
Há um ano atrás, falava com esperança
no advento de muitos aspetos positivos,
fruto da integração das unidades de intervenção local do IDT nas ARS, numa altura
em que ainda não se sabia que não haveria
um desmantelamento dos CRI. Mantém o
otimismo?
JR – Creio que o meu otimismo de há um ano
se revelou fundado porque, neste momento,
sabe-se que as unidades de intervenção local
serão integradas como tal, na sua essência, na
ARS, embora não sa bamos ainda como funcionarão em termos orgânicos e que os CRI irão
continuar. Portanto, parece que este meu otimismo tinha algum fundamento, sendo que
também espero que se abram oportunidades
dentro da ARS. O plano de referenciação do álcool, por exemplo, que poderá ser alargado às
demais substâncias, tem enfrentado algumas
barreiras face à separação institucional e, a
partir do momento em que todas as instituições
da rede estão dentro da ARS, como os hospitais, centros de saúde e equipas de tratamento
das dependências, este processo de construção da rede de referenciação poderá ser mais
facilitado.
Não teme um retrocesso ao modelo biomédico? Na primeira apresentação deste
evento, realizada pela assistente social Susana Caessa, falava-se na figura do gestor
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de caso, assumida pelo técnico da área social e logo se insurgiram vozes discordantes da área clínica, nomeadamente da psiquiatria…
JR – É uma discussão que tem vindo a acontecer. Nalgumas equipas já estamos mais próximos de um modelo psico-social, inspirado
numa visão pragmática, anglo-saxónica, embora sa bamos que também existe uma tradição,
no IDT, de um modelo clínico terapêutico de
inspiração francesa…
O que também tem vindo a alterar-se…
JR – No fundo, penso que todas as pessoas
estão a mudar…
… Ainda nota algumas forças de bloqueio, sobretudo da parte dos profissionais da saúde mental?
JR – Não tenho a certeza disso. Penso que
há uma dificuldade de comunicação e alguns
mal entendidos e não propriamente visões absolutamente díspares ou diferentes. Creio que
é mais uma questão de terminologia. Assumo
que existirá alguma tensão entre o lado clínico
e o social de intervenção, como sempre houve,
mas isto verifica-se sobretudo ao nível teórico
porque, na prática, as pessoas trabalham em
conjunto e de forma multidisciplinar e essa tensão esbate-se. Verifica-se mais quando paramos para teorizar e discutir…
Relativamente ao programa e falando novamente em mudança, constata-se um especial ênfase dedicado às novas substâncias, comercializadas nas smart shops…

JR – Penso tratar-se, atualmente, de um problema mais mediático do que verdadeiro em
termos de quantidade de pessoas que possam
estar a ser afetadas por estas novas substâncias…
Mas sabemos que já existem mortes e
muitos episódios de urgências relatados
em unidades hospitalares, provocados
pelo consumo destas substâncias…
JR – Tem havido algum alarme social e parece estar a verificar-se algum impacto. Não temos ainda a certeza da dimensão do fenómeno
mas espero que venha a ser encontrada uma
via legislativa que permita, no mínimo, controlá-lo, uma vez que se afigura preocupante.
Parece existir também alguma falta de
conhecimento por parte dos profissionais
clínicos relativamente a estas substâncias…
JR – Penso que não haverá propriamente
desconhecimento. Tanto mais quanto estas não
são verdadeiramente novas substâncias. Adotam novos nomes, variações moleculares e outros truques para poderem camuflar o que verdadeiramente representam. De qualquer forma,
esta mesa especialmente dedicada a este tema
revela a vontade de acompanharmos a problemática e estarmos próximos para que todos os
técnicos do IDT estejam mais informados.
Que avaliação faz ao fim destes anos na
direção do CRI Lisboa Ocidental?
JR – Mesmo deparado com um período em
que existiram dificuldades, algumas nossas, ou-
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tras devidas a carências de recursos humanos e
materiais, faria um balanço bastante positivo.
Pude contar com uma equipa em todas as áreas
de missão muito competente e empenhada. Ao
nível do tratamento, as equipas trabalham hoje
com mais qualidade e eficiência, todas têm um
manual de procedimentos, habituaram-se a um
desempenho por objetivos, integraram substâncias como o álcool e introduziram na prática clínica do dia-a-dia a investigação. Simultaneamente, o CRI permitiu produzir resultados ao
nível de outras áreas de missão que estavam
desguarnecidas, nomeadamente na prevenção,
em que fizemos um trabalho muito profundo e de
grande continuidade junto da comunidade, nas
escolas, formação e capacitação das pessoas
em áreas como a prevenção seletiva e indicada,
para mim tão ou mais importante do que o tratamento; Na redução de danos, o nosso CRI conseguiu construir de base uma nova equipa apenas aproveitando melhor os recursos que
existiam, com um programa de substituição de
baixo limiar que já abrangeu mais de 500 utentes
que estavam fora das equipas de tratamento; e
ao nível da reinserção também conseguimos ser
muito eficientes no aproveitamento de alguns
programas como o Vida Emprego, que tem sido
uma excelente aposta e servido muitos utentes
com o envolvimento de muitas entidades. Ainda
recentemente, no Encontro das Taipas, um representante do OEDT dizia que o futuro da intervenção nas dependências passava muito pelo
incremento da redução de danos e da reinserção
e estamos muito à vontade, pois essas foram
áreas em que tivemos muito trabalho. Tenho algum receio de que possa verificar-se alguma
descontinuidade ou retrocesso nestas áreas
mas espero que tal não venha a acontecer.
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Legal highs deixam de
ser legais na Madeira
A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da
Madeira publicou, no passado dia 22 de Outubro, o
primeiro decreto legislativo que proíbe o comércio
das substâncias designadas como “euforizantes legais” ou “legal highs”, vendidas normalmente em
smart shops. O decreto, que tem como base as listas
de novas substâncias psicoativas publicadas anualmente pelo OEDT beneficiou da orientação técnica
de Félix Carvalho e de Fernando Mendes e correspondeu a uma iniciativa do grupo parlamentar do
PSD Madeira. O regime legal criado institui uma
suspensão de venda das novas substâncias, pelo período de 18 meses, obrigando que o interessado tenha de obter prova que as mesmas não acarretam
risco para a saúde.

Do documento legislativo resulta uma nova lista de substâncias psicoativas coligida das listas de novas substâncias psicoativas publicadas
anualmente pelo Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência entre 2005 e 2010 e da lista de novas substâncias psicoativas reportadas nos anos de 2011 e 2012, fornecida pelo OEDT, traduzida para
língua portuguesa pelo professor catedrático Félix Carvalho e pelo professor auxiliar Carlos Afonso, da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. A lista publicada foi certificada pelo OEDT e exclui as substâncias para as quais já existe legislação própria.
A Lei n.º 13/2012, de 26 de março, procedeu à 19.ª alteração ao Decreto -Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, que define o regime jurídico do
tráfico e consumo de estupefacientes e psicotrópicos, com o aditamento
à tabela II -A de substâncias proibidas da mefedrona e da tapentadol.
A alteração legislativa que havia entrado em vigor no passado dia 27
de março e que acrescentava à lista de substâncias proibidas a mefedrona e a tapentadol não constituiu uma solução eficaz para o problema
gerado pelas chamadas «smart shops», as quais mantêm a sua atividade comercial, com novas drogas, que não se enquadram nas tabelas de

substâncias proibidas.
Neste contexto, a designação de «drogas» é aplicada às substâncias
psicoativas que são utilizadas de uma forma que se desvia dos padrões
médicos ou sociais aprovados dentro de uma determinada cultura,
numa determinada época.
No documento produzido pela Assembleia Legislativa madeirense,
pode ler-se que “uma parte das novas drogas resulta da modificação da
estrutura molecular de drogas. É o caso dos derivados estruturais da
catinona e outras anfetaminas, da cocaína e da ketamina. Outra parte
das novas drogas resulta do desenvolvimento de novas substâncias
com estruturas distintas, mas efeitos biológicos semelhantes aos das
drogas conhecidas, resultantes de um mecanismo de ação farmacodinâmica semelhante. É o caso dos canabinóides e opiácios sintéticos, de
alguns análogos da cocaína ou os derivados da piperazina, triptamina e
da fenilciclidina com atividade anfetamínica e ou alucinogénica. Finalmente, a utilização de produtos naturais provenientes de plantas ou fungos tem também aumentado de forma sem precedentes em Portugal.
Estes produtos naturais são obtidos de plantas ou fungos que têm uma
longa história, por vezes milenar, relativamente à sua farmacognosia e
toxicologia”.
Do texto produzido pela Assembleia consta ainda a descrição da forma, embalagem, rotulagem e formas de distribuição dos produtos ven-
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Efeitos a curto termo como dependência, psicoses,
esquizofrenia, perda de faculdades cognitivas e de
memória bem como morte por sobredosagem, e
efeitos a longo termo, como o desenvolvimento de
doenças neurodegenerativas
didos nas smart shops, que só na Região Autónoma da Madeira já originaram quatro mortes e dezenas de internamentos por surtos
psicóticos: “As novas drogas são normalmente incluídas em produtos
comerciais, vendidos sob diversas formas (em pó, comprimidos, cápsulas, partes ou extratos de plantas, etc.) via Internet ou em estabelecimentos vulgarmente designados «smartshops» ou «head shops». Geralmente, na rotulagem destes produtos não é descrita a respetiva
composição (especialmente, não se adverte para a presença de substâncias psicoativas). Por outro lado, apresentam a advertência que os
produtos não se destinam ao consumo humano, sendo frequentemente
anunciados como ambientadores, incensos, sais de banho, ou fertilizantes. Esse procedimento tem sido utilizado com a finalidade ultrapassar a legislação que regula os produtos de consumo humano”.
A Assembleia justifica que “a dimensão do problema subjacente à
proliferação destes consumos constitui fundamento bastante para que
seja tomada uma opção legislativa diferente ao nível da tutela penal, já
que estamos perante novas drogas com estrutura química e ou efeitos
biológicos similares aos das drogas ilegais” e que, por outro lado, “é
frequente encontrar a convicção entre os potenciais consumidores que,
além da ausência de problemas legais decorrentes da sua posse ou
comércio, as novas drogas são mais puras e relativamente seguras,

comparativamente às drogas entretanto ilegalizadas”.
No entanto, tendo em conta que os efeitos psicotrópicos são semelhantes às drogas ilegais, no mínimo, os efeitos adversos decorrentes
desses efeitos (efeitos a curto termo como dependência, psicoses, esquizofrenia, perda de faculdades cognitivas e de memória bem como
morte por sobredosagem, e efeitos a longo termo, como o desenvolvi-

“Na Irlanda, a publicidade, venda
e não-conformidade com uma «ordem
de proibição» são puníveis até 5 anos de prisão”.
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mento de doenças neurodegenerativas), bem como os efeitos tóxicos a
nível periférico (a nível cardiovascular, hepático e renal) serão necessariamente presentes, aos quais se acrescentarão os potenciais efeitos
tóxicos inerentes a cada nova substância. De facto, têm sido relatados
cada vez mais casos de intoxicações humanas associadas ao abuso
das novas drogas, com padrões clínicos que são comparáveis ou mesmo superiores aos relatados para as drogas abrangidas pelo regime
jurídico do tráfico e consumo de estupefacientes e psicotrópicos.
De acordo com os autores, “o problema não se limita a uma questão
de saúde, já que a alteração de comportamento gera ameaças à segurança de pessoas e bens”, sendo que “importa inverter o quadro legislativo em vigor, a exemplo do que tem sido concretizado noutros países
europeus.
O documento cita práticas e ações implementadas noutros países
igualmente confrontados com esta problemática, como o caso da Polónia, que “alterou o quadro penal aplicável, pois as sucessivas altera-

ções à lei para aditamento às listas de substâncias controladas, não
resolveu o problema. Paralelamente foram realizadas ações inspetivas
que resultaram no encerramento das lojas de venda o que contribuiu
decisivamente para reduzir a oferta das substâncias. Numa ação inspetiva envolvendo 1200 pontos de venda de drogas «legais», mais de 900
foram fechadas. Na Irlanda, a publicidade, venda e não-conformidade
com uma «ordem de proibição» são puníveis até 5 anos de prisão”.
Esta iniciativa legislativa visa a implementação na Região de um regime contraordenacional de proibição das novas drogas, sem prejuízo do
quadro penal adequado que venha a ser aprovado na Assembleia da
República. Surge assim um regime de ilícito de mera ordenação social
para assegurar a proteção dos cidadãos e para a redução da oferta das
denominadas «drogas legais».
Como é de conhecimento público, o Observatório Europeu da Droga
e da Toxicodependência tem por ação tratar e produzir informações de
natureza estatística, documental e técnica sobre as drogas e a toxicodependência. Nesse âmbito, um dos domínios prioritários da sua atividade
é a manutenção de um sistema de alerta rápido e avaliação dos riscos
das novas formas de consumo de novas substâncias psicoativas que
são devidamente identificadas em listas próprias, atualizadas anualmente. O regime criado representa uma medida de caráter administrativo, com o objetivo de proibir a disponibilização de novas drogas não
integradas nas tabelas previstas no Decreto -Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, mas que constam das listas de novas substâncias psicoativas
publicadas anualmente pelo OEDT. Simultaneamente, o regime legal
agora criado institui uma suspensão de venda das novas substâncias,
pelo período de 18 meses, obrigando que o interessado tenha de obter
prova que as mesmas não acarretam risco para a saúde.

