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ampliar a abordagem e as respostas a todos os comportamentos aditivos, o que
consubstancia a grande inovação no domínio das políticas de saúde, na medida
em que estas problemáticas encerram riscos e repercussões gravíssimas para os
indivíduos, para as famílias e para a sociedade no seu todo.
Este é um plano equilibrado, porque
investe nos dois grandes domínios: na
redução da procura e na redução da
oferta. O cidadão continuará a ser o centro da conceptualização das políticas de
intervenção. Uma intervenção que importa não esquecer, foi objecto de diversas avaliações nacionais e internacionais, tendo sido apontada como um
exemplo a considerar e a seguir por muitos países do mundo. Se a experiencia
portuguesa constituiu para o mundo o reconhecimento de uma intervenção inovaem discussão pública, é também um
nais que ao longo dos anos protagonizaram este difícil combate numa área muito
sensível e complexa.

Este é um plano que aposta na prevenção, dissuasão, redução e minimização dos
problemas relacionados com o consumo de
substâncias psicoactivas, os comportamentos aditivos e as dependências através de
uma intervenção integrada.
Que pretende reduzir a disponibilidade
das drogas ilícitas e das novas substâncias psicoactivas no mercado, através do
peração judiciária, policial e aduaneira a
nível nacional e internacional.
Que pretende uma legislação que, revenda e consumo de substâncias psicoactivas lícitas no mercado, seja feita de forma segura e não indutora de uso e consumo nocivo.
Que seja regulamentado o jogo legal e
seguro por forma a não induzir ao comportamento aditivo.
Que sejam asseguradas a qualidade
dos serviços prestados aos cidadãos e a
sustentabilidade das politicas de intervenção.
É um Plano ambicioso, difícil mas realista, porque assenta na larga experiencia de
quem nada tem de provar à sociedade e ao
mundo. E por isso deveria merecer uma especial atenção de toda a sociedade, dos prolias… Porque este não é um problema dos
outros, das famílias dos outros… Não! este é
um problema de todos nós!
Sérgio Oliveira, director
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Entrevista com Wolfgang Götz, diretor do EMCDDA

“Portugal é um país
de vanguarda em estratégia
e prevenção do consumo”
Há 17 anos a viver em Portugal, Wolfgang Götz sente como poucos um

produziram uma política que internamente
se mostrou consistente e coerente, e que
tenta responder aos problemas de consumo de droga de uma forma pragmática.
Este não é sempre o caso nas políticas
modernas de luta contra a droga. Uma

-

estatísticas relativas a outros países demonstra que a lei da descriminalização do

ta mesmo permanecer em terras lu-

pessoas a consumirem drogas, como é
muitas vezes temido. No entanto, essa po-

problemas associados ao consumo de
droga. Por exemplo, as altas taxas de VIH
persistem apesar de estarem sob controlo
no quadro da área do tratamento.

-

-

Portugal criou e pôs em funciona-

-

O Observatório Europeu da Droga e
da Toxicodependência (EMCDDA) é
uma das agências descentralizadas
da UE, sedeado em Lisboa desde
1995. Dada a proximidade e conhecimento mais profundo sobre o nosso país, como avalia a evolução das
políticas e práticas sobre drogas
desde essa data até hoje?
Wolfgang Götz (WG) – Em 2011, o
EMCDDA deu início a nova série de publicações – os
– a primeira das quais focava a política de luta
contra a droga em Portugal. Apesar dessa
descriminalização do consumo de droga,
este é apenas um dos elementos de uma
nomeadamente a responsabilidade da
coordenação da política de combate à droga e à toxicodependência para o Ministério
da Saúde. Este fator, aliado a outras mudanças feitas na mesma altura (como por
exemplo, o aumento das respostas ao nível do tratamento da toxicodependência),

Que vantagens entende que poderão advir para Portugal da existência de um organismo como o
EMCDDA em território nacional?
as vantagens para Portugal do funcionamento neste país de um organismo como
o EMCDDA. Em primeiro lugar, o facto de
Lisboa ser o pólo aglutinador em matéria
de informação sobre droga e toxicodependência na Europa. É em Portugal que os
28 Estados-membros da UE e as instituições europeias tomam decisões quanto à
países da UE, sendo também aqui que
essa informação é tratada, analisada e difundida. Por outro lado, o facto de o
EMCDDA estar sedeado em Lisboa implica a concentração em Portugal do pessoal
soal do EMCDDA propriamente dito, ou
o ano, mas também os especialistas e os
cientistas que aqui se deslocam para as
muitas reuniões técnicas organizadas em
cada ano pelo EMCDDA. Sendo também a

Portugal que, em número e numa frequência cada vez maior, se deslocam membros
das administrações públicas nacionais e
regionais, de organizações não-governamentais, investigadores e estudantes,
para apreenderem e assimilarem a informação que aqui produzimos. Um indicador
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Portugal e as novas drogas
Considera satisfatórias as respostas, sobretudo legislativas, implementadas
recentemente em Portugal para fazer face ao fenómeno das smart shops e dos
consumos de smart drugs? Que tipo de novas soluções deveriam ser
preconizadas?
-

acrescentado pelo EMCDDA, é o facto de
pública antes de ser tomada qualquer medida de controlo. Com o aumento, em núterceiros em colaborar com a agência, interesse esse que resulta do facto do
EMCDDA ser o vértice do principal sistema
regional de informação sobre droga e toxicodependência a nível mundial. É ainda
esse interesse que tem trazido a Lisboa representantes de países de todos os continentes e que têm levado a esses países a
informação e o nome do informalmente

-

licença. Temos assistido a uma grande variedade de respostas legais, destacando-

seria redutor abordarmos o interesse do
funcionamento em Portugal de uma agência da UE como o EMCDDA, apenas numa
perspetiva técnica e institucional. Há outros aspetos que também devem ser valo-

dagem legislativa e a sanção imposta (coima ou prisão), foi o encerramento das

transporta consigo elementos culturais,
nomeadamente as formas de estar e de

formas de contornar a lei. Temos, a este propósito, seguido de perto a situação na
-

cido em Portugal desde a adopção da legislação. No entanto, esta situação mostrou

ao mesmo tempo que proíbe todas as outras, uma experiência na política de lei conprovenientes de cerca de 20 países diferentes, traz para Portugal a sua própria
idiossincrasia, mas leva também consigo
os costumes e a forma de estar dos Portunacional nos seus próprios países. Por últiros, que também não devem ser esquecidos nem negligenciados, até porque são
multiplicadores. É em especial o caso do
de medida, entra na economia portuguesa,
bana que foi potenciada pela instalação
em Lisboa do EMCDDA e mais tarde da
Agência Europeia de Segurança Marítima,
plexo de edifícios na recém baptizada Praça Europa no Cais do Sodré.
Que tipos de relações institucionais
existem entre o EMCDDA e as
demais organizações portuguesas
e como as avalia?
WG – Desde 1995, ano em que a
agência começou a funcionar em Lisboa,
que o EMCDDA tem colaborado com as
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de riscos/minimização de danos e reinserção), que decorre do diagnóstico do território, é um conceito relativamente original.
Além de Portugal, só o Reino Unido e a Irlanda têm um sistema comparável de intervenção territorial sistemática que privilegia a existência de diagnósticos rigorosos
que fundamentam a intervenção em zonas
-

respostas preventivas com os mesmos critérios de seleção e avaliação para todos
os programas, tendo ainda testado esta
metodologia, por exemplo, na prevenção
seletiva (para grupos vulneráveis) mediante o Programa de Intervenção Focalizada
(PIF) entre 2007 e 2010. Lamentavelmente, algumas partes desta estratégia foram
afetadas pelas consequências da crise
económica.
Considera Portugal um país atento e
preocupado com os problemas relacionados com as drogas?
WG – Não posso deixar de considerar
dessa forma. Portugal é um país que descionais ou locais. Em primeiro lugar com o
organismo que em Portugal tem a responsabilidade de coordenar o cumprimento
das obrigações nacionais em matéria de
informação sobre droga, neste momento
integrado no SICAD. Por outro lado, e porpidamente a nossa informação à disposição dos responsáveis políticos portugueses que tomam decisões nesta área, temos promovido e mantido contatos
regulares com o Parlamento, com Governo e com a Presidência da República, prosão da informação por nós produzida à
medida das suas necessidades.
Dado o nosso estatuto de organização
internacional com sede em Lisboa, temos
ainda relações privilegiadas com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, em especial com o Protocolo de Estado, e ainda
com o Ministério das Finanças, devendo a
ambos a criação e manutenção de boas
condições de instalação e permanência
em Portugal do pessoal da agência e das
de estarmos ao serviço dos 28 países da
UE e dos países com os quais temos acordos de cooperação estabelecidos – com

