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Cannabis
uma substÂncia perigosa
Ao tomar conhecimento da apresentação do
projeto de diploma com vista à legalização da
canábis pelo Grupo Parlamentar do BE – Bloco
de Esquerda, gostaria de refletir e tecer algumas
considerações que o tempo e a minha experiencia partilhada ao longo de muitos anos nos textos da revista dependências me permite.
Estou perfeitamente de acordo quanto à exposição dos motivos e ao sucesso do “modelo português” no que à discriminização do consumo
diz respeito. E se o caso português é apontado
internacionalmente como um caso de estudo,
não se pode adulterar os princípios base desse
sucesso: A Centralidade no cidadão, a articulação das estruturas existentes, a abordagem integrada, a planificação de respostas baseados
na investigação e evidência científica.
Estes sim são princípios tolerantes que colocam
o cidadão no topo da intervenção, e que nada tem a ver com qualquer tipo de preconceito ideológico.
Não sou, nem nunca fui defensor do proibicionismo, nem adepto da ”guerra às drogas” antes pelo contrário, sempre entendi que a educação para a saúde, o livre arbítrio e a confiança na crença de que somos seres pensantes devia prevalecer sobre qualquer imposição. Nunca me pareceu sequer provável chegar ao ponto
de, sob uma falsa sensação de segurança, vermos pessoas consumirem produtos destinados
a potenciar o crescimento de plantas ou plantas ancestrais já “proibidas” por lei e cujos efeitos
do consumo humano são no mínimo nefastos.
E foi iludindo uma Lei que empresários ou “traficantes” abriram lojas comerciais promovendo
a venda de drogas ditas ”legais”. E na capa desta legalidade muitos jovens foram intoxicados,
outros foram parar à urgência dos hospitais e alguns acabaram por falecer…
Existe a ideia do consumo de cannabis como
uma “droga leve com poucos efeitos prejudiciais”. Recordo que a manipulação genética da
planta tem aumentado o nível do agente ativo
(THc), tornando-a cada vez mais perigosa. A perceção do risco da droga é muito baixa quer por
adultos quer por adolescentes, o que favorece a
ideia do consumo, justificada pela existência de

alguns movimentos pro-cannabis, apoiado por
essa ideia de baixo risco e do “potencial terapêutico”. No entanto cada vez se conhece mais
sobre os efeitos prejudiciais sobre a saúde física
e mental dos consumidores habituais.
Poderia adjetivar alguns dos problemas causados pela cannabis, como a ansiedade, crises de
pânico, depressão, transtornos bipolares, sintomas psicóticos, síndrome amotivacional, apatia,
desinteresse pelo trabalho, insucesso escolar
deterioração da capacidade cognitiva, delírio,
efeitos respiratórios e cardiovasculares, oculares e gastrointestinais, com um potencial de dependência provocado pelo síndrome de abstinência, com a agravante de que são muito poucas as pessoas que procuram ajuda para deixar
o consumo.
Perante este quadro, apoiado na literatura e investigação científica nacional e internacional, e
nos recentes estudos e resultados apresentados
pelo IDT, agora SICAD, vejo com grande preocupação a iniciativa parlamentar por não ter em
conta que a cannabis é a principal droga ilegal
que mais se consome no nosso país e em todo
mundo. E que é uma substância que muitos profissionais têm alguma dificuldade de a classificar, mas que não têm nenhuma dúvida quanto
aos seus efeitos negativos para a saúde.
Volto a repetir que justificar a legalização da
cannabis com algumas frases feitas de “que esta droga é menos nociva do que o tabaco” é negar a evidência que nos fumadores de cannabis
o risco de contrair cancro é maior devido ao fumo ser inalado de uma forma mais profunda. E
que o fumo da cannabis pode provocar um empobrecimento de personalidade como a apatia,
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deterioração dos hábitos pessoais, isolamento,
passividade e tendência para a distração, efeitos
semelhantes à dos consumidores crónicos de
outros depressores do sistema nervoso central.
Legalizar a cannabis, sem ter em conta todas estas complicações, e ainda o facto de em muitos
destes consumidores estarem associadas outras
substâncias como o álcool, não me parece uma
“saudável” iniciativa porque não considera situações bem mais abrangentes sob o ponto de
vista preventivo, familiar ou escolar.
Penso que o problema da droga em Portugal
merece uma reflexão por parte da nossa classe
politica, que deveria preocupar-se em garantir
os meios e os recursos necessários para que os
profissionais, técnicos e investigadores possam,
eles sim, definir critérios, diagnósticos, e estratégias de intervenção baseados na realidade social e na evidência científica.
“A droga não é um problema dos outros, das famílias dos outros, dos filhos dos outros”, mas um
grave problema de todos nós que não se resolve com medidas de “legalização” mas de educação, formação e informação. E por isso cabe a
todos nós reforçar e aperfeiçoar os instrumentos de combate a este flagelo, de modo a conseguirmos reduzir drasticamente a oferta e o consumo de drogas e os seus efeitos sobre a saúde
pública e a coesão social.
Portugal é hoje um grande exemplo para o
mundo, porque foi capaz de imprimir uma estratégia tolerante humanista e responsável de
combate à droga e às toxicodependências. Não
sei se a legalização da cannabis resolveria só por
si o problema, mas sei que escudados na legislação que pretendem aprovar não resolverão
nenhum dos problemas com que o país hoje se
defronta com o consumo abusivo do álcool e do
tabaco. Além disso “porquê legalizar a cannabis,
se o tabaco, que é uma droga legal, se encontra
tão reprimido? “ (Calafat 2010).
Por isso seria bem mais importante legislar sobre os meios e os recursos para responder aos
problemas que o consumo e abuso das drogas
está a causar a muitos jovens e adolescentes do
nosso país.
Sérgio Oliveira, director
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APDES organiza seminário em torno do modelo social
do Estado e as políticas de proteção social

O trabalho primeiro

O Modelo Social do Estado e as Políticas
de Proteção Social que dele decorrem foram
objecto de partilha e discussão num espaço
público muito participado e que contou com
as presenças de Alcina Ló, do SICAD, António
Figueiredo, economista e presidente do CA
da Quaternaire de Portugal, Rui Tavares, Deputado do Parlamento Europeu, Sofia Mora,
economista da Apdes, Sérgio Miranda, Vítor
Santos e Joana D’Alva, educadores de pares e,
como relator do evento, Luis Fernandes, investigador e professor na Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto.
Foi um debate participado e aceso em
torno do acesso ao trabalho e da defesa dos
direitos sociais dos grupos mais vulneráveis.
Desta reflexão surgiram algumas ideias e pistas para uma intervenção estratégica como
forma de se encontrarem soluções para a inserção laboral de pessoas que consomem
drogas.
Alcina Ló falou do enquadramento das
políticas sociais e de reinserção como uma
ideia base de que não havendo um modelo
ou conceito único, importa realçar alguns
elementos comuns. “Quando se fala de reinserir é importante que a abordagem se faça
“fora da box”, pois só assim se poderá apostar
com mais eficácia numa intervenção em
meio laboral que garanta a abrangência e a
transversalidade dos recursos por forma a facilitar o desenvolvimento de projectos de
vida responsáveis”. Disse ainda que a reinserção das pessoas esteve sempre centrada nas

preocupações dos profissionais e das estruturas do IDT, actual SICAD, e foi sempre considerada uma prioridade estratégica por forma
a envolver a sociedade e integrar o individuo
dependente de substâncias psicoactivas na
plenitude dos seus direitos de cidadania.
António Figueiredo iniciou a sua intervenção falando dos conflitos de interesses e
dos impactos da actual crise económica que
tem arrastado um significativo aumento do
desemprego. Por isso, falar do bem-estar social e políticas para a empregabilidade, mais
do que tudo, significa um grande desafio à
coerência e às ideias. E aproveitou para relembrar algumas ideias do projecto da OIT
sobre os impactos da crise no modelo social
europeu e das diferentes transformações entre as economias do norte e do sul da europa.
Mudar de paradigma, construir alternativas,
assumir claramente um debate diversificado
de ideias. Vive-se hoje um problema geracional, estamos a falar de gente que tratou de
dar o melhor aos filhos e hoje tem de tratar

dos pais… Mas será que receberá o mesmo
dos filhos? “ Será que existe um modelo social
europeu, ou politicas publicas sociais? Os economistas parecem que ainda não perceberam
bem o longo prazo… É preciso uma agitação
cívica, resistir a estes ciclos de decepção e iniciarmos uma participação mais activa. Não existe autoridade nem legitimidade para a mudança do paradigma do estado social… Veja-se o
que se está a passar na Alemanha, com o desmantelamento das políticas sociais, ou na Inglaterra, com a aprovação no parlamento de leis
para que os trabalhadores troquem os seus
direitos por acções bolsistas…
Finalmente, Rui Tavares, deputado europeu, defendeu que o que nos falta é um crescimento sustentado que nos liberte das dependências, que autonomize as nossas capacidades para que a nossa sociedade seja mais
capaz de cooperar e inovar. Citou ainda os
grandes pensadores do passado sobre os
conceitos da dependência individual e colectiva. Não faz muito sentido desfazer o que foi
feito mas fazer diferente e melhor para colmatar as lacunas que a sociedade ainda mantém. ”É importante combater a depressão colectiva. Já tivemos diversas depressões e
sempre conseguimos sair delas, no entanto é
importante comparar os factos históricos,
como é importante colocarmo-nos no lugar
dos outros para podermos perceber o debate
que nos traz hoje aqui. O estado social como
uma intervenção comunitária para ajudar na
resolução dos problemas que afectam algumas minorias. Hoje, mais do que nunca, estamos confrontados com problemas sérios
para integrar pessoas que precisam de trabalho para se tornarem independentes”. Tarefa
difícil numa europa que ainda não foi capaz
de se encontrar…

Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoactivas na População Geral – 2012

Portugueses diminuem
consumo de substâncias
psicoactivas
O SICAD apresentou, no passado dia 19
de Abril, os resultados do Inquérito Nacional
ao Consumo de Substâncias Psicoactivas na
População Geral, um trabalho coordenado
por Casimiro Balsa ao longo do ano 2012 e
que permite conhecer a evolução dos consumos e das suas dinâmicas ao nível da população em geral. Realizado pela terceira vez
(2001, 2007 e 2012), o estudo viabiliza igualmente uma análise comparativa dos dados
ao longo do tempo, condição fundamental
para a tomada de decisão no desenho da política pública para esta área.
O estudo, realizado por iniciativa do Serviço de Intervenção nos Comportamentos
Aditivos e nas Dependências, do Ministério
da Saúde, de acordo com orientações do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência e da Organização Mundial de Saúde, pretende conhecer a evolução dos consumos e das suas dinâmicas ao nível da população em geral (dos 15 aos 74 anos).
A apresentação pública dos primeiros
resultados, realizada no passado dia 19 de
Abril na FCSH, contou com as presenças de
João Goulão, Director Geral do Serviço de
Intervenção nos Comportamentos Aditivos
e nas Dependências (SICAD) e presidente
do Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência (OEDT), Francisco George,
Director Geral da Saúde, e Fernando da
Costa, Secretário de Estado Adjunto do Mi-

nistro da Saúde. O inquérito nacional visou
estimar as prevalências dos consumos de
substâncias psicoactivas, lícitas e ilícitas,
bem como a relação e a dependência ao
jogo.
Apresentação do estudo
O Inquérito Nacional à População Geral
(INPG) é desenvolvido na sequência de um
concurso lançado pelo ex‐IDT‐IP (Instituto da Droga e da Toxicodependência, IP)
do Ministério da Saúde, actual SICAD (Serviço de Intervenção nos Comportamentos
Aditivos e nas Dependências). Tem como
objectivo principal a monitorização dos
consumos de substâncias psicoactivas lícitas e ilícitas (e desde 2012, também de outros comportamentos aditivos e dependências) com vista a acompanhar a respectiva evolução ao longo do tempo, com recurso a indicadores normalizados de
acordo com as orientações do OEDT (Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência) e da OMS, (Organização
Mundial de Saúde), que garantem a comparabilidade a nível internacional.
O INPG foi iniciado em 2001, repetido em
2007 e actualizado em 2012. Tem como alvo a
população geral residente no continente e
nas regiões autónomas, com idades compreendidas entre os 15 e os 74 anos de idade.
O Estudo visa estimar as prevalências dos

consumos de substâncias psicoactivas, lícitas
(álcool, tabaco e medicamentos) e ilícitas
(cannabis, ecstasy, anfetaminas, cocaína, heroína, LSD e cogumelos mágicos), as novas
substâncias vulgarmente designadas por “legal highs” e ainda, no âmbito das adições sem
substância, o comportamento do jogo.
Comparabilidade das
aplicações sucessivas
Sendo garantida a análise da evolução
dos consumos no tempo, os conteúdos e a dimensão da amostra da aplicação feita em
2012 foram reduzidos por razões de ordem financeira. A amostra teórica, de 15.000 entrevistas em 2001 e em 2007, foi reduzida para
6.000 em 2012. No plano dos conteúdos foram abandonadas variáveis que nos permitiam conhecer o perfil sociológico dos consumidores que complementavam o conhecimento do perfil dos consumos. Finalmente, a
população de referência do estudo passou
do grupo dos 15‐64 para os 15‐74 anos
em2012.
Conteúdo do questionário
O questionário português integra na totalidade o “Questionário Modelo Europeu” no
que concerne o bloco sobre as “prevalências”
e as “representações” sobre as substâncias
psicoactivas e pôde beneficiar da tradição de
estudo mais longa de outros países europeus
e norte americanos sobre as variáveis susceptíveis de que contextualizar os consumos.
No que respeita ao estudo dos consumos, consideramos:
• Os padrões de consumo (substâncias,
frequência, quantidades, intensidades)
• As “carreiras”
• Os modos de consumo
• As circunstâncias do consumo (lugares,
ocasiões…)
• As motivações de consumo e
• As consequências dos consumos, para
além das representações e dos modos
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“Considerando o
consumo de qualquer
substância ilícita
ao longo da vida
(experimentação), a
prevalência era de
7,8% em 2001, subiu
para 12% em 2007 e
baixou para os 9,9%
em 2012. As excepções
a esta descida foram o
ecstasy e o LSD, onde os
consumos correntes se
mantiveram estáveis.”

de obtenção e de acesso às substâncias.
No Plano da contextualização dos consumos, o nosso questionário comporta
questões sobre:
• As características sociodemográficas
e socioeconómicas
• Saúde e relação ao corpo
• Jogos de azar/jogos a dinheiro
• Religião
• Participação cívica e política
Amostra
O desenho amostral adoptado caracteriza-se por prever um sistema de tiragem
polietápico, estratificado por conglomerados, com selecção das unidades primárias