Só na Região Autónoma da
Madeira já originaram quatro
mortes e dezenas de
internamentos por surtos
psicóticos
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Choca-me e preocupa-me que um país democrático
consinta que, ao abrigo de uma legislação obsoleta,
se continue a vender de forma enganosa este tipo de
substâncias que colocam em risco a saúde e até a
vida das pessoas.
Nelson Carvalho Diretor
do Serviço de Prevenção
da Toxicodependência

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira deu o
primeiro passo no país, através da publicação de uma legislação que
aplica normas para a proteção dos cidadãos e medidas para a redução da oferta de «drogas legais». Que motivos estiveram na origem
desta medida?
Nelson Carvalho (NC) – Este é um processo que já decorria há três
anos. As entidades da Madeira estavam a acompanhar este fenómeno,
constatando repercussões mais graves ao longo do último ano, como as
quatro mortes verificadas e o internamento de várias dezenas de indivíduos devido a surtos psicóticos originados pelo consumo destas drogas.
Claro que tomámos medidas e quero desde já agradecer a iniciativa legislativa do Grupo Parlamentar do PSD Madeira, que foi fundamental. Ao
abrigo do estatuto administrativo da nossa região, temos competência
para legislar, neste caso a nível das contra-ordenações e, através dessa
forma, desenvolveram um decreto legislativo regional que nos auxiliará
na vertente repressiva ao consumo destas substâncias. Isto não significa
que o problema será resolvido totalmente, porque estas drogas continuarão a ser vendidas, no entanto, juntamente com a prevenção, poderemos
fazer um trabalho ainda mais importante e incisivo nesta área, ajudando
a Região Autónoma da Madeira a lidar muito melhor com as chamadas
drogas legais.

Este processo teve o condão de reunir especialistas e muito conhecimento produzido nesta área das legal highs…
NC – Sim, aliás o Prof. Félix Carvalho e o Dr. Fernando Mendes foram
peças chaves nesta questão. Com o seu conhecimento técnico-científico,
traduziram e classificaram a tabela do OEDT, um elemento chave para o
nosso diploma e, desde a primeira hora, abraçaram este projeto e cooperararm com o grupo parlamentar, o que se revelou fundamental.
Que sentimento fica, enquanto diretor do serviço de prevenção da
toxicodependência, ao ver publicada esta lei num espaço tão curto
de tempo?
NC – Fico satisfeito… Como disse, este é essencialmente um trabalho
do PSD Madeira, que foi quem tomou a iniciativa e devo dizer que é para
nós um orgulho e satisfação passarmos a dispor de um instrumento importante para o combate a estas drogas, que são vendidas de uma forma camuflada e dissimulada. Choca-me e preocupa-me que um país democrático consinta que, ao abrigo de uma legislação obsoleta, se continue a
vender de forma enganosa este tipo de substâncias que colocam em risco
a saúde e até a vida das pessoas. Felizmente, parece que a Assembleia da
República vai finalmente atuar, o que constitui para nós um regozijo porque
significa que a Madeira conseguiu despertar a consciência nacional. Já
agora, gostaria de deixar o seguinte reparo: alguma imprensa pareceu querer passar que a Madeira era a única zona do país onde existia este problema, o que é completamente falso. Este problema é nacional e europeu,
portanto, a Madeira não tem tantos nem mais problemas do que os outros;
tem, isso sim, a vantagem de já conhecer o fenómeno. As instituições dispõem de números e de dados, o que se revela muito importante para nós.
Mas a Madeira também tem vítimas…
NC – Exatamente. Como afirmei, já tivemos quatro mortos e cerca de 170
pessoas foram internadas este ano em hospitais psiquiátricos, até 15 de
agosto tínhamos cerca de 160 pessoas com idas às urgências e um dado
curioso: dez pessoas com mais de 50 anos, sendo que a maior parte tem
entre 25 e 40 anos e a maior parte dos utilizadores consomem heroína.
Depois de publicada a lei, impõe-se que a mesma seja cumprida…
Vai estar atento a isso?
NC – Obviamente que sim… e sei que as entidades também estão, a
Inspeção regional das Atividades Económicas, as polícias e todas entidade parceiras pertencentes a um grupo de trabalho cuja ação tem incidido
nesta problemática. Estamos todos em articulação e sabemos o que vamos fazer e como fazer porque se tratou de um trabalho de equipa, que
envolveu todos os setores da sociedade. Agora, vamos aplicar a lei, que
é o que nos interessa.
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Essencialmente estava em causa acabar com a facilidade no acesso e acabar com o vazio legal que contribuía decisivamente para uma consciência
de que “não sendo proibido, não faz mal à saúde”, por contraponto às drogas ditas proibidas abrangidas pela Lei da droga, DL15/93.

Rafaela Fernandes deputada
do PSD da Assembleia Regional
da Madeira

nário de haver lojas abertas ao público sem o mínimo de controlo.
O que foi criado foi um regime contraordenacional que proíbe o anúncio, publicidade, venda, importação e exportação destas substâncias. A
assembleia legislativa não tem competência em matéria penal. Portanto
não pode definir determinado facto como crime.
Essencialmente estava em causa acabar com a facilidade no acesso e
acabar com o vazio legal que contribuía decisivamente para uma consciência de que “não sendo pro bido, não faz mal à saúde”, por contraponto
às drogas ditas proibidas abrangidas pela Lei da droga, DL15/93. A questão do consumo, tratando-se da liberdade de opção de cada individuo
está excluída da proibição porque toca a direitos liberdades e garantias.
Nesta matéria as assembleias legislativas não têm competência.
Que tipo de sustentação técnico-científica alicerçou a criação do
novo decreto?
RF – O Grupo Parlamentar contou com a preciosa ajuda dos profissionais de saúde, com especial destaque do Dr. Nelson Carvalho do Serviço
de Prevenção da toxicodependência e com o contributo decisivo do Professor Félix de Carvalho especialista em toxicologia da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto sobretudo, para a elaboração da lista de
substâncias anexa ao diploma

Que evidências produzidas (a partir do diagnóstico do território
ou de grupos de utilizadores) levaram o Grupo Parlamentar do PSD
Madeira a propor e criar um novo quadro legislativo regulador do
tráfico, comércio e consumo das drogas euforizantes?
Rafaela Fernandes (RF) – O grupo parlamentar recebeu da comunidade, dos pais, associações de pais, estudantes, professores, diretores
de escolas, profissionais de saúde um conjunto de preocupações relacionadas com o consumo destas substâncias.
O grande problema apontado era a facilidade no acesso perante o ce-

Não se chega a uma situação destas sem que haja um conjunto alargado de participação dos diferentes
sectores da sociedade, como é óbvio, e este foi sem dúvida alguma
um trabalho conjunto entre os quais
destaco pela sua importância as
entidades acima referidas

Em que medida foram envolvidos diferentes setores da sociedade e grupos profissionais na elaboração do documento?
RF – Não se chega a uma situação destas sem que haja um conjunto
alargado de participação dos diferentes sectores da sociedade, como é
óbvio, e este foi sem dúvida alguma um trabalho conjunto entre os quais
destaco pela sua importância as entidades acima referidas.
Que mecanismos de fiscalização serão criados no sentido de assegurarem o cumprimento efetivo da nova legislação?
RF – A entidade fiscalizadora é a Inspeção Regional de Actividades
Económicas, que é a entidade regional com as competências da ASAE,
sem excluir o papel dos serviços de fiscalização municipal, a autoridade
de saúde pública e os órgãos policiais no âmbito do quadro das suas
competências legais de colaboração com as outras entidades.
Que outras abordagens e medidas de índole preventiva ou de redução de danos, complementares a este dispositivo de dissuasão
e de repressão, estão previstas?
RF – Tanto quanto é do nosso conhecimento o governo regional montou uma estratégia de intervenção nas escolas ao nível da prevenção e
informação para toda a comunidade escolar, para além da intervenção
junto da comunidade em geral, com outros parceiros sociais.
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ASAE, DGS e SICAD
lançam contra-ofensiva ao
mercado das smartshops
No âmbito das suas atr buições na matéria, a Autoridade para a Segurança Alimentar e
Económica (ASAE) efetuou nos dias 7 e 8 de Novembro de 2012 uma ação de fiscalização
de âmbito nacional a operadores económicos cujas lojas são designadas por Smartshops, e
na qual foram inspecionados 40 operadores económicos. A operação resultou na instauração
de um processo-crime, 26 processos de contraordenação e uma detenção, tendo sido apreendidas 9790 unidades de produtos num montante total de 165.823 euros.
“A ASAE como autoridade nacional de fiscalização para as matérias versadas vai continuar
a estar atenta às atividades desenvolvidas por estes operadores económicos, intervindo
sempre que se justifique na defesa da saúde pública e na segurança dos consumidores”,
explica António Nunes, Inspetor-Geral da ASAE.
De acordo com o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), a rapidez com que surgem novas substâncias psicoativas cada vez mais perigosas para a saúde e segurança dos consumidores no mercado europeu e nacional, cria dificuldades no controlo legal adequado por parte dos Estados Membros. Esta situação permite
que produtores e distribuidores destas substâncias se aproveitem das fragilidades dos mercados e das legislações em vigor para se afirmarem e comercializarem as mesmas, iludindo
os mecanismos de controlo, restrição ou penalização.
Estas novas substâncias psicoativas só podem ser consideradas “legais” até que os procedimentos que conduzem à sua ilegalização estejam concluídos, procedimentos que, por
norma, são demasiado morosos. A União Europeia, através dos seus órgãos e serviços, tem
tentado, desde 1997, através da implementação de mecanismos específicos detetar e alertar
os países membros sempre que surgem novas substâncias. No entanto, ainda nenhum Estado Membro conseguiu produzir legislação completamente eficaz.
Segundo João Goulão, Diretor-Geral do SICAD, “a falsa sensação de segurança transmitida aos consumidores pelo facto de se tratar de lojas ‘de porta aberta’ tem conduzido a que
se sucedam episódios graves ocasionados pelo consumo destas substâncias, quer ao nível
da saúde mental (ataques de pânico, surtos psicóticos), quer da saúde física (perturbações
cardiovasculares, por exemplo)”. “Acresce que, por se tratar de substâncias novas e, na
maioria dos casos, de efeitos desconhecidos, ocasionam dificuldades acrescidas aos profissionais de saúde que lidam com estas situações, o que potencia os riscos envolvidos”,
acrescenta.
“Não se pode perder mais tempo. É necessário imprimir grande rapidez à resolução desta
questão. Temos consciência plena dos danos que o consumo destas substâncias provoca
nos portugueses, principalmente nos jovens. É importante agilizar o combate a este problema e continuar a combater a venda destes produtos”, acrescenta Francisco George, Diretor-Geral da Saúde.
Desde Dezembro de 2011 foram desenvolvidas pela ASAE seis operações de fiscalização
de âmbito nacional a estabelecimentos do tipo Smartshops com a finalidade do combate à
venda de produtos prejudiciais e nocivos para a saúde dos consumidores/utilizadores. No
total, foram inspecionados 116 estabelecimentos, tendo sido instaurados de seis processos-crime e 57 processos de contra ordenação. Foram apreendidas cerca de 62 000 unidades
de produtos, nomeadamente fertilizantes, incensos e suplementos alimentares, num valor
aproximado de cerca de 735 000 euros. No âmbito destas ações de fiscalização foi detida
uma pessoa.