tentamos dar uma atenção especial aos
organismos portugueses, pondo na medida das nossas possibilidades, o pessoal
técnico do EMCDDA ao serviço daqueles.
Temos recentemente estreitado as nossas
consolidar e aprofundar esta parceria com
proveito mútuo.
Como avalia o dispositivo assistencial português implementado para
prevenir e combater os problemas
relacionados com as drogas?
WG – Portugal é um dos países de
vanguarda em termos de estratégia de
prevenção do consumo de droga, o que resulta em especial de dois aspetos fundamentais: um primeiro aspeto é o facto das
respostas preventivas serem guiadas por
um diagnóstico territorial. Através do Plano
entidades locais, a responsabilidade de
tegradas (PRI) para essas mesmas áreas,
por forma a rentabilizar os recursos dispoma de ação que integra respostas interdisciplinares (prevenção, tratamento, redução

funcionamento uma série de estruturas e
de políticas de combate à toxicodependência, as quais foram alvo de atenção política
e atribuídos recursos públicos. Peça maior
dessa atenção e preocupação pública, é a
Estratégia nacional de combate à toxicodependência, estratégia essa que desde
1999 se tem mantido consistente nos seus
princípios fundadores, a ponto de ter atravessado várias legislaturas e executivos,
de diferentes quadrantes políticos, sem alterações de fundo, o que revela um elevado grau de convergência nacional. Para
além disso, ao longo destes anos, Portugal
tem atribuído recursos políticos, adminisplementação e monitorização/avaliação
dessa política, criando estruturas parlamentares permanentes ou eventuais, atribuindo responsabilidades governativas e
criando/mantendo estruturas de coordenação administrativas e operacionais. Por último, e não menos importante, Portugal
mantém e alimenta um sistema de informação nacional em matéria de droga e de
toxicodependência, através do SICAD,
que é um dos pontos focais mais bem preparados da rede europeia e um dos que
está diretamente associado à avaliação/
monitorização da respetiva estratégia nacional.

Como avalia o acesso dos cidadãos
europeus a programas de tratamento de toxicodependências e patologias associadas?
WG – Com base em diversas fontes, incluindo o indicador de procura de tratamento
e os registos nacionais de substituição de
opiáceos, estima-se que pelo menos 1,2 mimento por consumo de drogas na Europa
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Um “português”
termos gerais, as notícias para a Europa são
positivas: entre o grupo de consumidores de

rendido

casos de VIH estabilizarem ou mesmo dimi-

Após 17 anos a viver em Portugal,

de ofertas de testes dentro das estruturas de

traços gerais?
WG – Apesar de ser muito difícil e seguramente redutor descrever um país em pou-

com fármacos retrovirais também aumentou.
representam o maior grupo, com 1 em cada
2 consumidores em tratamento, enquanto
que os dados relativos aos registos de tratamento sugerem que os consumidores de
cannabis e de cocaína são respetivamente o
segundo e o terceiro maior grupo em tratamento. Comparando com outras regiões do
mundo, a Europa está entre os maiores
prestadores de serviços de tratamento.
mente, resulta de uma grande expansão
durante as duas últimas décadas de serviços especializados em regime ambulatório, com um importante envolvimento dos
serviços de cuidados de saúde primários e
de serviços de saúde mental, bem como
do envolvimento de prestadores de serviços de proximidade e de estruturas de baie Sul da Europa, Portugal fez grandes investimentos na área do tratamento, reduziu

anos. Em alguns Estados-membros do Centro e do Leste da União Europeia, o acesso
ao tratamento de substituição de opiáceos
continua a ser limitado. Entre as consequências mais nocivas para a saúde do consumo
de droga estão as doenças infeciosas provo-

forma como os portugueses recebem os esde transmissão do passado recente não são
de forma alguma uma garantia de futuro:
desde 2010 surgiram grandes surtos de VIH
entre indivíduos que consomem droga por

capacidade destes países para oferecerem
tratamento adequado aos que necessitam.
dos outros países da nossa região, onde não
foi feito qualquer investimento na prevenção.
Estamos também preocupados com o acesso dos consumidores de drogas a testes e
ao tratamento de infeção por VHC. Apesar
deste tipo de infeção ter uma elevada taxa
de prevalência entre consumidores de droga
rior a 60% na maioria dos países, muitos são
os que não sabem que são portadores do vírus uma vez que é frequente os sintomas
não serem perceptíveis. Estimamos que
a ser um grande problema ao longo da próxima década, na medida em que a população
-

25 anos.

sendo em boa parte por causa disso que tanta gente procura este país como destino tumais do que um país e não é por acaso que
po. Espero aliás continuar a viver aqui quando me reformar. Devo dizer que Portugal
constituiu para mim uma surpresa, na medida em que se revelou diferente da ideia de

muito mais complexo que tem conseguido
diversos elementos inovadores. Não só ao
nível dos costumes, ao ter aberto a porta a
novas formas de estruturação familiar e a novas formas de intervenção social (entre as
manista que deu origem à política de descriminalização do consumo e a uma nova forma de abordar a toxicodependência), como
também a nível técnico e empresarial, ao ter
sido pioneiro numa série de tecnologias e
serviços que demoraram mais tempo a arrancar na maioria dos países da Europa: é
por exemplo o caso do multibanco ou da via
verde. Lamento muito a situação em que
Portugal e os portugueses se encontram
neste momento. Apesar de ser alemão, sin-

isso sofro, quase da mesma forma que um
português, com a crise que se instalou na sociedade portuguesa. Mas estou convencido
que Portugal irá superar este período difícil,
precisando para isso, e antes de mais, de
acreditar em si próprio e nas suas capacidades, coisa que muitas vezes os portugueses
muitos anos que colaboro com portugueses,
aliás a nacionalidade mais representada en-

tas.
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Plano Nacional para a Redução dos
Comportamentos Aditivos e das
Dependências (PNRCAD) 2013 – 2020.
Foi elaborado, no âmbito da Estrutura
de Coordenação para os Problemas
da Droga, das Toxicodependências e
do Uso Nocivo do Álcool, a primeira
versão de um documento estratégico. Este trabalho contou com a participação de um vasto número de serviços e entidades, públicas e privadas, bem como de técnicos de vários
domínios do conhecimento que têm
contribuído para o desenho da política na área dos comportamentos aditivos e das dependências.
No entanto e para que este documento possa reunir um consenso
alargado, nomeadamente de todos
aqueles que direta ou indiretamente
intervêm nesta área, encontra-se em
curso até ao dia 30 de setembro, um
procedimento de recolha de contributos e discussão pública.

nico para envio de contributos.
Dependências apresenta uma breve
resenha subordinada às principais
metas e objetivos presentes nesta
primeira versão do Plano Nacional
para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências,
que deverá vigorar até 2020.