(concelhos) e das unidades secundárias
(secções estatísticas) de forma aleatória
proporcional. A selecção das unidades de
observação finais (indivíduos) realizou-se
por sorteio sistemático na eleição dos lares
e com recurso a tabelas de números aleatórios para a escolha dos indivíduos.
A amostra teórica foi assim fixada nos
seis mil (6 000) indivíduos, tendo sido contabilizadas, após controlos, 6 817 entrevistas válidas.
O desenho e a construção da amostra
permitem a representatividade da população residente em Portugal entre os 15 e os
74 anos, por região, por sexo e por grupos
decenais de idade.
Procedimento de recolha de informação
O inquérito é realizado por entrevista
no domicílio e garante o anonimato e a
confidencialidade das respostas. A recolha
da informação foi efectuada através do método da entrevista pessoal com recurso ao
sistema CAPI (Computer Assisted Personal
Interview), tendo decorrido, no essencial,
em 2012 (a preparação do trabalho de campo foi iniciada em Dezembro de 2011 e a
recolha de controlo prolongou-se até ao
início de 2013).
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Prevalência de consumo de substâncias psicoactivas e outros comportamentos aditivos
Substâncias ilícitas
Trabalhando sobre informações recolhidas, no essencial, durante o ano de 2012 e início de 2013, os dados que apresentamos são
parciais. São dados também provisórios na
medida em que é recente o acesso às informações desagregadas do Censos necessárias
para proceder às ponderações definitivas por
género, grupos de idade e região. Por essa razão, igualmente, limitaremos a nossa apresentação aos resultados obtidos para o nível
nacional.
Para permitir um entendimento dos resultados de 2012 em continuidade com os
obtidos em 2001 e 2007, limitamos esta apresentação à população dos 15 aos 64 anos,
sendo posteriormente apresentados os dados para o conjunto da população de referência do Inquérito (15‐74 anos).
Os resultados dos inquéritos realizados
entre 2001 e 2007 permitiram-nos situar as
prevalências dos consumos de substâncias
psicoactivas, particularmente das substâncias psicoactivas ilícitas, abaixo das médias
registadas noutros países europeus com os

quais os nossos dados podem ser comparados. Os resultados do estudo de 2012 confirmam esta orientação.
De uma forma geral, considerando as
substâncias quer lícitas quer ilícitas, os diferentes indicadores de prevalências de consumos estimadas para 2012 (consumos ao longo da vida, no último ano e no último mês),
situam-se abaixo dos que observámos em
2007.
Assim, a tendência da evolução dos consumos no decorrer dos últimos dez anos é
marcada, num primeiro momento, por um
aumento entre 2001 e 2007, enquanto, num
segundo momento, os resultados apontam
para uma ligeira redução ou uma estabiliza-

ção dos consumos entre 2007 e 2012, não
obstante poderem ser observadas algumas
subidas pontuais no caso de alguns indicadores ou de algumas populações específicas.
Se considerarmos o consumo de qualquer substância ilícita ao longo da vida (experimentação), a prevalência era de 7,8 em
2001, 12 em 2007 e 9,9% em 2012. O mesmo
padrão é observado quando consideramos o
consumo no último ano (consumos recentes)
‐ 3,4, 3,7 e 2,7%, respectivamente ‐ e no último mês (consumos correntes) ‐ 2,5, 2,5 e
1,7%, respectivamente.
Uma leitura feita no sentido da redução é
possível quando atentamos no facto de, no
plano de qualquer substância ao longo da
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“A descida mais
notória, deu-se no
álcool. A prevalência
do consumo declarado
ao longo de vida situouse nos 74%, abaixo dos
valores registados
em 2007 (79,1%) mas
igualmente em 2001
(75,6%) ”

vida, terem diminuído, em 2012, os consumos recentes (último ano) e correntes (último mês), na ordem dos 2% em relação a
2007.
Este padrão de evolução observa-se,
igualmente, quando consideramos, no detalhe, cada uma das substâncias ilícitas,
com excepção para o ecstasy (onde os consumos correntes se mantêm estáveis ao
longo das três aplicações) e do LSD (onde
os consumos recentes aumentaram e os
consumos correntes se mantiveram em relação a 2007). No caso destas duas últimas
substâncias, as prevalências dos consumos
ao longo da vida mantêm-se estáveis entre

as duas últimas aplicações.
Substâncias lícitas
No caso das substâncias psicoactivas lícitas (bebidas alcoólicas, tabaco e medicamentos) as declarações de consumo também diminuem durante a década em análise, no entanto com algumas especificidades que vamos considerar.
No caso das bebidas alcoólicas, a prevalência do consumo ao longo da vida obtida
em 2012 (74%) situa-se abaixo dos valores registados em 2007 (79,1%) mas, igualmente,
de 2001 (75,6%).
As declarações de consumo diminuem
de acordo com o mesmo padrão quando con-

sideramos, através dos três anos de referência, os consumos no último ano (61,7% em
2012, contra 70,6% em 2007 e 65,9% em2001)
e no último mês (50,8, 59,6 e 59,1% respectivamente).
No caso do tabaco, o consumo declarado
ao longo da vida em 2012 (47%) é bem superior
ao consumo de 2001 (40,2%), embora desça ligeiramente em relação ao consumo de 2007
(48,9%). Já ao nível dos consumos recentes (último ano) e correntes (último mês), as diferenças entre os três períodos de aplicação do Inquérito são pequenas, observando-se sempre
uma descida em 2012 em relação a 2007 (28,9 e
30,9% respectivamente nos consumos recentes

9

Jogos
No que respeita aos jogos com dinheiro,
um terço da população (15‐74 anos) declara
praticá-los, sendo o euromilhões o mais citado (61,6% sendo que 69,8% são homens e
53,9% são mulheres), seguindo-se o Totobola ou totoloto (31,7% no total, 38,3% dos homens e 25,5 das mulheres) e outras lotarias
(18,3% no total, 22,9% dos homens e 14,1%
das mulheres). As apostas em salões de jogos
vêm a seguir, sendo praticadas, com maior ou
menor frequência, por 6,5% da população
(8,9% dos homens e 4,2% das mulheres).

e de 26,9 para 29,4% nos consumos correntes),
voltando-se aos valores registados em 2001,
no caso dos consumos recentes (28.8%), ou
mesmo baixando esses valores no caso do consumo corrente (28.6%).
Consideremos finalmente, dentro da substância lícitas, os medicamentos adquiridos sem
receita médica. Tendo havido reformulação das
questões relacionadas com esta substância ilícita, apresentaremos apenas os valores referentes ao estudo de 2012, para a população
15‐64. Atendendo à prevalência ao longo da
vida, as declarações de consumo situam-se nos

1,5%. Este valor decresce para os 0,6 quando
consideramos as declarações de consumo no
último ano, e para os 0,4 no último mês.
Legal Highs
O consumo de legal highs, ao longo da
vida, é declarado por um número reduzido de
pessoas: 0,4%. Trata-se de um comportamento que se concentra mais nos grupos etários jovens, particularmente nos 15‐24 (1%),
25‐34 (0.8%), 35‐44 (0.3%). Os modos de
aquisição das legal highs são, em primeiro lugar as smartshops (44%).

Consumos por género e grupos etários
O consumo de substâncias psicoactivas
está particularmente associado a determinadas características da população, nomeadamente o género e a idade.
No caso de qualquer substância psicoactiva ilícita, a prevalência ao longo da vida é de
9,9% em 2012, mas de 15,4% no caso dos homens e de 4,5 no caso das mulheres. Esta diferença mantém-se quando consideramos
os consumos no último ano (2,7 no total, contra 4,1% nos homens e 1,3% nas mulheres) e
no último mês (1,7% no total, mas 2,6% nos
homens e 0.8% nas mulheres.
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Este padrão mantém-se no caso de todas as outras substâncias ilícitas, com excepção da cocaína e nos consumos recentes (último mês) onde a proporção de homens e de
mulheres que declaram um consumo é idêntica (1,1%).
A mesma orientação mantém-se quando analisamos os resultados para as bebidas
alcoólicas e para o tabaco, qualquer que seja
a temporalidade do consumo considerado.
No que concerne à idade, os consumos estão, de forma muito clara, associados aos grupos mais jovens. Entre os 15 e os 34 anos, 14,9%
da população declara ter consumido, ao longo
da vida, uma qualquer das substâncias psicoactivas ilícitas, mas os homens representam 22,8 e
as mulheres 6,8%. Esta proporção é de 10,8 e
3,1%, respectivamente, no grupo dos 35‐64
anos (prevalência total do grupo: 6,8%).
Este padrão repete-se para todas as
substâncias ilícitas, qualquer que seja a temporalidade do consumo considerada.
Dependências
CANÁBIS
No caso da cannabis, os consumidores
podem declarar ter algumas consequências,
em algum momento, sendo que 12,5% declaram ter sentido um “desejo forte pelo produto e não resistência), 12% “má conduta em
casa”, 8,1% declaram ter tido dificuldades em
realizar actividades importantes e 4,5% ter
tido problemas de saúde.
Tabaco
A avaliação do grau de dependência à nicotina, segundo o teste de Fagerström, indica
as situações ao nível da população geral
(15‐74 anos), com graus de dependência diversas entre a população geral e os fumadores.
Álcool
Considerando, as consequências do consumo de álcool, os testes AUDIT, permitem fazer um diagnóstico das situações de risco.
De acordo com o AUDIT C, podem ser registadas diferentes situações relativas ao tipo
de consumo entre a população geral e os
consumidores, assim como uma significativa
avaliação de situações de risco.
Jogo
A dependência ao jogo, finalmente, pode
ser medida através do SOGS – South Oaks Gambling Screen, tendo produzido os seguintes resultados ao nível da população geral (15‐74
anos) em que as situações que comportam algum nível de risco se distribuem mais no género masculino do que no feminino.

João Goulão
Em que medida poderá o contexto
de crise que o país atravessa justificar a diminuição dos consumos
constatada a partir deste Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoactivas na População
Geral?
João Goulão (JG) - Queremos crer que a
nossa intervenção, que tem vindo a ser desenvolvida pelas entidades e serviços que se
ocupam destas matérias, terá alguma eficácia. Agora, se me perguntam se a crise diminui o poder de compra e, por essa via, as pessoas consomem menos… não posso dizer
que sim nem que não. Acredito que terá sido
uma conjugação de factores que terá conduzido a estes resultados mas é difícil quantificar o peso relativo de cada um deles.
Mas concordará que decorrerão
pelo menos mudanças nos consumos sempre que existem igualmente mudanças nos mais diversos contextos…

JG - Sim, provoca uma mudança… Nós
lidámos durante muitos anos com consumos
ligados à marginalidade e à exclusão, com
predomínio da heroína e do uso excessivo de
álcool. Depois, houve um aumento dos consumos ligados à festa: estimulantes, ecstasy,
cocaína, o álcool consumido de forma intensiva em determinadas ocasiões, deixando o
resto da semana praticamente livre. E, agora,
aquilo a que vamos assistindo – insisto que
são relatos que vêm dos técnicos do terreno,
pessoas que estão na primeira linha e que
nos vão transmitindo a sua experiência - é
que, de facto, voltam os consumos do “desespero”. Uma coisa são consumos para alívio do
desespero, outra são os consumos para potenciar a diversão.
No entanto, este estudo não revela
propriamente isso…
JG – Não… No que respeita ao consumo
de substâncias ilícitas, estamos a falar de percentagens muito diminutas de consumidores
na população em geral. Portanto, estes movimentos não são sensíveis neste tipo de estudos. São-no em estudos mais dirigidos, even-

tualmente naqueles realizados junto da população que atendemos nas respostas de tratamento e de redução de danos.
O SICAD está neste momento a
elaborar o plano nacional para os
comportamentos aditivos e dependências. Em que medida poderá este estudo fornecer alguns
indicadores relativamente a linhas
de intervenção a adoptar?
JG – Sim, pelo menos serve de baseline
para acompanharmos e monitorizarmos ao
longo dos anos este plano, que terá um horizonte temporal muito longo (2013-2020) e
será consubstanciado em dois planos de acção com quatro anos cada um. Mas este estudo serve de ponto de partida e de base de
avaliação para as evoluções futuras.
Que principais preocupações decorrem das conclusões evidenciadas por este estudo?
JG – Diria que a maior preocupação, neste momento, é evitar que a situação revelada
por este estudo ande para trás… A evolução
é globalmente positiva e os resultados deixam-nos satisfeitos, mas não descansados.
A questão do jogo é uma variante nova do estudo e uma recente
competência assumida pelo SICAD…
JG – Estamos ainda numa fase muito embrionária daquilo que poderá vir a ser a nossa
intervenção na área do jogo. A primeira preocupação consistiu em criar massa crítica, chamar os parceiros, ouvir quem sabe, quem já
estudou ou quem tem mais experiência nesta matéria e identificar problemas. E entre os
problemas existentes no sector do jogo,
identificar os que são claramente de saúde,
porque é esse o nosso “negócio” e nessa perspectiva que pretendemos abordá-los. É evidente que existem temas complicados na
área do jogo, como o jogo “online”, as regulamentações de acessos… Em que medida isso
cruza com o nosso negócio é algo que ainda
estamos a tentar perceber. Portanto, é ainda
prematuro afirmarmos de que forma iremos
actuar. Posso antecipar que tentaremos incluir na rede de referenciação construída
para os problemas das substâncias ilícitas e
do álcool uma referenciação para os problemas relacionados com o jogo ou outros comportamentos sem substância, uma vez que os
mecanismos psicológicos de recompensa
que subjazem a estas dependências são muito semelhantes e os nossos profissionais têm

todo o treino e sabem abordá-los. Portanto, o
nível do tratamento é aquele onde me parece
que as coisas poderão ser mais rapidamente
desenvolvidas, com formação específica nessas abordagens porque têm as suas especificidades, embora tenham um tronco comum
a todos os outros comportamentos aditivos.
Em 2007, o então IDT assumiu a
responsabilidade da intervenção em alcoologia. A partir de então, os resultados têm vindo a ser
igualmente positivos… Isto dizlhe algo em especial?
JG – De uma forma geral, penso que a
oferta de tratamento facilmente acessível,
gratuito, sem constrangimentos nem listas
de espera é fundamental para a prevenção
porque as pessoas com comportamentos
aditivos graves, pessoas dependentes, comportam-se em muitos casos como vectores
de difusão desses comportamentos. Penso
que a oferta de tratamento é sempre fundamental e o que aconteceu quando o IDT abraçou também esta temática foi que, em vez de
termos três centros regionais de alcoologia
que trabalhavam de forma completamente
independente e desligada, incluímo-los num
serviço que, para além dessas unidades e de
uma coerência que foi introduzida no seu
funcionamento, pôs também ao serviço da
população com problemas ligados ao álcool
um conjunto muito alargado de dispositivos
que estavam disponíveis. Todas as nossas
unidades passaram também a ocupar-se de
doentes com problemas ligados ao álcool, o
que terá que ter reflexos. Além do mais, todo
o trabalho preventivo que vínhamos a desenvolver, em que implicitamente se abordava a
questão do álcool, passou a ser muito mais
explícito e generalizado.
Houve uma mudança social clara
em relação ao álcool?

JG – Sim, houve. E houve também um
conjunto de actores que se empenharam
também no enfrentamento deste problema,
desde organismos da Administração Pública
a Organizações não Governamentais, incluindo organizações de produtores e distribuidores de bebidas alcoólicas, que foram envolvidos na discussão desta problemática no
âmbito do Fórum Nacional Álcool e Saúde. A
intervenção em meio laboral foi também
algo em que demos um impulso para que
fosse desenvolvido… São pequenos contributos, multi-sectoriais que acabam por ter
como corolário esta relação. Acredito piamente que esta nossa intervenção e de centenas de profissionais que têm dedicado as
suas vidas a estas temáticas acaba por dar resultados.
Referiu a importância da articulação com a sociedade civil e do trabalho desempenhado pelas mais
diversas instituições particulares
para o alcance destes resultados.
Pergunto-lhe como estão a decorrer os concursos e se existem verbas para assegurar financiamentos.
JG – Existem, estão previstos e, com a colaboração dos serviços das ARS, já foi feito o
trabalho de identificação das prioridades e
dos territórios. Temos, neste momento, um
compasso de espera que tem a ver com o
despacho proferido pelo ministro Vítor Gaspar sobre a assumpção de novos compromissos.
Quer dizer que os financiamentos
estão neste momento comprometidos?
JG – Acreditamos que não estarão comprometidos, até porque o despacho cria uma
situação temporária e esperamos que rapidamente surja uma definição.
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CRI do PORTO CENTRAL aposta na
investigação como forma de garantir a
qualidade das respostas assistenciais e
uma melhor gestão dos serviços

Porque decidiram avançar com
este estudo de caraterização socio
demográfica e socio terapêutica de
utentes ativos em 2012 na equipa
de tratamento de Cedofeita do CRI
Porto central?