Empresário de
smart shop detido
em V.N. Gaia com
armas e BI Falso
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Empoderar
las famílias
Proteger los logros alcanzados
en tiempos de crisis y empoderamiento de las familias, fue el tema
de las jornadas de prevención y
tratamiento de drogas en Europa
que condujo a Palma de Mallorca, un número significativo de
representantes de las familias y
escuelas interesadas en discutir
los desafíos de la prevención y
tratamiento de drogas en Europa.
Cómo mantener los niveles de calidad en tiempos de crisis. Qué estilos parentales pueden influir en
el consumo de alcohol y drogas en
sus hijos. La formación de redes
de familias en Europa. La colaboración entre las familias y la comunidad escolar fueran debates
muy interesantes entre los participantes que también hablaran
una serie de cuestiones, “cómo
fortalecer a las familias frente a la
prevención de las drogas.” En la
mesa redonda destinada a discutir
las redes familiares en el enfoque
europeo sobre las drogas legales
e ilegales se a puesto el enfoque
de una presentación simplificada
basada en las influencias sociales, teniendo en cuenta los grupos
y los factores afectivos y cognitivos. La identificación de cómo
los estilos de la familia tienen un
efecto sobre el uso de drogas entre los adolescentes, la manera de
trabajar las redes de las familias
en Europa, la colaboración de las
familias con la escuela e la comunidad, y la manera de empoderar
las familias en la prevención, fue
el tema de la conversación con el
representante de Irefrea en España, Amador Calafat.

cuando tienen problemas de drogas, que se ha
extendido a lo largo de 3 años y lo que hacemos
ahora es presentar los datos y buscar soluciones junto con ellos.
Su presentación no era nada optimista
porque presentaba dos puntos importantes. Por un lado que España es un canal
para la cocaína y por otro que sigue presentando un alto consumo de alcohol. ¿Qué
ha pasado para que sigamos con estos
consumos?

Estamos en un encuentro un poco distinto. ¿Es otro modo de intentar encontrar
respuestas?
Amador Calafat (AC) - Se trata de dos sociedades o redes europeas que deciden trabajar juntas, para de esta forma poder utilizar mejor los medios que tienen en conjunto.
Simplemente son dos redes europeas que se
complementan, lo que creo que es una idea
estupenda.
Hemos visto aquí que hay asociaciones
de todo tipo que están participando de forma activa en este encuentro, cuando no tienen nada o poco que ver con la problemática de las drogas. ¿Porqué traerlas?
AC – Dentro de una de las dos ramas, que
sería la de prevención, en concreto lo que pretendemos es hablar de la prevención familiar y
hemos dado un rol muy específico a las familias, más que a las familias individuales, a las
familias organizadas. Por eso en este congreso
están representadas las dos grandes confederaciones españolas que deben representar al
80 0 90% de todas las familias y también está el
representante europeo de las familias. Ha habido un estudio sobre cómo funcionan las familias

AC – Si bueno y lo que señalaba además es
que estamos en el primero, segundo o tercer
lugar entre los países más consumidores de
Europa, y por tanto del mundo. Y paralelamente
estamos ante una sociedad que por distintos
motivos, no piensa que el problema de la droga
sea un problema, por lo que va a ser más difícil
la solución. Y esto ocurre porque España asocia mucho los consumos con la diversión y entonces no se le encienden las señales de alarma. Es verdad que el alcohol sirve para
divertirse, pero también sirve para tener problemas. Es verdad que la cocaína hace a uno más
divertido, o puede bailar más o puede acostarse
mucho más tarde, pero también da problemas.
Y esta segunda parte no la queremos ver.
El fracaso escolar es una consecuencia
notoria y vemos que los políticos no ven
estos datos.
AC – Efectivamente también tenemos un fracaso escolar que es el doble que el de Europa.
En Europa la media es de 15% y en España el
fracaso escolar está situado en el 30%. Y tenemos el conocido informe PISA, donde España
está en el lugar 52 o 56, es decir que estamos
en los últimos lugares. Pero bueno, parece que
la sociedad española tiene otras preocupaciones y ahí estamos enganchados. Es decir, es
una sociedad, que como hace tiempo las cosas
nos iban bien y no sabíamos muy bien por qué
nos iban bien, pues ¿para qué preocuparse?
Cuando han venido mal, pues no somos muy
capaces de reaccionar.
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“El por qué alguien acaba convertido
en drogadicto no es solo una cuestión cultural
sino que hay un factor genético”

¿Hay culpables?
AC – No es una palabra bonita pero yo diría
que sí. Todos y cada uno, aunque lógicamente
hay gente que tiene más responsabilidad. Los
responsables políticos que debería señalar el
camino, pues posiblemente han mirado para
otro lado. Quizás había cosas que no vendían
votos, vendía más el inaugurar cosas que luego
han resultado innecesarias. Hemos mirado un
poco todos hacia otra parte. Pero también cada
uno de los ciudadanos españoles, en algún
sentido también es responsable. Quizás ha
gastado más de lo que debía.
De todas formas hay herramientas de
prevención para trabajar el problema. ¿No?
AC – Por supuesto, pero hay que decir que
no se dedica mucho a la prevención. Pero sí
hay salida a todo esto y la tiene que haber. Por
eso en este congreso lo que estamos pensando
es utilizar a las familias para que se movilicen.
Pero no a la familia aislada porque ellos suelen
hacer lo que pueden o más de lo que pueden.
Lo que pensamos es que las familias unidas
pueden imponer una agenda social, ya que los
políticos no la han sabido poner. Por eso creemos que las familias que tienen una responsabilidad inmediata y van a ser más fáciles de
sensibilizar. Y como tienen cierto grado de organización, puede que si les ayudamos a organizarse un poco más puedan ser un instrumento
potente.

¿Cuál es la mejor prevención?
AC – Bueno cada caso es diferente. Cuando
hay problemas ya más desarrollados, pues hay
que actuar más concretamente. De todas formas lo que estamos trabajando en este congreso es como una prevención universal. Con la
idea de crear un nuevo discurso en el que se
banalicen menos las cosas. En el que se vea el
consumo excesivo de alcohol o cannabis, que
ha sido una plaga entre los alumnos de secundaria, etc lo que se intenta es que estas cosas
se tomen más enserio.
Nos ha hablado de la prevención basada
en la evidencia científica. ¿Qué evidencia
es esta que nos puede llevar a un camino
distinto de intervención?
AC – El problema es que en temas de prevención, todo el mundo piensa que sabe cómo
hacerlo. En España en prevención se ha hablado mucho de que es necesario hablar con los
h jos de las drogas, hay que comunicarse, esto
es verdad, pero no es suficiente. Lo que dice la
evidencia es que la comunicación es necesaria
pero no más que como un elemento, pero lo definitivo es poner reglas (horas de llegar a casa,
con quien vas o no a salir, a qué lugares vas a
ir, qué información necesito, etc).
¿Cómo se evalúa la eficacia de la
prevención?
AC – No toda acción va a ser evaluada porque eso requiere tiempo y dinero. Pero la idea

es que un país tuviera una especie de base,
donde deberíamos tener un cajón con algunas
herramientas que sabemos que funcionan y
eso hay que construirlo. Entre los programas
que se hacen en un país hay que ver cuáles
merecen evaluarse, dedicar un tiempo; y eso a
veces requiere años. Y debería probarse igual
que un medicamento. Un paciente lo toma y el
de al lado no lo toma, sino que toma lo que denominamos placebo. De ese modo sabemos si
funciona o no. Algo muy parecido sería lo que
haríamos en prevención, es decir, destinar al
azar una cosa a una gente y otro grupo otra
diferente.
Hay otro problema que es la sanidad, los
políticos y la salud, y los políticos se olvidan de este tema. ¿Ha pensado alguna vez
en formar a políticos para que se percaten
de la importancia de la prevención en la
vida de la sociedad?
AC – Es un tema interesante. Un amigo mío
decía que el cerebro de los políticos está programado para pocos meses, es decir, que para
el político, pensar en una solución que se verá
dentro de unos cuantos años, no le importa mucho, a él lo que le importa es inaugurar un centro, aparecer en los periódicos por lo que sea.
Por tanto, yo hoy en día confío más en crear un
grupo de líderes sociales suficiente para que
ellos cambien la agenda social. Es decir, que si
los medios de comunicación empiezan a hablar
en términos de prevención, pues estaremos
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más cerca de que los políticos nos tomen en
serio. Y luego hoy en día hay otra cuestión que
también se está tomando en serio, que es mostrar los aspectos económicos de la prevención,
es decir, la prevención se puede medir en su
bondad. Yo dedico tanto tiempo a prevenir, un
euro por alumno y yo sé cuanto cuesta el programa, que es algo que también hay que calcular, y conocer cuánto me estoy ahorrando. Intentamos desde nuestro sector entrar en esta
forma de diálogo con el político para que lo pueda entender más fácilmente.
Lo que está diciendo es que al final la prevención tiene resultados.
AC – Tiene resultados y es económicamente
rentable. Por ejemplo, si tu consigues que con
un programa preventivo, alguien utilice un preservativo y no coja el sida porque iba bebido o
drogado, hay que analizar el coste que supondría tener a una persona en tratamiento durante
toda la vida. Es un coste enorme.
Y a pesar de esta evidencia, los políticos siguen de espaldas al tema de la
prevención.
AC – Es así, pero es un problema general,
porque la crisis también era un problema totalmente previsible, más allá de cómo han venido
las cosas desde fuera, con las famosas primas
de riesgo. Pero en los países nuestros, Portugal
y España era evidente que no estábamos haciendo los deberes desde hacía muchos años.
Vivíamos anclados en la realidad del día adía,
sin ver que estaba preparándose una catástrofe
de dimensiones enormes. Esto es lo que tene-

mos que cambiar, hacer sociedades más
inteligentes.

nando que el divertirse químicamente, es la
clave de todo.

De todas formas hoy Europa está viviendo otro problema de venta de psicoactivos
en tiendas “smart shops” como si no fuesen tal cosa. Usted tiene algunos datos sobre el tema aquí en España o en Europa.

Usted se siente como Don Quijote, que
está luchando contra los molinos de viento,
es decir, contra gente y al final se plantea:
¿Qué estoy haciendo yo en la sociedad?

AC – Bueno, lo que vemos, como bien dice,
es que con una facilidad enorme van entrando
estas nuevas modas y que detrás de estas modas hay unos intereses económicos. Hay gente
que vive de esto y que nos confunden al resto
de personas, planteando esto comouna modernidad. “La modernidad es así”, “No se pueden
poner puertas al campo”, y claro es que la industria del alcohol, del tabaco, del cannabis, los
Smart shops, lo tienen pensado y muy bien organizado. Y esto no pasa en el otro lado y aquí
entra la necesidad de que a nuestros jóvenes
hay que facilitarles por lo menos una situación
de igualdad de oportunidades. Es decir, que
puedan elegir, pero eso no ocurre porque la información llega sobretodo desde un lado.
¿Tiene datos de jóvenes que hayan muerto por estas circunstancias?
AC – Yo creo que no existen muchos datos y
yo creo que muchas de las sustancias de las
Smart shops no son de las más peligrosas, pero
el problema es que venden un tipo de sociedad
en que el mundo tiene que ver con la diversión
a través de sustancias químicas. Son cosas
que se van sumando las unas a las otras. A lo
mejor en si mismo, si fuese algo aislado no sería tan complicado, pero como está promocio-

