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O Centro de Tratamento LIBERDADE XXI é uma Unidade de Saúde Privada, que tem como objeto a prestação 
de cuidados de saúde, alojamento e alimentação, a pessoas com deficiência mental,doença do foro mental ou 
psiquiátrico, dependentes do consumo de drogas álcool ou outras substâncias.

FILOSOFIA 
Alicerçada na Filosofia do Modelo Minnesota, tem como obje-
tivo, ajudar os indivíduos, famílias e comunidade a enfrentar o 
problema da dependência de substância químicas e não quími-
cas ( alcool e drogas), bem como, todos os outros transtornos 
disruptivos. Assim, casos denominados duplos diagnósticos 
(DD) tais como a esquizofrenia, psicoses, bipolaridade, borderli-
ne, entre outras, são fruto de uma abordagem muito profissio-
nal e intensiva. Também são nosso alvo individuos com outras 
patologias aditivas, isto é, Comportamentos compulsivos (jogo 
patológico, internet, sexo, trabalho,…) distúrbios alimentares 
(anorexia, bulimia,) e outras patologias de cariz de descompen-
sação emocional (depressões, auto-mutilações, etc), entre ou-
tros casos. 

NATUREZA
O Centro de Tratamento proporciona valências de Terapias 
de Grupo e Individuais, Psicoterapias, Terapias de Aconselha-
mento, Trabalhos específicos (escritos), Atividades Terapêuti-
cas, Workshops e Palestras, Atividades didaticopedagógicas, 
Atividades Lúdicas e recreativas. Tudo que supracitamos é 
efectuado numa infra-estrutura destinada para o efeito, e ma-
terializado por: Apoio Clínico e Psiquiátrico, Enfermagem, Neu-
ropsicologia, Psicologia, Psicopedagogia, Terapeuta de Aconse-
lhamento e Prof. De Ginástica.

FINALIDADE
O objetivo do Programa de Tratamento é a recuperação 
do indivíduo nas diversas áreas afetadas, física, psicoló-
gica, social, emocional e espiritual, assim como, a ob-
tenção de uma vida gratificante, saudável e harmoniosa 
baseada na abstinência global de químicos alteradores 
do estado do humor no sentido da construção de um es-
tatuto responsável e digno.



3Que saiu fumo, saiu.  
mas não foi preto  

nem branco…

Da mesma forma que a crise não me 
preocupa, também a suposta e con-
sequente insegurança de que alguns 
se queixam não me importuna. Que-
ro lá saber que, de três em três meses, 
Portugal seja hospitaleiro anfitrião de 
quatro doutores que percebem mais 
de economia, finanças, desenvolvi-
mento e acção social do que nós e nos 
digam que devemos cortar pontas só 
para nos venderem tesouras… Já me 
estou até a marimbar para o acordo 
ortográfico, que Portugal implemen-
tou, mas cujos comparsas lusófonos 
não foram na… letra. Mas, por que 
raio, me haveria então de me importar 
com uma lei que limita as liberdades 
individuais no que respeita ao consu-
mo seja do que for? 
Talvez por isso, em consonância não 
sei com o quê, não me atreverei a 
concordar nem a discordar com uma 
proposta (ou lei) que, supostamente, 
visa limitar o acesso ao consumo de 
não sei que tipo de álcool por não sei 
quem. De acordo com o que se diz, 
cerveja não é destilada, nem vinho 
é assim tão nocivo quanto isso. De-
penderá de marca, qualidade ou de 
quantidade? Comprometerá idade, 
sexo ou condição? Certamente, não! 
Se és maior de 16, os teus pais não to-
pam, os professores não ligam, os co-
legas e vizinhos acham-te normal… Já 
sei, bebes vinho ou cerveja! Vodka é 
para bêbedos!
Não me preocupa a legislação. Por 
que não proibir apenas a salvia divi-
norum nas smart shops e deixar os 
cogumelos em paz? Por que não colo-
car um rótulo nos maços de tabaco 
com o rebranding light acompanhado 
da explicação de que aquela fórmula 
protege os mais sensíveis às doenças 
cárdio-respiratórias de outros consu-
mos mais nocivos? Afinal de contas, 
parece valer tudo!

Como temos vindo a constatar, num 
processo de aprendizagem que agra-
decemos à comunidade técnica e 
científica que vai produzindo evidên-
cia nesta peculiar área das depend-
ências, é por demais partilhado que 
grávidas, menores e condutores não 
devem consumir bebidas alcoólicas. 
Até os políticos já o sabem. Então, por 
que cedem? Por que não criar rup-
turas positivas, de forma corajosa e 
sem sofismas? A vitivinicultura até 
poderá ter traços culturais no nos-
so país… Os sectores e fileiras liga-
das à produção de bebidas alcoólicas 
até podem representar muito em ter-
mos de empregabilidade e produtivi-
dade em Portugal… mas, além de não 
se dever matar o doente com a cura, 
também não conheço nenhum factor 
cultural que legitime o acesso a cerve-
ja ou vinho por parte de quem não o 
deve fazer. Para quem não faz sentido 
rotular as drogas de leves ou duras, 
soa mal potenciar uma diferenciação 
entre álcool leve ou pesado…

Sérgio Oliveira, director
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Dependencias (Dep) – Estamos cum-
pliendo el primer año de mandato del 
Delegado para el Plan Nacional. ¿Cómo 
ha sido?
Francisco Babín (FB) – Intenso. Muy inten-

so. Ha sido un año sustentado por dos hechos 
fundamentales. Una, el mantenimiento de un 
alto nivel de consenso de que gozan las políticas 
de drogodependencias en nuestro país, por lo 
que hemos dedicado gran parte del trabajo a 
mantener ese consenso. Y en segundo lugar, 
hemos estado trabajando en lo  marcado por el 
Plan de Acción Cuatrienal que tenía que entrar 
en vigor ahora a inicios del 2013.

Estamos hablando de un país muy com-
plejo. ¿Cómo es posible encuadrar con 
consenso diferentes cuestiones como la 
prevención, el tratamiento…?
FB  – Hay algunas diferencias que son enri-

quecedoras, el matiz tampoco tiene porqué 
asustarnos. Constitucionalmente en España al-
gunas tareas están otorgadas a las diferentes re-
giones y eso es algo que en ningún momento 
ponemos en duda. Por ese motivo bien desde el 

consenso o bien desde el Plan de Acción que 
acabamos de aprobar, tenemos que ir seleccion-
ando las mejores prácticas y las más eficientes 
para que puedan ser estudiadas e implementa-
das de modo mucho más generalizado. Con ello 
no pretendemos hacer desaparecer totalmente 
las diferencias, viene de un pasado que no con-
viene ignorar, porque si no posiblemente perd-
eríamos potencial. Sin embargo, el nuevo Plan in-
corpora la equidad. Al margen de todo esto quer-
emos trabajar en una cartera de servicios común, 
en tanto en cuanto la cartera de servicios sanitar-
ios ya recoge las drogodependencias como uno 
de los derechos que se ha garantizado en todo el 
territorio.

La crisis, el desempleo, la situación 
general en Europa está haciendo que 
los consumos aumenten, sin embar-
go en España parece que es al contrar-
io, quitando el consumo de hipnose-
dantes, el resto ha descendido. ¿Qué 
explicación puede tener?
FB  – Cuando hablamos de consumo, de-

tectamos una bajada en la mayor parte de las 

sustancias. Sin embargo, cuando hablamos de 
asistencia nos llegan datos de que el número ha 
aumentado. Esto se conjuga de la siguiente man-
era: Aquellas personas que mantenían un consu-
mo abusivo, sin mayores consecuencias, ahora 
no pueden mantener ese ritmo y buscan asisten-
cia. Pero no porque estén consumiendo más, 
sino porque no pueden mantener el ritmo de 
consumo. 

El tema de los hipnosedantes tiene particu-
laridades, para empezar porque siempre ha sido 
un público mayoritariamente femenino y no en 
personas muy jóvenes. Sin embargo, no podem-
os ligarlo al tema de la crisis aunque se podría 
pensar que hay asociación porque hay mayor 
propensión por ejemplo a la depresión. Podem-
os decir que en drogodependencias la situación 
es compleja y multifactorial.

España siempre ha tenido proble-
mas con el alcohol por su cultura, aho-
ra además se le suma el problema del 
Bingee Drinking. ¿Cómo hacer que los 
jóvenes sean conscientes de este prob-
lema?

“La prevención es una ciencia 
con vaLidación  científica” 

dice eL deLegado deL gobierno para eL pLan 
nacionaL sobre drogas francisco babín a La 

revista dependências



5FB  – Respecto al consumo de alcohol, yo 
creo que hay tres cosas imprescindibles. En 
primer lugar, el consumo general está en de-
scenso, leve pero lo está. Por otro lado, con el 
ocio de fin de semana en lo que se refiere a ad-
olescentes y jóvenes, sí que tenemos un 
gravísimo problema que se visualiza tanto a 
través de las borracheras como a través del 
bingee drinking. Esto no disminuye, sino que 
en la última encuesta que hemos presentado, 
este indicador sigue aumentando. Y una ter-
cera cuestión, que es la que alimenta la políti-
ca, y es la convicción de que tenemos que ele-
var la edad de inicio en el consumo si quere-
mos ser eficientes desde el punto de vista de la 
prevención. Tenemos que hacerlo porque de 
ese modo no solo conseguiremos que no se 
mezclen menores de edad con jóvenes 
mayores de edad, sino que también reducire-
mos el número de jóvenes porque no habrán 
empezado unos años antes a consumir. Y para 
eso necesitamos medidas ligadas que intenten 
ver cómo los menores empiezan a consumir 
alcohol. Los menores de edad consumen alco-
hol porque la sociedad aún no ha puesto todo 
su interés en evitarlo. Hay que conseguir gen-
erar una conciencia social en contra de ese 
fenómeno, como nuestro país lo ha hecho en 
relación con el tabaco.

 El tabaco sigue siendo un problema 
porque la sociedad siempre ha entendi-
do que estaban las drogas por un lado y 
el alcohol y el tabaco por otro. 
FB  – En este momento estamos en las cifras 

más bajas de fumadores desde que tenemos en-
cuestas hechas en España. Por tanto, todas las 
políticas restrictivas de su consumo han tenido 
un efecto positivo. Tenemos que hacer algo pare-
cido con el alcohol. No va a cambiar de un día 
para otro si no generamos un gran debate en tor-
no a este tema. Y entretanto hay que poner el 
mayor número de barreras posible para que el al-
cohol no llegue a los menores. En nuestro país un 
40% de los padres no ponen pegas a que sus hi-
jos menores de edad consuman alcohol, y es 
más prefieren que lo hagan fuera de casa a que lo 
hagan dentro porque no quieren verlo, no quier-
en ser responsables. 

En un marco en el que toda la normativa car-
ga contra el que consume, habría que plantearse 
cuál es la responsabilidad de esos padres que 
permiten esos consumos e introducirles en las 
estrategias preventivas de modo combinatorio.

Por ejemplo bajar la edad de consumo, 
¿sería una solución buena?
FB  – Nosotros pensamos que no. Todo lo 

que sea incrementar la disponibilidad y el acceso, 
la historia demuestra que lo que hace es incre-
mentar el consumo. Igual que estamos radical-
mente en contra de cualquier liberalización del 
consumo de cannabis por la misma razón. No-
sotros que tenemos edades distintas según la 
región para el acceso al alcohol, vamos a propon-

Francisco de Asís Babín Vich es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Uni-
versidad Complutense de Madrid y funcionario de carrera del Ayuntamiento 
de Madrid. Además es Experto en Gestión de Instituciones Sanitarias por el 
IESE. En los últimos 30 años ha estado siempre vinculado a la salud pública y 
las administraciones sanitarias desempeñando sucesivamente las responsab-
ilidades de Jefe de Sección de Atención Primaria y Promoción de la Salud en el 
Ayuntamiento de Madrid, Jefe de Servicio de Atención Primaria de la Comuni-
dad de Madrid, Subdirector General de Epidemiología e Información Sanitaria 
del Instituto de Salud Carlos III (Ministerio de Sanidad y Consumo), Director 
General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Director General del In-
stituto de Adicciones de la Ciudad de Madrid y desde hace un año, Delegado 
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

Fue designado Miembro del Comité de Expertos de Salud Pública del Consejo 
Asesor de Sanidad (2000-2001) y Vicepresidente de la Comisión Institucional 
de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria por elección de las Comuni-
dades Autónomas (2003-2004).

Colaborador habitual de diversos “Máster” de postgrado, sociedades cientí-
ficas y medios de comunicación, ha desarrollado igualmente una amplia la-
bor investigadora que se resume en la publicación de varios libros, más de 
50 artículos en revistas científicas y más de 100 ponencias y comunicaciones 
en congresos nacionales e internacionales, con especial dedicación al campo 
de la epidemiología, tanto de las enfermedades transmisibles (vacunas, VIH/
Sida, tuberculosis, legionella), como no transmisibles (enfermedades cardio-
vasculares y drogodependencias), habiendo desempeñado igualmente fun-
ciones de Secretario de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones On-
cológicas Carlos III, Secretario de la Fundación Instituto de Investigación Car-
diovascular Carlos III y Patrono de la Fundación para la Investigación y la Pre-
vención del SIDA en España (FIPSE).

Su trayectoria profesional le ha hecho acreedor al Premio Internacional Amie 
Award de Educación Para la Salud, a un Reconocimiento y Diploma de la 
O.M.S. como miembro de la estrategia de erradicación de la poliomielitis en la 
Región Europea (Copenhague 2003), así como a la Gran Cruz de la Orden Civil 
de Sanidad como miembro de la Comisión de Salud Pública del Consejo Inter-
territorial del Sistema Nacional de Salud (2003). En 2009 fue nombrado Socio 
de Honor de la Sociedad Española de Patología Dual.
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er un cambio normativo. Sobre todo para que a 
nivel estatal la edad de acceso a consumo se 
sitúe en los 18 años.