Na avaliação externa ao PNCDT 2005lhoria nos principais indicadores da redução
da procura e da oferta de substâncias psi-

coativas, nos quais se inclui o uso nocivo

cional;
-

-

dades;
-

adequada às necessidades;
-

Visão e princípios
cooperação e articulação, nacionais
e internacionais;
-

-

-

-

Objetivos gerais e metas
-

-

atuação no contexto deste Plano assenta
-

-

9

Metas:

-

prevenção, dissuasão, redução de riscos,
-

Na redução da procura o cidadão
constitui o centro da conceptualização do
-

desenho e a orientação do presente perío-

etapa do ciclo de vida do cidadão e o concitas e das novas substâncias psicoativas no

-

-

fatores individuais, contextuais, sociais e

-

-

-

serviços prestados aos cidadãos e a susten-

Opções estratégicas
-

-
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-

-

-

-

intervenção a desenvolver para a prosse-

ção de vulnerabilidade e/ou exclusão socos de substâncias psicoativas;

-

-

Hepatites e Tuberculose;
-

-

-

-

-

-

No presente Plano, o enfoque da interven-

Poderão ser estabelecidas linhas de ação

-
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substâncias psicoativas licitas e ilícitas, a
-

rentes fases do ciclo de vida do indivíduo,
os seus percursos naqueles que são os di-

-

-

zação de novas substâncias psicoativas,
-

das as entidades envolvidas, prestando
especial atenção à eventualidade destas
-

existentes ou a desenvolver no referente à
nacional;
-

-

-

-

quantidade, das substâncias ilícitas e dos
venda, a densidade dos locais de venda, a
-

capitais a ele associados, caracterizando-

-

pares, caracterizados por diferentes reali-

-

-

tribuição, venda, detenção ou disponibili-

-
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Porquê a redução de riscos
e minimização de danos?
* Paula Vale de Andrade
Serviço de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e
Dependências (SICAD)
Divisão de Informação e
Comunicação
Na década de 90, Portugal viu-se
confrontado com um grave problema de
saúde pública, o consumo problemático
de drogas, em particular, o consumo injetado de heroína torna-se a primeira preocupação dos portugueses, não havendo
ninguém que não conhecesse alguém toxicodependente. Em meados dos anos
90, as estimativas apontavam para um
número muito próximo dos 100 mil utilizadores de heroína - uma população altamente fragilizada do ponto de vista social, na sua maioria com consumos por
via endovenosa
Todos tinham uma opinião e uma soga”, opiniões e soluções, que se foram
manifestando incapazes de lidar com o
problema que crescia de dia para dia.
Face a este cenário, é em 1999 que
se começa a desenhar a primeira Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga.
Inicia-se, assim, um novo ciclo na área
da política portuguesa em matéria de
drogas e dependências. De entre os
princípios basilares desta Estratégia,
destacam-se os do Humanismo e do
Pragmatismo e assume-se que o toxicodependente é alguém que tem muito
cuidados de saúde e suporte social do
que com medidas de repressão, bem
como se arroga, igualmente, a legitimidade da assunção de respostas inovadoras, inspiradas no que, comprovadamente, já vinha a produzir resultados positivos noutros países.
Uma das grandes alterações preconizadas pela Estratégia Nacional, e, sem
dúvida, a mais emblemática, terá sido a
descriminalização do consumo de todas
as substâncias psicoativas, mas, a par
da descriminalização do consumo, era

dução do número de overdoses, bem
como um considerável aumento de novos utentes e maior capacidade de adesão desta população às respostas de
saúde, tais como terapêuticas para as
doenças infeciosas. Ou seja, aproximámos as respostas de saúde, a uma população altamente fragilizada que não acedia, por vários motivos, a estes cuidados.

O cenário atual?

fundamental criar uma rede de respostas, que fosse de encontro aos problemas diagnosticados já que as respostas
até aqui implementadas não estavam a
ser solução. Assim, é também regulado e
aprovado um conjunto de medidas que
permitiram a implementação de uma
rede de serviços na área da Redução de
Riscos e Minimização de Danos.
Através de estruturas, tais como, Gabinetes de Apoio, Equipas de Rua, Unidades Móveis, Programas de Substituição Opiácea de Baixo Limiar de Exigência (Metadona), Pontos de Contacto e Informação, entre outros, foi criada uma
rede de respostas (Rede Nacional de
Redução de Riscos e Minimização de
Danos) para realizar um trabalho de proximidade junto desta população, fundamental para a evolução positiva de todos
os indicadores disponíveis para esta
área, nomeadamente, redução dos consumos por via endovenosa, redução sig-

Estamos numa altura em que a palavra de ordem é reduzir a despesa, e que
para isso é preciso cortar nos recursos,
nos fazer mais. Se há alturas em que as
respostas sociais devem e têm que funcionar, é precisamente nas alturas de crise. É sempre possível desenvolver respostas inovadoras, quando há recursos
para o fazer, é também possível imple-

“De entre os princípios
basilares desta
Estratégia, destacamse os do Humanismo
e do Pragmatismo
e assume-se que o
toxicodependente é
alguém que tem muito
a acessibilidade a
cuidados de saúde
e suporte social do
que com medidas de
repressão […]”

mentar medidas de discriminação positichega é quando os recursos escasseiam
e a tolerância dá lugar à intransigência.
Para a área das dependências o dena orgânica dos serviços acrescem ao
cessidade de alterar o paradigma de
uma intervenção assente na existência
de um modelo próprio de gestão do dispositivo de respostas para esta área,
preconizado pelo extinto IDT (Instituto da
Droga e da Toxicodependência, I.P.),
para uma intervenção em que esta, mesmo que progressivamente, passa a ser
mediada pelo modelo gestionário de todo
o serviço nacional de saúde, da responsabilidade das ARS (Administrações Regionais de Saúde I.P.). Por existir um modelo
de gestão própria, foi possível realizar um
trabalho de adequação ágil e continuo das
respostas existentes no terreno às reais
necessidades desta população, criando,
nalguns casos, medidas de “discriminação
prego e o Programa KLOTHO, que sabíamos poderem inverter um processo de rotura social por um lado, e por outro, permitir uma (re) aproximação fundamental às
estruturas mais convencionais das áreas
da saúde e social.

“Uma das grandes
alterações
preconizadas pela
Estratégia Nacional,
e, sem dúvida, a mais
emblemática, terá sido
a descriminalização
do consumo de
todas as substâncias
psicoativas, mas, a par
da descriminalização
do consumo, era
fundamental criar uma
rede de respostas,
que fosse de encontro
aos problemas
diagnosticados […]”

Que futuro?
Esta é a pergunta a que todos os atores com responsabilidade, direta ou indireta, nesta área procuram responder.
Como manter a qualidade do acolhimento e atendimento desta população, com a
necessidade de racionalizar recursos por
um lado, e por outro, efetuar uma transição serena, do dispositivo até aqui autócional de saúde com uma dimensão de
atuação amplamente diferente.
dos os serviços envolvidos é o de, no
quadro das mudanças introduzidas e
sem perder a qualidade até aqui alcançada, conseguir contribuir para o alargamento do âmbito da intervenção, rentabilizando e potenciando a utilização dos
recursos existentes num momento em
que as condições sociais poderão ser
propícias a um recrudescimento do fenómeno.
O dispositivo criado pela Rede Nacional de Redução de Riscos e Minimiza-

intervenção ser adaptada às necessidades reais, quer em termos das respostas
aos utentes quer em termos das áreas
mente menos oneroso que as respostas
convencionais na área da saúde pelo
facto de não haver necessidade de gran-

des investimentos em termos de criação
rante a qualidade da intervenção realizada, em virtude da existência de um modelo já validado, do ponto de vista técnico, para a autorização de criação de respostas nesta área bem como estão
sua monitorização e avaliação, para
além destes aspetos existe, ainda, a disponibilidade e know-how por parte da sociedade civil, através das suas organizações (ONG e IPSS), para atuação nesta
área de intervenção.
Para além destes argumentos, importa referir que a manutenção de uma
intervenção de proximidade, junto de populações e/ou grupos de maior vulnerabilidade é, comprovadamente, uma das
de logo, o recrudescimento de consumos
problemáticos prevenindo e reduzindo
riscos em situações e/ou comportamentos associadas ao consumos de substâncias psicoativas.
É minha convicção, que a Rede Nacional de Redução de Riscos e Minimização de Danos, é um dos principais pilares em todo este novo sistema, já que,
poderá funcionar como placa giratória
em todo o processo de triagem e encaminhamento de populações e/ou grupos
de maior vulnerabilidade para as estruturas de saúde e sociais, permitindo que
os utentes quando acedam a estes serviços possam já ter adquirido as competências que lhes permitam uma maior capacidade de vinculação e adaptação às
exigências requeridas.
artigo publicado no
jornal Defesa de Espinho

O consumo de drogas ev marcou a fase inicial da epidemia da infeção pelo VIH em Portugal
mas ao longo dos últimos anos a proporção de casos atribuídos a esta forma de
transmissão tem vindo a diminuir.
>1000 ~200 (2001 -> 2009)

Diagnóstico da infecção VIH por categoria de transmissão em Portugal no período de 1983-2009
(Coordenação Nacional para a infecção VIH/sida)
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CRI Lisboa Ocidental

-

propôs o tema, que terá a ver com o facto
de, nesta transição em que estamos a
aprender a integrar-nos na ARS e a mudar
alguns dos nossos referenciais, adaptando-nos a um contexto diferente, ser imporolhar para o passado mas, igualmente,
olhando o presente, tentar diagnosticar o
que será necessário manter ou aprofundar
no futuro.