AC – Está bien el ejemplo. Lo que pasa es
que seguimos hablando de Don Quijote, con lo
cual alguna cosa haría bien. A veces luchar
contra molinos de viento inexistentes acaba con
algunos resultados. Por lo menos ahora con la
crisis, estamos entrando en una nueva valoración de las cosas o por lo menos es lo que yo
espero. Hasta hora parece que solo la diversión
contaba porque la economía se daba pro sentada, es decir, tú ibas a ser rico y los jóvenes no
se han preocupado mucho, por lo menos en
España, en formarse. Una parte, porque es evidente que hay unos jóvenes que se lo toman
todo muy enserio. Es pos ble que la crisis nos
lleve a una nueva forma de plantear las cosas.
Esta claro ahora mismo que no todo vale.
¿Aumentar los precios del tabaco y el alcohol es una solución?
AC – Las drogas ilegales y legales tienen un
comportamiento de mercado, es deicr, si un
producto es caro se compra menos y si es más
barato se compra más, igual ocurre con la accesibilidad. Por eso en lo lugares donde se ha incrementado el precio, el consumo ha
disminuido.
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Las drogas ilegales y legales tienen un
comportamiento de mercado, es deicr, si un producto
es caro se compra menos y si es más barato se
compra más, igual ocurre con la accesibilidad. Por
eso en lo lugares donde se ha incrementado el precio,
el consumo ha disminuido.
Restringir la edad de consumo de alcoholo, ¿es una medida buena?
AC – Buena no, buenísima. Lo que pasa es
que hay que hacerlo cumplir. Muchas veces la
cuestión no es la legislación, sino que se cumpla. En Baleares hemos puesto en marcha una
plataforma de ocio nocturno, donde sentamos
en la misma mesa a la administración (que ya
sabemos que es un poco lenta de respuesta) y
al otro a la industria, que es rápida de reflejos,
sentamos también a la sociedad civil un poco
para que exija que las cosas se cumplan y luego estamos algunas asociaciones de profesionales. Y bueno poco a poco, estamos intentando que las cosas se cumplan a través de esta
coalición y que todo el mundo salga ganando
un poquito. Y que todo el mundo salga ganando
un poquito, porque también la industria sale ganando si conseguimos que haya menos gente
que consuma en las plazas, en el conocido botellón. La industria se puede beneficiar de que
haya menos botellón y nosotros, los de la salud,
nos podemos beneficiar de que la gente tenga
que consumir en las discotecas porque el alcohol es más caro. Entonces si tienes 50 y lo has
comprado en la gasolinera de la esquina, que
es más barato, pues vas a beber más. Entonces hay puntos en el que los intereses de la industria y los de la salud pública pueden coincidir. A nosotros nos interesa que el alcohol sea
caro y a los de la industria posiblemente
también.
Un mensaje para los padres.
AC – El mensaje está en que hay una labor a
hacer en casa, pero tienen que pensar que hay

mucha más labor a hacer fuera de casa. De
poco sirve que tu puedas educarlo muy bien si
luego no se cumplen estas normas. Y para esto
hay que unirse a pequeño nivel, por ejemplo estando en contacto con los amigos de tu hijo
para saber si lo que dicen es lo que finalmente
acaba pasando. Y si es posible unirse, ya más
seriamente, para exigirle a la escuela una serie
de cuestiones, y exigirle a la sociedad.
Y a los profesores y a las escuelas.
AC – En los colegios, por lo menos en España, yo creo que a los profesores muchas veces les resulta más cómodo trabajar al margen
de los padres, es decir, que a los padres se les
llama cuando hay un problema, pero hay poca
tradición de saber trabajar conjuntamente. A veces el padre es visto como un incordio. Y bueno
se ha demostrado que cuando hay una sinergia
entre padres y profesores tiene unos resultados
positivos enormes.
Y ya para finalizar, el objeto de la intervención. Los jóvenes.
AC – Los jóvenes tienen una responsabilidad
tremenda en todo esto. Hay muchos elementos
que les llevan a la confusión. Muchas veces interpretan que beber y consumir forma parte de
ser l bres, adultos, etc. Yo no digo que no haya
un poquito de esto. Evidentemente luchar contra lo prohibido tiene una parte de positivo, pero
también una parte de negativo. Y yo haría otra
reflexión, el cerebro del adolescente no está
maduro, por lo tanto sus centros, donde las drogas intervienen y realizan una serie de actuaciones, es mayor en estas edades. Y no menos

importante, hay una cuestión genética. El por
qué alguien acaba convertido en drogadicto no
es solo una cuestión cultural sino que hay un
factor genético. Hay gente que al consumir se
encuentra como mejor y que tienen menos resacas, menos problemas y este tipo de gente
tiene más números en esta lotería de que acabe abusando del alcohol. Es decir, todo es un
poco complicado, la cosa no es ni blanca ni
negra.
Y finalmente, hable del futuro de Irefrea.
AC – Irefrea es un instituto que lleva 24 años
haciendo investigación sobre jóvenes, no solo
con problemas de adicción, aunque el alcohol y
las drogas nos sirvan como base para hacer
una importante reflexión sobre la sociedad. El
futuro es difícil de predecir pero lo que está claro es que este año sobrevivimos y por eso este
año estamos aquí en este congreso en Palma ,
que yo creo que es un éxito, pero el año que
vienen
podemos
tener
dificultades
evidentemente.
La revista adicciones ha conseguido un
impacto muy importante. ¿Cuál es el objetivo ahora?
AC – La revista también sufre problemas
económicos, pero desde un punto de vista científico, las cosas son más fáciles cuando la revista es reconocida, automáticamente recibes mejores artículos, como editor tienes más trabajo.
A nivel científico, por tanto goza de buena salud, la económica no tanto. Pero sin duda vamos a salir airosos y exitosos de todo esto.
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O futuro tem
12 ideias
Constituída há cinco meses
numa zona rural, num ambiente
tranquilo e saudável, oferecendo
um tratamento intensivo e personalizado, a Clínica 12 Ideias aposta numa resposta centrada nos
direitos e na dignidade da pessoa
humana,
proporcionando-lhes
uma melhor qualidade de vida. É
uma clínica pequena e familiar
que permite que, para além do
tratamento, os utentes sintam conforto e bem-estar. Dependências
foi visitar esta instituição e falou
com Nuno Ribeiro e Tânia Melo.
Porquê 12 ideias?

Inicialmente era para chamar-se bússola,
porque as pessoas entram aqui um pouco desorientadas e a bússola aparecia como sentido
de orientação… No entanto, esta designação
acabou por não ser aceite e surgiu a alternativa
12 Ideias, que tem a ver com a junção das cores, o laranja da psicologia com o azul dos 12
passos. Foi assim que surgiu o nome da nossa
clínica.

No fundo, corresponde ao chamado modelo Minnesota…
Sim, é verdade que existe aqui uma conjugação integradora, uma ideia muito firme do método dos 12 passos que, na minha opinião, tem
uma excelente vertente que passa pela aquisição dos valores morais que foram perdidos ao
longo dos anos de consumo. É o Modelo Minnesota, um modelo psicoterapêutico de origem
humanista muito eficaz, e na nossa perspetiva
com uma alta taxa de recuperação junto da população que nos propomos tratar que são os
dependentes com ou sem substâncias. Por
isso, tendo em conta que cada passo é uma
ideia, 12 passos são as 12 ideias filosóficas da
nossa intervenção.
Estão preparados para tratar as dependências das novas substâncias?
Sim, estamos preparados para tratar as pessoas que sejam dependentes, seja qual for a
substância, como estamos preparados para tratar dependentes sem substância psicoativa,
como por exemplo os casos do jogo patológico
e da Internet. Estamos muito atentos ao fenómeno das novas drogas e do consumo por parte dos nossos jovens, como estamos preocupados com a inter-relação destes jovens com a

família. Para isso contamos com uma excelente
equipa técnica, de médicos, psicólogos e
enfermeiros.
Há quem pense que consumir cannabis
não é um problema. O que tem a dizer sobre
isto?
É um problema e grave e não é fácil colocar
um jovem a fazer tratamento porque, na “cabeça deles”, esta droga não lhes causa danos e,
algumas vezes, até faz parte do ritual do grupo
em que estão inseridos. No fundo, eles sabem
que estão “agarrados” e dificilmente procuram
ajuda e só muito tarde se dão conta da sua
dependência.
E a questão do álcool? Existe um tempo
para o tratamento?
Quer no álcool quer em qualquer outra substância, não se pode determinar à partida o tempo de duração do tratamento porque estamos a
falar de pessoas, de percursos de vidas, de
tempos de consumo… E cada caso é um caso.
Primeiro, é preciso avaliar toda a situação, fazer o processo clínico do doente e, só a partir
daí, é que se faz um plano de tratamento do
doente. Não se pode dizer com exatidão que
esta pessoa vai fazer o tratamento neste ou naquele período de tempo. Uns conseguem concluir o processo num tempo determinado, outros podem fazê-lo em menos ou mais tempo.
Não se pode falar aqui com tanta exatidão.
Esta clínica foi concebida para receber
este tipo de jovens?
Sim, como pôde verificar são instalações familiares com alguma qualidade. O tratamento é
intensivo e muito personalizado, queremos que
as pessoas se sintam bem. As refeições vêm de
fora e cada um pode eleger o que quer comer
ao almoço e ao jantar. As roupas das camas
também são personalizadas: cada um tem a
sua roupa, bem como os produtos de higiene
pessoal. Só assim poderemos cumprir com os
nossos objetivos, tratar o doente com todos os
seus direitos e com toda a dignidade, proporcionando-lhe alguma qualidade de vida.
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Estamos a falar de uma clínica privada licenciada. Foi complicado o licenciamento?
Acho que não, apesar das regras e do tipo de exigências que uma unidade de saúde requer. No
entanto, não construímos a clínica às cegas. Tínhamos muita experiência, lemos com atenção a
legislação, sabíamos muito bem o que queríamos, analisámos os pontos fortes e os pontos fracos,
e avançámos. Fomos vistoriados, fizemos as alterações sugeridas e estamos a funcionar com 11
camas desde o dia 23 de junho de 2012.
Constituir uma clínica em tempos de crise é um grande desafio. Como pensam rentabilizar o investimento?
É na verdade um grande desafio que pretendemos ultrapassar. A vida não está fácil para as famílias mas a nossa preocupação são os doentes. Apesar de sermos uma clínica, iremos apostar
essencialmente na prevenção e na informação. Queremos chegar aos doentes e, para isso, temos
que dar a conhecer a nossa instituição e o nosso trabalho. Sabemos que não é tarefa fácil e, citando
uma frase muito conhecida, “Não há ventos favoráveis para barco que não conhece o rumo”, queremos apostar numa resposta de qualidade na saúde e numa estratégia do meio ambiente que
envolva a sociedade, a família e o doente com a instituição.
Não tendo apoios do Estado como pensam sobreviver nesta área de intervenção?
É verdade que não temos qualquer comparticipação do Estado. No entanto, e apesar dos grandes avanços feitos pelo IDT, agora SICAD, nesta área, há um que julgo muito importante e que
poderia ser mais justo para as instituições, para a família e para os doentes, que era serem os doentes a escolher a clínica onde querem ser tratados e o Estado comparticipar o tratamento. Isto iria
possibilitar a igualdade perante a doença e uma maior qualidade no tratamento. Digo isto porque já
fomos contactados por algumas instituições que gostariam de iniciar o tratamento na clínica mas
não o fazem por não temos nenhuma cama convencionada.
Para isso devem ter uma estratégia para atrair os doentes para o tratamento…
Existem várias formas: há o tradicional “boca a boca”, pessoas que passam pela clínica e que
possam dar a sua opinião a outros. Existem os Centros de Respostas Integradas, que podem informar os doentes e as famílias, os centros de saúde e as próprias autarquias locais e, claro, a própria
clínica tem de dar-se a conhecer através de campanhas informativas e pelo mérito do trabalho da
sua equipa terapêutica. É um percurso que temos que desenvolver e que está ao nosso alcance.
Como foi estruturado o modelo terapêutico?
O modelo de tratamento utilizado pela Comunidade Terapêutica 12 Ideias é o Modelo Minnesota,
baseado no método dos 12 Passos, e consiste num modelo psicoterapêutico de origem humanista
cujo objetivo é a abstinência total do consumo de substâncias psicoativas capazes de provocar alterações artificiais do estado de humor e do comportamento do indivíduo.
Este é um tratamento de curta ou longa duração?
É um tratamento intensivo, que varia de pessoa para pessoa. Estamos a falar de várias dependências químicas, comportamentais e emocionais. Os doentes não são iguais, nas dependências
nem nos consumos. O que para uns é fácil para outros pode ser mais difícil. Por outro lado, temos
de pensar que, tratando-se de uma clínica privada, não é fácil para o orçamento familiar ter de
aguentar durante meses um tratamento. O que importa é ter respostas terapêuticas eficazes e que
o tratamento resulte. Esse é o nosso grande objetivo.
A alta terapêutica significa o corte do doente com a instituição?
Não, de maneira nenhuma! Continuamos a acompanhar o doente no seu percurso de vida e a
prestar todo o apoio que necessite de nós. Aliás, o pós-tratamento é talvez a parte mais difícil e
importante na vida do doente.
A prevenção da recaída faz parte do processo terapêutico?
Sim, faz parte do processo terapêutico desde o primeiro dia. E, se não fosse assim, seria uma
grande lacuna da nossa parte. Estamos a falar de uma doença complicada em que, muitas vezes,
o “doente dificulta o tratamento”. Por isso, dispomos de grupos de “after-care”, que consiste na
vinda semanal de utentes à nossa instituição, envolvendo-os com a família, incentivando á sua
autonomia e responsabilidade.
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Comunidades Terapêuticas