Joana Coutinho - Julgo ser consensual e
até inquestionável, principalmente para técnicos e responsáveis que trabalham na área da
saúde, que o estudo e o conhecimento aprofundado (em termos socio demográficos e socio terapêuticos) da população que recorre
aos nossos serviços, são procedimentos que
devem ser realizados com regularidade, pois
só assim será possível uma melhor adequação
das respostas e dos cuidados assistenciais
prestados à comunidade.
Um bom diagnóstico é condição sine qua
non para o sucesso de qualquer terapêutica. Não
pode haver uma boa intervenção, seja de cariz
clínico ou comunitário que não parta de um
bom diagnóstico de necessidades e de uma profunda caraterização do problema. Só assim será
possível desenhar respostas ajustadas aos circunstancialismos e carências dos utentes e das
populações que nos procuram, bem como realizar ajustes ao nível da gestão e do funcionamento das próprias equipas técnicas e dos serviços,
afinando procedimentos organizativos, potenciando recursos humanos numa valorização dos
saberes individuais e coletivos.
Foi assente nestes pressupostos e no facto de o último estudo similar ter sido realizado

nesta equipa há mais de 12 anos, que como
Diretora do CRI Porto Central lancei em 2012
este desafio à ET de Cedofeita - de resto a mais
antiga equipa de tratamento da região norte
(após o encerramento do ex CAT da Boavista)
- há 23 anos a prestar cuidados de saúde diferenciados a consumidores de substâncias psicoativas, através de uma equipa multidisciplinar de profissionais com experiência reconhecida e inquestionável no âmbito da intervenção e tratamento dos comportamentos
aditivos e das dependências.
A nossa Equipa de Santa Maria da Feira
acabou por fazer este estudo no âmbito do
Processo de Certificação de Qualidade que desenvolveu nos últimos anos, sendo uma equipa claramente de referência. A Equipa de Tratamento de Vila Nova de Gaia do CRI Porto
Central é igualmente uma Equipa que está no
terreno há muitos anos, dando resposta ao
maior concelho do distrito do Porto e com
maior densidade populacional. Sendo uma
equipa com uma enormíssima experiência de
trabalho nesta área, e apesar das intervenções
se basearem em constantes movimentos de
avaliação de processos e resultados, julgo que
a ideia da realização de um estudo/investigação semelhante ao que acabamos de produzir
em Cedofeita constituirá sempre uma mais valia e poderá ser um bom desafio a lançar no futuro a esta nossa Equipa.

Introdução
Durante o ano de 2012 o CRI Porto Central
realizou um estudo de caraterização dos utentes da Equipa de Tratamento (ET) de Cedofeita
a partir de uma amostra significativa de utentes ativos. O estudo visou, através do cruzamento de um conjunto de variáveis de natureza sociodemográfica e socio terapêutica, aprofundar o conhecimento da população que recorre aos serviços assistenciais daquela Equipa
do CRI.
O estudo foi conduzido pelo psicólogo clínico Severiano Pinto, coadjuvado pela Coor-

denadora da ET de Cedofeita, Adelaide Gomes, e pela Diretora do CRI Porto Central, Joana Barroso Coutinho, com o apoio da equipa
técnica de Cedofeita.

Metodologia,
Procedimentos e Amostra
Objetivo Geral
Caraterização dos utentes da ET de Cedofeita no 1º Trimestre de 2012 a partir de uma
amostra significativa de utentes ativos, com o
objetivo de aprofundar o conhecimento da
população que recorre aos serviços assistenciais desta Equipa de Tratamento do CRI Porto
Central.
Objetivos Específicos
1º - Caracterização dos utentes da ET de
Cedofeita em função dos seguintes indicadores:
• Indicadores sócio demográficos
• Indicadores dos hábitos de consumo
• Indicadores de tratamento
• Indicadores dos resultados analíticos
• Indicadores Clínicos
• Antecedentes criminais.
2º - Estudo comparativo entre grupos de
sujeitos integrados em 3 Programas de Tratamento distintos, de forma a avaliar da evidência de diferenças entre estas três populações
quanto aos dados sócio demográficos, história
toxicológica, história de tratamentos, doenças
infeciosas e co morbilidade psicopatológica.
•  Programa de Substituição Opiácea com
Cloridrato de Metadona.
•  Programa de Substituição Opiácea com
Buprenorfina.
• Outros Programas de Tratamento.
Com base na lista dos utentes ativos da ET
Cedofeita no primeiro trimestre de 2012, realizou-se a recolha e o cruzamento de dados a
partir do Sistema de Informação Multidisciplinar (SIM), da consulta do processo clínico e de
informação complementar fornecida pelos terapeutas de referência. A partir deste ponto,

obteve-se uma lista final, com um total de
1008 utentes ativos no primeiro trimestre de
2012, com os números de processo clínico nacional ordenados de forma crescente.
Foi utilizado o método de amostragem
sistemática, sorteando-se o primeiro sujeito
da amostra entre os dez primeiros da lista (sujeito 7). Posteriormente determinou-se, por
sorteio, o intervalo de consulta de processo
(razão 5). Com este método obteve-se uma
amostra de 201 sujeitos. Durante a recolha dos
dados, constatou-se que um utente tinha sido
transferido para outra equipa de tratamento, 5
utentes estavam a ser acompanhados na Unidade Móvel (Equipa de Rua), 2 eram utentes
ocasionais e um tinha falecido em Abril 2012.
Estes 9 utentes foram retirados da amostra,
constituindo-se uma amostra final com 192
sujeitos.
O Estudo valorizou o levantamento de informação relativamente aos seguintes indicadores:
•  Indicadores sócio demográficos: sexo;
idade; estado civil; escolaridade; situação habitacional; situação familiar; situação profissional e residência.
•  Indicadores dos hábitos de consumo:
substância psicoativa ilícita principal
(SPIP) e sua história de consumo (padrão
e via de consumo na primeira consulta
no serviço, idade de início da SPIP); primeira substância psicoativa ilícita consumida (PSPIC) e idade do primeiro consumo.
• Indicadores de tratamento: idade na primeira consulta; programas de tratamento anteriores e atuais; frequência de consultas (data da penúltima e última consulta); medicação psicofarmacológica
atual; tempo de consumo da PSPIC e da
SPIP antes da primeira consulta.
• Indicadores de resultados analíticos: Hepatite C; Hepatite B; VIH.
•  Indicadores Clínicos: Tuberculose; co morbilidade psicopatológica.
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•  Antecedentes criminais: Existentes ou
inexistentes
Os dados apresentados são referentes à
caracterização dos sujeitos da amostra, segundo o programa terapêutico em que estão inseridos no momento da recolha dos dados, independentemente da frequência de consultas
de apoio psicológico ou consultas de psicoterapia e/ou da eventual prescrição de outra
medicação.
Optou-se por realizar um tratamento estatístico descritivo dos dados, sem prejuízo de se
avançar futuramente para outro tipo de investigação. Com base nos programas terapêuticos existentes na ET de Cedofeita do CRI Porto
Central, foram criados, a partir da amostra, três
grupos de sujeitos em função do programa de
tratamento em que se encontravam inseridos:
(1) Grupo Metadona (GM) – 98 sujeitos
que no momento da recolha dos dados estavam inseridos em Programa de Substituição
Opiácea com Cloridrato de Metadona.
(2) Grupo Buprenorfina (GB) - 49 sujeitos
que no momento da recolha dos dados estavam inseridos em Programa de Substituição
Opiácea com Buprenorfina ou com Buprenorfina+Naloxona.
(3) Grupo Outros Programas de Tratamento (GOPT) – 45 sujeitos que no mo-

mento da recolha dos dados estavam inseridos em Programa de Antagonista ou apenas
em consultas de apoio psicológico ou psicoterapia ou em consultas de apoio psicológico ou
psicoterapia com prescrição de psicofármacos.

Resultados
Pela análise das tabelas, verifica-se que a
maioria dos sujeitos é do sexo masculino
(89,58%). As suas idades estão maioritariamente compreendidas entre os 31 e 50 anos,
com uma média de 41,9 anos. A maioria dos
sujeitos da amostra é solteira (59,90%) e
85,94% apresentam uma escolaridade igual
ou inferior ao 9º ano. A maioria dos utentes da
ET reside fora do concelho do Porto (59,90%),
mas no distrito (92,19%) e vive numa habitação do tipo familiar clássica (76,04%), com a família de origem ou família nuclear (61,46%). A
maioria dos sujeitos da amostra encontra-se
em situação de desemprego (58,33%). A maioria dos sujeitos da amostra, conforme dados
constantes na tabela, apresenta antecedentes
judiciais (54,17%).
A cannabis é a PSPIC mais consumida
(73,96%), seguindo-se a heroína com 13,02%.
A maioria dos sujeitos iniciou o consumo de
substâncias ilícitas antes dos 21 anos (82,81%),
com a média de idade do primeiro consumo a
situar-se nos 16,1 anos.
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(2) Grupo Buprenorfina
(GB) - 49 sujeitos
que no momento da
recolha dos dados
estavam inseridos
em Programa de
Substituição Opiácea
com Buprenorfina ou
com Buprenorfina +
Naloxona.

A grande maioria dos sujeitos da amostra
apresenta a heroína como SPIP (84,90%), seguida da cocaína (5,73%). Dos sujeitos que
apresentam a heroína como SPIP e que estavam a consumi-la na primeira consulta,
23,93% faziam-no pela via endovenosa e
60,12% faziam-no pela via fumada. A grande
maioria dos sujeitos apresentava um padrão
diário de consumo de heroína na primeira
consulta (79,14%). O primeiro contacto com a
substância principal ocorre maioritariamente
antes dos 21 anos (68,23%), situando-se a média nos 20,2 anos.
Constata-se que 80,73% dos sujeitos, na
primeira consulta, tinham idades compreendidas entre os 21 e os 40 anos, com uma média
de 30,2 anos. Relativamente à frequência às
consultas, verifica-se que 58,86% dos sujeitos
realizou as duas últimas consultas durante o
primeiro trimestre de 2012.
No que compete aos programas de tratamento, 76,57% dos sujeitos estão integrados
em programas de tratamento de substituição
opiácea e 39,06% estão integrados, há seis ou
mais anos, no programa de tratamento atual.
A grande maioria dos sujeitos da amostra
(73,44%) já passou por tratamentos anteriores
nesta ET ou noutras equipas de tratamento.
Antes de recorrerem aos nossos serviços,
os sujeitos estão em média 14,1 anos a consumir substâncias psicoativas ilícitas e em média
10 anos a consumir a substância psicoativa
principal.
Em termos psicofarmacológico regista-se
uma prescrição mais elevada de ansiolíticos
(30,73%), neurolépticos (26,04%) e antidepressivos (24,48%).
Se 70,31% dos sujeitos da amostra são negativos para o VIH, ao invés, 50% dos sujeitos
da amostra são positivos para a Hepatite C
(HCV). Verifica-se que 8,33% da amostra tem
antecedentes de tuberculose e 24,48% apresentam antecedentes para a Hepatite B (HBV).
Finalmente 39,06% dos sujeitos apresentam
co morbilidade psicopatológica.
Se nos focalizarmos mais em variáveis de

índole socio terapêutica, encontra-se um
grande predomínio do sexo masculino em
qualquer um dos Programas de Tratamento.
Verifica-se um valor percentual mais baixo de
mulheres no GB (4,08%), face aos outros dois
programas (GM com 13,27%; GOPT com
11,11%). O GOPT integra sujeitos mais novos:
46,67% têm 40 ou menos anos e a média de
idades é de 39,7 anos. Nos outros dois grupos
a maioria dos sujeitos tem 41 ou mais anos,
com uma média de 42,8 anos para o GM e 42,0
anos para o GB.
A maioria dos sujeitos do GM e do GOPT
(62,24% e 66,67% respetivamente) são solteiros. O GB apresenta uma percentagem de indivíduos casados/união de facto bem mais elevada que os outros dois grupos: 40,82%, face a
17,35% no GM e 22,22% no GOPT. A maioria
reside fora do concelho do Porto (73,47% no
GB; 55,56% no GOPT e 55,10% no GM). Os dados recolhidos apontam ainda para o facto
dos sujeitos do GM serem menos escolarizados que os do GB e do GOPT: apenas 26,53%
do GM tem 9 ou mais anos de escolaridade,
face a 44,90% do GB e 44,44% do GOPT.
Embora a maioria dos sujeitos dos três
grupos viva numa situação habitacional do
tipo familiar clássico, o valor percentual é mais
elevado no GB e menor no GM, respetivamente 89,80% e 69,39%. O GB tem percentualmente mais sujeitos a viver com a sua família nuclear (44,90%), enquanto nos outros dois grupos o valor percentual mais elevado corresponde à família de origem: 36,73% no GM e
42,22% no GOPT. Por outro lado, o GM apresenta o maior número de sujeitos que vivem
sós: 21,43%, comparativamente com os
10,20% do GB e 13,33% do GOPT.
O GM é o grupo com o valor percentual
mais elevado de desempregados (67,35%). No
campo oposto, o GB tem o maior valor percentual de sujeitos com emprego estável/regular,
44,90%.
A Cannabis ou seus derivados apresentam-se como a PSPIC para a maioria dos sujeitos dos 3 grupos: 76,53% no GM, 79,59% no
GB e 62,22% no GOPT. Os sujeitos do GM e do
GOPT começam, em média, mais cedo os consumos de substâncias psicoativas ilícitas do
que os do GB: respetivamente 15,7 anos, 15,8
anos e 17 anos.
A percentagem de sujeitos cuja SPIP é a
heroína é bem mais elevada nos programas de
substituição: 92,86% no GM e 89,80% no GB,
tendo o GOPT o valor percentual mais baixo
(62,22%).
Na primeira consulta, embora a maioria
dos sujeitos dos três grupos tivesse um consumo de heroína preferencialmente fumado, é

no GM que se encontra o valor mais elevado
de consumo endovenoso de heroína na primeira consulta: 34,07%, face a 11,36% no GB e
10,71% no GOPT. A maioria dos sujeitos dos
três grupos efetua um consumo diário de heroína aquando da primeira consulta: 67,86%
no GOPT, 81,32% do GM e 81,82% do GB. Relativamente à idade de início do consumo da
SPIP, os grupos não apresentam diferenças significativas entre si: a média de idade para o GB
é 20,8 anos e de 19,9 anos para o GM e para
GOPT. A maioria dos sujeitos do GM (55,10%) e
do GB (51,02%) tinha 30 ou menos anos de
idade quando fez a primeira consulta no serviço, enquanto 46,66% dos sujeitos do GOPT estavam nesse mesmo grupo etário quando foram atendidos pela primeira vez no serviço.
Em termos de frequência de consultas, constata-se uma menor frequência nos sujeitos do
GM (51,02% dos sujeitos tiveram as duas últimas consultas no primeiro trimestre de 2013)
e uma maior frequência nos sujeitos do GB
(67,35%) e do GOPT (66,67%).
Verifica-se que 51,11% dos sujeitos do
GOPT estão integrados no programa de tratamento atual há menos de um ano, enquanto
50% do GM e 40,82% GB estão há 6 ou mais
anos integrados nos respetivos programas de
tratamento. O GM e o GB são os grupos que
apresentam maior percentagem de sujeitos
que estiveram anteriormente inseridos em
programas terapêuticos (iguais ou diferentes
do atual): 76,53% e 79,59% respetivamente,
apresentando o GOPT um valor percentual
mais baixo nesta variável (57,78%).
Antes de recorrerem aos nossos serviços,
os sujeitos do GOPT estão em média 15,2 anos
a consumir substâncias psicoativas ilícitas e
em média 11,3 anos a consumir a substância
principal; os sujeitos do GB estão, respetivamente 13,7 anos e 10,1 anos, enquanto os do
GM estão 13,9 anos e 9,5 anos.
Em termos de prescrição psicofarmacológica, no GM regista-se uma prescrição mais
elevada de neurolépticos (28,57%) e ansiolíticos (26,53%), no GB uma prescrição mais elevada de ansiolíticos (32,65%) e antidepressivos (30,61%) e no GOPT uma prescrição mais
elevada de ansiolíticos (37.78%) e neurolépticos (33,33%).