¿Sería entonces la misma estrategia vál-
ida para el policonsumo?
FB  – Sí, si hablamos de la edad inicial de ac-

ceso a las múltiples sustancias. Tenemos la en-
cuesta ESTUDES, que demuestra que la edad de 
inicio en el consumo en alcohol y tabaco es de 
13’7 y 14 años para cannabis. Estas edades no se 
pueden mantener, porque luego cuando hace-
mos encuestas de población general, me refiero 
a la encuesta EDADES, nos encontramos con que 
el consumo de cannabis es mayor entre los 
menores de edad que entre los mayores de edad.

¿Qué opina de la desinversión? ¿Cree 
que es un buen momento ahora porque 
están bajando los consumos?
FB  – No porque estén bajando los consu-

mos sino porque nos encontramos en un Estado 
que está luchando contra un déficit público des-
bocado. Yo creo que los resultados, a pesar de 
que haya bajado en cierto modo el consumo, 
más que tranquilizarnos, lo que deben es moti-
varnos para seguir trabajando. Porque por ejem-
plo los indicadores siguen situando a España en 
la cabeza de Europa en el consumo de sustancias 
como el cannabis y la cocaína y, por tanto, aún 
tenemos mucho trabajo por hacer.

¿En el último Plan ha cambiado algo o 
hay algo que usted piense se deba cam-
biar?

FB  – Hemos incluido, desde mi perspectiva 
bastantes cambios. Unos de tipo organizativo y 
otros de tipo estratégico. Por ejemplo, para 
seguir manteniendo el consenso hemos permiti-
do que cualquier gobierno, incluso el de cada 
una de las comunidades autónomas, pueda lid-
erar las acciones del plan si muestra interés en 
ello y a través de un grupo de trabajo donde 
siempre va a estar la Delegación del Gobierno 
para garantizar la homogeneidad a lo largo y an-
cho de todo el plan. Vamos también a adoptar 
sinergias para ser más eficientes en el uso de los 
recursos. Y entre todos vamos a realizar un siste-
ma de certificación homogéneo para la real-
ización de programas en centros educativos.

Es decir que estrategias como ensayos 
clínicos en las que se gastó mucho dine-
ro para nada, ¿Eso se ha acabado, no?
FB  – Nosotros seguimos apostando por la 

investigación, pero evidentemente vamos a 
apostar más por la aplicación de lo que ya sabe-
mos para generar nueva evidencia científica.

A raíz de lo que comentábamos antes 
del cannabis, ¿qué le parece la aparición 
de estas tiendas llamadas ‘smartshops’ 
con un carácter legal para la comercial-
ización de drogas? ¿Es un fenómeno 
que puede traer graves problemas?
FB  – Sin duda. Yo distinguiría dos perspecti-

vas. Las nuevas drogas que entran un poco sin 
historia previa y que están en pruebas por los 
policonsumidores y que les ponen claramente 
en riesgo. (Ahí funcionamos como el resto de Eu-

 españa es el país que 
más ha interactuado 
en los centros educa-

tivos en política de 
drogas, lo manifiesta 

el observatorio eu-
ropeo, y sin embargo, 

los indicadores son 
los que son. estamos 
interviniendo en las 

sustancias como si 
fueran el hecho en sí 
y, en los centros ed-

ucativos el consumo 
de sustancias no es 
el hecho en sí, sino 

un síntoma de otras 
cosas. una manera 

puede ser implicar a 
los profesores. Haci-

endo que sean capac-
es de darse cuanta 
cuándo hay una al-

teración para que sea 
capaz, el profesional 

en cuestión, de deten-
er lo que puede aca-

bar siendo un proble-
ma de drogas.



7ropa en la identificación temprana). Y luego otro 
fenómeno que es más preocupante por lo que 
tiene de ruleta rusa, son esas sustancias de las 
cuales no conocemos ni los efectos que tienen, 
es decir, que no sabemos lo más básico. Desde 
esa perspectiva nosotros queremos favorecer un 
discurso común, que permita cambiar el proceso 
de ilegalización de determinadas sustancias. No 
podemos estar meses o años bajo la mirada de 
organismos internacionales para poder declarar 
una sustancia como ilegal porque el mercado es 
mucho más ágil que eso.  Ahí hay un aspecto 
negativo y otro muy negativo. El negativo es que 
todas las semanas estamos expuestos a una sus-
tancia nueva que es necesario controlar. Pero el 
realmente negativo es que no estamos llegando 
a quienes realmente consumen estas sustancias 
porque no es un consumo que se extienda so-
cialmente, sino que son grupos muy reducidos 
en los que se consume. Por eso, nosotros vamos 
a seguir apoyando a las ONG que lo que pretend-
en es realizar una reducción de daños in situ por 
los lugares por los que estas personas se mueven. 
España es pionera en el hecho de introducir estas 
sustancias en sus encuestas (nuevas drogas…) y 
nos demuestran que la población que las consu-
men es muy minoritaria, por lo tanto también 
sería un error abandonar la lucha de otras mucho 
más comunes.

En la presentación, de los datos de Eu-
ropol de esta  mañana Cecilia Malstron 
ha dicho que la intervención de cada 
uno de los países europeos por sepa-
rado está siendo muy mala y que se de-
berían crear unas pautas comunes de 
intervención. ¿Es eso una crítica que 
está llegando desde Europa?
FB  – Nosotros estamos, hasta cierto punto, 

cómodos con nuestro modelo porque es un 
modelo garantista. Porque hemos preferido tra-
bajar por la reinserción y la lucha contra el nar-
cotráfico. España es el país que más incauta de 
‘todo’ en comparación al resto de Europa y en ese 
sentido hemos hecho muy bien los deberes. Pero 
desde la perspectiva de ese discurso europeo, sí 
que pensamos que hay cosas que hay que ho-
mogeneizar.

La comisaria Europea ha señalado que 
España y Portugal siguen siendo la 
puerta de entrada de la Cocaína para 
toda Europa. ¿Hay alguna explicación 
para esto?
FB – Porque somos una punta de lanza por 

la localización geográfica, porque tenemos el At-
lántico, tenemos muy cerca al continente africa-
no y si tenemos en cuenta los lugares de produc-
ción, pues somos una encrucijada de caminos. 
No tiene nada que ver con que España sea el país 
donde más se consume. Para mí el alto consumo 
es la consecuencia lógica de la disponibilidad. 

Hay que desatacar la gran bajada en el con-
sumo de cocaína, que viene experimentando 
desde 2007 y que es de alrededor de un 40%, lo 

que pasa es que seguimos a la cabeza de Europa 
porque el resto de países también están bajando 
en consumo de esta sustancia.

Usted siempre ha sido un hombre liga-
do a la prevención. ¿Al final es un arte o 
es una ciencia?
FB – (Ríe) Es una ciencia. Si se estructura de 

la misma manera que los distintos mecanismos 
con los que trabajamos en salud, tiene que tener 
una validación científica y por tanto es franca-
mente una ciencia. Es verdad que cuando 
hablamos de prevención inespecífica, que se di-
rige con carácter global a toda la población es 
difícil valorar el efecto último. Pero cada vez sabe-
mos más en prevención selectiva o indicada (la 
que se destina a un grupo en riesgo) qué cosas 
funcionan y cuáles no. Y muchas de ellas han sido 
evaluadas científicamente o por evaluadores ex-
ternos y por tanto los resultados son sólidos. Y lo 
que nos viene a mostrar es que vale la pena in-
vertir más en prevención selectiva e indicada. 
Hemos hecho muchas campañas que son de du-
dosa eficacia y hemos hecho menos por aquellos 
grupos que están en situación de riesgo. Y se-
gundo, que si hacemos esa prevención estamos 
cambiando la ruta, y por tanto, mejorando la per-
spectiva de vida de esas personas.

Parece que los políticos no han teni-
do hasta el momento en mente la im-
portancia de la prevención, ahora que 
usted está al frente de la Delegación y 
es un hombre de prevención, ¿Qué va a 
suceder?
FB – Nuestro nuevo Plan Cuatrienal sobreto-

do tiene prevención, es decir, que seguimos apo-
stando por ella, pero no por cualquier modelo de 
prevención, sino por modelos muy estructura-
dos, muy validados y por tanto, que sabemos 
que van a ser rentables. No obstante, yo que más 

que preventólogo ( preventivista) soy epi-
demiólogo, sigo manifestando que en el campo 
de la prevención hay muchos que la denostan y 
no se han dado cuenta de que parte de la situ-
ación actual no es peor en virtud de aquellas 
campañas prevencionistas que en su momento 
se desarrollaron. 

¿Esa prevención pasaría por las escue-
las y los institutos?
FB – España es el país que más ha interac-

tuado en los centros educativos en política de 
drogas, lo manifiesta el Observatorio Europeo, y 
sin embargo, los indicadores son los que son. Es-
tamos interviniendo en las sustancias como si 
fueran el hecho en sí y, en los centros educativos 
el consumo de sustancias no es el hecho en sí, 
sino un síntoma de otras cosas. Una manera 
puede ser implicar a los profesores. Haciendo 
que sean capaces de darse cuanta cuándo hay 
una alteración para que sea capaz, el profesional 
en cuestión, de detener lo que puede acabar 
siendo un problema de drogas.

 ¿Qué opina del modelo portugués? 
FB – Un modelo humanista, que siempre 

ha puesto a la persona en el centro de la inter-
vención. Creo que en este sentido nos parece-
mos muchísimo. Yo diría que la línea de trabajo 
que tenemos ahora se remonta a hace unos 30 
años, nos enseñó ya hace mucho que no 
podíamos tener una actitud de represión del 
consumidor porque no podíamos trabajar efi-
cientemente para su reinserción social. Yo creo 
que las diferencias entre ambos son muy 
pocas, por ejemplo: si tratamos conjunta-
mente drogas legales y drogas ilegales, si trat-
amos la adicción a sustancias con otras adic-
ciones, etc. pero son cuestiones muy de matiz. 
A final un modelo de intervención apreciado y 
reconocido en todo el mundo.



8 Vinho com moderação:  
um compromisso ou uma  

defesa da indústria?

O Auditório do Palácio da Bolsa, no Porto, acolheu, 

no passado dia 8 de Fevereiro, a 3ª Conferência Vinho 

com Moderação – Um Compromisso com a Cultura de 

Moderação, um evento promovido pela Associação dos 

Comerciantes e Industriais de Bebidas Espirituosas e Vin-

hos, a que se associaram a Associação das Empresas de 

Vinho do Porto, a Associação Nacional de Denomi-

nações de Origem Vitivinícolas de Portugal, a Confeder-

ação dos Agricultores de Portugal e a Federação Na-

cional das Adegas Cooperativas.

Como tem vindo a suceder desde a primeira 

edição da conferência, o evento contou com a partic-

ipação de vários agentes produtores, comerciais e in-

dustriais do lado da oferta de bebidas alcoólicas mas 

também com a perspectiva sanitária e política. No 

evento, marcaram presença Manuel Cardoso, sub-di-

rector geral do SICAD e Teresa Barroso, da Escola Su-

perior de Enfermagem de Coimbra. 

Numa altura em que a “fileira do álcool” se confron-

ta com a eminência da publicação de políticas que vis-

am reduzir a procura de bebidas alcoólicas e promover 

um consumo mais moderado e um acesso menos facil-

itado a determinados públicos, surge assim a resposta 

do sector, através da orquestração de uma campanha 

que insiste no termo moderação e cultura mas que 

também se manifesta contra aquilo que considera ser a 

implementação de políticas anti-álcool. Aliás, no final da 

sessão, as entidades representantes do sector assinaram 

mesmo uma declaração de princípios do sector do vin-

ho contra as políticas anti álcool, documento subscrito 

pelas signatárias ACIBEV, AEVP, ANDOVI, CAP e FENADE-

GAS.

A sessão de abertura ficou a cargo de Manuel 

Cabral, presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e 

Porto, que alertou para a necessidade de “suscitar ati-

tudes de responsabilidade” e para a “absoluta necessi-

dade do compromisso do sector”. De acordo com o 

responsável, o sector tem que se unir e “tomar ati-

tudes firmes para passarmos esta mensagem”.

O segundo conferencista do dia foi George Sande-

man. O presidente da ACIBEV apresentou a campanha 

Vinho com Moderação Art de Vivre, fazendo uma intro-

dução e ponto da situação internacional. George San-

deman começaria por afirmar que, ao longo da história 

humana, aprendemos a adaptar-nos para sobreviver-

mos”, uma demonstração de flexibilidade, de acordo 

com o representante da indústria, que alertou que “o ál-

cool está na agenda política global, assistindo-se a uma 

forte pressão por parte dos países anti-álcool”, referin-

do-se em concreto aos nórdicos, muçulmanos e algu-

mas ONG. Sandeman sugeriu mesmo que existe 

pressão para que as questões relacionadas com o álcool 

sejam tratadas com as mesmas ferramentas que as do 

tabaco, muito embora a própria Organização Mundial 

da Saúde disponha de uma estratégia global para re-

duzir o abuso do álcool, ou seja, o seu uso nocivo, um 

reconhecimento de que é este tipo de consumo que 

cria problemas e não o consumo moderado. Uma 

evolução reconhecida por George Sandeman e citada 

no seu discurso, quando citou a meta da OMS quanto à 

redução de 10 por cento na redução do uso nocivo, em 

vez da meta anterior de redução de 10 por cento do 

consumo per capita.

Por fim, aproveitando a presença de Manuel 

Cardoso, George Sandeman lançou uma série de in-

terrogações relativamente ao novo plano nacional a 

levar a cabo pelo SICAD, desde os prazos para o início 

da sua implementação, a participação do sector das 

bebidas, os objectivos para a redução dos malefícios 

e o futuro do Fórum Nacional Álcool e Saúde.