Comunidade
Vida e Paz no
virar da página

A Comunidade Vida e Paz organizou, no passado dia 9 de Novembro, as X Jornadas da Saúde e das
Toxicodependências. O auditório
da Escola Superior de Saúde de
Leiria acolheu uma edição em que
se pretendeu abordar o fenómeno
da adição às drogas, passando
pela exposição de diferentes técnicas e metodologias de trabalho
no tratamento da toxicodependência e do alcoolismo em Comunidade Terapêutica, dando-se especial
atenção à intervenção terapêutica
com famílias e casos de doença
psiquiátrica grave comórbida. Um
momento de reflexão e partilha de
saberes entre a Comunidade Vida
e Paz e outras organizações, organizado por uma instituição que
elege como missão ir ao encontro
e acolher pessoas sem-abrigo ou
em situação de vulnerabilidade
social, ajudando-as a recuperar a
sua dignidade e a (re)construir o
seu projeto de vida, através de
uma ação integrada de prevenção,
reabilitação e reinserção.
Dependências marcou presença
no evento e entrevistou Renata Alves diretora do centro de Fátima
da Comunidade Vida e Paz

Que mensagem procuraram transmitir
através da seleção do tema Virar a página?
Renata Alves (RA) - O tema Virar a página
pode ter diferentes leituras. No momento em
que foi selecionado, partimos de três ideias: primeiro, virar a página nas décimas jornadas,
tendo em conta que as nonas foram subordinadas à crisis socialis; depois, porque diariamente
viramos a página para a frente ou para trás, na
medida em que procuramos encontrar abordagens e intervenções terapêuticas adequadas a
cada um dos utentes que tratamos na Comunidade Vida e Paz; e, por outro lado, assenta per-

feitamente na vida de cada utente que, quando
chega à comunidade, procura virar a página da
sua vida.
Em que medida poderá esse virar de página significar também uma evolução no
paradigma da Comunidade Vida e Paz face
às exigências ditadas por novos padrões de
consumo, em que começam, por exemplo, a
proliferar novas substâncias para além das
mais tradicionais?
RA - Sim, o nosso objetivo, ao enquadrarmos
o tema das novas drogas nestas jornadas tem
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exatamente a ver com isso. Temos que evoluir,
não podemos estagnar e temos que acompanhar a realidade atual, em que percebemos que
os jovens enveredam por consumos de diferentes substâncias. Temos que adequar-nos e preparar a intervenção nesse sentido.
Num período marcado por fortes restrições, com que problemas se tem deparado
a Comunidade Vida e Paz?
RA - Muitos! Começando pela falta de financiamento… Todos os meses nos deparamos
com pedidos de exceção na admissão de utentes, tendo em conta que pelo menos uma parte
dos tratamentos não está a ser financiada. Mas,
como encontramos as pessoas com grandes
necessidades e é de vidas que falamos, a Comunidade tem feito esforço no sentido de ser a
própria a assegurar o tratamento, mesmo não
existindo verbas para o fazer. Por outro lado, o
desemprego preocupa-nos bastante, uma vez
que os utentes estão a atravessar grandes dificuldades nessa área, sendo que um dos nossos requisitos passava por lhes darmos alta
quando já tinham conseguido encontrar emprego. Neste momento, temos que os apoiar de
outra forma e admitimos dar altas sem ainda
terem emprego assegurado.
Quer dizer que, apesar das restrições,
não deixam “à porta” utentes que vos procurem para tratamento?
RA - Temos que procurar que isso não aconteça. Que, com maior esforço, o que implica que a

Comunidade procure recursos e outras alternativas em termos de sustentabilidade, façamos
face a essa situação. A Comunidade Vida e Paz
surgiu para auxiliar as pessoas sem-abrigo, com
as problemáticas que evidenciassem e, independentemente desta situação financeira que atravessamos, não podemos esquecer isso. Por
outro lado, é nesta altura que as IPSS têm que
emergir e ajudar os mais necessitados.
Que objetivos perseguem estas X Jornadas?
RA - O maior objetivo é, sem dúvida, a partilha do conhecimento, a troca de experiências e,
no fundo, um recarregar de energias para nós,
técnicos, muitos dos quais trabalham nesta
área há mais de dez anos, sentido muitas vezes a necessidade de nos questionarmos e de
refletirmos. E estes momentos são oportunos
para o fazermos.
Que conteúdos do programa destacaria?
RA - Durante a manhã, tivemos uma mesa
subordinada às novas drogas; na parte da tarde, uma mesa versou a doença psiquiátrica associada à adição, sendo que, pelo meio, se falou sobre os 15 anos do nosso Centro de
Fátima e sobre a família do adito em comunidade terapêutica.
Poder-se-á falar em pontos fracos inerentes a esta realização?
RA - Podemos falar na dificuldade em conseguirmos chegar a entidades responsáveis cuja
presença seria importante. Procuramos divul-
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As Equipas de Rua constituem uma intervenção direta permanente que se destina a garantir o contacto sistemático
com as pessoas sem-abrigo.
A Comunidade Vida e Paz conta com
cerca de 600 voluntários que todas as
noites, rotativamente e organizados em
56 equipas, percorrem Lisboa em 4 circuitos diferentes parando em cerca de
100 pontos da cidade.
O objetivo é ir ao encontro das pessoas sem-abrigo, de forma a criar uma relação de confiança, que permita motivar
as pessoas sem-abrigo a mudar de vida.
Como meio de aproximação às pessoas sem-abrigo, os voluntários distribuem uma ceia em embalagem individualizada (duas sandes em carcaça do dia,
um copo de leite ou iogurte, bolo seco e
peça de fruta) e vestuário.
gar e convidar mas deparámo-nos com a sua
ausência…
Por que não convidar, nas próximas jornadas, a sociedade civil e as famílias de
aditos?
RA - Temos feito um caminho nesse sentido
e, aliás, hoje, podemos verificar que estão presentes nestas jornadas utentes, ex-utentes e a
abertura à sociedade tem sido cada vez maior.
O nosso objetivo passa por trazermos o máximo possível de público porque estas problemáticas estão relacionadas com tudo e com todos.
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Famílias Anónimas

Partilhar
experiências e afetos

Realizou-se em Braga a 22ª convenção da Associação Portuguesa de Famílias Anónimas, tendo
como pano de fundo o fundamento
e a convicção da sua importância
no reforço de energias positivas
das centenas de participantes
oriundos de todas as partes do
território nacional, dos Açores e
Cabo Verde. Sentia-se, em cada
um dos presentes, o entusiasmo
e o alcance desta convenção, revendo amigos, vontades, solidariedade, reflexão e afeto. Apesar
de ser uma organização cujos
membros se mantêm anónimos,
abriu as portas para dar a conhecer a importância de estarem uma
vez mais reunidos, partilhando
valores e sentimentos de gratidão, como explicaram à revista
Dependências.
Num estado de direito, onde existe a liberdade de associação e expressão, faz algum sentido o anonimato?
Sobre o anonimato gostaríamos de dizer que
o mesmo nos coloca a todos no mesmo nível e
patamar de igualdade. Não existem internamente diferenças sociais. Somos todos iguais e
partilhamos os mesmos problemas. Externamente, e como compreenderá, o problema da
droga e do álcool ainda é visto na nossa sociedade com muita descriminação e o anonimato é
uma forma de proteção pela família e pelo emprego. Nós somos um grupo de auto-ajuda de
familiares e amigos preocupados com estes
problemas e nada mais. Não procuramos protagonismo nem vis bilidade enquanto grupo.
Porquê esconder a doença e o doente?
É verdade que hoje a toxicodependência é
vista como uma doença, é verdade que o problema é hoje visto de maneira diferente mas,
infelizmente, ainda existe muita descriminação
até por muitos profissionais de saúde. Mas veja
o caso do álcool: será que as famílias, os médi-

cos e a sociedade em geral, vêem este problema como uma doença? Nós temos algumas
dúvidas e muitos de nós ficamos aborrecidos e
até chocados com a recusa pela outra pessoa
de aceitar ajuda e até mesmo por ela se mostrar ressentida com a tentativa que fazemos
para tentar ajudar. Muitas vezes, o que constatamos é que as autoridades se preocupam mais
com os efeitos sociais e colaterais das drogas,
do que propriamente com a droga.
Afinal, o que fazem as Famílias Anónimas?
As Famílias Anónimas dedicam-se a realizar
algo de construtivo relativamente à aproximação dos problemas de quem os tem. Nós aprendemos e partilhamos as nossas experiências e
os erros, sempre numa perspetiva de fazermos
o melhor que nos é possível. Somos um grupo
de entreajuda e temos a consciência da importância de nos ajudarmos mutuamente a enfrentar os problemas.
Existem regras para pertencer a Famílias
Anónimas?
Não existem regras nem obrigações, não
existem diretores nem autoridades. A coordenação é alternada e muito menos são necessárias
quotas para ser membro. Famílias Anónimas,
como lhe disse, são um grupo de entreajuda de
pessoas que viram os familiares ou amigos afe-

tados por consumos de drogas. Que procuram
ajuda, participam nas reuniões, partilham experiências, mantendo inalterável a tradição do
anonimato como forma de proteção das pessoas. Isto nada tem a ver com seitas ou religião
mas apenas com ajudar quem tem os mesmos
problemas.
O que esperam desta convenção?
Juntar e partilhar a experiencia daqueles frequentam as suas reuniões nos diversos grupos
de FA que vêm dos distintos lugares do país,
falar dos afetos, das emoções, da recuperação
e da esperança. Esperamos recolher as diversas sugestões naquilo que tem sido a caminhada de todos e de cada um na recuperação das
famílias. Refletir na importância de FA e do seu
desempenho na partilha de experiências muitas
vezes decisivas na recuperação da doença. Esperamos que seja um momento de reflexão entre iguais e que resulte para a recuperação de
cada um e se reforce o reconhecimento e aceitação de responsabilidades.
Esta convenção tem por lema “FA no coração” e pretendemos com isto oferecer a oportunidade de refletir solidária e esclarecidamente
porque sós e isolados dificilmente conseguiremos vencer esta luta difícil e desigual. Por isso,
temos uma reunião aberta à comunicação social e a todos quantos quiseram estar presentes
na nossa convenção.

Intervenção de Consciencialização lançada
em simultâneo em Angola, Brasil, Cabo Verde e Portugal
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Mulheres
em Ação no
Dia Mundial da Sida
A ação Mulheres em Ação, uma
intervenção de consciencialização enquadrada na comemoração
do Dia Mundial da Sida, será realizada simultaneamente em sete
escolas de enfermagem de quatro
países: Angola, Brasil, Cabo Verde e Portugal.
No âmbito da comemoração do Dia Mundial
da Sida 2012, os dias 30 de Novembro e 1 de
Dezembro de 2012 contarão com a realização
de uma ação internacional conjunta de promoção da saúde sob a temática Mulheres em
Ação. Trata-se de uma intervenção de consciencialização para prevenção da disseminação do VIH/sida e da discriminação dos seropositivos e doentes de VIH, através de Educação
pelos Pares.
Estudantes de enfermagem irão interagir, em
locais públicos, com as pessoas, preferencialmente mulheres, fazendo aconselhamento par-a-par e, eventualmente, demonstração da utilização correta do preservativo masculino/femi-

nino.
“Conversar” com a pessoa alvo, não se limitando a “distribuir informação” é a aposta, que visa
prevenir a disseminação do VIH/sida em mulheres, relacionada com o facto de estas serem o grupo mais susceptível devido à sua anatomia sexual,
dado fundamentado na constatação do aumento
de novos casos de infecção por via sexual, sobretudo no grupo dos 20-49 anos.
Esta é mais uma iniciativa no âmbito do projecto
PEER, Peer-education Engagment and Evaluation
Research (rede de estudos de Investigação-Ação
Participativa) em que estudantes se envolvem em
intervenções de aumento da literacia em saúde
desenhadas com base nos princípios psicopedagógicos da educação pelos pares. São estratégias
de ensino/aprendizagem horizontal (por exemplo,
jovens que educam outros jovens) cuja ﬁnalidade
é modiﬁcar ou inﬂuenciar positivamente a saúde
dos indivíduos alvo (quando corretamente utilizada), adequando processos, experiências de
aprendizagem e de desenvolvimento. A Educação
pelos Pares pode combinar os diferentes níveis de
intervenção educativa em saúde: facultar informação, sens bilizar para um determinado problema,

desenvolver formação para manter e/ou mudar
atitudes e comportamentos ou mesmo proporcionar apoio e ajuda em situações críticas. É um desaﬁo, pois exige a formação dos educadores e
elevados níveis de qualidade na intervenção educativa. Desde 2002 que se faz o acompanhamento e avaliação destas actividades de educação
pelos pares e se tem vindo a demonstrar que o
envolvimento de estudantes e jovens enfermeiros
(recém-licenciados) em projectos de intervenção
educativa tem sido uma aposta vantajosa, pois estes possuem conhecimentos cientíﬁcos e habilidades técnicas que facilitam a concepção e implementação de acções de educação para a saúde,
quer em contextos formais (escolas e associações
de jovens) como em contextos informais, nomeadamente em contextos recreativos. O grupo de
voluntários da ESEnfC acolhe todos os anos um
elevado número de novos elementos que recebem formação básica para garantir a excelência
nas intervenções educativas.No dia 30 de Novembro, a ação decorrerá no átrio das escolas e, no
dia 01 de dezembro, num local público. Em Coimbra, será no Polo B da ESEnfC e no Café Santa
Cruz, ambos os dias a partir das 10h.
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Mortalidad en Bolivia por VIH/Sida.