-

cimento do valor de tudo o que foi alcançado.
JR - A Amadora é um concelho muito
rico ao nível das estruturas de que dispõe.
Existem muitas organizações com competência para intervirem…

-

-

João Ribeiro,
Director CRI Lisboa Ocidental

JR - Considero que, em termos de políticas e serviços públicos de saúde, quem
decide tem que estar, em primeiro lugar,
atento aos mais desprotegidos. E esta unidade vai precisamente ao encontro desses
públicos, dos mais carenciados e daqueles
dados de saúde se não existisse este tipo
de estrutura. Se um dia tiverem que se deantes de mais em salvar e manter tudo o
que tenha a ver com as populações que
têm mais carências, muitas vezes as menos próximas e com menos acesso aos
serviços. Temos pois que trabalhar nesse
sentido do outreach, da proximidade e da
facilitação do acesso. E se há algo que
ninguém vai fazer pelo serviço público é
nestas áreas…

-

João Ribeiro (JR) - Esta organização
coube à Equipa de Tratamento da Amadora, obedecendo ao critério de rotatividade
que elegemos ano após ano no seio do
CRI Lisboa Ocidental. Foi esta equipa que

JR - Eu cheguei em 1999 ao IDT e sinto, acima de tudo, que há um reconheciacaso que continua a ser defendido pelos
responsáveis na ARS que as nossas estruturas devem ser mantidas e acarinhadas.

JR - Precisamente. Historicamente, foi
sempre um concelho considerado com vários tipos de problemas mas implantaramse aqui muitas organizações e é fácil trabalhar em comunidade e com os recursos
existentes. A própria Câmara Municipal da
Amadora, como foi possível constatar neste encontro, também está muito próxima
colaboração, bem como da parte de inúmeras IPSS, que aqui desempenham um
excelente trabalho. É daqueles territórios
existe mais suporte para dar resposta a
esses problemas.

JR - Contrariamente ao que se pensa,
penso que também era necessário no eixo
Oeiras Cascais desenvolver um trabalho
neste campo. São vistos como concelhos
mais elitistas mas a nossa coordenadora
da Equipa Oeiras Cascais tem pedido insistentemente para que se replique uma
unidade deste tipo nesse território, o que
considero que deveria ser feito em vários
pontos do país. Aqui, na Amadora e Sintra,
no local onde a nossa equipa está colocada, permite-lhe contactar com muita gente
dos dois concelhos, gente de Queluz, do
carenciadas de intervenção de proximida-
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A Amadora é um
concelho muito rico ao
nível das estruturas de
que dispõe. Existem
muitas organizações
com competência para
intervirem…

-

de. Felizmente, tivemos a sorte de a Câmara Municipal nos ter cedido aquele espaço para paragem da nossa unidade e aí
foi possível abranger uma grande população. Ficámos junto ao Bairro de Santa Filomena, existem outros bairros… seria importante junto ao Bairro 6 de Maio…

as áreas da sociedade civil, escolas, IPSS,
centros de saúde, autarquias, entidades
patronais para colocação dos nossos utentes ao abrigo do programa Vida Emprego…
-

JR – Sim e todos os utentes são bemvindos à unidade móvel. Claro que vêm
mais aqueles que estão mais próximos…

JR – Está mais difícil… Parece haver
ça Social, a economia também não está
culdade em encontrar emprego…

JR – Ainda é muito cedo para avaliar.
Temos sido bem tratados pela ARS mas
ainda nos encontramos numa fase de
adaptação que é mútua. Também houve
uma reorganização dos cuidados de saúde primários e, como tudo isto aconteceu
ao mesmo tempo, agora é que se vai fazendo esse trabalho, aos poucos. Mas
continuo optimista.

-

-

de trabalho sem o envol± os representantes máximos do povo, são eleitos e têm seguramente uma palavra a dizer.
JR – São imensas… Este CRI tem
quatro concelhos, Amadora, Sintra, Oeiras
e Cascais, onde trabalhamos com todas

JR – Sim. Talvez mais até na área do
álcool do que nas ilícitas.

JR – As novas drogas não apareceram
muito nestes concelhos. Apareceram mais
em Lisboa… Pelo que me vou apercebendo, voltaram a aparecer pessoas mais jovens a consumir heroína e cocaína.

JR - Sinto algumas pessoas com uma
certa inquietação, ao que não será alheio o
ambiente do país. Fala-se de rescisões na
com algum receio mas não sinto que tenham
nalismo. Mas não me parece que a inquietação seja tão consequente do facto de termos
saído do IDT como da situação conjuntural
uma equipa fantástica, a qual avaliaria com
um cinco numa escala de zero a cinco.
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Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência de Aveiro

Um modelo multidisciplinar
focado no humanismo
e na reabilitação
Quando um indivíduo é abordado por
uma determinada entidade policial e
detém na sua posse substância estupefaciente, constante das tabelas I a
IV anexas ao Decreto Lei n.º 15/93 de
22 Janeiro, que não ultrapassa os litaria n.º 94/96 de 26 Março, iniciamse os procedimentos que darão origem a um processo de contra orde-

pesar as plantas, substâncias ou preparados encontrados na posse do

te competente e promover, sempre,
uma política de prevenção e proximi-

para a Dissuasão da Toxicodepenelaborado por parte das autoridades
policiais ou certidão dos Serviços do
deste momento o indivíduo passará a
ser denominado de “indiciado”.

responsável pelo processamento das
Após os competentes procedimentos
contra-ordenacionais, ao chegar à CDT, o
Indiciado é ouvido pelos membros (presidente e vogais) e técnicos (equipa multidisciplinar) de forma a realizarem um diagnóstico da sua situação. Cabe aos técnicos superiores elaborarem um relatório
onde constam os elementos fundamentais
que abordam o enquadramento dos respectivos consumos, enquadramento fami-

ocasião da entrevista preliminar, e parecer
técnico. Aos membros da CDT cabe ouvir
o indiciado em contexto de audição e reunir os elementos necessários para formular um juízo sobre a sua caracterização,
sendo que o parecer do Técnico Superior
será um elemento de ponderação na decisão a tomar. Caracterizados os Indiciados
como consumidores toxicodependentes ou
consumidores não toxicodependentes, é
pronunciada a decisão.
Os elementos da equipa técnica (Direito, Psicologia, Sociologia, Serviço Social)
acompanham sempre o decorrer do processo e trabalham com os indiciados para
o sucesso e cumprimento do tratamento e/
ou intervenção social e laboral (Diligências
de Motivação). No caso de Indiciados não
toxicodependentes, é efectuado um diagnóstico de cada situação, salvaguardando
os encaminhamentos para entidades de
prevenção primária e/ou intervenção social e laboral. Trabalhar a Dissuasão é tarefa da equipa técnica tanto nos casos de
consumidores não toxicodependentes
como toxicodependentes.
Dependências foi até ao distrito de
Aveiro e entrevistou a Presidente da CDT
perceber como funciona uma das estruturas que fazem do modelo português, assente na descriminalização e no humanismo, um caso de sucesso a nível mundial.
Sob que tutela funcionam actualmente as Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência?
Dissuasão da Toxicodependência estão
venção nos Comportamentos Aditivos e
Dependências, que é uma Direção Geral
do Ministério da Saúde. Dentro da estrutura interna do SICAD existe uma sub-estrutura, a EMPECO, a Equipa Multidisciplinar
de Planeamento Estratégico e Coordenação Operacional, de que as CDT estão
mais diretamente dependentes e que nos
presta um apoio de proximidade, fornece
de diversa ordem, além de estabelecer a
ponte com a Direcção-Geral do SICAD.
Como é constituída a equipa da CDT
de Aveiro?
trutura hierarquizada, prevendo três