Quanto ao programa Wine In Moderation, San-

deman sustentou que os objectivos passam pela 

“defesa da cultura do vinho, da sua gente, da pais-

agem, do consumo moderado num ambiente 

económico e social que permita o desenvolvimento 

sustentado de negócios responsáveis e provocar mu-

danças culturais na abordagem ao consumo de ál-

cool”. De referir que o Wine In Moderation é uma 

ONG sediada em Bruxelas sob o compromisso dos 

países europeus em reduzirem os malefícios relacio-

nados com o abuso e de promover a moderação e a 

responsabilidade. Em Portugal, as entidades coorde-

nadoras do programa são a AEVP, a ACIBEV, a 

FENADEGAS e a CAP, que contam com apoios do IVV.
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O Programa Vinho com Moderação

O programa Vinho com Moderação é o compromisso mensurável do sector europeu do vinho para implementar uma contribuição efectiva e específica para 

a redução dos malefícios relacionados com o álcool, apoiado em informação baseada na ciência, educação alargada e auto-regulação do sector. O Programa repre-

senta a contribuição do sector para o Fórum Álcool e Saúde da Comissão Europeia dentro do enquadramento da estratégia da UE para apoiar os Estados Membros 

a reduzir os malefícios relacionados com o álcool. 

O Fórum Álcool e Saúde , do qual o sector do vinho é um participante activo, planeia coordenar os participantes de modo a que o empenho bem-sucedido 

possa ser partilhado com potenciais parceiros na UE.

O Programa é uma iniciativa do sector europeu do vinho em conjunto. O seu objectivo é promover a responsabilidade no consumo de vinho e produtos vitiv-

inícolas, apoiar a mensagem do vinho como um produto de excelência para ser saboreado de forma calma e moderada, e para educar os “stakeholders” e o público 

sobre os riscos sociais e de saúde do consumo excessivo e do uso impróprio, ao mesmo tempo que encoraja uma mudança cultural na abordagem ao consumo de 

álcool e fazendo da moderação uma moda. O Programa tenta mobilizar todo o sector europeu de vinho para construir parcerias com interessados a nível local, na-

cional e supranacional (UE), ao mesmo tempo que complementa e apoia iniciativas nacionais já em curso.

Os padrões de consumo estão profundamente enraizados em diferentes culturas europeias que combinados com a tradição podem tornar o ritmo da mu-

dança muito lento. De facto, nalgumas culturas o consumo excessivo ou o binge-drinking não são considerados como socialmente anormais ou inaceitáveis. É por 

esse motivo que as iniciativas sustentáveis e a longo prazo para resolver o consumo prejudicial devem ser positivas e elaboradas localmente e concebidas para re-

alçar a moderação e responsabilidade no consumo de bebidas alcoólicas como uma norma social. Apesar de o desafio ser grande, o objectivo pode ser atingido, 

em última análise, porque apesar de certas culturas terem mais problemas relacionados com o álcool do que outras, o consumo moderado e sem problemas é, de 

facto, a norma social geral na Europa. A questão a ser abordada é o consumo abusivo, não o consumo em si.

Em resposta à necessidade de investigação alargada sobre os aspectos sociais e culturais do consumo na Europa, está a ser desenvolvido um Conselho de In-

formação sobre Vinho (WIC – Wine Information Council) em coordenação com as autoridades europeias. O WIC está direccionado para: Partilhar “boas práticas” com 

as organizações do sector europeu do vinho nos estados membros da EU; Desenvolver um projecto e estrutura para uma Base de dados de Informação para: Coor-

denar o fluxo de informação entre as várias Associações de Aspectos Socias/Saúde e Vinho a nível nacional e local, garantindo que a informação está disponível para 

uso de todos os stakeholders”; Consolidar toda a informação relevante baseada na ciência rigorosa;

Estimular investigações adicionais realizadas por investigadores independentes e credíveis sobre outros aspectos de interesse e/ou preocupação.

Ao assumir a liderança na comunicação da moderação e responsabilidade no consumo de vinho como uma norma cultural, o sector do vinho ajudará a pre-

venir o abuso e uso impróprio do álcool ao permitir que os jovens e adultos tomem decisões responsáveis. Isto será conseguido em parceria e cooperação com as 

autoridades competentes e os stakeholders”em reduzir as actividades prejudiciais relacionadas com o álcool. Serão extraídos elementos chave desta Mensagem 

Comum de moderação e empregues em materiais de comunicações direccionadas, incluindo brochuras informativas de estilo corporativo e uma apresentação ed-

ucacional ‘art de vivre’ ou experiência de vida, para serem usadas com pessoas de todas as idades. Estes materiais irão cobrir tópicos como atitudes saudáveis em 

relação ao vinho, os riscos associados ao consumo abusivo, e o quadro legal.

O programa de educação “Art de Vivre” é essencial para a promoção da moderação e responsabilidade no consumo sensato, que envolve: Educação activa da 

indústria e consumidores para encorajar a mudança cultural na abordagem ao consumo de bebidas alcoólicas ao fazer da moderação uma moda; Educar os consu-

midores que apreciam vinho a fazê-lo de forma responsável e moderada, como parte de um estilo de vida saudável; Familiarizar os consumidores dos riscos do abu-

so e do uso impróprio e dos benefícios do consumo moderado de vinho de forma a permitir que tomem decisões informadas e responsáveis.

Por fim mas não menos importante, o sector Europeu do vinho é um grande defensor da comunicação comercial responsável. O senso comum deve controlar 

todas as formas de comunicação comercial aos consumidores. O sector do vinho reafirma o seu compromisso para que todas as formas de marketing de vinho pro-

movam a mensagem da moderação. Nenhuma comunicação deve ter como alvo as pessoas com idade de consumo inferior à permitida por lei nem fornecer infor-

mação falsa.

Para este fim, o sector europeu do vinho definiu um conjunto de Princípios da Comunicação dos Vinhos específicos para as comunicações comerciais sobre 

vinhos e produtos vitivinícolas. Estes princípios assentam nos códigos nacionais de auto-regulação dirigidos para reforçar as tradições da apresentação, comuni-

cação e utilidade para os consumidores, incluindo a moderação e a responsabilidade no consumo de vinho. Também apresentam uma série de recomendações no 

que diz respeito às práticas comerciais e comunicações. Também serão estabelecidas as directrizes sobre como usar a mensagem de moderação e responsabilidade 

no consumo de vinho.

Teresa Barroso, da Escola Superior de Enfer-

magem de Coimbra, foi a autora da comunicação Ál-

cool e Jovens: Parar para Pensar. A enfermeira conta 

com uma experiência de 23 anos de trabalho na área 

do álcool e não hesitou em considerar o “início pre-

coce do consumo de álcool e o consumo excessivo 

um grave problema de saúde pública”, frequente-

mente “associado a comportamentos-problema na 

adolescência, desde a violência, absentismo escolar, 

aumento de risco para o uso de outras substâncias e 

posterior abuso ou dependência de álcool”. Motivos 

mais do que suficientes para a autora considerar per-

tinente adiar ao máximo o início do consumo.

Manuel Cardoso foi o último palestrante da sessão, 

desenhando uma resenha histórica da intervenção 

política em Portugal na área do consumo do álcool. Ma-

nuel Cardoso aflorou os antecedentes nacionais e euro-

peus do Plano Nacional, do Plano de Acção Europeu da 

OMS e do diagnóstico da situação em Portugal, dos pi-

lares em que assenta o Plano Nacional e do Fórum Na-

cional Álcool e Saúde. No que concerne ao diagnóstico 

da situação nacional que viria a sustentar a definição do 

Plano Nacional, Manuel Cardoso apontou indicadores 

como o aumento das prevalências dos consumos no-

civos (bebedeiras e binge drinking) ao longo da vida, no 

último ano e no último mês em todos os grupos etários, 

entre os anos 2001 e 2007, bem como o número de 

mortos na estrada com taxa de alcoolémia acima de 0,5, 

ou a taxa de mortalidade, devido ao álcool, abaixo dos 

65 anos, para depois revelar que o plano para a redução 

dos comportamentos aditivos e dependências elegerá 

como vector fundamental a centralidade no cidadão e 

que o mesmo será desenhado com base no ciclo de 

vida, com sub-grupos etários, elegendo igualmente tar-

gets específicos como as grávidas. Manuel Cardoso 

desvendou ainda que, para cada alvo serão criadas sub-

comissões da comissão técnica, que deverão criar gru-

pos de trabalho para discutir, diagnosticar, planear e 

definir acções.



10 Patologia Dual e comportamentos aditivos atrai especialistas a Coimbra

Integração dos CrI na ars 
Centro: mudar para quê?

Tratar o doente dual: desafios para a psiqui-

atria do século XXI foi o mote preconizado pela As-

sociação Portuguesa de Patologia Dual para a or-

ganização do III Congresso Nacional de Patologia 

Dual e Comportamentos Aditivos. O evento 

decorreu em Coimbra, nos dias 21 e 22 de Feverei-

ro, e coincidiu com a realização do I Congresso In-

ternacional de Patologia Dual e Comportamentos 

Aditivos e da primeira reunião do Comité Executi-

vo da Secção de Patologia Dual da Associação 

Mundial de Psiquiatria por videoconferência. 

Destaque para a presença de nomes mundiais 

marcantes da Psiquiatria como Néstor Szerman e 

Carlos Roncero de Espanha, Icro Maremani de 

Itália, Mehdi Paes de Marrocos e de outros mem-

bros do comité através de videoconferência.

O programa do congresso dedicou particu-

lar atenção às questões das drogas, através da 

organização de mesas subordinadas a temas 

como Drogas Legais: Uma Epidemia do Século 

XXI?, Tratamento Opióide em Patologia Dual e 

Redução do Consumo de Álcool no Doente 

com Dependência Alcoólica.

Dependências esteve presente no encon-

tro e entrevistou Fernando de Almeida, da ARS 

Centro.

a unidade de 
alcoologia, a unidade 

de desabituação e 
uma Comunidade 

terapêutica são 
as estruturas que 
herdámos, para 

além dos CrI, 
estão a funcionar 

normalmente e, se 
houver alterações, 

cá estaremos para as 
adotar.

Como está a decorrer (ou como pre-
vêem que venha a decorrer) a inte-
gração dos CRI na ARS Centro?
Fernando de Almeida (FA) – Os CRI já estão in-

tegrados na ARS Centro… Não há qualquer prob-

lema, fizemos um processo de integração total, es-

tamos a trabalhar em equipa, já estamos a fazer 

reuniões conjuntas e a funcionar em plena nor-

malidade. É evidente que existem determinados 

processos que funcionavam de maneira diferente, 

até porque se tratava de uma estrutura totalmente 

autónoma, até fora do SNS. Neste momento, está 

no SNS, que tem outro tipo de regras, metodolo-

gias e um novo paradigma. Estamos a promover 

essa assimilação e correcções, sobretudo no senti-

do de uniformizar procedimentos e devo dizer 

que tenho tido a maior das aberturas e colabo-

ração de todos.

Significa que as equipas se mantêm as 
mesmas, a actuar nas mesmas estru-
turas e locais e que os utentes contin-
uarão a ser seguidos nos locais habit-
uais?
FA – A melhor resposta que lhe posso dar é 

que pergunte às pessoas como estão. Algumas 

estão aqui presentes e dir-lhe-ão que, neste 

momento, estamos a funcionar normalmente. 

Existem processos administrativos complicados 

mas procurámos sempre fazer com que os ha-

bituais problemas fossem minimizados, como é 

o caso dos medicamentos novos que não tín-

hamos e que já possuímos, tivemos o cuidado 

de integrar todos os profissionais do IDT, dos 

NAT e de toda a área técnica. Se o que estavam 

a fazer era o mais correcto, para quê mudar?

Relativamente à intervenção em alco-
ologia, também não estão perspecti-
vadas mudanças?
FA – A Unidade de Alcoologia, a Unidade 

de Desabituação e uma Comunidade Terapêuti-

ca são as estruturas que herdámos, para além 

dos CRI, estão a funcionar normalmente e, se 

houver alterações, cá estaremos para as adotar.

Esta integração nas ARS parece pres-
supor uma maior atenção por par-
te dos profissionais dos cuidados de 
saúde primários, sobretudo ao nível 
do diagnóstico e da referenciação para 
estruturas especializadas. Está previs-
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to algum projecto de formação desti-
nado a esses profissionais?
FA – Deixe-me fazer uma correcção: os 

profissionais dos cuidados de saúde primários – 

estamos a falar dos médicos de medicina geral 

e familiar – não precisam que o ex-IDT os inte-

gre porque, por natureza, estes profissionais es-

tão despertos para tudo, inclusivamente para as 

dependências. O que poderá verificar-se é uma 

potenciação da articulação de cuidados, que é 

mútua. Ou seja, vai ser muito mais fácil, quer os 

profissionais do ex-IDT, que estão neste mo-

mento nos CRI, e os cuidados de saúde primári-

os articularem-se e fazerem trabalhos em con-

junto. A comunicação e articulação não eram 

até aqui as desejáveis mas sempre houve esta 

atenção por parte dos cuidados de saúde 

primários. Depois, havia a especificidade do 

tratamento, da mesma maneira que um doente 

que necessita de cuidados específicos de orto-

pedia, de neurologia ou de outra área é reen-

caminhado para essa área específica. Aqui, fun-

cionava da mesma forma: todos os casos que 

eram do conhecimento dos médicos de me-

dicina geral e familiar eram reencaminhados, 

cenário que poderá melhorar, até com uma par-

tilha de recursos humanos, se adequado.