Un angustioso problema
de distribución de
medicamentos
* Dr. Godofredo Reinicke Borda Puente Investigación y Enlace
Bolivia, país en desarrollo, agobiado por problemas permanentes de orden político, económico y social, cursa con una imperceptible y
delicada situación sobre el VIH/SIDA.
Debemos considerar diversos y extremos
factores, como la mediterraneidad o la restringida industrialización de productos farmacológicos que implican por si solos un creciente índice de mortalidad por esta causa, exacerbado
por la porosidad fronteriza que facilita el contrabando de medicamentos sin control de calidad
o adicionales presiones externas, como son las
políticas de drogas impuestas, en la demanda y
oferta de drogas que estigmatizan al país como
principal inductor de la drogadicción en el entorno mundial, distrayendo a las autoridades sobre
las dimensiones reales de la enfermedad.
Estas particularidades se constituyen en una
“caja de Petri Social”, donde se cultivan, la retardación de justicia, la inequidad, la pobreza y especialmente la dificultad de acceder a la salud,
contribuyendo a vulnerar o conculcar los derechos fundamentales de sus ciudadanos tanto por
acción, como por omisión.
Conocemos al VIH y su particular lesión en
nuestro sistema inmunológico como es el SIDA,
es imperativo por tanto, aplicar básicamente
medidas y políticas de prevención para afrontar
el problema desde los niveles educacionales,
desde una perspectiva holística y participativa,
vale decir involucrar a las fuerzas vivas de
cada localidad y región, enfocando sus esfuerzos en reducir los efectos contraproducentes

de lo que consideramos el factor principal de
diseminación de la enfermedad la “ limitada, inadecuada o no oportuna información”.
Debemos crear un escenario de comunicación acorde a nuestra realidad, tanto sobre
conductas sexuales, como el consumo de sustancias lícitas o ilícitas, cuyo desconocimiento
provocan una situación incierta peligrosa.
En ese ámbito, las acciones que se orienten
a reducir los riesgos y afrontar los daños de manera efectiva está en nuestras manos, el actuar
desde nuestras propias especialidades, conocimiento y experiencia, es una responsabilidad
que debe involucrar a todos los ciudadanos,
por tanto, obliga a ayudar o aportar esfuerzos
para contrarrestar tan angustioso proceso patológico, el VIH/SIDA.
Los habitantes de áreas rurales son todavía
frágiles al no guardar cuidados básicos en el
área de su conducta sexual, que por circunstan-

“No esperes que el sida toque
tu puerta para reflexionar»

cias “morales o éticas”, producto de sociedades
conservadoras de restringida información, se
mantienen en el débil umbral de adquirir el mal,
lo paradójico es que las personas que cuentan
con conocimiento e información, no reportan
por el temor a la descalificación de una sociedad acusadora.
Bolivia intenta afrontar al VIH/SIDA a pesar
de muchas causas consideradas “prioritarias”
en salud de elevada mortalidad, como ser las
infecciones gastrointestinales, la desnutrición,
las infecciones respiratorias agudas o causas
de defunción materno infantil, o padecer enfermedades como las citadas, consecuentes a la
enfermedad, “Mortalidad oculta del SIDA”
Países con altos niveles de acceso a drogas
antirretrovirales que incluyen a Brasil, Argentina, Chile, Venezuela tienen una mejor cobertura, en cambio, Ecuador, Bolivia son susceptibles a que una mayor proporción de personas
no puedan acceder al tratamiento, un factor
más que eleva el índice de mortalidad.
Provisión de medicamentos Antirretrovirales
ARV.- En Bolivia el Fondo Mundial para el Sida,
Tuberculosis y la Malaria financia la asignación
de los fármacos específicos,
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«La población joven,
tiene derecho a estar informada”

Otra importante fuente de apoyo de medicamentos ARV proviene de la donación del Brasil,
la sosten bilidad es dependiente a los propios
programas brasileños.
En caso que haya una interrupción en cualquiera de estos dos mecanismos de provisión,
ya sea por burocracia administrativa externa e
interna, o fallas o colapso en el sistema brasileño, se corre un serio riesgo para la vida de
los pacientes bolivianos.
Se asume con claridad, que estas donaciones no logran cubrir la demanda, por tanto se
debe exigir una corresponsabilidad nacional
comprometida desde lo económico y social.
Según un oficial representante de la Organización Panamericana de la Salud en Bolivia
(OPS)
Las personas encargadas de distr buir los
medicamentos antirretrovirales por la frecuente
limitación en la provisión de los mismos, se
convierten en una suerte de “sacrificadores indirectos y obligados”, por ser responsables

de asignar los tratamientos, en algunas circunstancias, hemos tenido que someter a inconsolables y deprimente lotería de los fármacos.
Estadísticas.- El programa ITS/VIH/SIDA
hasta septiembre del 2.011 reportó un total de
7.213 casos notificados de VIH en toda Bolivia,
estos datos indican que 6 de cada 10.000 bolivianos estarían viviendo con VIH. Proyecciones
de la OPS y la coordinadora nacional del programa ITS/VIH/SIDA del Ministerio de Salud,
estiman para el 2012, un crecimiento de un 600
casos adicional al 2011.
Las organizaciones de la sociedad civil del
país, cuestionan estas estadísticas, por problemas de sub-registro, o de utilización inadecuada de las metodologías de recolección de
datos
Factores que elevan la mortalidad.- Se reporta que el SIDA en Bolivia tiende a elevar la
mortalidad a índices comparables con poblaciones de alta prevalencia en el mundo, limitando una mejor posibilidad de manejo y atención
a los pacientes que cursan con la enfermedad.
Algunos de los factores que inciden:
Campañas débiles de prevención.
Entorno social conservador, tradicional y
discriminatorio.
Mecanismos de distribución discrecional de
medicamentos antirretrovirales, por parte de las
instituciones nacionales de salud o las agencias
de salud autorizadas asignadas.
Acces bilidad limitada e imposibilidad de adquirir medicamentos.
Falta de adherencia o disciplina de los pacientes y su entorno familiar a los protocolos de
asistencia y al programa.
Ausencia de estudios epidemiológicos de
prevalencia, tendencia, por cada persona reportada, supone diez sin reportar.
Causas legales como el derecho a la intimidad, confidencialidad, el marco normativo y su
aplicabilidad deficiente.
Transmisión en América Latina
En Bolivia y la mayoría de los países de Sudamérica, el sexo no protegido entre hombres es
el responsable de transmisión del VIH/SIDA y
es común denominador en la región, en algu-

nos países la infección se transmite por la vía
parenteral por el uso de drogas, o el contagio
materno infantil.
Esfuerzos focalizados financiados a través
de subvenciones del Fondo Mundial implementan campañas de prevención y de cambio de
comportamiento para educar a las poblaciones
vulnerables, reducir el estigma y fomentar el
respeto de los derechos humanos de las personas que viven con el VIH y el SIDA.
Según datos de “el Caribe y el fondo Mundial”,
la epidemia de VIH/SIDA en América Latina y el
Caribe representa un serio problema de desarrollo para la región, donde más de un millón de
personas son afectadas por la enfermedad. Se
estima que el número de individuos que se infecta cada año oscila entre los 100.000 a los
420.000, y cerca de 80.000 personas mueren
cada año de enfermedades relacionadas al SIDA
Una de las premisas fundamentales de nuestra organización, Puente, Investigación y Enlace (PIE), es dar a conocer a la comunidad internacional de la realidad boliviana en este
sensible tema.
En la actividad nacional estamos direccionando que a través de sencilla y efectiva información preventiva, comprometer a las autoridades
locales, regionales y nacionales con la sociedad
civil y el entorno educativo, a aplicar mecanismos para recuperar valores, educar mediante la
participación comunitaria, en áreas del consumo
de drogas lícitas e ilícitas, al sexo protegido seguro, y promover el debate abierto, incluyendo
especialmente los grupos vulnerables
El derecho a acceder a la información, clara
transparente, científica y adecuada, con especial
dedicación a los adolescentes y estudiantes de
los sectores rurales es nuestro horizonte, tienen
la finalidad de promover su bienestar social, espiritual y moral, su salud física y mental.
Para esto PIE, con apoyo de Open Society
Foundations, dentro de lo programas para Latino América, ha elaborado material escolar en
base a información española, que beneficia a
estos grupos estudiantiles, un cuadernillo y una
agenda son los aportes a la fecha para seis
municipios rurales.
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Progresso na luta ao VIH permite
falar no “ fim da epidemia”

“Temos, como nunca antes, evidências de que podemos avançar para
o fim da epidemia de SIDA. Temos em 25 países uma redução das taxas
de transmissão do HIV em 50 por cento, 13 desses países estão em
África, são dos mais afetados”, disse Luiz Loures.
O responsável, que falava à agência Lusa por telefone a partir de Genebra, comentava os dados do relatório global da agência das Nações
Unidas para a SIDA (ONUSIDA), divulgados hoje, e que revelam quebras
importantes no número de novas infeções por HIV e de mortes relacionadas com a doença.
“Temos mais gente em tratamento do que à espera de ser tratada, o
que é inédito. Estamos a progredir e podemos começar a falar que é
possível caminhar para o fim da SIDA”, acrescentou.
Luiz Loures ressalvou que os desafios continuam em algumas regiões,
apontando como exemplos a Europa de Leste e o Médio Oriente.
“(Na Europa de Leste) a epidemia continua a crescer de forma preocupante, relacionada com as dificuldades de acesso aos programas de
prevenção por parte dos utilizadores de drogas. É um fator que nos preocupa”, disse, apontando o programa português de combate à SIDA entre os toxicodependentes como um exemplo a seguir.

Portugal é apontado por Luiz Loures
como “exemplo de um programa 1/8
de prevenção 3/8 muito
compreensivo e desde o início muito
aberto a tratar de problemas
complicados como a prevenção entre
os utilizadores de drogas”.
Relativamente ao Brasil, o responsável da
ONUSIDA destacou as
taxas de cobertura e tratamento, “das mais altas
da América Latina”,
apontando
o rastreio
massivo que o Governo
brasileiro tem em curso
como
“uma
boa
iniciativa”.
“É muito importante
que as pessoas tenham
conhecimento da sua
condição e acesso aos
programas de prevenção
e tratamento. Sabemos que quem trata não transmite. E isto é um comportamento muito importante para podermos vislumbrar o fim da epidemia da SIDA: tratar todos os que estão infetados”, disse.
Questionado sobre se a crise económica e financeira poderá prejudicar
o investimento no tratamento e prevenção da doença, Luiz Loures considerou ser “impossível retroceder”.
“Temos que ter mais atenção para que os recursos disponíveis sejam
aplicados em áreas onde temos certeza que vai haver mais retorno. Tem
que haver maior controle do dinheiro, mas temos que expandir a base
financeira para gerir a epidemia”, disse, dando como exemplo a criação
da taxa sobre transações financeiras e a repartição de responsabilidades
com os países que registam crescimento económico.