membros (um presidente e dois vogais),
uma equipa técnica e uma equipa administrativa. O número dos colaboradores
destas equipas é variável ao longo do
território nacional. Aqui em Aveiro, tínhamos inicialmente previsto duas colaboradoras na equipa técnica: uma técnica superior de psicologia e uma técnica superior de sociologia, mas, por vários motivos, actualmente existe apenas uma
técnica da área da sociologia. Em suma,
atualmente temos um jurista, que é
membro vogal, o Dr. António Cavacas;
uma socióloga, a Dra. Gabriela Cierco,
também membro vogal; a técnica superior de sociologia, Dra. Paula Paiva; e a
assistente técnica D. Elsa Fontoura. E
eu, técnica superior de serviço social,
como presidente da CDT de Aveiro.
Que vantagens têm vindo a resultar
da implementação de uma equipa
como esta no território de Aveiro?
nião! Começámos logo por mudar o paradigma de intervenção nesta problemática. Temos que trabalhar mentalidades e
culturas, o que resulta num processo
moroso. O facto de Portugal ter sido pioneiro neste modelo de descriminalização, no sentido de centrar a sua abordagem no indivíduo, enquanto consumidor
e não criminoso, enquanto pessoa que
eventualmente necessitará de determinados cuidados de saúde, sociais ou outros torna a abordagem muito mais humanista. No fundo, trata-se de um processo que temos vindo a construir… Temos constatado que muitos técnicos que
trabalham nesta área, não conhecem
um trabalho que temos vindo a divulgar.
Sabemos que existe muita visibilidade
internacional mas também notamos que
a mesma contrasta com a falta de visibilidade nacional.

também aí que temos que focar a nossa
intervenção: não só com o utente, no sentido de lhe explicar individualmente esta alteração da Lei (porque também existe ainda muita confusão entre despenalização e
descriminalização), mas também é fundamental dar a conhecer às famílias que os
acompanham à CDT, e ainda, aos parceiros públicos e privados com quem articulamos.

Em termos procedimentais, como
se desenrola todo o processo des-

que os utentes sejam registados como indiciados: uma pelas forças policiais e outra pelas forças judiciais. Mas acrescentaria um
terceiro tipo de utente: os pedidos informais
de ajuda, seja por familiares, seja por telefone, seja porque se apresentam aqui a pedir
algum tipo de ajuda informal. Isto também
acontece, ainda que mais esporadicamente,
e, enquanto técnicos que intervêm na área
social, estamos aqui para ajudar. Essencialça policial quando são abordados na posse
de substâncias estupefacientes previstas na
Lei, quando são abordados a consumir em
locais públicos, ou ainda a comprar para
consumo próprio. São estes os três ilícitos
contra-ordenacionais no âmbito da Lei que
nos regulamenta. No momento da abordasendo que os indiciados têm 72 horas para
se apresentarem na CDT territorialmente
competente. Depois disso, a Lei prevê vá-

cial, em que pedimos colaboração às forças policiais da área de residência do indiouvidos em contexto de audição presencial. Já aqui, depois de um breve acolhimento, feito pela assistente técnica, em
de entrada, os utentes são ouvidos em
contexto de audição por uma equipa multidisciplinar, que terá que ter quórum (presença de pelo menos dois membros). Aqui
em Aveiro, a apresentação é realizada pelos membros e, dependendo da disponibilidade de agenda da CDT, tanto poderão
estar os membros a acompanhar a técnica
superior na avaliação psicossocial do indivíduo e no levantamento do historial dos
consumos, como poderá esse momento
ser realizado apenas pela técnica superior,
que nos dará o parecer técnico e nos auxiliará a decidir da forma mais ajustada à situaque passam por saber se o indiciado é primário ou reincidente e de que tipo de consumidor se trata. Daí resulta não só a deliberação mas também a nossa intervenção, através de técnicas motivacionais, de encaminhamento e tudo o que seja necessário
diligenciar junto dos parceiros.
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Quer dizer que a abordagem, no
seio da própria CDT acaba por adquirir contornos por si já terapêuticos…
gem centra-se na promoção da mudança
de comportamento dos indiciados face ao
uso e abuso de substâncias psicoativas.
Embora não tenhamos psicóloga desde
2006, a nossa equipa multidisciplinar procura garantir a qualidade necessária das

Entre que moldes podem variar as
deliberações produzidas?
rias do processo. Isto porque grande parte
dos nossos dos nossos processos diz ressumidores não toxicodependentes primários. No caso de consumidores toxicodependentes, a grande maioria dos processos também têm uma decisão de
suspensão provisória do processos ou por
já estarem em tratamento ou porque conseguimos motivá-los a aderirem a um processo dessa natureza. Também aplicamos
melhantes, independentemente do tipo de
consumidor de que se trata (à excepção
das coimas, pois nunca se aplicam a toxicodependentes): proibição de exercer depaís sem autorização; proibição de acompanhar, alojar ou receber certas pessoas;
cassação de licença de uso e porte de

arma; proibição de frequentar determinados locais; proibição de gerir determinados
to a favor da comunidade (só com a concordância voluntária do indiciado) e aprenar pela Comissão. Sendo certo que, des-

sanção de proibição de frequentar um determinado local se depois não temos recursos humanos, técnicos ou logísticos
para fazermos cumprir essa sanção. Por
outro lado, o espírito das CDT consiste em
não faria sentido aplicarmos uma sanção
de proibição de exercer determinada pro“terapêutico”, assim como também não vamos aplicar uma coima a um indivíduo que
não possui rendimentos. Temos que adequar o que existe na lei à situação concreta de cada indivíduo, fazendo imperar o
bom senso.
… O que acabará por si só por resultar como mecanismo dissuasor…
de se tornarem indiciados constitui, por si
só, um efeito dissuasor, começando pela
pelo facto de os pais virem muitas vezes a
saber do processo contraordenacional,
pelo facto de que podem ser sancionados
e de terem que vir responder formalmente… Há, efectivamente, uma responsabilização que os ajuda a amadurecer e a tomarem consciência das consequências
que podem originar os seus actos.
É sabido que os padrões de consuvens… Com que frequência têm surgido indiciados menores na CDT?

mos que, na CDT, surgem cada vez mais
processos de menores de 16 anos. A lei só
se aplica efetivamente a indivíduos com
idade igual ou superior a 16 anos, mas, a
verdade é que nos últimos anos, temos
zem uma maior intervenção a jovens e
adolescentes com idades cada vez mais
precoces. Se falarmos em substâncias, o
haxixe continua a ser a substância motiva-

dora do maior número de processos em
contextos recreativos, nomeadamente fespor vezes, também surge associada a cocaína. Constatamos que também existem
consumos de substâncias como MDMA e
ácidos, mais afectas ao período de verão e
em contextos igualmente festivos.

Apesar da alteração legislativa, não
posse de substâncias psicoactivas,
particularmente quando as mesmas
são “mascaradas”…
das Novas Substâncias Psicoactivas foi
publicada a 18 de Abril mas parece-me
que ainda existe alguma falta de orientação. Nessa lei, está prevista a publicação
de uma portaria relativamente às referidas
substâncias, que ainda não foi publicada.
Apenas é considerada contra-ordenação a
posse de substâncias que estão incluídas
entre as listas I a IV anexas ao Decreto Lei
n.º 15/93 de 22 Janeiro, ora as chamadas
smart drugs ainda não foram incluídas
nessas listas. Portanto, o seu âmbito ainda
não compete às CDT. Parece-me que a
condão de eliminar a falsa sensação de
segurança que sentiam, sobretudo alguns
jovens, ao adquirir este tipo de substâncias em lojas abertas ao público.
Imaginemos que alguém se sente
no direito de consumir uma determinada substância presente na listinuar a consumir, até porque não
está a cometer qualquer crime…
meter mas está a cometer um ilícito contraordenacional… Portanto, começamos
consumo de estupefacientes. Em boa verindiciados mais jovens, chegam-nos revoltados e contrariados derivado essencialmente do desconhecimento da Lei. Cumpre-nos transmitir alguma sensação de
à vontade… Aliás, de outra forma, não
conseguiríamos trabalhar. Temos que os
fazer perceber que o foco da situação está
neles. Cometeram um ilícito e estão a ser
responsabilizados por isso. Pela minha ex-

periência, concluo que, por muito resistentes que por vezes se revelem inicialmente,

Calculo que a intervenção sistémica adquira especial relevância neste
tipo de situações…
motivo as CDT funcionam como uma plataforma de articulação entre os vários
parceiros com responsabilidades diretas
e indiretas na aplicação da Lei. Mas,
muitas vezes, a intervenção sistémica
começa pelas famílias que ao tomarem

conhecimento da ocorrência policial e do
respetivo processo contraordenacional
Lei), fazem questão de acompanhar os
do manifestação de interesse, procuramos promover um trabalho de acolhimento, de contenção e disponibilização
de informação às famílias, nomeadasicas e psicológicas resultantes do uso e
abuso de substâncias psicoativas. Muitas vezes, criam-se tabus à volta desta
problemática e tanto os indiciados como

os restantes elementos da família têm ditipo de ocorrências. Noutros casos, ainda que mais pontualmente, além dos
nham cá responder perante o processo
de que são alvo, entendem que os mesmos não têm qualquer problema de comportamento de uso e abuso de substâncias. Nesses casos, o trabalho já tem
que ser feito um pouco ao contrário e cabe-nos alertar, embora sem dramatismos, para a existência de um problema
que tem que ser “tratado” e não silenciado.