Discussão
Discussão População Geral
A maioria dos resultados deste estudo
está em consonância com resultados encontrados noutras investigações nacionais e internacionais. Demonstrativo disto mesmo é a diferença percentual entre género, em que se
continua a verificar uma predominância de

consumidores do sexo masculino o que poderá estar relacionado com razões de natureza
social, cultural e psicológicas.
Se nos reportarmos à variável idade, perto
de 60% dos sujeitos da ET de Cedofeita têm 41
ou mais anos. Esta idade “avançada” poderá estar relacionada com vários aspetos, nomeadamente com um acesso mais tardio aos serviços
e às respostas de tratamento (mais de 10 anos
a mediar o primeiro consumo da SPIP e a primeira consulta); recaídas frequentes durante o
processo de tratamento; início de consumos
mais tardios (indivíduos adultos); menor motivação dos indivíduos mais jovens para o tratamento (provavelmente com menos anos de
consumo), associado a consumos percecionados como recreativos.
A maioria dos sujeitos são solteiros, estando muito provavelmente relacionado com o
facto do consumo/dependência não favorecer
o estabelecimento de relações afetivas e sociais estáveis.
A escolaridade da maioria dos sujeitos da
amostra é baixa (6 ou menos anos), podendo
este resultado relacionar-se com o abandono
escolar precoce, devido ao início de consumo
problemático de substâncias ilícitas em fase
escolar. Outros fatores poderão também contribuir para este abandono escolar precoce,
como por exemplo as dificuldades sócio económicas familiares, que muitas vezes obrigam
os jovens a procurar trabalho muito prematuramente. Os dados sugerem uma população
atual com um nível de escolaridade ligeiramente inferior ao verificado no estudo de
1999 (Gonzalez, et al) realizado na mesma
equipa de tratamento: respetivamente 63,02%
e 60,8% dos sujeitos têm 6 ou menos anos de
escolaridade. Estes resultados podem ser
eventualmente explicados por uma maior “democratização” do uso de substâncias nos últimos 15 anos, tendo-se passado a verificar consumos mais transversais às diferentes classes
socio económicas, articulado ao próprio mercado de oferta de substâncias que procurou
aceder a outros meios sociais e geográficos
que anteriormente não procurava.
Em termos da área de residência dos sujeitos da amostra, a maioria (59,90%) reside fora
do concelho do Porto, mas no distrito
(92,19%). Apenas 36,98% são sujeitos residentes na cidade do Porto. Este facto pode estar
relacionado com mecanismos de referenciação que ao longo dos anos foram implementados nas equipas de tratamento do serviço.
Verifica-se que a maioria dos sujeitos vive
em situação habitacional estável e em termos
da situação familiar constata-se que a maioria
dos indivíduos da amostra vive no seio da fa-
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mília de origem, nuclear e/ou com outros familiares, dando-nos indicações positivas ao nível da integração e retaguarda familiares, que
habitualmente costumam estar ameaçadas
com a dependência de substâncias.
Ao nível da situação profissional predomina o estatuto de desempregado, o que provavelmente estará relacionado com o “envelhecimento” da população e as patologias de natureza orgânica e psíquica de que padecem,
para além da baixa formação escolar e profissional não serem favoráveis à empregabilidade. Não se pode deixar de mencionar a crise
económica atual do país como uma possível
causa para o aumento do desemprego no seio
da nossa amostra.
No que concerne ao consumo de substâncias ilícitas, observa-se que a primeira substância consumida para a maioria dos sujeitos da
amostra é a cannabis, podendo estar relacionado com uma maior acessibilidade a esta
substância e a uma reduzida perceção dos riscos para a saúde associados ao seu consumo.
Estes consumos de cannabis ocorrem maioritariamente na segunda década de vida da
nossa amostra, em contexto social ou grupal,
tendo como principal motivação a necessidade de sentimento de pertença ao grupo.
A SPIP consumida pela grande maioria da
amostra é a heroína, uma vez que a quase totalidade dos sujeitos da amostra são heroinodependentes. Na realidade, a equipa de tratamento de Cedofeita é uma resposta assistencial especializada de tratamento, que oferece
uma diversidade de soluções terapêuticas a
esta problemática.
Em relação à via de consumo da heroína
verifica-se uma predominância da via fumada
sobre a via endovenosa, aludindo que as medidas e estratégias de prevenção e redução de
riscos desenvolvidas ao longo dos últimos
anos contribuíram de uma forma decisiva para
estes resultados. O padrão de consumo diário
é comum nos dependentes de heroína, sendo

a segunda década de vida aquela que concentra maior número de sujeitos que iniciaram o
seu consumo.
O primeiro pedido de ajuda é normalmente efetuado após 10 anos de consumos da
SPIP, o que pode estar simultaneamente associado a uma baixa perceção de risco e a uma
elevada perceção de controlo da substância e
da problemática. Estes resultados levam-nos
claramente a sugerir a manutenção e o reforço
das medidas de intervenção precoce, no âmbito da prevenção seletiva e indicada e também da redução de riscos.
Constata-se que a grande maioria dos sujeitos da amostra estão integrados em programa de tratamento de substituição, o que está
de acordo com os dados anteriormente referidos que apontam para uma elevada percentagem de heroinodependentes. Existe uma percentagem considerável de sujeitos (39,06%)
que integram o mesmo programa terapêutico
há mais de 5 anos, verificando-se uma grande
adesão ao tratamento proposto, eventualmente pela estabilidade física e psicológica
que o mesmo lhe proporciona. Estes dados sugerem-nos o carácter prolongado dos problemas associados à dependência de heroína,
aquilo a que alguns autores chamam Síndro-

A cannabis é a PSPIC
mais consumida
(73,96%), seguindo-se
a heroína com 13,02%.
A maioria dos sujeitos
iniciou o consumo de
substâncias ilícitas
antes dos 21 anos
(82,81%), com a média
de idade do primeiro
consumo a situar-se
nos 16,1 anos.
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me de Abstinência Tardio: “conjunto de disfunções do sistema nervoso vegetativo e das funções psíquicas básicas” que “ persistem durante um longo período de tempo, meses ou
anos, depois de ter atingido a abstinência”
(Iglesias, E. B., 2002, pp.52-53).
A grande maioria dos sujeitos da amostra
já esteve integrado em programas terapêuticos anteriores, podendo este dado relacionarse com as recidivas, que desde sempre sabemos que fazem parte integrante de qualquer
processo de tratamento.
A medicação psicofarmacológica complementa muitas vezes os diferentes programas
de tratamento, sugerindo também a existência de psicopatologia associada.
Comparativamente com um estudo publicado em 1999 (Gonzalez, J.; et al) e referente
à população de 1998 verifica-se que 19,1% da
população ativa da ET de Cedofeita apresenta,
nessa data, resultados positivos para o VIH.
Comparando estes resultados com os dados
atuais constata-se que há um ligeiro decréscimo deste valor (18,18%), no entanto, pouco
significativo. Não obstante, os dados mais recentes indicam que nos últimos 3 anos não foram detetados nos sujeitos rastreados na ET
de Cedofeita qualquer caso de seropositividade para o VIH. Os valores atuais (18,18%) poderão ser explicados por um conjunto de razões
que passamos a mencionar: terapêutica medicamentosa mais eficaz, proporcionando uma
maior longevidade ao doente seropositivo; estabilidade nos programas de tratamento para
o VIH, boa articulação com unidades hospitalares de referência para as doenças infeciosas e
outras co morbilidades orgânicas; eficácia nas
diferentes medidas e estratégias de prevenção
e redução de riscos, reduzindo a probabilidade de aparecimento de novos casos.
Como se vem verificando na maioria dos

estudos, há uma taxa mais elevada de HCV positivos do que VIH positivos, no entanto, temse verificado ao longo do tempo uma redução
do número de casos positivos também para o
HCV, muito provavelmente pelas razões apontadas para o VIH. Se em relação ao HBV os dados suscitam um decréscimo fruto dos programas de prevenção e vacinação, em relação à
tuberculose verifica-se um aumento do número de casos positivos na ET a partir de 2001, estando de acordo com dados que referem um
reativar da doença na nossa região. Nesta
amostra de sujeitos existem 4 indivíduos com
tuberculose ativa, o que nos parece um valor
elevado, demonstrando que é fundamental
reforçar as medidas de prevenção, redução de
riscos e tratamento, numa lógica de promoção
da saúde individual e pública.
Finalmente constata-se que estes sujeitos
têm antecedentes judiciais, relacionados com
o seu passado de consumo de substâncias psicoativas, com o pequeno tráfico, e/ou o pequeno furto. No entanto, a partir de 2001 os
antecedentes judiciais têm vindo a diminuir
nesta população até aos dias de hoje, o que
tem necessariamente a ver com a alteração do
quadro legislativo, ao nível da lei da descriminalização das drogas (Lei 30/2000 de 29 de
Novembro).
Discussão Estudo Comparativo
Realçando as maiores diferenças percentuais dos três grupos entre si, verificamos que:
(1) o GM é composto por sujeitos menos escolarizados, que vivem numa situação habitacional do tipo não familiar clássico e com maior
número de desempregados; maior número de
sujeitos que iniciaram o consumo da PSPIC antes dos 16 anos, apresentando na primeira
consulta mais consumo endovenoso de heroína; menor frequência de consultas e há mais

tempo no programa de tratamento atual; menos tempo de consumo da SPIP antes da primeira consulta; maior número de seropositivos para o VIH e mais antecedentes de HBV;
mais antecedentes judiciais; (2) o GB tem um
maior número de sujeitos casados ou em
união de facto, vivem numa situação habitacional do tipo familiar clássico, mais na família
nuclear e menos na família de origem, e habitam sobretudo fora do concelho do Porto;
maior número de sujeitos com trabalho estável/regular e com menor índice de desemprego; em média tiveram o seu primeiro consumo
de substâncias psicoativas mais tarde na vida;
mais medicados com antidepressivos e menos
com neurolépticos; apresentam menor seropositividade para o VIH, tendo menos antecedentes de HBV e de tuberculose; menor co
morbilidade psicopatológica; consumo entre
6 a 10 anos da SPIP antes da primeira consulta
no serviço; (3) o GOPT tem em média sujeitos
mais novos, vivem com a família de origem e é
o grupo que apresenta menos dependentes
de heroína; têm menos consumo diário da
substância principal na primeira consulta, com
um menor número de sujeitos a iniciarem o
consumo da SPIP antes dos 21 anos; estão há
menos tempo no programa terapêutico atual,
tendo também integrado menos programas
terapêuticos anteriores; é a população que
apresenta menor seropositividade para o HCV;
Do ponto de vista biopsicossocial, os dados sugerem que a população do GB é a mais
“estruturada”. Dos três grupos, o GM é o menos
“estruturado”, sendo por isso mais difícil de reinserir socio profissionalmente. Estes sujeitos
são mais velhos (a maioria tem mais de 40
anos), menos escolarizados e desempregados.
Por outro lado, é uma população que apresenta uma percentagem significativa de sujeitos
com co morbilidade psicopatológica e/ou orgânica, por isso necessitarem de cuidados
mais prolongados no tempo (note-se que os
sujeitos do GM realizaram a primeira consulta
no serviço, em média, há mais tempo: 12,6
anos, face a 10,4 anos do GB e 7,8 anos do
GOPT).
Os resultados também sugerem que os
programas de substituição parecem não ser os
programas terapêuticos de primeira escolha
para os heroinodependentes (é claro que o fator tempo influencia estes resultados, dado
que todos os sujeitos que fizeram a primeira
consulta antes de 1997, não tinham acesso a
programas de substituição na ET de Cedofeita). Para além dos critérios clínicos que fundamentam a opção terapêutica, por vezes os sujeitos recusam a proposta de tratamento de
substituição, por acreditarem ser capazes de

resolver a sua dependência recorrendo a outras modalidades de tratamento. Também por
vezes, associada a esta recusa, coexiste a perceção negativa face aos programas de substituição, especialmente os de metadona que
obrigam a uma administração diária supervisionada pelo serviço (confrontar Relatório
Anual 2012 do OEDT - A Evolução do fenómeno da droga na Europa).
Os dados do OEDT (2010) confirmam que
o tratamento com Metadona (com ou sem psicoterapia associada) é aquele que oferece
mais garantias de sucesso e de estabilização a
nível biopsicossocial para sujeitos dependentes de opiáceos. Da recolha efetuada no presente estudo, face aos sujeitos cuja SPIP é a heroína, constatou-se um valor percentual não
muito diferente de sujeitos abstinentes nos 3
grupos: GM com 75,82%, GB com 72,73% e
GOPT com 71,43%.
Conclusão
Apesar de não termos utilizado um tratamento estatístico para apurar a significância
das diferenças encontradas, esta limitação não
nos impede de retirar conclusões ou pistas de
investigação e intervenção para o futuro.
Em síntese, a população atual da ET de Cedofeita é predominantemente masculina, “envelhecida”, solteira, pouco escolarizada, vive
em situação habitacional clássica, com a sua
família nuclear ou de origem; está desempregada e reside sobretudo fora do concelho do
Porto. A primeira substância psicoativa ilícita
(PSPIC) consumida foi a cannabis (ou derivados) e o primeiro consumo desta substância
ocorre durante a segunda década de vida.
Na primeira consulta a população tem sobretudo entre 21 e 30 anos, apresenta a heroína como substância psicoativa ilícita principal
(SPIP), com consumo diário e fumado, tendo
realizado o primeiro consumo da SPIP entre os
16 e os 20 anos de idade. A população está integrada no atual programa de tratamento há
mais de 5 anos, tendo realizado pelo menos
duas consultas com o seu terapeuta de referência nos últimos 3 meses (para além das
consultas de avaliação médica, enfermagem e
serviço social, etc.). Já integrou programas terapêuticos anteriores (iguais ou diferentes do
atual) e está medicada com psicofármacos. Em
média é uma população que consumia a substância principal, antes da primeira consulta, há
mais de 10 anos, com um consumo médio de
14,1 anos de substâncias psicoativas ilícitas. É
uma população com antecedentes criminais,
com baixo índice de seropositividade para o
VIH e alto para a Hepatite C (HCV).
De salientar que os novos casos de VIH