O trabalho de proximidade e algum 
trabalho comunitário, nomeadamente 

nos eixos da prevenção e da redução 
de riscos, no tempo do IDT era contrat-
ualizado e delegado a instituições da 
sociedade civil através de concurso… 
Pergunto-lhe se a prática continuará 
a existir e quem será a entidade re-
sponsável pela realização dos concur-
sos e pelo financiamento.
FA – Vai continuar tudo na mesma, incluin-

do o financiamento…

Quer dizer que será o SICAD a financiar 
esses projectos
FA – Sim, será o SICAD que assegurará esses 

financiamentos no âmbito do PORI a todas es-

sas estruturas. Como médico de saúde pública, 

defendo o reforço da vertente da prevenção, so-

bretudo na área do alcoolismo, embora sem es-

quecer outras dependências

A ARS Centro também lançará concur-
sos?
FA – Os concursos estão todos lançados…

Mas os financiamentos das equipas de 
rua, por exemplo, estão neste momen-
to parados, pelo que se sabe…
FA – Não estão… Como sabe, essa é uma 

responsabilidade do SICAD, uma vez que se 

enquadram no âmbito dos PORI mas sei que 

os concursos estão a decorrer, que há júris… 

Mas também está a falar numa coincidência 

de um ano civil e, por estas alturas, acontece 

sempre isto. Agora, numa área como a pre-

venção, por exemplo, o que o Estado deve 

fazer é o que faz… e deve fazê-lo bem; o que 

não conseguir fazer, deve pedir à sociedade 

civil que se organize e faça bem. E depois 

deve regular e observar se estão a trabalhar 

bem ou não. Agora, devo dizer que, pelo facto 

de estarmos integrados nos cuidados de 

saúde primários, temos recursos como os 

médicos de saúde pública e outros profissio-

nais ligados a esta área da educação, pro-

moção e prevenção, que podem prestar algu-

ma colaboração e o reforço da prevenção ao 

nível do que se designa como proximidade.

Nomeou algum responsável pela ar-
ticulação entre os cuidados de saúde 
primários e os especialistas da área das 
dependências?
FA – Como sabe, existe na legislação uma 

equipa multidisciplinar para a área da coorde-

nação de intervenções em comportamentos 

aditivos e outras dependências. O Dr. Rocha 

Almeida foi nomeado e já nos apresentou a eq-

uipa multidisciplinar, uma equipa técnica já in-

tegrada na ARS, com a qual iremos trabalhar ar-

ticuladamente.



12 “Antes que te queimes” 
formA equipA em AngolA

De 22 de Fevereiro a 1 de Março de 2013, real-

izou-se na cidade angolana de Luanda um curso de 

capacitação de estudantes e professores da ISCI-

SA-UAN para implementação da intervenção em 

contextos recreativos Antes que te Queimes. Esta in-

tervenção será uma adaptação do programa Antes 

que te Queimes (Brito & Mendes, 2007) para apli-

cação em contextos recreativos, envolvendo activi-

dades de proximidade entre a comunidade juvenil e 

a universitária no sentido de promover a saúde e a 

segurança em contextos recreativos. 

Antes que te Queimes constituem-se como es-

paços de informação, apoio e aconselhamento juve-

nil, criados dentro da universidade e/ou em unidades 

móveis inseridas em contextos recreativos, geridos 

por jovens voluntários do ensino superior (18 a 30 

anos), sob supervisão de professores, profissionais de 

saúde e, eventualmente, agentes de segurança pú-

blica. Têm por missão proporcionar aos jovens que 

frequentam contextos recreativos das comuni-

dades-alvo o acesso a informação, apoio, aconselha-

mento par-a-par e primeiros socorros, baseando-se 

na estratégia de Educação pelos Pares. A adaptação 

cultural terá por base a realização de estudos para 

identificação de factores de protecção/vulnerabili-

dade e para compreensão dos determinantes dos es-

tilos de vida dos jovens em contextos recreativos.

A criação dos espaços Antes que te Queimes 

pressupõe a formação de jovens voluntários (es-

tudantes do ensino superior) e profissionais de 

saúde, de desenvolvimento social (médicos, 

psicólogos, educólogos, enfermeiros, assistentes so-

ciais e outros) assim como os de segurança pública. 

Esta formação visa a capacitação para serem “educa-

dores de rua”, constituindo-se equipas com es-

tudantes e supervisores.

A formação inicial foi assegurada pelos coorde-

nadores de PEER (Profª Dra Irma Brito e Dr. Fernando 

Mendes), com a colaboração de alguns professores 

do ISCISA-UAN. Esta formação permite adquirir um 

conhecimento aprofundado dos aspectos mais im-

portantes relacionados com os comportamentos de 

risco em contextos recreativos e resolução de situ-

ações críticas; o treino de técnicas de aconselhamen-

to para a adopção de comportamentos adequados 

em matéria de saúde e segurança; e a criação de uma 

unidade de intervenção em contexto recreativo. Na 

formação inicial participaram as pessoas que vão 

constituir a equipa multidisciplinar “Sementes do IS-

CISA-UAN” e que vai dinamizar os espaços ANTES 

QUE TE QUEIMES: 10 professores, 25 estudantes de 

enfermagem, psicologia, ciências farmacêuticas e 

análises clínicas. A dinamização das actividades de in-

formação e educação foi mediada por um conjunto 
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de dispositivos pedagógicos (ferramentas audiovis-

uais e de multimédia de promoção da literacia em 

saúde e segurança) concebidos por IREFREA Portugal 

e adaptados à cultura angolana.

No primeiro dia, participaram na formação ap-

enas os professores. Apresentaram-se as institu-

ições (ISCISA-UAN, ESEnfC e IREFREA). De seguida, 

apresentou-se o projecto PEER e os objectivos da 

intervenção Antes que te Queimes. Discutiram-se 

as estratégias de ensino/aprendizagem a desen-

volver no âmbito da formação inicial, assim como 

as implicações científico-pedagógicas da inte-

gração na rede PEER e, consequentemente na 

pesquisa participativa.

Nos restantes dias, participaram na formação es-

tudantes (25) e professores (11). Após a apresentação 

do projecto PEER e dos objectivos da intervenção An-

tes que te Queimes, iniciou-se o “Worlcafé. Caracter-

ização dos contextos recreativos em Luanda”. Nesta 

actividade de consenso, analisaram-se algumas car-

acterísticas dos contextos recreativos em Luanda: 

Como se divertem os jovens? Onde? Quando? E para 

cada tipo de contexto, elaborou-se o roteiro típico: 

Horas a que saem de casa, como se deslocam, o que 

fazem, o que consomem, locais que frequentam, ti-

pos de música, quanto dinheiro gastam, etc.. Interes-

sou ainda conhecer a percepção sobre os riscos que 

correm nesses contextos/actividades (pessoais e/ou 

colectivos), as condições em que ocorrem e que es-

truturas existem para fazer face a esses riscos. Para 

cada tipo de riscos identificados, enumeraram-se as 

entidades que fazem intervenção e que actividades 

desenvolvem. Esta actividade permitiu aos partici-

pantes e aos formadores tomarem consciência dos 

riscos que correm os jovens que frequentam os con-

textos recreativos em Luanda e identificar as necessi-

dades de formação das populações-alvo (educa-

dores de pares e jovens que frequentam os contextos 

recreativos em Luanda). Após esta actividade sin-

tetizaram-se os aspectos mais importantes a consid-

erar quando se desenha uma intervenção em con-

textos recreativos, tendo em conta a evidência 

científica e a experiência dos formadores na liderança 

deste tipo de intervenção com as equipas de Coim-

bra e Covilhã (Antes que te Queimes), Açores (“InFor-

ma-te” e “Xpressa-te”) e Vila da Feira (Ponto P). Foi 

dado um especial relevo apresentação dos resulta-

dos do projecto Antes que te Queimes em Coimbra, 

quer quanto aos aspectos práticos como quanto à 

organização e funcionamento deste grupo de vol-

untários.

A formação desenvolveu-se sempre num misto 

de actividades de reflexão, dinâmicas de grupo e “role 

play”, dando um enfâse especial à aquisição de con-

hecimentos sobre substâncias psicoactivas, sexuali-

dade responsável e primeiros socorros, à avaliação 

das condições de segurança para intervenção e à ca-

pacitação para intervenção de rua. Os recursos didác-

ticos foram desenvolvidos a partir da apresentação 

de situações concretas e similares às que podem ser 

encontradas em contextos recreativos e possibilitan-

do sempre uma relação dialógica. A metodologia uti-

lizada foi considerada excelente por todos os partici-

pantes e alguns verbalizaram a utilidade que esta for-

mação já lhes tinha proporcionado do ponto de vista 

individual. Alguns fizeram referência a aquisições 

cognitivo (“saio com a cabeça bem feita e bem 

cheia”), de cariz inter-relacional (como vencer a timi-

dez, a insegurança ou o “medo” dos professores) mas 

outros citaram situações de transferência de conhec-

imentos como: “ter praticado a Manobra de Heimlich 

para salvar uma criança que ficou engasgada com 

um berlinde”, “ter aconselhado os familiares e amigos 

sobre o consumo abusivo de álcool”; “ter utilizado os 

jogos pedagógicos na reunião da igreja”; “ter read-

aptado os ´métodos e técnicas de fazer palestras”, 

etc.. O facto de não ter sido possível realizar uma saí-

da nocturna relacionou-se com aspectos de garantia 

da segurança e protecção da equipa que, num futuro 

próximo, serão colmatados.

No último dia, o grupo “Sementes do ISCI-

SA-UAN” comprometeu-se a organizar no ano de 

2013 um conjunto de actividades: Recepção aos ca-

loiros; Dia Mundial da Saúde; Ciclo de Conferências; 

Jornadas científicas dos estudantes; Gabinete de 

apoio aos estudantes; Workshops de métodos e téc-

nicas de estudo; Workshops de primeiros socorros; 

Actividades de Pesquisa Participativa.

Com estas iniciativas no âmbito de PEER pre-

tende-se produzir e divulgar conhecimento científi-

co mobilizando investigadores e estudantes para a 

utilização de metodologias participativas, com foco 

em procedimentos dialógicos e formas criativas de 

fazer intervenção na comunidade.

A criação dos es-
paços Antes que te 
queimes pressupõe 
a formação de jov-
ens voluntários (es-
tudantes do ensino 
superior) e profis-
sionais de saúde, 
de desenvolvimen-
to social (médi-
cos, psicólogos, 
educólogos, enfer-
meiros, assistentes 
sociais e outros) as-
sim como os de se-
gurança pública. 
esta formação visa 
a capacitação para 
serem “educadores 
de rua”, constituin-
do-se equipas com 
estudantes e super-
visores
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Em Gondomar, num local recatado em que reina o verde e as sinestesias naturais de um raro ambiente rural a menos 

de cinco minutos da cidade do Porto, privámos com uma lufada de ar fresco na oferta de tratamento das dependên-

cias em Portugal.

E porque o sucesso terapêutico, nesta e noutras áreas, não depende apenas das condições físicas e estruturais ofe-

recidas aos utentes, a Clínica do Outeiro teve o condão de complementar a oferta com a dotação de uma equipa 

técnica que se enquadra na perfeição neste projecto que visa a obtenção da excelência. Harmonizar juventude com 

experiência, irreverência com evidência científica e uma visão multidisciplinar do fenómeno não será para todos… 

Houve quem o almejasse.

Desde Outubro de 1991, a Clínica do Outeiro tem sabido adaptar-se às múltiplas alterações que o fenómeno depen-

dências tem sofrido, procurando realizar um trabalho inovador nas áreas da prevenção secundária e terciária da 

dependência de substâncias.

A sua abordagem integradora da problemática da dependência é reconhecida a nível nacional e a eficácia que lhe é 

atribuída resulta de uma metodologia que procura promover uma reintegração na sociedade do indivíduo depen-

dente de substâncias fornecendo-lhe meios, competências e sistemas de suporte que o capacitem a progredir na sua 

vida sem recorrer ao consumo de drogas. Esta estrutura abrange as valências, de Comunidade Terapêutica (uma em 

Vila do Conde e outra em Gondomar, que tratam adolescentes, adultos e duplos diagnósticos) e Unidade de Reinser-

ção Social.

Visitar a nova Clínica do Outeiro, em Gondomar, permite testemunhar pequenos “milagres” mas igualmente a oferta 

de qualidade de vida aos utentes que aqui procuram auxílio num processo muitas vezes julgado impossível, de rea-

bilitação. 

Além da aposta nas estruturas físicas e no equipamento das mesmas, a gestão da Clínica do Outeiro garante ainda 

o apetrechamento de recursos técnicos com provas dadas, de que constitui exemplo Jesús Cartelle, o actual director 

clínico da unidade e responsável pela implementação do processo de certificação. Mas do que uma luz ao fundo do 

túnel, uma pedrada no charco que Dependências foi conhecer, guiada na visita pela equipa técnica da instituição.

Uma resposta feita de  
JUventUde, experiência  

e evidência científica
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António Ribeiro  
Administrador 

A principal responsabilidade, de quem tem de gerir uma empresa, 

é tentar antecipar os desafios, dificuldades e oportunidades que à frente 

surgirão como evidências. Quem, como nós opera na área da saúde, 

com o atual contexto económico, este exercício ganha uma dimensão 

ainda maior.

Assim, ter hoje uma resposta séria, credível e eficaz perante os de-

safios e as novas realidades que Portugal enfrenta nos consumos, nas 

patologias associadas e nos recursos disponíveis, implicou uma reestru-

turação total nos quadros da Instituição.

Só uma equipa qualificada, dedicada e disposta a aceitar os novos 

saberes e evidências científicas está à altura dos desafios que a realidade 

exige. Não foi um processo kafkiano, foi uma exigência técnica e um im-

perativo de honestidade. Por isso sinto hoje, que tenho a melhor equipa 

do mundo.