Comemoração do Dia Internacional
de Luta Contra a Droga

No passado dia 26 de junho esta Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência do Distrito de Aveiro em associação
com a Equipa de Intervenção Direta e
Equipa de Rua da IPSS “Florinhas do Vouga” encetaram uma ação conjunta de comemoração do “Dia Internacional de Luta
Contra a Droga”.
A iniciativa decorreu na Praça Joaquim
de Melo Freitas, no centro da cidade de
Aveiro, no período da manhã, tendo conta-

do com a participação de dezenas de
crianças que frequentam as valências de
ATL das “Florinhas do Vouga”.
Na praça, as crianças e os transeuntes
mais curiosos desenharam e escreveram
mensagens de sensibilização e promoção
de estilos de vida saudáveis, livres de droga.
mensagens alusivas à problemática das
Drogas e Toxicodependências foi o ponto

alto desta iniciativa, com a alegria e determinação das crianças, claramente integradas nesta iniciativa.
Inclusivamente, em tom descontraído,
como se pretendia, Afonso Neves, de 9
anos, uma das crianças participantes, integrada no espírito da ação de sensibilização, e em resposta ao cumprimento informal de um idoso que por lá passava, respondeu-lhe: “Bom dia, Senhor!... e faça o
favor de ser feliz!”
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Congresso Nacional de Adictologia

“Saúde, Neurociências
e Adições”
A Associação Portuguesa para o Estudo das Drogas e das Dependências (APEDD) em colaboração com o Departamento
de Educação da Universidade de Aveiro,
vai realizar o seu Congresso Nacional de
Adictologia, nos dias 21 e 22 de Novembro
de 2013, no Auditório da Universidade de
Aveiro. Tem como tema geral “Saúde,
Neurociências e Adições”.
Não é fácil abordar o problema das
drogas, das dependências e dos comportamentos aditivos. Está envolvido por
muitos mitos, alguns interesses e é um
problema difícil de resolver. Ainda por
cima em muitos casos de consumo de
substâncias psicoativas estas doenças
estão associadas a outras patologias
como a SIDA, as Hepatites, doenças
respiratórias, disfunções cardio vasculares, comorbilidades psiquiátricas e incapacidades provocadas por acidentes ou
violência, e que não só provocam uma
deterioração das condições físicas e
mentais do indivíduo, como também fenómenos de marginalidade e descrimi-

manifestações psicopatológicas e a base
biológica que as suporta. Realce para as
alterações cerebrais em especial as relatindo saber da necessidade de pôr em
marcha intervenções que regularizem os
processos cognitivos de maneira a facilitar o melhor aproveitamento das intervenções terapêuticas.
A transição oportuna do conhecimento
resultante da investigação para a realidade da prática clínica constitui uma das condições necessárias na abordagem e intervenção que se querem baseadas na evi-

no desenvolvimento de um interesse e linguagem comuns. Compreender a relação
cultural e o comportamento dos indivíduos
de forma a obter benefícios para os doen-

João Curto Presidente da Direcção da
Associação Portuguesa para o Estudo das
Drogas e das Dependências

Temas do Congresso

inicio ou a continuidade do tratamento e
a reabilitação das pessoas com esta problemática.
Nos últimos anos alterou-se considesubstâncias psicoativas muito no sentido
do policonsumo onde o álcool tem uma
presença crescente, e no recurso às novas substâncias psicoativas, particularmente os novos mercados de estimulantes, em que a diversão assume estatuto
cerimonial com implicações na perceção
da vida social.
Pretendemos com este congresso
trazer o que ao nível atual tem sido evi-

ção para uma intervenção integrada
adições 1

Adições

Conferências:
intervenção em matéria de dependências/adições e particularmente das neurociências e o seu contributo para a
compreensibilidade e tratamento das patologias aditivas, caminhando no sentido
de ultrapassar a escassa ligação que
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tes, mas tendo presente que a primeira
preocupação é sem dúvida para com a
-

avaliando os fatores de risco e de proteção, conduzindo a medidas de prevenção
sobre o uso de substâncias psicoativas e
outras formas geradoras de dependência
corporal.

posição durante os dois dias.

ter estas ideias presentes como abranger outras dimensões que compõem
mentos aditivos, esperando assim suscitar a participação e o debate dos diferen-

avaliação.
ters.

se interessam pelos problemas relacionados com as adições.

Congresso Nacional de Adictologia

“Saúde, Neurociências
e Adições”
21 e 22 de Novembro de 2013
Auditório da Universidade de Aveiro
INSCRIÇÃO: Almoços de trabalho incluído
Não sócios - 60 €
Sócios – 40 € (Inclui quota de 2013)
Estudante – 25 €
Pagamento por transferência bancária para o NIB: 003502390001931183024,
enviando comprovativo da respectiva transferência para
geral@adictologia.com e indicando nome completo.
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SOS: doentes hepáticos
descriminados
A Associação SOS Hepatites acusa Ministério da Saúde de descriminação
face aos doentes com Hepatite. A acusação, a formalizar no ministério público, é fundamentada em factos concretos, nomeadamente o Hospital São
João, no Porto, recusar um novo tratamento a doentes com hepatite, enquanto os mesmos fármacos são disponibilizados por outros hospitais.
De acordo com a presidente da SOS
Hepatites, Emília Rodrigues, “existem
doentes de alto risco do Hospital São
João que não têm acesso a uma forma
de tratamento para doenças hepáticas,
dade na distribuição dos fármacos”,
em contraponto dos que são seguidos
pelo Hospital Santo António”. Em entrevista a Dependências, Emília Rodrigues
alerta para uma situação de tratamento
desigual, determinada por critérios
como a área de residência, localidade
de nascimento ou austeridade, que po-

Que motivos estiveram na origem da
apresentação de uma queixa por parte da Associação SOS Hepatites no
Ministério Público contra o Ministério
da Saúde?
Emília Rodrigues (ER) - A SOS Hepatites
pretende apresentar uma queixa porque,
neste momento, existe uma enorme falta de
equidade e de igualdade no país relativamente aos doentes com Hepatite C, nomeadamente na terapia tripla. Temos hospitais,
como o São João, que não dá medicação,
enquanto o Santo António dá. O doente não
pode depender da área de nascimento nem
muito menos da área de residência para ter
acesso à medicação. Daí a nossa intenção
de apresentarmos uma queixa no Governo.
Como se aperceberam dessa realidade? Foram os próprios utentes que se
queixaram?
ER – Os doentes começaram a queixarse… O medicamento teve aprovação em
Agosto de 2011 e, neste momento, ainda não
há medicação. São AUE (Autorizações de

encontra numa fase muito avançada da
doença. E isso preocupa-nos imenso.
A doença continua sub-diagnosticada?
ER – Sim, particularmente em Portugal… Como sempre, infelizmente, estamos
na cauda da Europa…