(SIDA, Sintomáticos Não-SIDA e Portadores
Assintomáticos) têm vindo a diminuir desde
2005 (conf. “Infecção VIH/SIDA: A Situação Em
Portugal a 31 de Dezembro de 2011”), situação que pode ser explicado por vários fatores,
entre os quais, maior disponibilidade e maior
eficácia dos programas de prevenção, maior
disponibilidade de tratamento para o VIH,
com o alargamento da rede de cuidados de
saúde, maior oferta de ações de redução danos (em particular maior disponibilidade de
programas de substituição opiácea de baixo limiar de exigência, programas de troca de seringas, sensibilização para a diminuição do
consumo endovenoso).
No âmbito deste estudo também se constatou uma diminuição do número de sujeitos
a procurar tratamento na ET por consumos de
heroína. Até 1996, 91,38% dos sujeitos que fizeram a primeira consulta no serviço eram heroinodependentes. Entre 1997 e 2005 o núme-

cias opiáceas.
De acordo com o relatório anual 2012 da
OETD, a população de consumidores de heroína no seu conjunto parece estar a envelhecer
e a estabelecer com os serviços um contacto
elevado e de longa permanência, realidade
que este estudo também parece confirmar em
relação aos nossos utentes, que vão necessitar
de cuidados especializados e diferenciados ao
longo da vida.
Relativamente aos programas de tratamento, que neste estudo foram distribuídos
por tês grupos (GM, GB e GOPT) podemos
concluir que o mais comum na ET de Cedofeita do CRI Porto Central é o Programa de
Substituição com metadona, o que está em
concordância com os dados europeus mais
recentes, que apontam a metadona como o
medicamento de substituição mais frequentemente prescrito e que contribui para uma
melhoria rápida das condições biopsicosso-

ro decresce para 88,51%, sendo a partir dessa
data de 70,21%.
Tal como neste estudo, os dados a nível
internacional sugerem que o número de
consumidores de heroína na Europa está a
decrescer, facto que poderá estar associado
a uma mudança nos padrões e hábitos de
consumo de substâncias psicoativas, muitas
vezes associadas a um consumo essencialmente recreativo e, portanto, não diário,
sem uma representação interna de uma vivência de dependência ou consumo problemático. Este decréscimo também poderá estar relacionado com uma maior disponibilidade e cobertura em termos de resposta de
prevenção e redução de riscos e com um
maior conhecimento das consequências negativas associadas ao consumo das substân-

ciais dos sujeitos. Face aos dados internacionais, a percentagem de sujeitos em Programa de Substituição com Buprenorfina na ET
de Cedofeita é ligeiramente mais elevada
que na maioria dos países europeus (dados
OEDT, 2012).
Em suma, constata-se que em termos de
variáveis sociodemográficas e socio terapêuticas (sexo, idade, início de consumos, situação
profissional, escolaridade, tempo entre o início
do consumo de heroína e o início do tratamento, predominância dos tratamentos de
substituição e redução percentual de consumidores de heroína na primeira consulta) a
população ativa da ET de Cedofeita é idêntica
à população europeia que procurou tratamento em 2010 no âmbito do consumo de substâncias psicoativas (Relatório OEDT, 2012).
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V Escola de Verão PEER educa
pares para intervirem em
contextos recreativos
A Escola Superior de Enfermagem de
Coimbra acolheu, de 30 de Abril a 3 de Maio, a
V Escola de Verão em Educação por Pares. O
evento, organizado pelo grupo PEER, pelo IREFREA e pela Associação Existências, elegeu um
vasto público-alvo, destinando-se a profissionais de saúde, educação e desenvolvimento
social, a técnicos de equipas de rua e intervenção comunitária, a profissionais de turismo e
eventos recreativos e estudantes.
Adquirir informações básicas sobre o uso
de álcool e outras drogas em contextos recreativos e os principais problemas de segurança e
saúde daí resultantes, adquirir uma visão geral
dos diferentes tipos de intervenções que poderiam ser usados e a sua eficácia, apresentar
boas práticas de intervenção e desenvolver directrizes para a condução e avaliação da intervenção em contextos recreativos baseados na
pesquisa participativa era o retorno proposto
pela organização à plateia de participantes. O
evento foi preenchido por um curso de 30 horas – Intervenção em Contextos Recreativos –
e, para o último dia, estava reservada a realização da conferência subordinada ao mesmo
tema, com participações, entre outros, de Fernando Mendes, Amador Calafat, Karen Hughes,
Thierry Charlois, Félix Carvalho, Irma Brito e
Paulo Anjos.
Dependências marcou presença no evento e entrevistou dois dos organizadores, Fernando Mendes e Paulo Anjos e apresenta ainda a Carta de compromisso em promoção da
saúde e segurança em contextos recreativos,
um documento subscrito pelos participantes
no evento e que será brevemente veiculado
junto da sociedade civil.
A que principais objectivos foi subordinado este encontro?
Fernando Mendes – Este encontro teve
duas vertentes: uma ligada à formação das
equipas que trabalham na noite, com três dias

Paulo Anjos

Fernando Mendes
de trabalho e esta conferência, que encerra
esse trabalho que desenvolvemos, chamando
cá pessoas que, pela sua experiência e pelo trabalho que desenvolvem, podem também enriquecer a nossa formação.
E o curso, como correu?
Paulo Anjos – Correu espectacularmente
bem! Foi um grupo de trabalho muito engraçado, a formação também estava muito bem
constituída e o empenho, a capacidade de
transmissão de conhecimentos e de partilha,
quer da nossa parte quer dos formandos resultou em algo muito enriquecedor para ambas
as partes.
Fernando Mendes – Foi giro porque não
se tratou apenas de transmissão de informação
mas também pela vivência da informação de
uma forma dinâmica. Tivemos algo inovador,
da responsabilidade do Paulo Anjos, o facto de
termos trazido um DJ que esteve connosco da
parte da tarde a falar da sua experiência, dos
contextos onde trabalha, das pessoas que os
frequentam, dos consumos associados aos tipos de músicas e de festas… Muita gente desconhecia estes contextos e ficámos a perceber
melhor como funcionam estas coisas a partir
do terreno.
Quais foram os destinatários dos
cursos e da conferência?
Fernando Mendes – O evento foi dirigido a
todas as pessoas que trabalhassem em contextos

recreativos, equipas de rua e outras pessoas interessadas e que pretendessem vir trabalhar connosco. Também privilegiámos a nossa rede PEER,
com gente de Angola, Cabo Verde, Brasil e das
unidades que já fazem parte do nosso PEER. A
nossa expectativa passava por não termos mais
que 30 pessoas no curso e acabámos por ter mais
de 40 e pensamos que será um bom investimento realizarmos mais cursos como este no futuro.
Que retorno se consegue obter a
partir deste tipo de formações?
Paulo Anjos – Desde logo, a satisfação de
podermos formar pessoas nestas áreas. Capacitarmos as pessoas para intervirem e replicarem um conjunto de intervenções é muito importante e congratulante para nós. Ao mesmo
tempo, garantimos um retorno a partir do conhecimento que adquirimos ao recebermos as
questões e dúvidas que nos colocam. Acabam
por nos colocar em questão um conjunto de
assuntos, o que nos faz crescer como formadores e como técnicos.
Fernando Mendes – Há algo que já está a
acontecer na rede PEER, que é o facto de partilharmos entre as cidades e as nossas unidades
alguns projectos de investigação. E ontem foi
lançado um desafio relativo aos contextos recreativos de cada cidade com o levantamento
dos contextos, das músicas, dos consumos…
Não nos satisfazemos apenas com o acto de falarmos mas pretendemos ir mais além e vermos como isto se concretiza e compararmos.
A intervenção muda muito de país
para país?
Paulo Anjos – Sim, pela experiência que tenho, muda porque os contextos são diferentes.
As pessoas são diferentes, movem-se em contextos culturais diferentes, formas diferentes de viver, de consumir, as próprias estruturas e organizações existentes são diferentes. E seria muito engraçado fazermos essa aproximação.

Fernando Mendes – …Mas já foi engraçado
perceber como cada um trabalha, o tipo de festas
que tem… desde Angola, que tem festas todas
as semanas a outros que têm menos, quando se
sai, como se sai, o dinheiro que se gasta, os tipos
de substâncias que se consomem nos diversos
contextos… O que se passa nos outros países
acaba por ser fundamental para outros territórios. A título de exemplo, aqui em Coimbra temos
muita gente de Erasmus, muita gente que vem
de Angola, Moçambique e Brasil. Fala-se muito
nas noites africanas e brasileiras e temos que lidar
com essas pessoas que vem de uma cultura diferente. Neste sentido, esta interculturalidade vem
beneficiar toda a gente.
Como avaliam a intervenção que
se vai fazendo em Portugal nos
contextos recreativos?
Paulo Anjos – Diria que é praticamente inexistente ou, no mínimo, escassa… Com a molde
humana existente, com poucos técnicos e recursos, não se consegue fazer uma intervenção adequada. Isso tinha que ser algo estruturado pelos
próprios promotores dos eventos a terem um
vasto conjunto de técnicos bem formados, pagos
ou voluntários, que interviessem de forma massiva junto destes públicos.
As equipas que existem estão bem
dotadas de recursos técnicos e de
intervenções bem estruturadas?
Paulo Anjos – Há de tudo. Existem equipas com bons técnicos, bem estruturadas e
com intervenções bem pensadas. O que se verifica é uma grande incapacidade para estas
equipas manterem um corpo de voluntários
estruturado durante muito tempo.
Fernando Mendes – Esse aspecto é muito
importante… Outro aspecto que frisámos
prende-se com o efeito de termos 15 técnicos
num evento com 20 ou 30 mil pessoas… Ou as
várias organizações se entendem e convergem
para o mesmo evento criando visibilidade ou
então, por muito que façamos, torna-se muito
difícil obter resultados.
O que destacariam relativamente
à conferência de hoje?
Fernando Mendes – O facto de termos
aqui estas pessoas, que falam desta maneira é
algo fantástico. São pessoas de topo, que ouvimos falar na literatura, que tivemos a possibili-

dade de trazer cá e ouvi-los. Falo da Karen, do
Amador, do Félix… Deste último, por exemplo,
é congratulante perceber que todo aquele conhecimento científico e informação produzida
se transforma em instrumentos preventivos ou
de redução de danos.
O Professor Félix Carvalho referiu
a importância da implementação
de uma lei que proíbe a comercialização das designadas legal highs
em lojas abertas ao público. No
entanto, as mesmas estão disponíveis na internet e nas ruas…
Paulo Anjos – Sem dúvida! Os sites são
cada vez mais, nas ruas também já havia tráfico
pois as smart shops angariavam vendedores
para esse efeito que, muitas vezes, cortavam os
produtos de uma forma estranha. E mesmo as
smart shops continuam a existir enquanto já
têm produtos novos. Por muito que goste da
redução de danos, o trabalho passa sempre
pela prevenção. Temos que informar massivamente os jovens que este tipo de substâncias
são realmente perniciosas para a saúde. Muitos
deles não têm essa noção, até as consideram
inócuas e temos que alterar essa falsa aparência de segurança. Não podemos continuar a
brincar com isto, ora fechando uma loja, ora fazendo redução de danos.
Fernando Mendes – Estas novas substâncias implicam uma lógica preventiva que já tínhamos abandonado há uns tempos atrás, que
é voltarmos a falar sobre as substâncias de
uma forma muito crítica mas também muito
técnica para que as pessoas entendam do que
estamos a falar.

dade e com alguma tranquilidade a algumas
situações. Se estiverem formados, todas as
pessoas que os frequentam podem beneficiar.
Mas não será utópico ou contraditório relativamente aos interesses
que os mesmos servem?
Fernando Mendes – Não. Um atendimento simpático, um olhar atento às situações, o
ter água disponível, o saber responder a uma
situação de primeiro socorro, o poder controlar
algumas situações de violência de uma forma
mais profissional são atitudes que beneficiam
toda a gente. Se souber que vou para um sítio
para me divertir e souber que estou a ser cuidado porque existem profissionais que acorrerão a uma série de situações mínimas que poderão acontecer, estarei muito mais à vontade.
O mesmo se passa quando vamos ao hospital:
se soubermos que existem bons médicos, estamos à vontade; se soubermos que não possuem boa formação…
Esses profissionais têm aderido?
Fernando Mendes – Nós acabámos de
lançar o manual, estamos a negociar a realização de uma acção de formação no Líbano e vamos começar a fazer a divulgação.

Há que ser sensacionalista?
Fernando Mendes – Creio que sim… Estou a ver alguns puristas a ficarem alarmados
com isto mas, entre o purismo e a realidade,
que cada um fique com a sua. Agora, a abordagem preventiva vai ter que mudar.

O que pretendem através desta
carta de Carta de compromisso em
promoção da saúde e segurança
em contextos recreativos?
Fernando Mendes – Há uns anos, eu e o
Paulo tentámos arrancar com uma coisa que
nos pareceu inovadora, um observatório dos
contextos recreativos nacionais. Por várias razões, com muita pena nossa, nunca se concretizou. Para já, descemos um passo e fomos
mais simples e talvez mais. Se toda a gente estiver de acordo com coisas simples e básicas,
que não ferem a sensibilidade de ninguém, podemos ir conquistando uns e outros, ONG, serviços e indústria…

Porquê formar os profissionais
dos estabelecimentos de diversão
nocturna?
Fernando Mendes – Porque acho que fazem parte de uma constelação que pode facilitar muito a vida das pessoas que lá vão. Podem
ser agentes preventivos, pessoas que cuidam,
que estão atentas, que respondem com quali-

A quem é dirigida a carta?
Fernando Mendes – A toda a gente. Creio
que toda a gente está preocupada em ter contextos recreativos seguros. Não é por acaso que chegámos agora às festas universitárias e anda toda
a gente preocupada… A carta informa, sensibiliza e põe as pessoas a olharem para estruturas
como a nossa de uma outra maneira.
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CARTA DE COMPROMISSO EM
PROMOÇÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA
EM CONTEXTOS RECREATIVOS
Apresentação pública dia
03 de Maio de 2013
Participar em actividades recreativas é
uma actividade de lazer importante para
muitas pessoas mas também é uma actividade que interessa à indústria recreativa, às autarquias e às comunidades locais pelos benefícios económicos que acarreta. Sair ao
fim-de-semana converteu-se, para muitos
adolescentes e jovens adultos, numa actividade quase exclusiva de diversão massificada, dentro de um contexto totalmente consumidor com uma grande variedade de oferta que se adapta facilmente às suas necessidades. Aliam-se a estes aspectos a
permissividade familiar e social e a disponibilidade económica para estes fins. Noites de
fim-de-semana, festas académicas, festivais
de verão, viagens de finalistas e concertos
tornaram-se contextos sociais importantes
onde, sobretudo os jovens, adquirem capital
social. No entanto, a evidência científica demonstra que os contextos recreativos são
também fonte de problemas de saúde e segurança porque:
São contextos muito influenciados por interesses económicos e, por isso, alvo de
fortes acções de marketing sobre os seus
clientes;
O consumo experimental de estimulantes
é muito mais elevado entre os frequentadores de discotecas e festivais do que o da
população jovem em geral;
O uso de álcool e drogas ilícitas é visto
como “obrigatório”, devido às expectativas, intensidade e longevidade da vida
nocturna e a variedade de riscos associados são amplamente aceites pela população em geral;
Viabilizam comportamentos de risco (abuso de álcool e outras substâncias psicoac-

tivas, violência, sexualidade de risco, acidentes de viação) e acentuam vulnerabilidades em quem os frequenta, assim como
danos não só individuais como colectivos
e ambientais, resultantes da própria actividade recreativa (ruído, lixo, vandalismo);
Estes comportamentos de risco e antissociais acarretam elevados custos sociais e económicos e muitas vezes a perda de vidas.
Na origem desta carta estão assumidos alguns pressupostos básicos:
a intervenção em contextos recreativos é
da responsabilidade de todos, enquanto
dever de uma sociedade envolvida na procura de soluções;
a intervenção em contextos recreativos
tem de ter base na evidência científica;
as comunidades podem e devem envolver-se na resolução dos seus próprios problemas, tornando-se críticas e activas, sobretudo a partir do reforço das políticas de
saúde e segurança e das actividades de
voluntariado.
Mais saúde e segurança interessa a quem
frequenta contextos recreativos, a quem os dinamiza, aos serviços de saúde, às estruturas comunitárias, aos municípios, às instituições de
ensino, às forças de segurança, às estruturas
económicas. Na realidade, pela sua complexidade, a resolução e redução dos problemas relacionados com os contextos recreativos baseia-se no fortalecimento individual e colectivo, ou seja, na promoção de processos em que
as pessoas trabalham em conjunto para efectuar mudanças nas suas comunidades e exercer mais poder e influência sobre as questões
que lhes interessam.
Por isso há necessidade que as comunidades
e os seus representantes invistam na criação de
condições de garantia de contextos recreativos
mais saudáveis e seguros através de:
Tomar consciência da realidade dos contex-