“Portugal tem um programa
excelente, talvez um dos melhores do
mundo”, sublinhou, aludindo ao
plano de troca de seringas.
No Médio Oriente, Luiz Loures apontou “a pouca abertura” para tratar
de assuntos relacionados com a transmissão da SIDA, que é uma doença
sobretudo de transmissão sexual.
Mas, os maiores desafios continuam em África, região onde a epidemia
é maior, considerou.
“Não podemos baixar a guarda”, disse, apontando os casos da África
do Sul e de Moçambique.
“Moçambique é uma epidemia de proporções importantes, muito semelhante à da África do Sul - que continua a ser a mais importante do mundo. Tem algumas evidências de progresso no crescimento no acesso a
antirretrovirais e na redução do número de mortes, mas tem que se avançar mais na prevenção”, considerou.
Ressalvou contudo que em Moçambique, 50 por cento das mulheres
grávidas infetadas com o HIV têm acesso a prevenção, o que tem permitido a redução da transmissão da mãe para o filho.
«Mas, ainda se pode fazer mais», sublinhou.
Considerando que em Angola, a taxa de infeção é «considerada baixa», Luiz Loures defendeu uma maior aposta do país na prevenção.
Na Guiné-Bissau, o responsável da ONUSIDA considera que a atenção
se deve centrar em fenómenos que surgem associados a conflitos, como
a violação e a violência sexual.
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Para Vicente Fox la lucha contra
las drogas es una guerra perdida
El ex presidente de México, Vicente Fox, concedió una entrevista
a la periodista Adela Micha, en la
que habló sobre su percepción sobre la lucha contra el narcotráfico.
¿Debería continuar la guerra contra el
narcotráfico en el siguiente sexenio?
Al respecto, aseguró que en una de las reuniones que sostuvo con el actual mandatario,
Felipe Calderón, le advirtió “no metas al Ejército
en esta guerra porque te va a complicar”.
“Lo repetí una y otra vez, pero se hizo exactamente lo contrario y hoy estamos viendo las
consecuencias”, indicó.
Reprochó la poca colaboración de EEUU
Además, recalcó que la lucha contra las drogas “es una guerra perdida, la única manera de
ganarla es estando con nuestros hijos, educarlos, informando, hacernos responsables del
comportamiento de nuestros hijos”.
“No le podemos pedir al Estado mexicano
que él ponga en una campana de cristal a nues-
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tros hijos y les impida tener acceso a las drogas. Eso nunca va a suceder. Las proh biciones
no funcionan”, comentó.
Asimismo, acusó que la lucha antidrogas “es
una trampa en la que nos ha metido Estados
Unidos demandando que controlemos la droga
pero qué hacen ellos cuando cruza San Diego.
No veo a ninguna de las agencias activas, y ahí
tienen 60 millones de consumidores. Estamos
haciéndoles la tarea”.
Comparó su administración con la de
Calderón
Para ejemplificar el saldo que ha dejado esta
guerra, Fox comparó como “en 2006 la tasa de
homicidios fue de nueve por cada cien mil habitantes, de ahí para abajo es mejor, y ese ha
sido uno de los mejores índices en la historia,
de ahí para arriba se empieza a complicar”.
Agregó que “hoy estamos en 24 crímenes
por cada cien mil habitantes, cuando Brasil está
en 27, Colombia sigue en 27, cuando se supone que ya habían resuelto las cosas, pero sigue
produciendo droga, exportándola y pasándola

por México a Estados Unidos”.
Finalmente, al dar su punto de vista sobre el
desempeño de Felipe Calderón, el ex presidente recordó un comparativo entre ambas administraciones, basado en una encuesta publicada por el periódico mexicano Excélsior, en la
que se le coloca a Calderón con una aprobación de 49 por ciento y a la administración de Fox
en 67 por ciento.

68% de jóvenes en desacuerdo con
legalización de drogas

El 68 por ciento de los jóvenes de secundaria y preparatoria dijeron
estar en desacuerdo con la legalización de drogas, reveló la Consulta
Juvenil sobre adicciones en el Distrito Federal, realizada por la Unidad de
Investigación Social Aplicada y de Estudios de Opinión, del Instituto de
Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM.
Entrevistada en el espacio de Paola Rojas, Sandra Murillo, coordinado-

ra de la Unidad de Investigación Social del IIS, precisó que mientras en
secundaria se registró un 68.3 por ciento de jóvenes en desacuerdo a
esta medida y 31.7 a favor de ella, en bachillerato el porcentaje fue muy
similar con 68.4 en contra y 31.6 a favor.
Asimismo, comentó que ésta fue la única pregunta que se les hizo a los
jóvenes sobre el tema, ya que la consulta también abarcaba cuestionamientos sobre otros asuntos que tienen que ver incluso con los lugares de
diversión.
En ese sentido, se les preguntó si en dichos sitios debería haber tabaco, alcohol y drogas ilegales, sólo alcohol y tabaco, o ninguna de estas.
A lo que la respuesta de los jóvenes, fue que el 9 por ciento de los estudiantes de secundaria d jeron estar a favor de que haya tabaco, alcohol
y drogas, mientras que en el caso de bachillerato el porcentaje sube a 13.
Asimismo, 22 por ciento en secundaria optaron porque haya sólo alcohol y tabaco y en bachillerato, el porcentaje se elevó al doble con 44 por
ciento a favor de esta alternativa.
Mientras que el 64 por ciento de los jóvenes de secundaria prefirieron
que no hubiera ni alcohol, ni tabaco, ni drogas; opción por la que también
se inclinaron 38 por ciento de los jóvenes de bachillerato.
Cabe señalar que entre los cuestionamientos, también estuvieron preguntas sobre la razón por la cual consumirían drogas y cuestiones de la
parte emocional, como qué los hace sentir tristes, nerviosos, ocupados,
etcétera.
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Drogas: Bolivia, Perú y Brasil
fijan acciones

Bolivia, Brasil y Perú acordaron ayer reforzar la cooperación trilateral y
las acciones de inteligencia entre los tres países, además diseñaron un
plan de operaciones coordinadas y simultáneas, como el fortalecimiento
de los controles y vigilancia aérea, en ríos y lagos, pasos fronterizos y
carreteras para hacer frente al narcotráfico.
Esas determinaciones y otras referidas a aspectos normativos y técnicos se plasmaron en un documento firmado por autoridades gubernamentales y responsables de los órganos antidrogas de los tres países, a
la conclusión de una reunión reservada que sostuvieron ayer en instalaciones de la Cancillería de Perú, en Lima.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, que presidió la delegación
boliviana, informó desde Lima, que estos acuerdos deben ser traducidos
en un plan de acción en un plazo de 60 días.
La reunión inició con una presentación de la problemática sobre las
drogas en los tres países y complementada con el informe de la Oficina
Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas de cada país.
Romero estuvo acompañado por el coordinador General del Consejo
Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conlatid), Sabino
Mendoza; el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Gonzalo Quezada; y la directora General de Migración, Cosset Estenssoro.
El ministro del Interior de Perú, Wilfredo Pedraza, lideró la delegación
de ese país, mientras que la comitiva brasileña, estuvo presidida por el

ministro de Justicia, Eduardo Cardozo. También participaron en la reunión
los embajadores de Bolivia y Brasil.
En el encuentro, los tres paises determinaron conformar un grupo de
trabajo permanente dirigido por los ministerios del área e integrado por
instituciones involucradas en la lucha contra el narcotráfico. “Se ha visto
la necesidad de armar estructuras institucionales para el control fronterizo, se ha hecho mucho énfasis en el control terrestre así como lacustre,
fluvial y aéreo. Nosotros hemos propuesto establecer puntos de control
fronterizo móviles”, dijo Romero.
Agregó que en la parte normativa, Perú y Brasil enfatizaron en la “simplificación” del procedimiento de la Ley de Extinción de Dominio (con la
que ambos países cuentan) y crear un fondo para fortalecer la parte
tecnológica.
“Se ha hablado de analizar procedimientos más expeditos de la extradición de narcotraficantes, de armonizar la figura jurídica de la expulsión
que en algunos casos se levante en sustitución del procedimiento de
extradición”, indicó Romero.
Los ministros del Interior y los responsables de los órganos rectores
antidrogas de los tres países analizaron los temas de cooperación para
enfrentar los problemas que genera el narcotráfico, particularmente en la
zona comprendida entre Madre de Dios, Puno y Ucayali (Perú), los departamentos de Pando, La Paz y Beni (Bolivia) y, los estados de Acre y Rondonia (Brasil).

Incitaría legalización de mariguana
al consumo de drogas más fuertes
Una posible legalización del uso de mariguana aquí se reflejaría en
algo semejante al consumo del tabaco y alcohol, que representan un inicio para el consumo de otras drogas más fuertes en el 73 por ciento de los
consumidores.
Así lo estimó ayer Édgar Lozano, responsable de vinculación del Sector
Salud en el estado, quien aseguró que la legalización en el uso de la mariguana no controlaría los índices de consumo de esta droga.
Lo anterior, luego de una polémica desatada a raíz de la aprobación del
uso recreativo de mariguana en los estados de Colorado y Washington en

Estados Unidos.
Lozano indicó que de acuerdo a la encuesta nacional contra las adicciones del año pasado, el 14 por ciento de las personas que se tratan alguna adicción de sustancias prohibidas, iniciaron fumando mariguana.
De hecho –d jo- es la tercera droga considerada de inicio, sólo antecedida por el tabaco y el alcohol.
Los centros de rehabilitación actualmente son socorridos por consumidores de alcohol y heroína, en un 66 por ciento, mientras que aquellos
adictos a la mariguana están representados por el 12 por ciento en la
población de estas casas de recuperación, aseguró.
Indicó que el comportamiento en la región norte del país en lo que refiere al consumo de mariguana, no ha sufrido un incremento de consideración, en comparación con otros años.
En base a la encuesta nacional de adicciones en 2008 la población que
aceptó fumar mariguana estaba representada por el 1.6 por ciento en el
norte del país y el año pasado el resultado fue de 1.8 por ciento, sólo dos
puntos porcentuales más.
Dijo que la medida se tomó de consumidores de entre 12 y 65 años,
pero en esos tres años no se registró un crecimiento elevado en el número de consumidores, lo que se adjudica al trabajo de prevención, dijo.
El funcionario de Salud señaló que legalizar la mariguana en la entidad
no traería solución alguna si se toma como lógica que el tabaco y el alcohol, drogas ya legalizadas, son las que promueven un inicio en el consumo de otros estupefacientes más difíciles de controlar.
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Droga que expenden a colegiales
se torna mortal por mezclas
Gabriel tiene 17 años y parece conocer en detalle la problemática de las
drogas en las instituciones educativas. Con reserva cuenta que en su colegio, ubicado en el sur de Guayaquil, el consumo y expendio de sustancias
proh bidas se ha tornado común entre sus compañeros.
El joven está en el último año del diversificado y asegura que el tema de
las drogas “no es nuevo”, pues recuerda que a la edad de 15 años sabía de
expendedores afuera de su plantel. “Hay personas que están afuera del
colegio viendo a los chicos para meterlos a las drogas. Algunos comienzan
regalándoles para que les guste, y cuando ya quieren consumir más les
comienzan a vender o les dicen que les ayuden a vender para poder darles
(regalarles), y así es como se van metiendo a las drogas”, cuenta el joven.
Pero lo que los estudiantes como Gabriel no conocen, según la doctora
Amalia Palacios, del departamento de Toxicología del Instituto Nacional de
Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez, es que los
expendedores de alcaloides suelen mezclarlos con productos químicos
que resultan igual o más dañinos; y que quienes conocen ignoran el alto
riesgo que corren al consumir aquellos narcóticos.
Palacios, explica, sustentada en los testimonios de estudiantes que han
sido sometidos a exámenes toxicológicos, que los expendedores no solo
están mezclando drogas entre sí, sino con polvos como harina, talco y los
obtenidos con la trituración de tizas y cerámica. “Incluso, la droga que les
venden, la base de cocaína, no es refinada. Hay que tener cuidado porque
no se sabe qué clase de polvo les van a poner”, dice la profesional.
Sandra Escalante, rectora del colegio réplica Vicente Rocafuerte, ubicado en Lomas de la Florida, en el noroeste de Guayaquil, reveló hace dos
semanas que algunos estudiantes le confesaron que la droga que expenden en el sector es mezclada con fibra de vidrio.
El psiquiatra Juan Montenegro dice que el consumo de sustancias prohibidas y la mezcla de estas con otros productos ocasiona un daño multisistémico en el organismo de los consumidores. “Son varios órganos los que
se van a afectar, como el cerebro, los pulmones, corazón, hígado; pero el
primer perjudicado es el sistema nervioso central. No olvidemos que el que
consume droga también consume alcohol y todo va por la sangre, por el
torrente y llega a estos órganos y los afecta”.
Explica que la toxicidad de las sustancias atraviesa con facilidad la barrera de la masa encefálica afectando las esferas cognitiva (conciencia), la
volitiva (voluntad) y también la esfera afectiva. Los consumidores son personas, dice el galeno, “que poco a poco se van deteriorando; hace que la
dependencia llegue a instalarse y produzca alteraciones. Comienza con
ansiedad, trastornos de personalidad. Las neuronas, que son las que componen el sistema nervioso, se van a ir muriendo”.
Otro órgano que se ve afectado por la presencia de droga en el cuerpo
es el hígado, que se constituye en el filtro de las sustancias tóxicas, según
Montenegro. “Es un elemento principal que va camino a que por una degeneración de los componentes vaya a llevar a la aparición de patologías