face à eminência de acabarem face ao seu
suposto termo devido à nova restrição em
curso… As pessoas não podem perder o
acesso à medicação por não haver dinheiro.
Falamos de pessoas infectadas há muitos
anos, muitos deles pré-cirróticos, outros já
cirróticos e que têm que usufruir do direito à
medicação. Não queremos a terapia tripla
para todos os doentes, até porque não é isso
que indicam as guidelines. Mas é necessário
acudir as pessoas senão elas irão morrer…
De que universo de pessoas em tratamento estamos a falar?
ER – Mais de mil… Só no Porto, no São
João, são 600 e no Santo António 300. E estamos a falar num problema de saúde pública, em cirroses que podem desenvolver cancro, em pessoas que vão morrer num futuro
demasiado próximo por falta de medicação.
Recentemente, a propósito da publicação de um relatório do OEDT, Wofgang Gotz referia-se à Hepatite C
como uma epidemia que se vai alastrando por toda a Europa…
ER – Tenho noção disso e nós, SOS,
Aliança Mundial das Hepatites e Associação
Europeia dos Doentes do Fígado estamos
muito preocupados. Alguns são casos novos,
nomeadamente os de toxicodependência e
de co-infecção com VIH e outros são casos
velhos, pessoas que foram descobertas recentemente mas que estão infectadas há
muitos anos. A própria OMS já entendeu tratar-se de uma epidemia silenciosa. É uma
assassina silenciosa, que não dá sintomas e
esta é a maior das preocupações. Quando o
doente percebe que algo não está bem já se

Que consequências poderão advir
para a população infectada?
ER – A maioria vai morrer porque, quando forem diagnosticados, estarão numa fase
avançadíssima e, para muitos, não haverá
salvação. Nós continuamos a alertar: combatentes da guerra do ultra-mar e da Índia, mu-

pequenas suturas antes de 1992 devem prevenir hoje. Porque se tentarem remediar
amanhã, provavelmente, não encontrarão remédio.
E estamos a falar de uma doença infecciosa…
ER – É infecciosa através do sangue.
Embora alertemos para o uso do preservativo, a Hepatite C não é transmissível sexualmente, excepto se houver sangue nos
dois sexos em simultâneo durante o acto
sexual. Mas estamos a falar de uma doenlhos do sexo masculino, partilham a lâmina
de barbear, as próprias mulheres utilizam a
lâmina do marido e esse pode ser um foco
de infecção. O mesmo se aplica aos corta
unhas ou ao alicate. Temos que pedir aos
médicos de família para fazerem o rastreio.
Nós vamos celebrar uma parceria que permitirá às pessoas fazerem análises sem terem credencial ou sem a necessidade de
se deslocarem ao médico de família. Vamos ter o kit SOS Hepatites, o rastreio à B,
à C e à ALT, o indicador que nos indica todas as alterações que poderão existir no fígado. A pessoa dirige-se à Rede Lab e
paga um montante que será posteriormente dedutível no IRS. Todos os nossos associados terão um desconto de 20 por cento
em qualquer análise que realizem na Rede
Lab, que contará com mais de 250 postos
de colheita.

Novos consumidores
Há duas dezenas de anos assistimos
ao aparecimento das metanfetaminas no
nosso mundo do consumo de substâncias
psicoativas. Atrás delas, por vezes como
adulterantes, surgiram outras moléculas,
nomeadamente anfetaminas e alguns alucinogénios “puros”.
Curiosamente, apesar do reconhecido
potencial aditivo de algumas dessas substâncias, o seu consumo raramente se mase, isso sim, que o seu uso se colava a
grupos sociais e subculturas mais ou meda festa, da procura de novas estéticas,
sensações e modelos de vida, por vezes
mesmo em torno da procura da espiritualidade.
Os anos foram passando e as unidades de saúde em Portugal, que tinham a
seu cargo os problemas inerentes ao uso
de substâncias, nunca se debruçaram
muito sobre este fenómeno. Pelo menos
nunca sentiram a necessidade de o fazer
para lá da satisfação da curiosidade, já
que raramente o uso destas substâncias
motivava a procura de tratamento por dependência. No entanto, nas urgências dos
hospitais iam surgindo alguns casos de
complicações e intoxicações agudas.
Progressivamente os padrões de uso
de substâncias psicoativas associados a
ambientes recreativos, nomeadamente em
festas e festivais de música eletrónica,
mais abusivos e percetíveis.
suscitaram o interesse da comunidade
das equipas que trabalhavam na prevenção e na redução de riscos e minimização
de danos. Estas começaram então a atuar
junto dos consumidores, nos contextos de
uso.
Paralelamente a oferta de substâncias
foi-se alterando, surgindo recentemente
novas moléculas no mercado, desta vez à
venda em lojas legais. Algumas destas
substâncias também já eram conhecidas
havia muito tempo, desde os laboratórios
farmacológicos às cerimónias xamânicas,

António Costa Director
da UD/ Centro das Taipas
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em geral como para as equipas de tratamento, parece-nos estar na hora de contribuir para divulgar os seus contornos junto
dos que trabalham nesta área da saúde,
bem como junto de todos os que se possam interessar por esta matéria.
Acreditando que o conhecimento da
população de consumidores é essencial
para a abordagem preventiva e terapêutica, decidimos centrar neles a nossa atenção. Assim sendo, desenhámos o Encontro das Taipas de 2013 colocando o enfoque no indivíduo – nos novos consumidores – não descurando, no entanto, a
divulgação do que já se conhece sobre as
substâncias agora utilizadas.

Temas a abordar:
mas outras eram realmente novas e, por
serem novas, os seus efeitos eram desconhecidos.
Ou por o seu consumo se ter disseminado, ou pela diferença de contexto ou
mesmo devido às características próprias
a estas substâncias, registou-se então um
aumento claro do recurso aos serviços de
urgência hospitalar na sequência de intoxicações agudas, por vezes acompanhadas
de quadros psicóticos com características
particularmente preocupantes.
Ao mesmo tempo surgia, nas equipas
de tratamento, um número crescente de
pessoas com problemas associados ao
uso destas substâncias, nomeadamente
com queixas de dependência. Assim podemos estar no dealbar de uma nova era no
consumo e comercialização de substâncias psicoativas, apesar da proibição recente da sua venda.
É que, ao prático desconhecimento
destas substâncias e dos seus efeitos e à
rapidez do aparecimento de novas moléculas, junta-se a mudança no seu modo de
comercialização, fruto dos subterfúgios do
mercado e das novas tecnologias de comunicação que colocam grandes problemas às autoridades que procuram o seu
controlo.
Com o claro aumento da visibilidade
deste fenómeno tanto para a sociedade

consome as novas substâncias de
abuso
rem os consumos, em particular
quando em contexto de festa
sentem consumo destas substâncias, a serem seguidos na consulta
da UD/ Centro das Taipas
consulta da UD/ Centro das Taipas
ção, comércio e consumo destas substâncias a nível nacional e mundial

substâncias de abuso
mas destas substâncias sobre o SNC
substâncias
consumidores

destas

substâncias

crise, tratamento em casos de dependência, intoxicação aguda e da
psicose tóxica).
Esperamos que, tal como nós, considere estes temas do maior interesse e
atualidade. Contamos consigo para o debate, em novembro, no XXVI Encontro das
Taipas.
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Relatório Mundial sobre Drogas 2013
observa a estabilidade no uso de drogas
tradicionais e aponta o aumento alarmante
de novas substâncias psicoativas
A sessão especial de alto nível de
Viena é um marco fundamental no
caminho para a Revisão de Drogas
das Nações Unidas em 2016.
Em um evento especial de alto nível
da Comissão de Narcóticos, o Escritório
das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) lançou hoje em Viena o
Relatório Mundial sobre Drogas 2013. O
evento especial de alto nível marca o primeiro passo no caminho para a revisão
de alto nível da Declaração Política e
Plano de Ação, que será realizada pela
Comissão de Narcóticos em 2014. Além
disso, em 2016 a Assembleia Geral das
Nações Unidas realizará uma Sessão
Especial sobre a questão das drogas.
drogas estejam surgindo a partir de novas substâncias psicoativas (NSP), o
Relatório Mundial sobre Drogas 2013
aponta para a estabilidade no uso de
drogas tradicionais. O relatório servirá
como uma referência chave no caminho
até a revisão de 2016.
O Diretor Executivo do UNODC, Yury
Fedotov, disse: “Nós concordamos em

um caminho para a nossa discussão em
andamento. Espero que ele leve a uma
ções internacionais de controle de drogas, bem como a um reconhecimento de
que as convenções são humanas, cen-

na saúde, e devemos apoiar e promover
alternativas de meios de subsistência
sustentáveis. Além disso, é essencial reconhecer o importante papel desempenhado pelos sistemas de justiça criminal
na luta contra o problema mundial das
drogas e a necessidade de melhorar o
trabalho contra precursores químicos”.