tos recreativos em toda a sua complexidade. Os
estudos de prevalência de consumo de substâncias psicoactivas e danos em contextos recreativos são um bom indicador dos problemas, pelo
que há necessidade de um maior conhecimento
destas realidades dos quais ainda temos pouca
informação. Esses estudos devem abranger a
geografia dos eventos recreativos, o perfil dos
frequentadores de eventos recreativos (quer em
termos de idade, como de substâncias consumidas e hospitalizações) ou sobre a higiene e segurança dos eventos recreativos. É urgente promover melhor conhecimento dos contextos recreativos na sua complexidade e singularidade e tornar essa informação pública, responsabilizando a
indústria recreativa, tal como se fez com a indústria tabaqueira, por exemplo.
Priorizar as actividades preventivas multidimensionais e de proximidade. Os contextos
recreativos, pela sua complexidade e potencial
de dano aos que os frequentam, requerem o
desenvolvimento de intervenções que coloquem no centro as pessoas (motivações, expectativas, necessidades e interesses). Tendo
em conta as novas “lógicas sociais”, as intervenções preventivas devem ser focadas no desenvolvimento de competências pessoais e sociais, assegurando que as opções saudáveis serão mais fáceis de assumir; e sustentadas em
actividades eficientes, consistentes e persistentes, respondendo à singularidade de cada
contexto. Por outro lado, é necessário gerar debate entre os profissionais de diferentes sectores e áreas de trabalho, no sentido de promover o desenho de itinerários de prevenção personalizados em função dos diferentes perfis
dos eventos recreativos e não focados apenas
nos riscos/danos mas facilitando formas de diversão salutogénicas e estilos de vida mais saudáveis. Considerando que os espaços de recreação são em si mesmo espaços de risco aumentado, a organização dos eventos deveria

prever sistemas e equipamentos de primeiros
socorros e gestão de catástrofe. O melhor conhecimento dos contextos recreativos deve
gerar melhor acção no controlo de determinantes dos problemas mais frequentes desses
contextos através de medidas educativas, de
restrição do acesso às substâncias psicoactivas,
de protecção e de redução de danos.
Fomentar a pesquisa participativa. A
pesquisa participativa em saúde é uma abordagem de investigação colaborativa que é
delineada para garantir e estabelecer estruturas para a participação das comunidades
afectadas pela questão em estudo e, através
da inclusão de representantes de organizações e pesquisadores em todos os aspectos
do processo de pesquisa, visa melhorias na
saúde e bem-estar pela acção, incluindo a
mobilização comunitária e a mudança social.
Por gerar um saber prático, permite a compreensão do fenómeno na sua complexidade, através do desenho/avaliação de intervenções adaptadas à singularidade de cada
contexto, assim como pode inspirar as políticas públicas. Importa assim capacitar os actores sociais, quer das entidades públicas
como das privadas, para utilizarem a pesquisa participativa em saúde na resolução de
problemas relacionados com os contextos
recreativos.
Fortalecer a família como factor de prevenção primordial. Face às pressões do quotidiano em que as famílias actuais vivem é
urgente criar condições para o fortalecimento das organizações familiares no sentido de
prevenir os comportamentos de risco que
afectam os adolescentes - grupo mais vulnerável em contextos recreativos. Urge conscientizar as famílias de que há circunstâncias, muitas vezes externas à família, que
promovem ou facilitam que o consumo de
substâncias psicoactivas ocorra, tornando os
jovens mais susceptíveis. Profissionais ou representantes de organizações de pais podem ser agentes educativos dos pais, apoiando-os a estarem conscientes desta realidade
e a tornarem-se os principais agentes de prevenção de comportamentos de risco nos filhos.
Promover a formação profissional dos
dinamizadores de contextos recreativos.
Com o aumento da mobilidade no espaço

europeu através de programas como “Erasmus”, “Socrates“ ou outros, assim como do
turismo a nível internacional, nas cidades ou
áreas específicas, as autoridades têm que gerir não apenas os hábitos recreativos da população local, mas também os dos estrangeiros. A gestão eficaz dos eventos recreativos é
essencial para proteger a saúde das pessoas
e também para reduzir os encargos que diferentes situações problemáticas podem trazer para os serviços públicos, nomeadamente em saúde e justiça. Recomenda-se ainda
que os portadores de licença para recintos
destinados a festas ou festivais, desenvolvam uma política de prevenção do consumo
de drogas, caso ainda não o tenham feito. A
sensibilização e formação dos proprietários
e profissionais de eventos recreativos (operadores turísticos, relações públicas, barmans, seguranças e outros) visa aumentar o
seu conhecimento para identificar e gerir diferentes situações de risco. A formação profissional nesta temática devia tornar-se um
requisito de desempenho, sobretudo se visar
a melhoria do desempenho na resolução de
conflitos e na comunicação, aumentar a assertividade e apoiar a compreensão sobre a
moldura jurídica ligada às actividades recreativas.
Reforçar a aplicação das leis. Existe consenso nos estudos sobre estratégias ambientais de que as políticas de saúde que incluem
legislação e regulamentação podem ser efectivas na prevenção/redução de riscos em contextos recreativos, sobretudo relacionados
com o consumo de substâncias psicoactivas.
Estas medidas como aumentar os impostos,
aumentar a idade legal mínima para consumo,
estabelecer leis mais restritivas de venda a menores, reduzir o limite legal de álcool no sangue dos indivíduos que conduzem veículos
motorizados têm produzido alguns resultados
positivos, quer do ponto de vista social como
de saúde. Mas urge dar a conhecer estas leis e
os seus fundamentos, realizar vistorias, assim
como exigir a sua aplicação com as respectivas
sanções.
Fomentar a engenharia em saúde. A introdução de tecnologias da informação e comunicação no âmbito dos sistemas de saúde, nas suas
diferentes dimensões e níveis de acção, produz
potenciais benefícios para os cidadãos e para os

prestadores dos serviços, constituindo-se como
um elemento essencial para a promoção de modos de relacionamento mais seguros, acessíveis e
eficientes com os cuidados de saúde, assim como
eficiência económica. Várias iniciativas têm sido
desenvolvidas com sucesso como o envio de sms
de alerta, aplicações para Smartphones, etc. A
inovação tecnológica pode ser usada como instrumento de promoção da literacia em saúde, sobretudo na prevenção e redução de danos centrada na auto-responsabilização dos participantes em eventos recreativos.
Apostar no desenvolvimento da cidadania
activa e a inovação social. Envolver os cidadãos
nos processos de reflexão crítica e de conscientização facilitará a participação das comunidades na concepção e decisão de políticas públicas a nível local, regional e nacional, na optimização das estratégias de prevenção e nas actividades de sensibilização e mobilização
comunitária. Esta cooperação deve proporcionar aos cidadãos acções de formação e de informação/sensibilização, serviços de apoio social de proximidade (nos contextos recreativos) e vigilância/monitorização de legislação e
políticas públicas. Investir na participação dos
cidadãos, sobretudo do voluntariado jovem,
tem demonstrado ser uma estratégia de duplo
fortalecimento pois, enquanto estes se envolvem nas actividades preventivas, adquirem
competências de adesão a estilos de vida mais
saudáveis e seguros.
Financiar acções preventivas integradas
e sustentáveis. Se esse envolvimento for participativo, aumenta a exploração de novas
formas de actuar e gerar novos conhecimentos. No entanto, são necessárias acções, previstas em planos orçamentais públicos, que
financiem a prevenção, promovam o diálogo
e a cooperação entre ONG e organismos públicos, que reforcem a capacidade e a eficácia das ONG e facilitem a criação redes de actuação baseadas na pesquisa participativa
para gerar inovação social.
Ao subscrever esta carta, ratifica no essencial, um documento que espelha as preocupações de todos os agentes envolvidos nos diferentes níveis de intervenção; e que pretende
ser orientador, com base técnica e científica, de
um conjunto de estratégias e medidas para
promover as condições que garantam contextos recreativos mais saudáveis e seguros.
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Os desafios actuais da intervenção comunitária

Olá Cidade do Porto!
Deixa-me tocar-te
A Associação ACCA – Acolher, Conviver,
Compartilhar até à Autonomia organizou, em
parceria com a Clínica do Outeiro, no passado
dia 20 de Abril, um encontro aberto à comunidade portuense intitulado “Olá Cidade do
Porto! Deixa-me Tocar-te”. Os desafios em torno da Intervenção Comunitária foram o mote
lançado pela ACCA que, através deste evento,
versou este tema enquanto contributo para o
desenvolvimento, neste caso, da Cidade do
Porto.
A sessão, que decorreu nas instalações
da Associação dos Comerciantes do Porto,
abriu com a comunicação da Sra Vereadora
da Câmara Municipal do Porto, Prof. Dra. Maria Guilhermina Rego, onde foram inventariados alguns dos muitos projectos que fazem
parte da Rede Social do Concelho. Nesta sequência, a Sra. Coordenadora do NPISA (Núcleo de Planeamento e Intervenção junto dos
Sem Abrigo), Dra. Paula França referiu um
exemplo de partilha significativo: “ …de facto
o NPISA do Porto negociou com sucesso para
a Cidade e neste caso concreto para a Rede
Social do Porto, a possibilidade da empresa
IP-BRICK, parceiro do sector económico do
NPISA, alargar o seu donativo para financiar
igualmente a Plataforma Digital da Rede Social para além da Plataforma das Organizações Voluntárias dirigida aos Sem Abrigo, evitando-se assim a duplicação de plataformas
digitais, convergindo para a maximização do

recurso oferecido pela empresa parceira do
NPISA…”.
Seguiu-se uma mesa constituída por alguns dos agentes sociais activos do NPISA da
Cidade do Porto (nomeadamente, Centro
Distrital do Porto da Segurança Social, ARS
do Norte, Colégio Nossa Sra. do Rosário, Grupo de Voluntários ASA, Clínica do Outeiro, Associação dos Comerciantes do Porto) que
têm aplicado esta metodologia com o objectivo de contrariar o fenómeno dos “Sem Abrigo” e constituem a Unidade Operacional para
esse efeito da Rede Social do Porto. A reter a
importância dada por todos à condução do
NPISA do Porto com algumas notas de destaque ao facto da necessidade de se fazerem
convergir os diagnósticos sociais elaborados,
base da comunicação do Dr Adelino Ferreira
“…qualquer resposta deve assentar num
diagnóstico territorializado…” e a novidade
dos financiamentos das CLDS (Contratos Locais de Desenvolvimento Social) dada pelo
Dr. Hugo Tavares. Destacaram-se ainda as comunicações da Associação dos Comerciantes
do Porto e da Clínica do Outeiro na aposta
que fizeram em fazer lembrar a necessidade
de se continuarem os apoios ao privado para
uma cobertura efectiva às pessoas que “…
após muito tempo na rua padecem de enormes rupturas sendo por isso necessário dar
resposta rápida à identificação e resolução
do problema…” disse Dr Nuno Camilo e na in-

sistência que “… o duplo diagnóstico que
atinge pessoas que passaram pela rua, precisa de resposta especializada e acolhedora, a
qual o Estado não tem de momento, pelo que
interessa reconhecer o esforço que esta clínica tem vindo a fazer de responder a todos e
se preocupar com o futuro destas pessoas,
também por isso a necessidade da Associação ACCA abrir as suas portas…” disse António Ribeiro, Administrador da Clínica do Outeiro.
A terminar a mesa o testemunho de duas
Organizações Voluntárias o grupo ASA destacou “…a necessidade de se dar a cana e não
o peixe…” referiu a Dra Isabel Marques e ainda “…a imperiosa necessidade de o Voluntariado se organizar nas noites do Porto” mostrou a Irmã Maria Helena Aires do Colégio
Nossa Sra. Do Rosário.
O ponto alto dos trabalhos foi a conferência aberta à cidade, dada pelo Médico Psiquiatra Dr Jesús Cartelle Fernández e autor
do artigo “A Cidade e as Esquinas” passando
pela tarde com a realização de oficinas de trabalho, onde o debate entre voluntários, técnicos e cidadãos da cidade envolveu a tarefa
de responder a questões tão comuns como “
Que fazer para ajudar uma pessoa toxicodependente que viva na rua” até à complexidade das questões conjunturais e estruturais
que impedem a inserção efectiva deste grupo com percentagens baixas de sucesso.

Por último, a Associação ACCA, não esqueceu a importância da Cultura e da Arte
neste processo, contando para o encerramento com a compositora, cantora, responsável por vários projectos musicais Cristina
Bacelar, a “Diva” das “Três Marias” e o Iconoclasta, cantor e também responsável por vários projecto musicais Alberto Almeida, o homem do “Cabaret Fortuna”.
Nas palavras de Sofia Guedes, assistente
social da Clínica do Outeiro e uma das técnicas organizadoras do evento, “este encontro
foi pensado e concretizado com toda a paixão e afecto, imperativos presentes diariamente no trabalho que desenvolvemos, mostrando assim que a mobilização de todos é
fundamental para a concretização de projectos de vida, condutores à plena inserção dos
indivíduos. Assim, acolhendo, convivendo e
compartilhando todo o saber, a arte e a magia da comunicação que nos une, concretizamos um sonho, na certeza que este é apenas
o primeiro de muitos encontros e convívio
com e para a cidade”, com espírito e a força
do desenvolvimento, tão necessários para
contrariar fenómenos de exclusão, aproveitando as respostas existentes.
A profissional acrescenta que “devemos
todos sentir orgulho pelo nosso trabalho e
esforço. “…Eu tenho muito orgulho em todos
Vós. Obrigado, companheiros da Clínica e da
Associação ACCA. E um muito obrigado a
quem desde o inicio esteve e continuará a estar connosco na defesa de princípios fundamentais da intervenção social comunitária e
que nos tem “amadrinhado” com todo o seu
saber e afeto”.
Dependências marcou presença no
evento e entrevistou Paula França, coordenadora do NPISA do Porto e recolheu ainda o
testemunho de António Ribeiro, administrador da Clínica do Outeiro.
Fala-se neste encontro de um tipo
de intervenção que tem origem e
destino na própria comunidade…
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António Ribeiro,

Paula França

A comunidade tem que intervir sobre ela própria para dar resposta a
problemas, minimizar desigualdades, então o que faz falta à cidade
do Porto?
Paula França (PF) – O que está a falhar na
nossa sociedade é uma concepção do desenvolvimento. E por isso a criação da Associação ACCA, que visa distribuir pela cidade do
Porto saberes sobre como construir essa concepção. Cada um de nós tem que ter uma atitude de cooperação mas sempre a partir do
que existe para todos. E não criar serviços específicos que acabam por aprofundar a atomização do problema. Criamos um serviço
para idosos, outro para sem-abrigo e estão
em portas diferentes. E em portas diferentes
das nossas. O que se defende nesta associação é o que esta conferência vai dizer: a partir
dos serviços centrais, dos serviços existentes,
devem-se criar condições para atender as diferenças e não multiplicar “esquinas” que atomizam os indivíduos.
Soa a utópico…
PF – É curioso que, ainda ontem, numa
sessão de trabalho, alguém dizia ser utópico… E o Dr. Jesús Cartelle dizia ser um ho-

Administrador da Clínica do
Outeiro
“Só agora tento escrever algumas
palavras sobre o Encontro “Olá Cidade
do Porto! Deixa-me Tocar-te”.
Serão, alegre e assumidamente, palavras mínguas... Aturdido e maravilhado (desculpem alguma redundância)
pela jornada, eu que, sendo parte do
evento, perdi-me no encanto, deixei-me
levar pela beleza da comunhão de vontades em encadear diferenças, o prazer
de assistir, com o olhar duma criança, à
vontade de descobrir a união na individualidade – Todos temos os mesmos sonhos e desejamos os mesmos resultados, não É?
A manhã, tão fecunda na pluralidade de partilhas e saberes, a genialidade
do Dr. Jesús Cartelle Fernández – a forma como todos ficamos seduzidos e nos
perdemos nas horas dum encanto que
não tinha preocupações temporais!
O Porto, o Porto...
O Porto somos nós Todos impelidos
pela persuasão, paixão do debate sobre
as causas da exclusão numa procura de
soluções inclusivas, em tempos tão difíceis.
Não posso falar por todos ou, apenas, por alguns. Posso falar por mim, de
mim – Eu sinto o gosto da utopia na
boca, reconquistei o prazer de sonhar
com as cores neste tempo de sonhos
negros!
Hoje vou dormir com esperança, sonhar com um sonho-dum-amanha-real !
Isso ninguém me pode roubar, isso vaime motivar! E a vocês não?
- Obrigado a Todos, o Dia foi de todos nós!”
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PF – Sim, é importante. Aliás, estamos
sempre a actualizar os números. Temos um
núcleo ainda muito duro a viver na rua na cidade do Porto porque ainda não conseguimos convencer a pessoa a sair. Para já, temos
conseguido utilizar as estruturas da cidade
para acompanhar as pessoas.