Por outro lado é importante referir que a passagem das comuni-

dades terapêuticas do idt/sicad para as ARS, foi levada a cabo de uma 

forma exemplar e sem sobressaltos, porque por parte daquelas institu-

ições houve a preocupação de preservar o interesse dos utentes e do 

trabalho feito. Temos de reconhecer, o cuidado, o elevado grau de 

profissionalismo e a honestidade de quem  passou – (IDT/SICAD) e de 

quem recebeu (ARS) uma realidade com dimensão humana que carac-

teriza a nossa atividade

Por isso a postura pedagógica e de diálogo permanente que a ARS 

e o IGAS adotaram nesta fase de transição só aumenta a nossa responsa-

bilidade em estarmos à altura da confiança em nós depositada.
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psicóloga

“Trabalho essencialmente com o grupo de ado-

lescentes em que a maioria são encaminhados pelo 

Tribunal de Famílias e Menores. A predominância da 

sua problemática é perturbação de conduta e de 

oposição, nomeadamente comportamentos desvi-

antes, e consumo de estupefacientes. Ter a oportuni-

dade de trabalhar numa unidade como esta, com 

uma equipa multidisciplinar que congrega várias ex-

periências é de todo gratificantes pois visa conceder 

uma melhor resposta às diversas necessidades psi-

cossociais de cada jovem. No exercício das minhas 

funções, tento conceber a reeducação e reestru-

turação cognitiva e comportamental de cada menor, 

bem como uma reinserção segura e eficaz. Em suma, 

trata-se de um trabalho que nada tem de monótono, 

dada às exigências e solicitações constantes de cada 

menor, bem como a discussão de casos com os 

membros da equipa terapêutica, tratando-se assim 

de um trabalho bastante activo, dinâmico e congrat-

ulante.

Os jovens que chegam até mim são normal-

mente considerados casos perdidos, oriundos de 

famílias muito disfuncionais, com uma retaguarda 

muito ténue, chegam muito desconfiados, carencia-

dos e até mesmo debilitados. A partir do momento 

em que se sentem mais seguros e protegidos, fruto 

do trabalho realizado ao longo do programa ter-

apêutico, acabamos por conseguir fazer um trabalho 

eficaz com os menores embora seja moroso mas 

com resultados positivos. Embora estejam em gru-

pos terapêuticos diferentes, acaba por resultar em 

mais-valia o facto de conviverem e trocarem aqui ex-

periências com utentes adultos”.

Jesús Cartelle,  
psiquiatra e director clínico

“Hay un aspecto que desde el primer momento 

hizo que me implicara con Outeiro y que supone un 

ejemplo vivo y práctico de algo que nuestra sociedad 

precisa por encima de todo y es la solidaridad. Por en-

cima de cualquier otra consideración técnica, la Clíni-

ca es un espacio donde personas se preocupan por 

personas: y es en muchos casos el lugar de los que no 

tienen otro lugar, la casa de los que no la tienen, la fa-

milia de los huerfanos de todo, la posesión (quinta) de 

los desheredados. 

No conozco a nadie que se haya acercado a la 

Clínica y no haya valorado este aspecto como aquel 

que marca todas las diferencias. 

El equipo es multidisciplinar porque una patolo-

gia plurietiológica como es la dependencia sólo es 

abarcable y entendible desde la sinergia de conoci-

mientos provinientes de multiples ramas del saber. Pi-

enso que el equipo está equilibrado en cuanto a la 

edad de los profesionales: gente muy joven pero muy 

capaz y otra que ya lleva muchos años trabajando en 

adiccones. Es un equipo compensado y muy enri-

quecedor para todos.

Tiene una importancia máxima. Outeiro es lo que 

es, tambien en gran medida, por el valor y el empeño 

de sus colaboradores externos y de las entidades con 

las que establece parcerias en una misma linea de soli-

daridad: La Clínica no es una isla ni geográfica ni viven-

cialmente entendida; no es una esquina de la comuni-

dad: es un puente entre dos modelos de vida y una 

puerta a una vida mas libre y mas plena. Valores como 

la autoresponsabilización, la libertad, la cooperación o 

la dignidad humana son seña de identidad de un 

proyecto al que me honro pertenecer”.

José Ramos,  psicólogo 
e director técnico

“Enquanto director técnico, assumo como 

principais funções a supervisão, gestão e coorde-

nação da equipa terapêutica, promovo as reu-

niões de discussão de casos e de equipa e desen-

volvo ainda actividades terapêuticas com os uten-

tes, nomeadamente, grupos terapêuticos, dinâ-

micas de grupo, palestras psicoeducativas e ainda 

consultas individuais.

Dirigir esta equipa técnica representa um 

enorme desafio. Trata-se de uma equipa jovem, 

dinâmica e com experiência acumulada, com ele-

vadas capacidades quer ao nível do pensar quer 

do saber fazer, ingredientes que se conjugam 

com uma elevada capacidade de estudo, de em-

penho e dedicação. Na dependência, mais impor-

tante do que a substância é o que está por detrás 

da mesma e, em concreto, as motivações levou o 

indivíduo a procurá-la. Muitas vezes, encontramos 

situações traumáticas, situações adversas de vida, 

ou outras condicionantes sistémicas aliadas a 

uma significativa incapacidade do sujeito lidar 

consigo próprio (com os seus sentimentos e difi-

culdades), com os outros e com o mundo. Neste 

contexto, o tratamento em comunidade terapêu-

tica faz todo o sentido, para que possamos balizar 

as condicionantes e estabelecer novos padrões 

de funcionamento ou restabelece-los tendo em 

vista criar novos objectivos de vida mais adapta-

dos à vivência em sociedade e promover que es-

tas pessoas entrem novamente num rumo de 

vida que melhor se coadune com a inserção na 

vida activa, devolvendo à sociedade pessoas rea-

bilitas e mais produtivas do que outrora”.
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Joana Oliveira,  
psicóloga

“Lidero um grupo de duplo diagnóstico, faço 

grupos terapêuticos, dou consultas… Trabalhar com 

esta equipa técnica representa um enorme orgulho. 

Não é fácil trabalhar nesta área mas este é um de-

safio para pessoas que gostam de facto. É uma luta 

constante mas igualmente gratificante e costumo 

afirmar que eles são a minha segunda família, apesar 

de passar mais tempo com eles…

O treino e a experiência profissional são fac-

tores decisivos quando se trabalha em dependên-

cias. Quando falamos de patologia dual, as taxas de 

sucesso não são muito significativas. Lutamos diaria-

mente para que o básico lhes seja concedido para 

que sejam felizes e acabamos por aprender com as 

frustrações dos próprios utentes.

O facto de trabalhar numa unidade cujos pro-

cessos, regras e procedimentos estão devidamente 

normalizados é extremamente benéfico quer para a 

equipa técnica, quer para os utentes”.

Sofia Sant’Anna Gandra, directora da qualidade e 
psicóloga clínica

“Enquanto directora da qualidade, o meu trabalho deve garantir que os procedimentos e as questões 

éticas e de moral sejam standardizados, bem como estimular comportamentos nos colaboradores alinha-

dos com os objectivos estratégicos de longo prazo da organização. É ainda minha função, juntamente com 

a Administração, criar um ambiente de trabalho favorável, um clima de respeito e carinho, para que a mo-

tivação de cada colaborador, que é intrinseca a cada um de nós, surja naturalmente na equipa. Relativa-

mente a formação, oriento estágios, dado que a Clinica do Outeiro, é também uma Clinica -Escola, pois te-

mos protocolos com Universidades e Institutos Superiores através dos quais recebemos estagiários de vári-

as áreas, tais como Psicologia e Serviço Social, aos quais tentamos transmitir os nossos conhecimentos 

práticos, bem como permitimos que façam a ponte entre o que aprenderam durante o curso e agora a 

prática. Temos ainda Protocolo com a Ordem dos Psicólogos, pelo que temos tido estágios profissionais pa-

ra Psicólogos. Ao nível da psicologia clínica, faço os grupos terapêuticos com os utentes, dou consultas e 

asseguro a ligação com a família e com a vertente jurídica. Motiva-me particularmente trabalhar nesta es-

trutura face à equipa que temos, aos objectivos definidos e à organização da instituição.

É bom sentirmos que podemos fazer a diferença na vida dos nossos utentes e os momentos em que 

vemos alguém sair daqui reabilitado e visitar-nos, passado algum tempo, com a vida composta e uma 

relação familiar estável, pois maior parte dos utentes chega até nós sem suporte familiar e/ou social, vêm 

com as vidas destruturadas, e alguns com patologia dual, e temos como principal objectivo conseguir de-

senvolver-lhes competências para que possam estruturar a sua vida, e terem uma nova oportunidade na so-

ciedade.

No meu entender, apesar das mudanças verificadas ao nível dos padrões de consumos e substâncias 

de eleição, continua a fazer todo o sentido este modelo de tratamento em comunidade terapêutica. Aliás, 

actualmente temos utentes que consumiam sub-

stâncias vendidas livremente em smartshops… É 

uma novidade para nós, sobretudo ao nível dos 

efeitos secundários, tal como o é para os colegas 

dos hospitais, CRIs… Mas, quando estes utentes 

são aqui internados, vêm para um local que lhes 

proporciona um ambiente seguro, onde têm que 

cumprir regras, tal como nós temos que as seguir 

em sociedade, e, ao longo do programa, vão de-

senvolvendo competências sociais e familiares e 

responsabilidades, novas ou recalcadas.

Os colaboradores estão na base do sucesso 

da instituição, ao beneficiarem da standardização 

de processos, como acontece numa unidade que 

busca a certificação da qualidade, também os 

utentes sairão mais satisfeitos”.
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assistente social

“Sou responsável pela admissão dos utentes na 

clínica e pela articulação interinstitucional, uma vez 

que a maioria dos nossos residentes são encaminha-

dos por estruturas de tratamento e demais unidades 

de saúde, além de terem necessidades a nível de apoio 

socioeconomico e acompanhamento psicossocial.

Vivemos uma altura em que o apoio para o 

tratamento à toxicodependência depende na sua 

grande maioria do apoio estatal, pois estamos per-

ante indivíduos isolados, sem retaguarda familiar e 

sem sociabilidades, com percursos de ruptura a nível 

pessoal, social e profissional. Vemo-nos obrigados a 

inventar recursos e utilizar a engenharia social, sendo 

proativos para conseguirmos que os nossos utentes 

possam desenvolver projetos de vida, com vista à au-

tonomia. Depois também temos o grande desafio 

dos utentes com psicopatologia e de certa forma, 

com necessidades especiais a nível do tratamento, 

sendo fundamental garantir a continuidade do 

acompanhamento e da intervenção, que propor-

cione o apoio psicossocial de modo a contribuir para 

o seu equilíbrio e bem-estar. O meu trabalho também 

passa pela articulação com os organismos e institu-

ições de assistência social, de modo a que o acom-

panhamento dos indivíduos possa ser efetuado de 

forma mais próxima, com base nos princípios da in-

tervenção comunitária. Na fase de transição ou de re-

inserção social é fundamental garantir os apoios 

necessários à reintegração dos utentes, promovendo 

o acompanhamento e o apoio dos indivíduos, com 

vista sempre à sua autonomia.

Este trabalho é muito gratificante: conseguir de-

volver às pessoas a sua dignidade, trabalhando com-

petências fundamentais que potenciem e capacitem 

o individuo para a sua integração social, vislumbran-

do a concretização de projetos de vida.

Acho igualmente importante trabalhar no seio 

de uma equipa que reúne excelentes competências 

e que se manifesta muito aberta à mudança, sempre 

em prol do melhor para os nossos utentes”.

Elisa Marques, 
psicóloga

“Sou psicóloga na equipa de Vila do Conde e 

confesso que estou muito satisfeita com o meu tra-

balho na comunidade. Por um lado, trabalhar com 

este tipo de população representa uma fonte de mo-

tivação muito especial, devido à especificidade que 

encerra em termos de cuidados a prestar; por outro 

lado, o facto de a equipa reunir um conjunto de qual-

idades transversais, como a motivação, a dedicação e 

a abertura à mudança, é igualmente um factor alta-

mente estimulante. Se acrescentarmos o facto de tra-

balharmos numa unidade que busca a certificação 

da qualidade, e a exigência que isso determina para 

os profissionais em termos de desempenho, só po-

demos concluir que temos reunidas as condições 

ideais para a obtenção do sucesso terapêutico dos 

nossos utentes, que é o nosso principal objectivo.

Independentemente das mudanças que se vão 

verificando ao nível dos consumos, creio que faz 

todo o sentido o tratamento em comunidade ter-

apêutica. O facto de estarem em contexto protegido 

e isento de consumos de substâncias permite que 

exista um período de abstinência que é sempre su-

perior àquele que é conseguido quando estão lá fora 

e, paralelamente, permite-nos trabalhar valores, re-

sponsabilidades e comportamentos que, ao longo 

do tempo, se foram perdendo devido ao uso de sub-

stâncias psicoactivas. No fundo, este modelo, de co-

munidade terapêutica, oferece-nos uma consistência 

que facilita a reinserção na sociedade do individuo.

São muitas as frustrações que o técnico vive 

quando trabalha nesta área mas realço que podem 

ser canalizadas para o reforço da motivação para o 

exercício das funções que desempenhamos.

Ao nível da psicologia na comunidade, neste 

momento, estou mais direccionada para os doentes 

com comorbilidade, quero com isto dizer que in-

divíduos que associado ao uso de substâncias pade-

cem de patologia mental. A este nível desempenho 

funções como grupos terapêuticos, consultas indi-

viduais e terapia de grupo.”

Justina Pinto, estagiária 
do mestrado de psico-

logia clínica e da saúde

“Depois de ter trabalhado na unidade de Vila 

do Conde, este é o meu primeiro dia em Gondo-

mar. Fazemos terapias de grupo e outras activi-

dades com os utentes, que visa estimulá-los para 

a mudança. A maioria dos utentes do nosso 

grupo é composta por adultos com consumos 

mas sem patologias associadas. A primeira ex-

periência que estou a ter em comunidade é esta 

e devo dizer que entendo que se trata de uma 

grande mais-valia. Estou a adorar o trabalho. Ao 

nível das terapias de grupo, uma vez que eles lid-

am diariamente porque estão aqui internados, há 

uma partilha de sentimentos e de experiências 

muito maior. E isso resulta numa mais-valia na 

medida em que sentem que não estão sozinhos. 

Por outro lado, a coesão que isto potencia no 

grupo e a identificação entre eles, também fa-

vorece a adesão ao tratamento. Sabemos que ti-

veram um passado muito rigoroso, em que bater-

am literalmente no fundo, e cabe-nos reestruturar 

todas aquelas ideias e normas que eles de-

struíram para que continuem a ter uma vida lim-

pa e sóbria e possam voltar a viver em sociedade.