como una cirrosis”, dice el profesional.
Montenegro menciona que a diferencia de los adultos, la salud de los
adolescentes que consumen drogas se deteriora más rápido. “Son menores que no completan todo su desarrollo, ni el psíquico ni anatómico o morfológico; si se empieza a consumir en pleno desarrollo las consecuencia se
las va a ver en menor tiempo”, refiere.
Palacios coincide con Montenegro, pero dice que la degeneración inmediata de los órganos “dependerá del metabolismo de la persona, de la contextura física, de la forma de alimentarse, de la cantidad de líquido que
tome, de la cantidad de droga que vaya consumiendo progresivamente.
Todo se daña poco a poco, no solo un órgano específico”, dice ella.
Encuesta
La encuesta nacional realizada en el 2008 por el Consejo Nacional de
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) reveló que la edad de
inicio en el consumo de drogas de los estudiantes de enseñanza media es
entre 12,5 y 14,6 años.
Según la investigación efectuada a los alumnos en edades comprendidas entre 13 y 17 años, de 211 colegios fiscales del país, la marihuana es
la principal droga de consumo entre los educandos y que su uso comienza
a los 14,6 años.
El doctor Ricardo Loor, líder de Prevención de la Dirección Regional del
Litoral del Consep, recuerda que una encuesta del 2005 reveló que la edad
de iniciación de consumo de esta droga era de 13,2 años.
De hecho en lo que va del año la Policía de la Unidad de Antinarcóticos
del Guayas ha decomisado más de 1 millón 200 mil dosis de esta sustancia
a menores de edad, la mayoría de ellos estudiantes secundarios.
El teniente coronel Wladimir León, jefe antinarcóticos, informa que 88
adolescentes han sido aislados por tenencia o supuesto expendio de sustancias prohibidas. Una cifra casi similar de estudiantes ha sido enviada de
diferentes colegios al centro de atención ambulatoria con que cuenta el
Consep. En lo que va del 2012. “Ochenta chicos derivados por las instituciones (educativas) están siendo atendidos por nuestra unidad de tratamiento”, asegura.
Gabriel cuenta que a los estudiantes les resulta fácil conseguir marihuana y que los expendedores les hacen, incluso, ofertas. Entre ellas, recuerda, está la de “ayudarles” a vender alcaloide entre sus compañeros a cambio de dosis gratis. “Aunque cuando el chico ya está en el mundo de las
drogas hace lo posible para conseguirla”.
El costo es asequible. Gabriel cuenta que el “paquetito” de marihuana,
por ejemplo, cuesta entre $ 0,50 y $ 1, “porque las otras drogas (base de
cocaína, heroína) son más caras y llegan a costar hasta $ 3, pero primero
comienzan regalándolas”. Según la última encuesta realizada por el Consep, después de la marihuana, la cocaína y el éxtasis son alcaloides que
más consumen los estudiantes.

Cifras: Encuesta consep 2008

7 Alumnos de cada 10 cree que es un riesgo consumir droga.
14,6 Años es la edad de inicio de ingesta de marihuana.
6,4 % del alumnado en el país ha probado alguna vez sustancias prohibidas.
9 % de los estudiantes consumidores de 19 años fuma marihuana.
4,8 % de educandos dijo que les ofrecieron marihuana hace 30 días.

Tratar a dependência
Transformar a vida

Nome do Medicamento e Forma Farmacêutica Suboxone 2 mg/0,5 mg ou 8 mg/2 mg comprimidos sublinguais Composição Qualitativa e Quantitativa Cada comprimido contém 2 mg ou 8 mg de buprenorfina
(sob a forma de cloridrato) e 0,5 mg ou 2 mg de naloxona (sob a forma de cloridrato di-hidratado). Indicações terapêuticas Tratamento de substituição da dependência de opiáceos, no contexto multidisciplinar
de um tratamento médico, social e psicológico. O objectivo do componente naloxona é impedir o consumo incorrecto por via intravenosa. O tratamento destina-se a ser utilizado em adultos e adolescentes a partir
dos 15 anos de idade que tenham concordado em ser submetidos a tratamento da toxicodependência. Posologia e modo de administração Suboxone comprimidos sublinguais deve ser colocado sob a língua
até dissolução, os doentes não devem engolir ou ingerir quaisquer alimentos ou bebidas enquanto o comprimido não estiver completamente dissolvido. A segurança e eficácia de buprenorfina/naloxona em crianças
com menos de 15 anos de idade e em doentes idosos com idade superior a 65 anos ainda não foram estabelecidas. A dose inicial recomendada em adultos e adolescentes com mais de 15 anos de idade é um a
dois comprimidos de Suboxone 2 mg/0,5 mg. Adicionalmente, poderão administrar-se um a dois comprimidos de Suboxone 2 mg/0,5 mg no primeiro dia do tratamento, dependendo das necessidades individuais
do doente. No seguimento da indução do tratamento no dia um, o doente deve ser estabilizado com uma dose de manutenção durante os dias seguintes através de um ajuste progressivo da dose de acordo com
o efeito clínico do doente individual. A titulação da dose de 2 a 8 mg é efectuada após uma reavaliação do estado clínico e psicológico do doente e não deve exceder uma única dose diária máxima de 24 mg.
Menos do que a dose diária: Após atingir uma estabilização satisfatória do doente, a frequência da dosagem pode ser reduzida para um tratamento em dias alternados, com uma dose diária equivalente a duas
vezes a dose titulada individualmente. Suspensão do tratamento: Após ter sido obtida uma estabilização satisfatória, caso o doente concorde, a posologia pode ser gradualmente reduzida para uma dose de
manutenção mais baixa; nalguns casos favoráveis, o tratamento poderá ser suspenso. Os doentes devem ser monitorizados após a conclusão do tratamento devido ao potencial de recidiva.Consultar RCM completo
para aconselhamento em doentes com compromisso renal e hepático. Contra-indicações Hipersensibilidade às substâncias activas ou a qualquer um dos excipientes, insuficiência respiratória grave, afecção
hepática grave, alcoolismo agudo ou delirium tremens. Advertências e precauções especiais de utilização A buprenorfina/naloxona podem causar hipotensão ortostática em doentes ambulatórios; recomenda-se
precaução quando se administra buprenorfina em doentes que apresentam lesões cerebrais, aumento da pressão intracraniana, hipotensão, hipertrofia da próstata ou estenose uretral; a buprenorfina poderá
atenuar a dor que ocorre como sintoma de uma doença; uso concomitante com inibidores da monoaminoxidase ( MAO); a buprenorfina pode ser utilizada de forma indevida ou ser alvo de uso abusivo; um tratamento
sub-óptimo com buprenorfina/naloxona pode induzir uma utilização indevida por parte do doente, conduzindo a uma sobredosagem ou à interrupção do tratamento; recomenda-se precaução em doentes com
asma ou insuficiência respiratória; a buprenorfina/naloxona podem causar sonolência, particularmente quando tomadas em conjunto com álcool ou outros depressores do sistema nervoso central (nomeadamente,
tranquilizantes, sedativos ou hipnóticos); a buprenorfina pode produzir dependência; a suspensão abrupta do tratamento não é recomendada; o tratamento com buprenorfina/naloxona pode precipitar abstinência
em doentes com dependência de opiáceos; recomenda-se precaução na administração em doentes com afecção hepática e/ou compromisso renal; a utilização em adolescentes (15-18 anos) deve ser monitorizada;
recomenda-se precaução na administração concomitante com medicamentos inibidores da enzima CYP3A4. Suboxone contém lactose. Interacções medicamentosas e outras formas de interacção Suboxone
não deve ser administrado em conjunto com bebidas alcoólicas ou medicamentos que contenham álcool. Suboxone deve ser utilizado com precaução quando co-administrado com: benzodiazepinas, outras
substâncias depressoras do sistema nervoso central, outros derivados dos opiáceos (por ex: metadona, analgésicos e antitússicos), alguns antidepressivos, antagonistas dos receptores H1 sedativos, barbitúricos,
ansiol ticos, com excepção das benzodiazepinas, neurolépticos, clonidina e outras substâncias relacionadas; inibidores do CYP3A4 (por ex.,inibidores da protease como o ritonavir, nelfinavir ou indinavir ou
antifúngicos azoles); indutores do CYP3A4 (ex., fenobarbital, carbamazepina, fenitoína, rifampicina); inibidores da monoaminoxidase (IMAO). Até à data não foram observadas interacções significativas com
cocaína. Efeitos indesejáveis Os efeitos indesejáveis mais frequentes relacionados com o tratamento, registados durante os ensaios clínicos piloto, foram obstipação e os associados aos sintomas de abstinência
(ex., insónia, cefaleia, náuseas e sudorese). A buprenorfina utilizada em monoterapia para o tratamento da dependência dos opiáceos tem sido associada aos seguintes sintomas (muito frequentes ≥1/10) insónia,
cefaleia, náuseas, vómitos, (frequentes ≥1/100 a 1<10): obstipação, tonturas, sonolência, síncope, hipotensão ortostática, astenia, hiperidrose; (raros ≥1/10000 a 1<1000) choque anafilático, alucinações, depressão
respiratória, broncoespasmo, necrose hepática, hepatite, angioedema; (desconhecido) sepsia, utilização farmacológica indevida intencional, aborto espontâneo, síndrome de abstinência de fármacos, síndrome
de abstinência de fármacos neonatal, reacção local. Têm sido notificados os seguintes efeitos indesejáveis relacionados com o tratamento com a buprenorfina/nalaxona: (muito frequentes ≥1/10) insónia, cefaleia,
obstipação, náuseas, sudorese, síndrome de abstinência de fármacos; (frequentes ≥1/100 a 1<10) gripe, infecção, faringite, rinite, redução de apetite, ansiedade, depressão, redução da líbido, nervosismo,
perturbação do raciocínio, enxaqueca, tonturas, hipertonia, parestesia, sonolência, ambliopia, perturbações do lacrimejo, hipertensão, vasodilatação, tosse, dor abdominal, diarreia, dispepsia, flatulência, vómitos,
alterações nas provas de função hepática, prurido, erupção cutânea, urticária, dorsalgia, artralgia, espasmos musculares, mialgia, alterações urinárias, impotência, astenia, dor torácia, calafrios, febre, mal-estar,
dor, edema periférico, perda de peso, lesão; (pouco frequentes ≥1/1000 a 1<100) infecção do tracto urinário, infecção vaginal, anemia, leucocitose, leucopenia, linfadenopatia, trombocitopenia, hipersensibilidade,
hiperglicemia, hiperlipidemia, hipoglicemia, sonhos anormais, agitação, apatia, despersonalização, farmacodepência, humor eufórico, hostilidade, amnésia, convulsões, hipercinesia, perturbações da fala, tremor,
conjuntivite, miose, angina do peito, bradicardia, enfarte do miocárido, palpitações, taquicardia, hipotensão, asma, dispneia, bocejo, estomatite ulcerosa, alteração da cor da língua, acne, alopecia, dermatite
exfoliativa, desidratação cutânea, nódulos cutâneos, artrite, albuminúria, disíuria, hematúria, nefrolitíase, retenção urinária, amenorreia, perturbações ejaculatórias, menorragia, metrorragia, hipotermia, aumento
da creatinina no sangue, golpes de calor; (desconhecido) síndrome de abstinência de fármacos neonatal, aborto espontâneo. Nos casos de consumo intravenoso incorrecto intencional, têm-se registado reacções
locais, por vezes sépticas, e hepatite aguda potencialmente grave. Nos doentes que se apresentam com farmacodependência marcada, a administração inicial de buprenorfina pode provocar um efeito de abstinência
de fármacos semelhante ao associado à naloxona. Foi notificada uma síndrome de abstinência neonatal entre os recém-nascidos de mulheres que receberam buprenorfina durante a gravidez. A síndrome pode
ser mais ligeira e mais prolongada que a provocada pelos agonistas totais μ-opiáceos de acção rápida. Foi registado aborto espontâneo com buprenorfina e com buprenorfina/naloxona. Não é possível estabelecer
uma relação causal ou a frequência, uma vez que os casos envolvem tipicamente a utilização de outro fármaco ou factores de risco para o aborto espontâneo Titular da Autorização de Introdução no Mercado
RB Pharmaceuticals Limited 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, Reino Unido. Cont. no: GB222280111. Consultar o resumo das características do medicamento completo para mais informações.
Data da Revisão do Texto 12/2011 Medicamento sujeito a receita médica especial e restrita. Medicamento Comparticipado (Escalão C 37%). Para mais informações deverá contactar o titular da
autorização de introdução no mercado.
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