Jesus Cartelle

mem de utopias concretizáveis, acrescentando que na sua comunidade isso foi possível.
Protegeram pessoas estrangeiras de serem
expulsas, trataram de criar condições nas escolas para receber os meninos que não queriam frequentá-las por razões culturais e, portanto, é possível. Ele viveu isso na sua comunidade e temos também inúmeros exemplos
em Portugal de que isso é possível.
Como é que a ACCA pretende materializar a sua missão?
PF – Através de encontros, fundamentalmente. Existem objectivos muito ligados ao
tratamento imediato de situações, claro, mas
têm planos para continuarem a promover
eventos desta natureza. Oferecendo sempre
uma conferência à cidade e criando oficinas
específicas para pessoas que vão fazendo pedidos para debater soluções, com a participação de todos. Neste caso, estão a responder a
um pedido dos voluntários que trabalham
com os sem-abrigo.
Como é sabido, existe em Portugal
uma estratégia nacional para os
sem-abrigo. Pergunto-lhe se está a
funcionar no Porto e se tem revelado a eficácia e eficiência desejáveis.
PF – Sim, está a funcionar. Foi por mim
apresentado, uma vez que sou a coordenadora do Núcleo de Planeamento e Intervenção com os Sem-Abrigo do Porto, uma das cidades eleitas com mais sem abrigos em Portugal, tem um plano de actividades desde
que a estratégia foi implementada, em 2009.

Já antes de sair a medida, trabalhávamos entre 15 instituições com base num plano de
actividades, tal como hoje fazemos com as 64
Instituições que constituem o NPISA do Porto. Temos produtos como a Plataforma Mais
Emprego, a Plataforma das Organizações Voluntárias, a Qualificação de e o acompanhamento social técnico das pessoas sem-abrigo. São três produtos que considero de marca nesta cidade e, desde essa altura, tratámos
o problema de 2570 pessoas. Neste momento, mantemos em acompanhamento 1376.
O que aconteceu às outras?
PF – Foram integradas em famílias, lares
e outros tipos de equipamentos já existentes,
outras foram recuperadas e estão a viver nas
suas casas, empregadas e independentes e
temos muita gente que passou para a rede
normal de apoio. Isto é, passou para um estádio que não justificava que estivessem em
acompanhamento tão específico na área.
Numa área tão sensível e dramática como esta, em que medida será
importante quantificar resultados
para influenciar os decisores políticos?

As estruturas existentes na cidade
são suficientes?
PF – Sim, neste momento são. No entanto, precisamos de “alojamento de longa duração”, isto é, de um alojamento para toda a
vida onde se mantenha ainda algum apoio,
isto porque, desses 1376 que estamos a
acompanhar, 84 já estão em situação de entrar no mercado de trabalho. Estamos na plataforma Mais Emprego a criar condições junto das empresas para poder absorver essas
pessoas. Mas temos 117 pessoas que já estão
integradas mas nunca irão ser incluídas, uma
vez que o passado que tiveram foi tão duro
que não podemos ter a veleidade de nos andarmos aqui a enganar e a dizer que irão ser
incluídas. No entanto, estão inseridas, integradas junto dos seus serviços de saúde, têm
alguma autonomia mas precisam ainda de
“gestor de caso” (técnico) para os acompanhar e, em matéria de alojamento alguém
que ajude na limpeza, para lembrar as consultas, etc, bem como de apoio económico
dado o direito social de que já usufruem ser
sufiente. Poderiam estar na sua futura casa, o
seu lar, mas ainda não estão e essa resposta
precisa de ser implementada com urgência.
Ainda não o conseguimos, o que se deve à
falta de dinheiro, como foi referido na mesa
inicial da manhã.
Existe uma tradição de trabalho de
proximidade nesta área, tal como
na das dependências, que tem vindo a ser cimentado ao longo da última década. Neste momento, por
escassez de recursos, está a ser
questionada a continuidade dos
financiamentos. Teme algum retrocesso?
PF – Pois… esse é um dos nossos problemas. Já tivemos esse retrocesso: começámos
a estratégia com 64 gestores que vinham
desses financiamentos e que acabaram por
ser despedidos com o encerramento dos projectos. A estratégia define que cada gestor
deve ter 25 pessoas em acompanhamento e,
neste momento, existem gestores com 40 ou
50 pessoas a seu cargo. Há que tomar medidas e que pensar o que será mais caro… Aí,
são os nossos relatórios e demais publicações
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e vocês, jornalistas, que têm que nos ajudar a
sensibilizar a decisão política.
Também existe aqui no Porto uma
tradição de trabalho em rede entre diversas instituições… Como
avalia a actual capacitação dessas
instituições ao nível de recursos
humanos e financeiros para continuarem a desempenhar esse trabalho?
PF – Creio que saberão dar a volta. Poderá fechar uma ou outra mas o particular é
muito criativo. Agora, é muito importante
chamar a atenção que trabalhar em rede não
é somar instituições ou candidaturas a projectos. Trabalhar em rede é aquilo que fazemos e isso obriga a que as pessoas trabalhem
de noite e de dia. Dividir tarefas e assumir responsabilidades em função de um objectivo
específico é muito difícil de fazer entre diferentes instituições e isso é que marca a diferença neste projecto. Temos o exemplo da
rede social, que tem 198 projectos mas que,
na verdade, resultam em reuniões de, pelo
menos, 198 pessoas, o que chega para encher uma sala de cinema ou de teatro… Ora,
aí não se faz sinergia. Faz-se no território, com
um plano de actividades específico para
aquela área territorial, o que obriga a que as
pessoas compareçam, executem e obedeçam a dois níveis de intervenção: o da decisão das instituições e o do trabalho técnico e
que ambos estejam em consonância. Articular isso de uma instituição para outra obriga a
um plano de actividades com atribuição de
responsabilidades individuais a cada um dos
parceiros. Depois, ainda temos a questão da
partilha dos recursos. Este projecto do NPISA

Sofia Guedes

também a esse nível apresenta inovações. A
título de exemplo, a CAIS, que não tem neste
momento acordos com a Segurança Social
do Porto, se estiver a atender um sem-abrigo
e precisar de dinheiro, não faz burocracia
com a Segurança Social. Vai à Segurança Social e leva o recurso, isto é, age como um funcionário da Segurança Social. Esta é uma
grande inovação. Se precisamos dos recursos
da Misericórdia, não temos que andar a fazer
papéis para a mesma. Interage-se com o interlocutor, que vai definir as suas prioridades
dentro da instituição e priorizar naquele momento o recurso para o sem-abrigo.
O que gostaria de assistir como resultado deste encontro?

PF – Já assisti, de manhã, à assunção de alguns compromissos. As pessoas, ao dizerem
publicamente que acreditam nisto, comprometem-se e esse é um passo largo para o avanço
das negociações. De tarde, gostaria de ver cabeças feitas em função do desenvolvimento.
Para o efeito, beneficiaremos da colaboração
do Dr. Jesús Cartelle Fernández nesta sua conferência e com o seu apoio no acompanhamento
dos grupos da tarde, na formação dos voluntários e dos gestores e até na influencia de alguns
cidadãos que irão participar. A inovação da tarde das oficinas prende-se com o facto destes cidadãos ao estarem presentes, apreciarem a discussão, participando e contribuir com críticas
que ajudem a construir um referencial de desenvolvimento para toda a cidade.
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REDEMUT: UMA REDE DE SAÚDE
DE TODOS PARA TODOS

Alberto Ramalheira
Na cerimónia da tomada de posse dos corpos sociais da Associação Portuguesa de Mutualidades – Rede Mut, compareceram inúmeros convidados que encheram por completo as
novas instalações cedidas pelo Montepio Geral.
Alberto Ramalheira, figura incontornável do
movimento Mutualista, explicou que este é “o
momento mais alto dos princípios da solidariedade e que o “SMS – Serviço Mutualista de Saúde” surge num momento muito difícil, de ataque aos princípios sociais que o país tão duramente conquistou. Não basta ter ideias é preciso concretizá-las com alma e eficiência, como
tem sido o caso das instituições mutualistas
que já representam mais de 10% da população
portuguesa”, disse. Por outro lado Mário Nunes,
presidente da Direcção de “A Previdência Portuguesa” referiu que “a determinação, o querer e a
coragem dos homens e mulheres que criaram a
Rede Mut com uma nova esperança e um complemento do Serviço Nacional de Saúde. O mutualismo é um movimento inigualável na Europa, é o maior empregador nacional e representa 5,5% do emprego no nosso país, tem cerca
de 1 milhão de associados e 2,5 milhões de benificiários. Por isso o dia 22 de Abril será sempre

“A Associação
Mutualista Montepio
abriu uma linha
de crédito de meio
milhão de euros em
condições especiais
para as associações
mutualistas aderentes”

“ As mutualidades
que hoje integram a
Rede Mut realizaram
no ano passado, mais
de 500 mil consultas,
tratamentos e exames
complementares”

recordado como um marco histórico para o
movimento mutualista em Portugal.”
António Tomás Correia, presidente do CA
do Montepio Geral, tomou a palavra para afirmar que os princípios do mutualismo são “a
mais solidária e eficaz das respostas para o conjunto das pessoas e suas famílias.” Mencionou
que estas associações são “um grande exemplo
a seguir” pois gerem com muito rigor e profissionalismo os recursos dos seus associados,
proporcionando-lhes respostas e serviços de
qualidade que de outra forma não tinham. Salientou ainda que a Economia Social pode e
deve resolver os problemas que o país atravessa. “Não é por generosidade que estamos na
Rede Mut, mas porque acreditamos nas instituições e nas pessoas. Porque garantir os princípios da solidariedade, contribuir e apoiar as actividades que visam o desenvolvimento e a
qualidade de vida das pessoas é a missão do
Montepio. E por isso gostaria de afirmar que ao
mesmo tempo que disponibilizamos este espaço para esta associação, estamos também a disponibilizar outros espaços para o desenvolvimento e consolidação da economia social das

instituições e sociedade civil que deles necessitem. Iremos também abrir uma linha de crédito
de meio milhão de euros em condições especiais para as instituições mutualistas”, garantiu.
Manuel Sampaio Pimentel, Director do
Centro Distrital do Porto da Segurança Social,
confessou que “em Portugal estamos muito
habituados a trabalhar uns contra os outros,
trabalhar uns com os outros é mais difícil. Entendo que este sector é um exemplo de sucesso que deve ser reconhecido, apoiado e
acarinhado. A identidade secular do mutualismo, mostra-nos com a criação da Rede
Mut, e todos os mutualistas, nos deram hoje
uma grande lição de como fazer e fazer bem”,
afirmou.
Estes foram alguns dos momentos registados na tomada de posse em que a Revista Dependências marcou presença, entrevistando o
presidente da instituição Carlos Salgueiral que
nos falou sobre a criação desta rede mutual.

António Tomás Correia

Carlos Salgueiral

Fale-nos um pouco da história que
nos trouxe até aqui, à Rede Mut.
Carlos Salgueiral (CS) – Foram quinze meses de maturação, de muito trabalho para celebrar
hoje a tomada de posse dos Órgãos Associativos
da Rede Mut – Associação Portuguesa de Mutualidades e, ao mesmo tempo, inaugurar as instalações da sua sede, aqui na cidade do Porto.
Porquê a cidade do Porto?
CS – Porque o distrito do Porto é a grande
força do mutualismo português. Aqui estão sediadas 36, das 100 mutualidades portuguesas e
é onde vive mais de meio milhão de mutualistas, isto é, metade de todos os membros das associações mutualistas e cerca de 30% da população residente no distrito.
A escolha de um Homem e uma Instituição da cidade para presidir a Rede
Mut foi um privilégio…
CS – Para mim é uma honra fazer parte deste grupo visionário, que em tempos apresentou
ao movimento mutualista um conjunto de propostas que agora procuramos implementar.
O que é a Rede Mut?
CS – É um projecto inovador, que nasceu pela
iniciativa de um conjunto de associações mutualistas portuguesas, que decidiram unir esforços
em torno de um objetivo comum, prestar cuidados de saúde à comunidade dos associados que
as integram. Por isso gostaria de acrescentar que
para além de inovador, a Rede Mut é um projeto
histórico para o mutualismo, uma vez que promove os seus valores de liberdade, igualdade, democracia, responsabilidade e solidariedade e, responde às necessidades e anseios dos nossos associados num espírito de reciprocidade e partilha.