A equipa técnica é fantástica! Trabalhei an-

teriormente em duas unidades e identifico-me 

muito mais com esta. A organização está muito 

bem estruturada, as regras estão muito bem 

delineadas, ao que não será alheio o processo 

de certificação. Até mesmo pela ajuda que o 

staff nos dá, enquanto estagiários, revela uma 

organização excelente. São pessoas espectacu-

lares e com muito “calo”.

Costumo dizer que saio daqui, diaria-

mente, extremamente exausta, quer psicologi-

camente quer emocionalmente. Mas, quando 

acaba o dia, sinto-me completamente realizada 

por ter conseguido ter feito a diferença naquele 

dia, naquelas pessoas. A nível profissional, para 

quem gosta da área, não há melhor”.
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Ana Guimarães, 
psicóloga

“Trabalho com um grupo de adultos que 

segue o Modelo Minnesota, baseado nos 12 

passos. Temos palestras psico-educativas, gru-

pos terapêuticos, consultas individuais, activi-

dades terapêuticas.

Temos a vantagem de complementarmos, 

nesta unidade, saberes de profissionais mais ex-

perientes e mais velhos com a irreverência e 

vontade de evoluir de uma equipa técnica 

jovem. Paralelamente, tentamos manter-nos 

constantemente informados e beneficiamos do 

facto de a empresa incentivar muito a frequên-

cia de congressos e workshops nesta área.

A adição é uma doença de comporta-

mento. O que temos que fazer é trabalhar e ex-

plorar os comportamentos, independente-

mente da substância de abuso ou dependên-

cia. Importa chegar à essência e alterar os com-

portamentos mais danosos e as dinâmicas 

diárias dos utentes”.

Alcides Rego, professor

“Sou professor há 26 anos, estou no ensino ofi-

cial e colocado na Clínica do Outeiro em regime de 

mobilidade. Estive aqui quatro anos consecutivos e, 

após um ano de interregno, voltei. O projecto é mui-

to motivador e gratificante: trabalho com os adoles-

centes, aos quais dou aulas de português. São jovens 

muito carenciados em diversos aspectos, essencial-

mente na vertente humana. Não sou apenas o pro-

fessor mas igualmente o irmão mais velho, o amigo, a 

autoridade a quem sempre fugiam, o pai… Falamos 

de miúdos que fugiram à escola e que estão desliga-

dos da aprendizagem, do conhecimento, desestru-

turados e o facto de terem aqui um professor repre-

senta uma forma de os pôr mais em contacto com a 

sociedade e com o que passa lá fora. A título de ex-

emplo, todos os dias trago dois jornais para os moti-

var para a leitura mas também para lhes transmitir al-

gum conhecimento do que se está a passar lá fora, o 

que nos leva por vezes a conversas interessantes e 

actuais. São miúdos que precisam de se sentirem 

acarinhados… Atendendo às dificuldades naturais 

que apresentam, por vezes é difícil motivá-los mas já 

tivemos casos de verdadeiro sucesso.”

Ana Luísa Pacheco, psicóloga

“O meu trabalho passa por acompanhar diaria-

mente os utentes em consulta individual e terapia de 

grupo. 

Exercer funções numa comunidade terapêutica 

significa ser parte integrante de uma familia de 

utentes, em que através da psicoterapia e supervisão 

procuro promover mais bem-estar no tratamento 

dos utentes e num ambiente protegido ajudá-los a 

treinarem novas formas de agir, para se manterem 

abstinentes, bem como reabilitarem-se e adaptar-

em-se à sua patologia mental. 

Em equipa, procuramos discutir as situações 

clínicas mais problemáticas e problemas estruturais 

da comunidade, na prossecução da melhor forma de 

intervir e essa é uma vantagem de trabalharmos en-

quanto equipa multidisciplinar e bem preparada. 

Temos programas terapêuticos de base, o que 

nos permite não partirmos apenas dos nossos con-

hecimentos enquanto psicólogos mas igualmente 

de um programa terapêutico pré-estabelecido, que é 

institucional. E os utentes que aqui chegam, que têm 

as mais diversas origens geográficas, vêm muitas vez-

es porque já ouviram falar no programa através de 

amigos que estiveram cá”. 
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João Marques,  

psiquiatra

“A abordagem e tratamento da problemáti-

ca associada aos comportamentos aditivos con-

stitui um processo lento e complexo, onde a 

desabituação e a reabilitação psicossocial as-

sumem um papel central. Neste contexto, a 

criação de estruturas e de equipas especializadas, 

constitui uma necessidade premente, tendo em 

vista um melhor resultado terapêutico. Assim 

sendo, a Clinica do Outeiro centra o seu funcion-

amento numa equipa multidisciplinar especial-

izada, dedicada ao doente e à sua reabilitação, 

funcionando com base em valores humanos 

únicos, permitindo assim a criação de um ambi-

ente familiar e tranquilizante”.

testemunho de d.r., utente

“Sou madeirense, estou na Clínica há sete meses, sou dependente de heroína e, 

entre desintoxicações e recaídas, consumia há 13 anos quando vim para aqui. Este é 

o meu primeiro tratamento e creio que está a resultar. Desta vez, estou a dar algum 

tempo a mim próprio. No passado, fiz várias desintoxicações, aguentava alguns me-

ses sem consumir mas acabava por recair porque não tinha qualquer preparação a 

nível emocional para lidar com situações de stress, contrariedades ou frustrações. 

Aqui, trabalhamos muito isso juntamente com os terapeutas, que diagnosticam as 

valências que têm que ser trabalhadas a nível individual. Todos entramos com o 

mesmo problema, a adição. Numa primeira fase, começamos por tomar consciência 

de que temos um problema e que não nos conseguimos governar lá fora. Depois, so-

mos avaliados individualmente para que possamos ser intervencionados nas vert-

entes de que mais carecemos para que possamos sair daqui com algumas bases para 

nos reerguermos.

A equipa técnica é muito importante. Tive uma experiência de 15 dias numa 

clínica, em Braga, em que não fui visto por um psicólogo nem um assistente social… 

Não havia componente pedagógica nem terapêutica, ao contrário do que encontrei 

aqui, em que não nos sentimos desamparados”.

Francisca Carvalho, psicóloga

“Exerço funções na unidade de Vila do Conde e 

trabalho essencialmente com o grupo de adultos. 

Fazemos grupos terapêuticos, consulta individual e as-

sumo também a competência da articulação com a 

ARS ao nível dos encaminhamentos.

Trabalhar nesta área tem duas facetas em termos 

de retorno: por um lado, é extremamente gratificante, 

por outro também se revela frustrante. Infelizmente, 

nem todos os casos se traduzem em sucesso nem são 

fáceis de trabalhar. Mas, mesmo nos casos mais difíceis, 

sentimos a evolução e a recuperação da vida dos 

utentes, o nosso objectivo primário. Trabalhar com esta 

equipa é sinónimo de esperança. O facto de termos 

uma equipa essencialmente composta por membros 

jovens, disposta a aprender e a evoluir, é extremamente 

gratificante.

Ao nível do tratamento, creio que o mais eficaz é o 

oferecido em comunidade terapêutica. Há diversas 

valências que têm que ser trabalhadas: não apenas o 

consumo mas igualmente as dinâmicas familiares, soci-

ais e económicas. O facto de termos uma equipa multi-

disciplinar e um tempo de internamento mais alonga-

do permite criar uma base e uma consistência de que o 

utente precisa para seguir a vida no exterior. Aqui, po-

tenciamos muito o envolvimento da família no proces-

so do utente e conferimos-lhes alguma responsabili-

dade no seguimento do internamento porque sabe-

mos que os casos de sucesso são potenciados pela ex-

istência de uma estrutura familiar mais forte”.

António Gandra, médico

O trabalho na Clinica do Outeiro é bastante positi-

vo e rico, pois lidamos com patologias clinicas variadas e 

com doenças mentais, é uma clinica multifacetada.

Lidamos com várias formas de toxicodependên-

cia, quer de drogas tradicionais, a álcool e tabagismo.

Considero a Clinica do Outeiro como uma mais 

valia para o Sistema Nacional de Saúde, porque dá a 

resposta a uma área, a toxicodependência, que os 

Centro de Saúde e os Hospitais Gerais não dão. O tox-

icodependente só é tratado nos CRI e nos Hospitais 

Psiquiátricos. Aqui também tem a vantagem de ha-

ver um misto e os utentes não se sentirem rotulados, 

tendo acompanhamento e curas mais seguras, inseri-

dos em realidades que não são psiquiátricas.

A nível laboral, a equipa tem bom relacionamento, 

e tem como objectivo comum o bem-estar do doente.
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Situada nos concelhos de Vila de Conde e Gondomar, esta instituição, nascida em Outubro de 1991, 
continua a ser uma referência nacional na qualidade da assistência prestada, bem como ao nível dos 
resultados obtidos no âmbito da área da Toxicodependência e saúde mental. 
A sua abordagem integradora da problemática da dependência e a eficácia que lhe é atribuída é re-
conhecida a nível nacional e resulta de uma metodologia que procura promover a reintegração na so-
ciedade de indivíduos dependentes de substâncias psicotrópicas fornecendo-lhe meios, competências 
e sistemas de suporte que o capacitam a progredir na sua vida sem recorrer ao consumo de drogas.

A metodologia da Clínica do Outeiro baseia-se no modelo de comunidade terapêutica que 
resultou na adaptação à realidade portuguesa de estratégias empiricamente validadas. 
Atualmente esta estrutura de tratamento disponibiliza a quem nos procura dois programas 
de tratamento devidamente estruturados, fundamentados em estratégias ecléticas e 
assentes na individualidade de cada pessoa, nomeadamente, o modelo Minnesota e o 
modelo Biopsicossocial. Este programa, que conta com uma equipa multidisciplinar, valoriza 
particularmente o conceito de autoajuda, sob influência de um meio de tipo familiar. 
A aprendizagem de um novo estilo de vida não pode ser encarado como tarefa fácil, pois 
requer por parte do sujeito um esforço de integração na comunidade terapêutica, o que 
implica a aceitação de um conjunto de desafios e o desenvolvimento de uma capacidade 
de autoavaliação da problemática e dificuldades pessoais.
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22 Adesão à TerApêuTicA  
AnTi-reTrovirAl: QuAis As 

inTervenções de enfermAgem?

resumo: 

A aceitação da doença VIH/SIDA, a cronicidade do 

tratamento e os efeitos secundários da terapêutica an-

ti-retroviral são alguns dos fatores que condicionam a 

adesão ao regime terapêutico anti-retroviral.

Pretende-se identificar as intervenções de enfer-

magem promotoras da adesão à terapêutica anti-ret-

roviral na pessoa adulta com VIH/SIDA. 

A partir da questão PI[C]O, foram definidos alguns 

conceitos e realizada uma pesquisa de artigos científi-

cos em base de dados eletrónica (no período entre 

2007 a 2012), sendo selecionados 3 estudos, segundo 

critérios centralizados na problemática em estudo. 

Emergem três intervenções de enfermagem 

promotoras da adesão à terapêutica: o envolvimento 

da família nos processos de adesão, a entrevista mo-

tivacional e a visita domiciliar de enfermagem.

introdução:
De acordo com a Organização Mundial de 

Saúde, as doenças crónicas constituem uma área de 

grande preocupação no panorama da saúde mundi-

al, sendo responsáveis por grande parte da mortali-

dade e morbilidade observada nos países desenvolv-

idos e em vias de desenvolvimento. Além disso, estas 

serão a primordial causa de incapacidade no mundo 

até 2020 e representarão a maior sobrecarga para os 

sistemas de saúde. 

É neste contexto que a adesão ao regime ter-

apêutico, principalmente em situações de doença 

crónica, assume uma grande importância para os 

profissionais de saúde, pois a não adesão é re-

sponsável pelo aumento da probabilidade de in-

sucesso das terapêuticas, por complicações evitáveis, 

por aumento dos gastos com a saúde e aumento da 

morbilidade e mortalidade (Organização Mundial de 

Saúde, 2003).

O tratamento do VIH/SIDA tem progredido sig-

nificativamente com o desenvolvimento da terapia an-

ti-retroviral e estão definidos três pilares fundamentais 

para o seu sucesso: a capacidade de entrada da pessoa 

no sistema, a retenção/fidelização da pessoa ao progra-

ma de assistência e a adesão à terapêutica (Programa 

Nacional para a infeção VIH/SIDA, 2012).

A não adesão à terapêutica anti retroviral pode 
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ter grandes consequências para a saúde pública, 

uma vez que a resistência a esta terapêutica (provo-

cada por uma não adesão) pode passar de pessoa 

para pessoa em situação de contágio (Organização 

Mundial de Saúde, 2003).

O termo adesão ao regime terapêutico de acor-

do com a CIPE/ICN Versão 2 (2011:38) é definido 

como uma “ Ação auto-iniciada para promoção de 

bem-estar, recuperação e reabilitação, seguindo as 

orientações sem desvios, empenhado num conjunto 

de ações ou comportamentos. Cumpre o regime de 

tratamento, toma os medicamentos como prescrito, 

muda o comportamento para melhor, sinais de cura, 

procura os medicamentos na data indicada, interior-

iza o valor de um comportamento de saúde e obe-

dece às instruções relativas ao tratamento. (Frequen-

temente associado ao apoio da família e de pessoas 

que são importantes para o cliente, conhecimento 

sobre os medicamentos e processo de doença, moti-

vação do cliente, relação entre o profissional de 

saúde e o cliente).

De acordo com Michael (2011) a “Association of 

Nurses in AIDS Care” definiu competências específi-

cas de enfermagem para os cuidados, tratamento e 

prevenção do VIH/SIDA onde o enfermeiro deve 

demonstrar capacidade para promover a ma-

nutenção da terapêutica anti-retroviral, através da 

utilização de estratégias/intervenções que promo-

vam a sua adesão. 

Nas orientações da Organização Mundial de 

Saúde (2003) específicas para a adesão ao regime ter-

apêutico no VIH/SIDA (“Adherence to long-term ther-

apies evidence for action”) são emanadas algumas in-

tervenções que promovem a adesão ao regime ter-

apêutico anti-retroviral, nomeadamente: educar a 

pessoa e explicar os objetivos da terapia e a necessi-

dade de adesão, recrutar a família para apoiar o plano 

de tratamento, criar grupos de apoio à adesão, tra-

balhar em equipa multidisciplinar (enfermeiros, far-

macêuticos, assistentes socias, voluntários, gestores 

de caso e médicos), desenvolver relações com organ-

izações locais de base comunitária para ajudar a ex-

plicar a necessidade de adesão e envolver ativa-

mente a pessoa nas suas decisões de cuidados 

próprios de saúde. 

A presente revisão sistemática da literatura, 

serve para refletir sobre os contributos que os enfer-

meiros podem proporcionar nos processos de 

adesão à terapia anti-retroviral. 

resultados 
Ver quadro página seguinte,

considerações finais 
As evidências obtidas nesta revisão sistemáti-

ca da literatura, destacam essencialmente três in-

tervenções de enfermagem promotoras da adesão 

à terapêutica anti-retroviral nomeadamente: o en-

volvimento da família nos processos de adesão, a 

comunicação/entrevista motivacional como in-

strumento de capacitação e a visita domiciliar 

como recurso. 

Estes resultados vão de encontro ao objetivo ini-



23
Estudo 1: A Preliminary Randomized Controlled Trial of a Nurse-Delivered

Medications: Adherence Intervention Among HIV-Positive Outpatients Initiating Antiretroviral Therapy in Beijing, China

Autores:  Jane M. Simoni , Wei-Ti Chen , David Huh • Karen I.Fredriksen-Goldsen,

Cynthia Pearson, Hongxin Zhao, Cheng-Shi Shiu, Xin Wang, Fujie Zhang

Participantes: 70 pessoas que iniciaram terapêutica anti-retroviral no Hospital de Beijing’s Ditan.

Estudo 2: Using motivational interviewing to promote adherence to antiretroviral

Medications: A randomized controlled study

Autores: c. Diiorio, F. Mccarty, K. Resnicow, M. Mcdonnell holstad, J. Soet,K. Yeager, S. M. Sharma, D. E. Morisky e B. Lundberg Participantes: 247 Pessoas que iniciaram 

terapêutica anti-retroviral ou alteraram o esquema terapêutico anti-retroviral numa clínica de Atlanta, Georgia, nos Estados Unidos da América.

Estudo 3: Effects of nurse-delivered home visits combined with telephone calls on medication adherence 
and quality of life in HIV-infected heroin users in Hunan of China

Autores: Honghong Wang, Jun Zhou, Ling Huang, Xianhong Li, Kristopher P Fennie and Ann B Williams

Participantes: Uma amostra de 116 participantes com terapeutica anti-retroviral instituída e com consumos de heroína na região de Hunan da China. 

Intervenções: Durante o período entre Julho de 2007 e Abril de 2008 foram criados dois grupos, o grupo de controlo (n= 58) que recebeu apenas os cuidados de 

rotina. 

O grupo de caso (n=58) recebeu visitas domiciliares combinadas com intervenção telefónica ao longo de oito meses. 

As visitas domiciliares foram realizadas a cada dois meses. As visitas domiciliares tinham os seguintes objetivos específicos: fornecer informações básicas sobre o VIH 

medicação e adesão;   avaliar com os participantes e compreensão dos membros da família e expectativa em relação à terapia anti-retroviral; fornecer panfletos so-

bre o tratamento anti-retroviral; educar os participantes e familiares sobre o esquema terapêutico anti-retroviral; informar sobre os efeitos colaterais esperados; con-

trolar os efeitos colaterais dos medicamentos; avaliar possíveis obstáculos para a adesão; informar sobre estratégias promotoras da adesão; identificar as situações 

e razões que expliquem a falta de tomas e as tomas fora do horário prescrito; definir metas de adesão à medicação; estabelecer e definir hora e local para tomar a 

medicação; apoiar os membros da família; avaliar a atitude dos membros da família; fazer sugestões e criar estratégias para relembrar as tomas da medicação; for-

necer um dispositivo eletrônico com um alarme para os participantes relembrarem a toma da medicação; instruir os participantes a planear com antecedência mu-

danças na rotina (férias, feriados); antecipar necessidade de medicação (medicação em stock); sugerir soluções para eventos adversos; reforçar e fortalecer a capaci-

dade de aderência; gerir o abuso de drogas; discutir com os participantes e familiares o estigma e a discriminação associados ao VIH/SIDA e uso de drogas; avaliar o 

programa de manutenção com metadona nos participantes com consumos de heroína ativos; instruir sobre refeições saudáveis, higiene pessoal e saneamento do 

ambiente domiciliar, informar sobre comportamentos de risco (relações sexuais desprotegidas e partilha de material cortante). 

As chamadas telefónicas foram realizadas a cada duas semanas pelos mesmos enfermeiros que realizaram as visitas domiciliares, após cada visita domiciliar, para 

fazer valer o efeito da visita domiciliar o tempo de cada chamanda telefónica vairiou entre 10-20 minutos a uma hora

Resultados: Pretendia-se avaliar a adesão à terapêutica anti-retroviral e a qualidade de vida e depressão. Para tal como instrumento de colheita de dados utilizaram 

o questionário “for Clinical Research on AIDS (CPCRA) Antiretroviral Medication Self-Report” onde os participantes devem responder se nos últimos 7 dias tomaram: 

toda a medicação, a maioria, cerca de metadade ou muito pouca medicação anti retroviral. Também foi questionado se tomaram a terapia anti retroviral no horário 

correto.

Para avaliar a qualidade de vida e depressão utilizaram o questionário “Chinese versions of World Health Organization Quality of Life Instrument – Abbreviated ver-

sion (WHOQOL-BREF)” e a escala “Self-rating Depression Scale”. Foi aplicado um pré-teste e um pós-teste. 

O tamanho da amostra deste estudo é pequeno o que limita a capacidade de generalizar as conclusões. 

Ao fim de oito meses, os participantes do grupo experimental apresentaram maiores níveis de adesão à terapêutica anti retroviral e à toma da terapêutica no horário 

correto. 

Na escala de qualidade de vida o grupo caso demonstrou níveis mais significativos nas dimensões física, psicológica, social e ambiental do que o grupo de contro-

lo. Na escala da depressão o participantes do grupo experimental apresentou níveis inferiores do que o grupo de controlo. 

Os autores concluem que as visitas domiciliares e telefonemas são eficazes na promoção da adesão ao tratamento anti-retroviral e melhoraram a qualidade  de vida 

e sintomas depressivos em pessoas infetadas pelo VIH/SIDA e com consumos de heroína. 

No respetivo artigo surge como conclusão que a família é um pilar fundamental para a adesão ao regime terapêutico e o seu envolvimento no processo de cuida-

dos faz com que os participantes se sintam menos discriminados pelos membros da família e com menores níveis de depressão 

É importante que os enfermeiros reflitam sobre adesão à terapia anti-retroviral em consumidores de heroína.

cial, uma vez que foi possível identificar as inter-

venções de enfermagem que promovem a adesão à 

terapêutica anti retroviral à pessoa adulta com VIH/

SIDA. 

A prática baseada na evidência é proporcional à 

qualidade dos cuidados em enfermagem, pois 

através desta surgem conhecimentos que orientam a 

prestação de cuidados. O recurso a achados científi-

cos permitem ao enfermeiro, agir de forma funda-

mentada e competente 

Toda a evidência analisada no presente trabalho 

considera-se de nível II segundo a classificação de 

Guyatt G.& e Rennie D. (2002) o que sustenta a aplica-

bilidade prática destas intervenções de enfermagem 

no quotidiano do enfermeiro.

Importa referir que para além a prescrição da 

terapia anti-retroviral há um grande caminho a per-

correr entre a pessoa a família e o enfermeiro. É es-

sencial que o enfermeiro recorra à sua vertente edu-

cacional e estabeleça vínculos com a pessoa com 

VIH/SIDA e os seus familiares, com vista a planear e 

implementar intervenções favorecedoras da adesão 

tornando a pessoa um agente ativo no seu processo 

de cuidar.
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PARCERIAS PARA  
A INCLUSÃO

Nos dias 7 e 8 de Fevereiro, profissionais de 

saúde e instituições parceiras com intervenção 

na área do ACES Porto Oriental, encontraram-se 

para debater e partilhar saberes e experiências 

no âmbito da saúde pública e reforçar a im-

portância das parcerias no sentido de em con-

junto prestarem um serviço de maior qualidade a 

toda a população. Foram dois dias de intensos 

debates sobre diversos temas sobre as crianças e 

jovens, um novo olhar sobre o envelhecimento e 

o isolamento e finalmente uma abordagem so-

bre o ambiente e saúde. Dependência esteve 

presente no encontro e entrevistou Eduarda Fer-

reira, médica do ACES Porto Oriental

Como surgiu a ideia de juntar sinergias 
para a intervenção? 
Eduarda Ferreira (EF) – Esta ideia surgiu do 

trabalho que vai sendo feito na comunidade, 

com os diferentes parceiros, quando atingimos 

aquela fase em que todos nos conhecemos. Há 

figuras de referência. Há partilhas em termos de 

objetivos que respeitam o trabalho, a instituição 

e a independência de cada um, mas já há um tra-

balho conjunto para atingirmos um mesmo fim. 

Chegou a altura de partilhar saberes e ex-

periências, de comunicarmos aos outros e, entre 

nós, aquilo que vamos fazendo, porque quando 

O que pretendemos é 
que os projectos ten-

ham objectivos e metas 
comuns, junto dos que 

ainda não estejam a 
trabalhar connosco. 
Portanto, houve uma 
tentativa de reunir e 

tentar estabelecer um 
contacto entre todos.

estamos na nossa casa, nem sempre consegui-

mos valorizar o trabalho que cada um desen-

volve. Por outro lado, articular o trabalho com os 

outros. Não podemos continuar a trabalhar de 

costas voltadas, temos de potenciar os recursos e 

saber partilhar os problemas e as dificuldades. É 

isto o que nós chamamos de sinergias para uma 

intervenção em rede. E só assim poderemos obt-

er os melhores resultados.

Quando falamos em Porto Oriental es-
tamos a falar de uma zona problemáti-
ca ou dos seus problemas?
EF – Não diria tanto. Acho que pela organ-

ização e pela reestruturação dos serviços, o Porto 

concelho, que tem uma população que vai tran-

sitando de um lado para o outro e até para a per-

iferia, foi dividido em dois agrupamentos de Cen-

tros de Saúde. No fundo, aquilo que já fazíamos 

ao nível de concelho em termos de saúde públi-

ca, porque embora os Centros de Saúde fossem 

distintos e tivessem o seu próprio director, ainda 

assim, ao nível da saúde pública sempre houve 

uma visão de base populacional do concelho do 

Porto. Com a divisão que a restruturação assim 

exigiu, ficamos com dois agrupamentos, um na 

zona ocidental e outro na zona oriental que 

abrange as freguesias de Bonfim, Campanhã e 

Paranhos. Então toda a articulação que era feita 

com os parceiros manteve-se. Logicamente, que 

agora a dinâmica direcionada é para a parte ori-

ental, mas continuamos a trabalhar do mesmo 

modo com a parte ocidental, quando a popu-

lação anda dum lado pro outro. As sinergias não 

são só entre parceiros, mas entre os serviços. Se 

temos problemáticas e um tecido social desfa-

vorecido na parte oriental? É verdade que temos, 

mas a população acaba por ser a mesma. 

O centro de saúde no Bairro Cerco do 
Porto é um projeto parado, ou está es-
quecido?
EF – Estava realmente previsto esse projeto 

na velha escola C+S. O processo está com a Di-

recção dos Serviços de Saúde, com a ARS, uma 

vez que houve a reestruturação até mesmo em 

Campanhã e se formou uma Unidade de Saúde 

Familiar – a Unidade de Saúde Novo Sentido – 

com a prestação dos cuidados com a sua popu-

lação inscrita, está sedeada na antiga Unidade de 

Saúde de Ilhéu, portanto, as instalações físicas 

são as mesmas, suponho que deveria estar 

noutro local, mas o que é importante é organizar 

os serviços, para além do obstáculo que é o local 

ainda não estar pronto. De qualquer maneira a 

intervenção na comunidade é feita também com 

a unidade de cuidados na comunidade de Cam-

panhã que abrange todo o território de Campan-

hã e como a Unidade de Saúde Pública com dif-

erentes equipas no terreno que se encontram 

nos três locais.
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As instituições privadas foram convida-
das a participar neste encontro?
EF – Sim, houve uma tentativa de conseguir 

contactar directamente todos os parceiros. 

Houve também uma divulgação deste encontro, 

porque o mesmo destina-se essencialmente 

para quem trabalha em parceria e para quem 

está no terreno. O que pretendemos é que os 

projectos tenham objectivos e metas comuns, 

junto dos que ainda não estejam a trabalhar con-

nosco. Portanto, houve uma tentativa de reunir e 

tentar estabelecer um contacto entre todos.

Algumas instituições apresentam mui-
tas dificuldades por falta de apoio e fi-
nanciamento. Como se pode resolver 
esta situação?
EF – Aquilo que tentamos é manter metas e 

recursos alocados a diferentes intervenções. 

Quando a equipa de rua está a falhar, aquilo que 

nós tentamos e estamos a promover, é continuar 

com os nossos recursos presentes, em termos de 

monitorização e articular com quem continua a 

conseguir trabalhar. Estamos numa fase em que 

aguardamos que os projectos voltem a ser finan-

ciados. Portanto, a perspectiva é continuar a 

apoiar essas equipas.