Como pode um associado usufruir
dos benefícios da Rede Mut?
CS – Independentemente da mutualidade a
que os associados pertençam ou do local onde vivam, todos podem usufruir dos serviços e cuidados de todas as Associações Mutualistas associadas à rede. Reforça-se a proteção social garantida
a todos os associados, num esforço de entreajuda
orientado para uma vida melhor e garante-se a
prestação de cuidados de saúde primários, diferenciados e continuados, além de serviços de
apoio domiciliário e ação social. Este é sem dúvida
alguma um projecto histórico para o mutualismo
português.
Foi difícil juntar estas vontades?
CS – Não, porque com este projeto damos
corpo a um princípio fundamental consagrado
no Código das Associações Mutualistas, o princípio da cooperação, com vista a uma melhor
prossecução dos fins de cada mutualidade e
desenvolvimento do mutualismo.
Por outro lado, a Rede Mut é portadora de
duas propriedades fundamentais que definem
a economia social e solidária. A promoção da
reciprocidade como princípio de organização
económica e a criação de espaços de proximidade movidos por valores solidários.
Qual é a abrangência da Rede Mut?
CS – A Rede Mut é de âmbito nacional e
liga em rede mutualidades de todo o país. Neste momento, somos 12, mas temos grandes
perspectivas de crescimento até ao final do
ano, e representam cerca de 700 mil associados.
O que vos levou a constituir a rede
num dos momentos mais difíceis da
vida dos portugueses?
CS – Na verdade a vida dos portugueses não
está nada fácil, vivemos uma crise económica e
social que se tem traduzido na escalada de custos
de saúde e que tem afectado particularmente as
famílias com recursos mais vulneráveis. Para nós, o
mais importante são as pessoas e as famílias e por
isso a Rede Mut em complementaridade com o
Serviço Nacional de Saúde, tem por objetivos promover e conservar a saúde das pessoas, através da
prestação de cuidados de saúde de qualidade, a
um preço muito acessível e sustentável. Mas, para
além da prestação de cuidados, daremos especial
atenção à prevenção da doença, através de campanhas, com o benefício das novas tecnologias e
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“ Uma rede de vantagens
que defende a protecção
social para todos, que
realiza campanhas
de educação e de
prevenção para a saúde”

o desenvolvimento de espaços de informação e
aconselhamento.
E como o pretendem fazer?
CS – A partir da capacidade instalada, em serviços e equipamentos, nas diversas mutualidades
aderentes, pretendemos possibilitar níveis mais
elevados de eficiência e construir uma resposta
mutualista integrada e de qualidade, contribuindo assim para melhorar a qualidade de vida dos
nossos associados e aumentar a visibilidade e a
atractividade do mutualismo no nosso país.
Quer dizer que sabe-se pouco do Mutualismo em Portugal?
CS – Quero dizer que as mutualidades que
hoje integram a Rede Mut realizaram em 2012,
mais de 500 mil consultas, tratamentos e exames complementares. Permite ainda a partilha
de conhecimentos, saberes e experiências entre as diversas mutualidades, os seus dirigentes
e quadros, sendo um importante factor de capacitação institucional.
E o futuro?
CS – Hoje, conclui-se a primeira fase do projecto da rede Mut, a fase de constituição e instalação. A partir de amanhã, todos os associados das
mutualidades aderentes têm acesso aos equipamentos e serviços disponibilizados na rede, na
área da saúde, lazer e formação, cabendo a cada
uma das associações a divulgação junto dos seus
associados. Para isso, é fundamental que cada associação aderente da Rede Mut a divulgue junto
dos seus membros e as vantagens que lhe estão
associadas. A Rede Mut já está a funcionar, basta
ligar para o 808 500 300 e receberão toda a informação. De seguida, vamos dar início à fase de expansão da Rede Mut, com o objetivo de alargar
aos familiares directos dos associados, cobrindo
assim cerca de um milhão e meio de pessoas.
Iremos lançar o portal da Rede Mut, um importante ponto de informação e de contacto
com os associados, que dará a conhecer os serviços disponíveis e a sua localização, e possibilitará a eventual marcação de actos clínicos e de
subscrição de serviços, assim como a introdução de inovações tecnológicas no campo dos
cuidados de saúde, como a telemedicina. E é o
futuro que queremos começar a construir hoje!
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Trabajando
a pesar de todo

Ahora cuando andas por las calles de algunas de las grandes ciudades europeas el
corazón experimenta un vuelco de rabia. El
suelo sucio es hogar de muchos que se han
quedado sin poder pagar una hipoteca, sin
trabajo, sin comida. Sería erróneo relacionar
la crisis con un mayor consumo de drogas.
Nos lo explica Francisco Babín, delegado para
el Plan Nacional sobre Drogas; sin embargo,
si no es una relación causa – efecto, sí se trata
de un factor más. Un riesgo de exclusión social, de marginación y por tanto, un paso más
cerca del aislamiento con la ayuda de un consumo. La desesperación puede llevar por terrenos nunca antes imaginables.
Y en este contexto social, es todo un éxito reunir a 600 profesionales en unas jornadas con cuarenta años de historia y dispuestos a contribuir desde su pequeño rincón aún
llamado ‘sanidad pública’ a tratar una enfermedad como es la adicción.
Bajo un sol de justicia, todo indicaba que
efectivamente las XL Jornadas de Socidrogalcohol se estaban celebrando en Murcia. El presidente de la sociedad científica, Julio Bobes,
explicaba que a lo largo de toda su historia, Socidrogalcohol ha pisado todo el territorio español a falta de dos: Murcia y La Rioja. El objetivo es haber pisado cada uno de los territorios y
ese es el motivo de que este año se haya tachado el penúltimo de la lista, Murcia.

Plan de acción de drogas
2013-2016 y encuesta
domiciliaria
El 31 de enero se presentaba el plan de
acción sobre drogas 2013-2016 para los próximos cuatro años. Babín lo presentó por segunda vez en esta reunión de científicos, lo
que él definió como “el mejor de los escaparates”. La base de este es el consenso. Está formado por 36 acciones, algunas de las cuales
dan continuidad al anterior plan cuatrienal.
La coyuntura actual ha permitido una inversión de 1000 millones de euros, donde la clave y objetivos fundamentales siguen siendo
la reinserción social de los enfermos.
La última encuesta domiciliaria, ya lo comentábamos hace dos meses en esta publicación, muestra un descenso generalizado
en los consumos. Sin embargo, el binge drinking o consumo en atracón sigue siendo la
preocupación de los profesionales, así como
de las administraciones. “A mí personalmente
me parece muy preocupante que el 70% de
los menores consuman alcohol y que al menos la mitad se hayan emborrachado en el último mes”, afirmaba el delegado para el Plan.
Ana Mato, Ministra de Sanidad, anunciaba a principios de mes una medida para la
homogeneización de la edad de acceso al
consumo de bebidas alcohólicas. Un problema que evidencia la necesidad de una revi-

sión normativa, pues existen hasta 138 normas distintas que regulen este acceso y había
comunidades autónomas como Asturias
donde se podía adquirir alcohol a los 16 años.
Además de la legislación, se habló de la
necesidad de educar en una percepción de
riesgo. “Que un hijo se emborrache en casa
delante de sus padres siendo menor de edad,
es una forma de maltrato”, argumentaba Babín, y añadía: “Una norma no cambia la sociedad de un día para otro y más si tenemos en
cuenta que España es la puerta de entrada a
muchas sustancias”.
Los hipnosedantes; son el otro dato de la
encuesta domiciliaria que aumentaba. Un
consumo mayoritariamente en manos de
mujeres con una media de edad de 35 años.
Son datos preocupantes, que tampoco se
pueden relacionar a una causalidad clara,
como la crisis, sino que más bien se trata de
un consumo complejo con multiplicidad de
causas. El principal problema es el uso sin
prescripción médica, de modo que se accede
al medicamento sin la indicación del profesional.

Situación: Menos recursos y
recortes en programas
Carlos María Álvarez, psiquiatra madrileño y uno de los miembros más veteranos
de Socidrogalcohol hizo un rápido repaso a la

situación actual de las adicciones en España.
Recordó que este fue uno de los primeros
países en presentar un programa biopsicosocial. E hizo una dura crítica: En lo últimos tres
años todos los logros que se habían conseguido se ha ido al traste en el sistema de actuación. Disminuyen el 70% de los recursos y
se reduce en un 34% el personal cualificado,
con la perspectiva aterradora de que se incremente hasta el 50% al final de este año. “Algo
que era un modelo de acción, se ha caído”,
concluía Álvarez refiriéndose a la situación
del municipio y la Comunidad de Madrid.
En alcoholismo, por ejemplo, sabemos
lo imprescindible que resulta el apoyo de
las asociaciones u organizaciones sin ánimo de lucro, que cubren aquella parte social, más humana, un seguimiento más diario, que los recursos sanitarios no pueden
atender por sus características y las largas
listas de pacientes, que les reducen el tiempo de las visitas complicando el seguimiento. La situación económica ha empezado
por acabar con numerosas asociaciones
que resultaban imprescindibles y que no
han podido seguir con una situación por
los innumerables recortes en subvenciones. En ocasiones han llegado a extremos
de no poder pagar cosas tan sencillas y básicas como el agua, la luz o el alquiler, en
otras han sido los profesionales de apoyo
como los psicólogos o trabajadores sociales, los que se han visto obligados a irse debido a que los pagos por su trabajo nunca
llegaron.
Y por último, pero no por ello menos importante, se han visto afectados programas
de inserción social, como el que dirigía Bartolomé Cañuelo, director provincial y jefe del
servicio de drogodependencias de la Cruz
Roja de Córdoba. Este programa de viviendas
tuteladas para alcohólicos está pensado para
un colectivo de mujeres víctimas de malos
tratos o madres solteras que presenten consumos y hogares desestructurados. Para hacerlo posible un grupo de monitores y voluntarios se encargaban de monitorizar la convivencia. El objetivo: La autonomía en absti-

nencia. La efectividad está probada. A los dos
años mantienen la abstinencia el 49% de las
mujeres y el 52% mejoran su estado clínico.
Además, el programa tiene capacidad integradora, garantiza la continuidad del tratamiento, permite una evaluación continuada,
permite que la toma de decisión esté en manos de la enferma y no existe ningún perfil
que las identifique. Sin embargo, el programa
está en ‘stand by’ porque no hay recursos económicos para que este colectivo en situación
de riesgo y exclusión social tengan una nueva oportunidad.

Novedades a nivel mundial
La probufina
Iván Montoya es ya un habitual entre los
asistentes, cada año viaja desde EEUU hasta
España para mostrar las novedades en cuanto a medicamentos y nuevos hallazgos. Montoya es director clínico del National Institute
of Drug Abuse (NIDA), un instituto que cuenta con un presupuesto de 200 millones de
dólares.
La probufina es el nuevo medicamento
que se presentó en este ambiente científico.
Se trata de un implante subcutáneo para el
tratamiento de la adicción a los opiáceos, que
actúa como sustituto de los mismos al tener
un efecto agonista sobre los receptores opiáceos. La metadona ha sido hasta el momento
el medicamento que por excelencia se ha
destinado a este fin, sin embargo, la investigación ha permitido el hallazgo de estos implantes, que liberarían la cantidad justa que
el cuerpo necesita para no experimentar el
síndrome de abstinencia.
La dificultad que hasta el momento existía en el tratamiento de opiáceos era la falta
de adherencia, es decir, las dificultades de un
seguimiento continuado, ya que las dosis de
metadona, se administran de modo diario en
el centro asistencial que corresponda según
la localidad. Con este implante, la necesidad
está cubierta durante 6 meses, por lo que sería suficiente con acudir dos veces al año. Esto
permite una mayor adherencia al tratamien-

to porque el paciente no tiene que asistir de
modo diario a por su dosis y además evita peligros en menores de edad. Ya que algunos
niños cuyos padres están en tratamiento con
buprenorfina, en ocasiones pueden aceder
de modo accidental al medicamento, experimentando así una intoxicación.
El implante se coloca debajo la piel en
uno de los brazos, realizando una pequeña
incisión por la que se introduce una aguja a
través de cuyo émbolo se deposita un pequeño cilindro con el fármaco. Es tan efectivo
como la buprenorfina oral y resuelve el tema
farmacológico al tiempo que reduce el estigma social.
El NIDA está a la espera de que apruebe
el medicamento la Food and Drug Administration (FDA) para la distribución por EEUU.

Vacunas
Montoya aprovechó el encuentro para
hacer un pequeño repaso a las investigaciones que el NIDA tiene en marcha, así como
para actualizar algunos datos que el año pasado fueron presentados como esperanzadores. Este es el caso de la vacuna del tabaco,
NicVAX, que pese a las buenas expectativas
que presentaba al inicio de su investigación,
dio resultado negativo en dos estudios. “Fue
muy frustrante, pero no nos hemos desanimado, al contrario”, explicaba el investigador.
Tras este desesperanzador resultado, ahora
trabajan en otra vacuna para el tabaco, pero
esta vez con una que genera más anticuerpos, basada en la inmunoterapia y nanotecnología. En este momento está siendo probada en animales.
Así mismo han tenido que descartar
otros medicamentos como el Bupropion, que
funciona para tabaco pero que estaba siendo
probada en metanfetaminas, tampoco ha
dado resultados positivos el vigabatrín
Ahora trabajan en: Nepicastat, Buspirone, la Bruprenorfina/Naltrexona para la cocaína, la Bupren/ALK S-33, JDTic para cocaína y
tabaco (aunque se ha abandonado porque
ha dado resultados cardiotóxicos), la TV1380, Lofexidina, y Lofex/THC.

29

30

Homenaje a Francesc Freixa
En julio del año pasado fallecía uno de
los fundadores de Socidrogalcohol. Un maestro de tantos profesionales que en estas Jornadas su alma seguía sentada junto a los ponentes. Este veterano de guerra formaba desde ya hacía algunos años, junto con algunos
compañeros, los ‘Encuentros con la Historia’. Y
en esta edición sus compañeros rindieron un
homenaje a su persona, la profesional y la
más íntima. Entre asistentes y ponentes, alguna lágrima, aunque seguramente al igual
que Sampedro, entendiese la muerte como
una parte más de la vida, pues falleció volviendo de dar una conferencia. Trabajó hasta
el último momento.
También a modo de recordatorio, se proyectó un documental realizado por Socidrogalcohol hace algún tiempo. Él tan cercano
que parecía que estuviese hablando con su
viuda, sentada en la tercera fila.
En estas primeras jornadas sin Freixa, su
hija fue la encargada de entregar uno de los
premios a los posters que lleva el nombre de
su padre.
Sus compañeros de ‘Encuentros con la
Historia’ presentaron el libro sobre la Historia
de la legislación del alcohol en España, seguramente el único trabajo que no concluyó en
vida, pues se ha publicado faltando su parte,
la cual estaba elaborando cuando falleció.
Borrador de la nueva Guía de Intervención para Trastornos por Alcohol
Los expertos pertenecientes a Socidrogalcohol piensan que el tema del alcoholis-

mo no está lo suficientemente documentado, puesto que es un tema que ha quedado
relegado a un segundo término a pesar de la
alta presencia social. En base a esta creencia,
están comprometidos con la elaboración de
monografías y guías que recojan un material
con validación científica.
Se presenta así el borrador de la Guía de
Intervención para Trastornos por Alcohol. A
diferencia de la monografía de alcohol, presentada en anteriores ediciones de las jornadas, la guía analiza los factores desencadenantes del consumo. Empieza por hablar en
los dos primeros capítulos de la parte epidiome y etiopatogenia.
El principal problema de los profesionales que trabajan con enfermos alcohólicos es
que tienen mucho material pero poco está
validado. El tercero de los capítulos habla del
diagnóstico y establece los términos de dependencia, abuso y de los trastornos producidos por el consumo. A partir de la evaluación y el diagnóstico, se evalúa la gravedad
(severidad, síndrome de abstinencia, craving,
escala del estado obsesivo-compulsivo, etc.)
El dignóstico da pie al siguiente capítulo,
que habla sobre tratamiento e intervención
clínica. En este se valoran los fármacos relacionados con el consumo de alcohol, y se establece la aplicabilidad.
A continuación se analizan las consecuencias físicas, sociales, psicológicas, los accidentes de tráfico, los cambios en el comportamiento; todo bajo el mismo marco de
validación científica .

Y por útlimo, se establecen los costes del
alcohol en términos económicos. Todos los
gastos derivados del consumo: Ingresos hospitalarios, tratamiento, intervención, gastos
judiciales, costes por accidentes de tráfico
(muertes o lesiones producidas por estos),
años de vida perdidos, etc.
En base a todos los capítulos anteriores,
una conclusión final relativa a la aplicabilidad
práctica de todo lo anterior. ¿No sería mejor
invertir en prevención para evitar las consecuencias y por lo tanto, los costes?
Juego patológico
La impulsividad de los jugadores patológicos siempre ha sido el punto clave que
los expertos han querido conocer a la perfección para evitar las recaídas o la continuidad del comportamiento enfermizo. Susana Jiménez, Coordinadora de la Unidad
de Juego Patológico del Servicio de Psiquiatría en el Hospital Universitario de Bellvitge, en Barcelona presentó un innovador
videojuego pensado para el autocontrol de
impulsos y respuestas como el estrés o la
ansiedad en los jugadores. Para ello, presentó un videojuego capaz de detectar los
estados de ánimo del jugador, de modo
que no te permite seguir avanzando sin
una previa relajación (te trasladas en el juego a una isla desierta donde el agua y la
tranquilidad te ayudan a calmarte) y una
planificación de los movimientos a seguir.
De este modo se consigue, lo que en ocasiones es tan complicado, el control del impulso.
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