Quais são os principais problemas iden-
tificados e com necessidade de uma in-
tervenção mais urgente?
EF – Temos uma população idosa com as sit-

uações de isolamento, as situações de insalubri-

dade ligadas muitas vezes a problemas que le-

vam ao idoso isolado, aos idosos em más 

condições, à criança em risco pelas condições de 

habitação, o problema do alcoolismo e de outras 

dependências e, o problema da tuberculose.

E o problema das crianças?
EF – As crianças fazem parte de famílias. E 

mesmo o Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens 

em Risco continua a ter sinalizações de crianças, 

sinalizações essas que devem ser trabalhadas no 

primeiro nível de intervenção e que estão a sê-lo, 

mesmo que no primeiro nível de intervenção 

beneficiem do apoio das equipas e das institu-

ições da comunidade, que no fundo são os recur-

sos que temos.

A crise está a causar conflitos intergera-
cionais?
EF – Se falarmos em relação à crise que viven-

ciamos e às alterações comportamentais e de per-

sonalidade, as escolas estão agora a sinalizar mais 

casos dentro desse âmbito e realmente aquilo que 

vamos encontrando são dificuldades crescentes ao 

tentarmos solucionar os problemas sociais com 

base na carência que agora começa a manifestar-se 

em termos de economia.

Este Encontro é para continuar ou vai 
ficar por aqui?
EF – Este é o I Encontro e sendo o primeiro 

queremos naturalmente que continue e o que 

queremos que se venha a realizar é esta partilha 

de informação entre as diferentes instituições e 

diferentes projectos, porque como foi possível 

observar com os grupos de trabalho, que estão 

directamente no terreno, nos diferentes projec-

tos e na análise de casos, ainda assim as pessoas 

têm alguma dificuldade em colocar-se nas out-

ras áreas. Quando neste encontro colocamos as 

necessidades de saúde a serem observadas pela 

escola e as necessidades educativas a serem ob-

servadas pelo serviço de pedopsiquiatria, as pes-

soas tiveram dificuldade, o facto é que continu-

am a ter a sua visão e nós pretendemos que con-

tinuem a tê-la, mas que consigam colocar-se na 

visão do outro. Estes primeiros desafios das pes-

soas dizerem “não entendemos muito bem, se 

calhar houve erro no tema…” Não. Não houve 

erro no tema, o que pretendemos é mesmo que 

estas sinergias gerem discussão em cada profis-

sional na sua instituição.

Está, portanto, a dizer que este Encon-
tro está a ser avaliado?
EF – Sim, estamos a avaliar e estamos a aval-

iá-lo até no contexto do Plano Local de Saúde 

(PLS), porque se o PLS pretende que todos os 

parceiros e todos os presentes possam assumir 

compromissos e melhores resultados, é com isto 

que vamos avaliando o PLS e avaliando a partici-

pação dos parceiros, fomentando-a.

Neste Encontro, para alem dos técnic-
os, não gostaria que estivessem mais 
famílias, mais pessoas?

EF – Sim, mas estamos numa primeira fase 

que é pôr os técnicos a olharem para si e para 

fora. Acreditamos que numa segunda fase, as 

pessoas entrarão também neste processo. Preve-

mos que as associações de pais possam também 

começar a ser mais participativas em termos de 

saúde e as comissões de moradores, as asso-

ciações que vamos conseguindo encontrar, em 

termos da sociedade civil organizada, possam 

também começar a participar. Por exemplo, no 

Lagarteiro, o projecto tem representantes na 

saúde em termos de ambiente e comportamen-

tos, afectando, por sua vez, técnicos e a comissão 

de moradores. Nós vamos começando por um 

pequeno trabalho em locais mais pequenos, de 

modo a tentarmos ver como é que os obstáculos 

surgem e planear modelos para os ultrapassar. 

O facto de escolherem o IPO foi uma es-
tratégia pensada?
EF – Não, o nosso critério de selecção do es-

paço foi ser dentro da área do Porto Oriental, ter 

um auditório e poder ‘ser na saúde’, mas ‘fora da 

saúde’ e no IPO encontramos um lugar privilegia-

do. É um sítio que tem resistências pela natureza 

da doença, é um sítio muito agradável, é um 

serviço que acaba por ser comum a vários dos 

nossos parceiros e é um serviço onde acabamos 

por começar a colocar as pessoas em ambos os 

lados, na saúde, na diferenciação da doença e na 

comunidade.

Houve muitas comunicações livres?
EF – Não foram muitas e tentamos selecion-

ar aquelas capazes de mostrar trabalho com out-

ros, que não saúde em termos de prestação di-

recta de cuidados, daí não serem muitas, mas 

permite ver o que se pode fazer para além do 

médico e do doente desta relação médico/

doente para o bem comum.

Normalmente fala-se muito pouco de 
prevenção, porquê?
EF – Talvez porque o ganho da prevenção 

não é imediato. Já o ganho da cura é imediato, 

produz sucesso e produz um bem-estar urgente, 

emergente e real. A prevenção não, só muito 

posteriormente é que vê para que serviu. E isso é 

muito difícil de comprar.



26 Los fumadores pasivos  
sacian su mono

Entraba en la niebla del bar y se hundía en un 

seguido de lágrimas producidas por el intenso humo 

de tabaco de los que allí había fumando cigarro tras 

cigarro. No les importaba que hubiese un niño jugan-

do. Las leyes no prohibían que en los espacios públi-

cos se fumara y el efecto que eso tenía sobre la salud 

de lo no fumadores era casi tan perjudicial como si lo 

hiciesen.

Me imagino, como ocurría en aquellos dibujos 

de ‘El cuerpo humano’ que veía de pequeña, un viaje 

al interior de los pulmones de un fumador de esos de 

años y años, que desde la adolescencia lleva cajetillas 

diarias quemadas. Me imagino la negrura, el paisaje 

desgastado, la nicotina en el cuerpo pidiendo no 

parar, los dientes amarillos, el cutis cansado. Me acu-

erdo de cuando mis padres fumaban. La molestia del 

humo en el comedor, espacio de todos. Su tos matu-

tina. Recuerdo un experimento con una botella. Lo 

hicimos en el colegio, me quedé tan impactada del 

daño que podía provocar en los pulmones, en la vida 

de una persona, que cuando llegué a casa empecé a 

dar la lata. Unos años después mis padres decidirían 

juntos dejar de lado este vicio. Tras un buen susto 

que nos dio mi padre, con una ‘neumo…algo’, era pe-

queña y no lo recuerdo.

Ahora puedo presumir de tener padres ex fuma-

dores y de no ser una fumadora pasiva, ni en mi casa 

ni en la calle. España, lo digo en cada artículo, tiene 

cientos de carencias, pero lo cierto es que acertó de 

pleno en algo. La aplicación de la ley antitabaco:

 ‘El número de fumadores pasivos cae en España 

un 70% tras la ley antitabaco’ (titulaba el diario El País 

el 22 de febrero). Y así es, muchos pronosticaban lo 

peor para la hostelería, pues iba  a suponer, decían, 

“pérdidas millonarias”. Y lo cierto es que es una afir-

mación muy lejana de la realidad, pues la gente se ha 

adaptado con el tiempo a salir a la puerta a fumar, de-

jando así el espacio libre de humo para los no fuma-

dores y también (creo a título individual) reduciendo 

el número de cigarrillos diarios, pues ya tienen que 

salir al exterior para poder saciar su mono.

Al parecer a nivel europeo, hemos arrasado en 

algo, ya que España junto Bélgica y Polonia son los 

que mejor han adoptado la recomendación que hizo 

en 2009 la Comisión Europea de dejar libre de humo 

los espacios públicos. 

Sin dejar de mencionar que han reducido el 

número de infartos de miocardio y otro tipo de acci-

dentes coronarios agudos.

Aprovechando mi experiencia personal en Rei-

no Unido, quiero compartir con mis lectores el inten-

to y creo que acierto (aunque aún es difícil medir si 

con efecto) del sistema nacional de salud inglés, el 

NHS, con el fin de advertir de los peligros del tabaco. 

Un país, cabe recordar con un precio muy elevado de 

una cajetilla (unos 10 euros), que no parece parar mu-

cho el consumo pese a todo.

El NHS advierte del peligro de desarrollar cáncer 

en cada calada y lo hace con anuncios como el 

siguiente:

Y además pone a disposición de los usuarios en 

las farmacias un sin fín de productos destinados a de-

jar de fumar y con múltiples consejos en su página 

web. En ocasiones siento que se avanzan a nosotros. 

No dejemos que nos avancen en algo, en lo que de 

momento, somos los mejores. ¿Qué tal sería ofrecer 

cursos gratuitos en los centros de salud? ¿Infor-

mación de dónde acudir? ¿Productos que ayuden? 

¿Terapias motivacionales? Sé que es un momento 

delicado, pero una cosa está clara, la salud es lo 

primero.

* mireia pascual



27Nova droga, «4-Ma»,  
sujeita a Medidas de 

 coNtrolo eM toda a ue

A Europa respondeu, no passado dia 7 de 

Março, à preocupação suscitada pelo consumo da 

droga estimulante 4-metilanfetamina (4-MA), su-

jeitando-a a “medidas de controlo e sanções pe-

nais” em toda a União. A Decisão do Conselho da 

UE foi adoptada na fase final de um procedimento 

jurídico de três etapas destinado a dar resposta às 

novas drogas psicoactivas potencialmente perigo-

sas colocadas no mercado.

A Decisão do Conselho baseia-se nas con-

clusões de um relatório formal de avaliação de ri-

scos associados à 4-MA elaborado em 2012 pelo 

Comité Científico alargado da agência da UE de in-

formação sobre droga (OEDT), com a participação 

adicional de outros peritos dos Estados-Membros 

da UE, da Comissão Europeia, da Europol e da 

Agência Europeia de Medicamentos (EMA). O 

relatório, apresentado à Comissão e ao Conselho 

em Novembro de 2012, avaliou os riscos sociais e 

os riscos para a saúde daquela droga, bem como o 

tráfico internacional e o envolvimento do crime or-

ganizado.

A 4-MA pertence ao grupo das fenetilaminas 

sintéticas e está estreitamente relacionada com as 

anfetaminas. Não possui qualquer valor terapêuti-

co estabelecido, nem outra finalidade legítima 

conhecida, além da utilização limitada para 

pesquisa científica. Tudo indica que a droga seja 

vendida no mercado ilícito como uma anfetamina, 

sendo frequentemente misturada com este tipo 

de droga. A informação disponível sugere que é 

produzida e distribuída pelos mesmos grupos de 

crime organizado envolvidos no fabrico e tráfico 

das anfetaminas. 

A Decisão do Conselho estabelece que os da-

dos disponíveis constituem “motivos suficientes 

para sujeitar a 4-metilanfetamina a medidas de 

controlo em toda a União”. As razões subjacentes 

às conclusões incluem: a forte semelhança da dro-

ga com as anfetaminas e os riscos que representa 

para a saúde. O relatório de avaliação de riscos reg-

istou um total de 21 casos mortais em quatro Esta-

dos-Membros da UE (Bélgica, Dinamarca, Países 

Baixos e Reino Unido), nos quais a 4-MA, isolada ou 

combinada com outras substâncias (especial-

mente anfetamina), foi detetada em amostras post 

mortem. Os efeitos nocivos da 4-MA incluem: hi-

pertermia, hipertensão, anorexia, náuseas, para-

noia e ansiedade. 

Oito Estados-Membros da UE (Dinamarca, Ale-

manha, Irlanda, França, Chipre, Lituânia, Países 

Baixos e Reino Unido) já controlam a 4-MA ao 

abrigo da legislação de controlo das drogas (quat-

ro dos quais fazem-no ao abrigo da legislação 

genérica das fenetilaminas). Além disso, dois 

países (Hungria e Áustria) introduziram novos en-

quadramentos legais para proibir o fornecimento 

não autorizado de substâncias isoladas ou de gru-

pos de substâncias (a 4-MA é controlada ao abrigo 

da definição genérica das fenetilaminas). Um Esta-

do-Membro (Finlândia) controla-a ao abrigo da 

legislação sobre medicamentos.

O Diretor do OEDT, Wolfgang Götz, congratu-

lou-se com as notícias: “A decisão hoje anunciada 

de sujeitar a 4-metilanfetamina a controlos consti-

tui outro exemplo positivo da capacidade da Eu-

ropa de fazer face às novas substâncias psicoativas 

e demonstra o benefício do sistema de alerta rápi-

do da UE. Uma vez que um determinado número 

de países já controlam a 4-MA, esta decisão con-

tribuirá para evitar problemas no quadro da apli-

cação da legislação e da cooperação judiciária 

transfronteiriças. Além disso, as medidas de con-

trolo a nível da União contribuirão também para 

prevenir os efeitos nocivos para a saúde provoca-

dos pela droga”. 

Os Estados-Membros da EU dispõem de um 

ano para tomar as medidas necessárias, e subme-

terem a 4-MA a medidas de controlo.

oito estados‑Membros 
da ue já controlam 
a 4‑Ma ao abrigo da 

legislação de contro‑
lo das drogas (quatro 

dos quais fazem‑no ao 
abrigo da legislação 
genérica das fenetil‑
aminas). além disso, 
dois países introduz‑
iram novos enquad‑

ramentos legais para 
proibir o fornecimen‑
to não autorizado de 
substâncias isoladas 
ou de grupos de sub‑

stâncias (a 4‑Ma é con‑
trolada ao abrigo da 

definição genérica das 
fenetilaminas). um es‑
tado‑Membro contro‑
la‑a ao abrigo da leg‑

islação sobre medica‑
mentos.
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Sede: Estrada Nacional 117 - 2, Alfragide, 2614-503 Amadora  Serviços centrais: Estrada da Quinta, 148, Manique de Baixo, 2645-436 Alcabideche
Tel.: 21 472 59 00 | Fax: 21 472 59 95 | E-mail: mail@azevedos-sa.pt   Matrícula na C.R.C. da Amadora   Contribuinte nº 507474287
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