Problemas emergentes com
drogas
Comercializadas como “drogas lícitas” e “designer drugs”, as NSP estão se
proliferando num ritmo sem precedentes,
saúde pública. Fedotov pediu uma ação
conjunta para impedir a fabricação, o trá-

O número de NSP comunicadas pelos Estados-Membros para o UNODC sumeados de 2012, um aumento de mais
NSP excedeu o número total de substâncias sob controle internacional (234).
Como novas substâncias nocivas têm
surgido com uma regularidade infalível
no cenário das drogas, o sistema internacional de controle de drogas enfrenta

Este é um problema de drogas alarmante – mas as drogas são lícitas. Vendidas abertamente, inclusive através da
internet, as NSP, que não passaram por
testes de segurança, podem ser muito
mais perigosas do que as drogas tradicionais. Os nomes pelos quais são conhecidas nas ruas, como “spice”, “miaumiau” e “sais de banho” levam os jovens
a acreditar que eles estão curtindo uma
diversão de baixo risco.
alterações da estrutura química das
NSP, novas formulações estão ultrapassando os esforços para impor um controle internacional. Enquanto a aplicação da
rápidos em explorar este mercado lucrativo. Os efeitos adversos e o potencial viciante da maioria dessas substâncias
não controladas são, na melhor das hipóteses, pouco conhecidos.
o UNODC lançou um sistema de alerta
antecipado, que permitirá que a comunidade global monitore o aparecimento
das NSP e tome medidas apropriadas.

Panorama global
Enquanto o uso de drogas tradicionais, como a heroína e a cocaína, parece
estar em declínio em algumas partes do
mundo, o abuso de medicamentos de

prescrição e de novas substâncias psicoativas está crescendo. Na Europa, o
consumo de heroína parece estar em declínio. Enquanto isso, o mercado de cocaína parece estar se expandindo na
América do Sul e nas economias emergentes da Ásia. O uso de opiáceos (heroína e ópio), por outro lado, continua estável (cerca de 16 milhões de pessoas,
anos), apesar de uma alta prevalência
de uso de opiáceos relatada no Sudoeste e Centro da Ásia, Sudeste e Leste da
Europa e América do Norte.
A África está emergindo como um
produção de substâncias ilícitas, embora
os dados disponíveis sejam escassos.
Fedotov pediu apoio internacional para
monitorar a situação e evitar que o continente se torne cada vez mais vulnerável
do. Há também uma necessidade de ajudar o grande número de usuários de drogas que são vítimas dos efeitos colatetinente.
Novos dados revelam que a prevalência de pessoas que injetam drogas e
também vivem com HIV em 2011 foi menor do que o estimado anteriormente: a
estimativa é de que 14 milhões de pesusem drogas injetáveis, enquanto 1,6 milhões de pessoas que injetam drogas
também vivem com HIV.
Essas estimativas revisadas são
xas para o número de pessoas que injetam drogas e vivem com HIV. Essas mudanças são resultado da revisão de estimativas em países que adquiriram novos
dados de vigilância comportamental desde as estimativas anteriores, que foram
feitas em 2008.
Em termos de produção, o Afeganistão manteve a sua posição como o
maior produtor e cultivador de ópio a
ópio ilícito global em 2012). A área global de cultivo da papoula de ópio atin2011. No entanto, por causa de uma
safra de baixo rendimento devido a
uma doença que afeta a planta da papoula no Afeganistão, a produção mun-

do que em 2010 (74 toneladas) e o dobro
de pico de 2007.
As estimativas da quantidade de coneladas em 2011, praticamente inalterada em relação ao ano anterior. As maiores apreensões de cocaína do mundo –
não ajustada para pureza – continuam a
das). O uso de cocaína continua caindo
nos Estados Unidos, o maior mercado de
cocaína do mundo. Em contrapartida,
têm sido observados na Ásia, Oceania,
América Central e do Sul e no Caribe em
2011.
O uso de estimulantes do tipo anfetamínico (ATS, na sigla em inglês), excluindo o ecstasy, continua a ser generalizada a nível mundial e parece estar aumentando na maioria das regiões. Em
milhões de pessoas) tinham usado ATS
no ano anterior.
A prevalência de ecstasy em 2011
entanto, a nível global, as apreensões de
ATS subiram para um novo recorde de

Metanfetaminas continuam a dominar o negócio de ATS, correspondendo a
2011. Comprimidos de metanfetamina
permanecem como o ATS predominante
no Lete e Sudeste Asiático: 122,8 milhões de comprimidos foram apreendidos em 2011, embora esse número rea 2010 (134,4 milhões de comprimidos).
As apreensões de metanfetamina
cristalizada, no entanto, aumentou para
8,8 toneladas, o nível mais alto nos últimos cinco anos, indicando que a substância é uma ameaça iminente. O México
registrou suas maiores apreensões de
metanfetamina, mais do que dobrando
dentro de um ano, partindo de 13 toneladas para 31 toneladas, o que representa
umas das maiores apreensões relatadas
globalmente.
A cannabis continua a ser a substância ilícita mais utilizada. Enquanto o uso
de cannabis tem claramente diminuído
entre os jovens na Europa durante a última década, houve um pequeno aumento
na prevalência de usuários de cannabis
-
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Hablemos un poco…
de drogas.
* Dr. Godofredo Reinicke B.
El abordar el consumo de drogas
como un tema de salud pública, ha permitido a los gobiernos de los países latinoamericanos, tomar nuevos rumbos,
dar giros intensos a las políticas tradicionales sobre drogas basadas en interdicción,estos cambios han estimulado a los expertos y funcionarios institucionales asignados a requerir de sus

(PIE), inicia el próximo mes un estudio investigativo sobre las capacidades de las Comunidades Terapéuticas registradas en el eje troncal de
Bolivia,resaltando en la investigación
las características epidemiológicas
de pacientes con consumo problemático internados en centros de tratamiento de las ciudades de La Paz,
Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, El
Alto y Chuquisaca, permitirá conocer

gobiernos la necesidad de impulsar,
planificar o emitir una política que
afronte el problema de drogas desde la
demanda y la reducción del daño, que
además contemple planes, programas
de prevención con características nacionales, de aplicación regional o municipal,que los mismos cuenten con
elementos y herramientas suficientes
de modo tal, que la circulación de cualquier sustancia, por sí misma, no represente una amenaza a la supervivencia de la sociedad.
Esto permitirá desmitificar el concepto tradicional, resultado de políticas
externas de concebir a los usuarios
tanto de drogas lícitas como ilícitas,como socios de la delincuencia y del tráfico de drogas.
Siguiendo recomendaciones internacionales, los cambios deben ser de
carácter gradual, consistentes e irreversibles dirigidos a mejorar los factores de protecciónde la población.
Debemos reflexionar sobre El Plan
Nacional de Prevención de Drogas,
anunciado por el Gobierno Plurinacional de Bolivia, que en los próximos meses estará vigente.
Deberá contemplar acciones y recomendaciones orientadas a mejorar
las condiciones de la población general

La planificación debe contener diferentesestrategias y programas en
sectores vulnerablesademás el espíritu
de apoyar a la población general y los
demandantes de droga, pero es necesario asimismo impulsar iniciativas de
fortalecer vínculos interinstitucionales
y crear instrumentos que apoyen su implementación.
Sin estos elementos, indicadores
de impacto, de efecto y de productos
pueden verse en dificultades para explicar la efectividad de estos programas, de ahí su necesidad de articularse a los Sistemas Nacionales de Salud,
Educación o subsistemas como el Régimen Penitenciario, de Seguridad Ciudadana, de Rehabilitación y de Reinserción Social.
El no contar con estudios periódicos de prevalencias, tendencias, incluso un estudio preciso de los centros de
rehabilitación de reinserción social, ni
datos de la población vulnerable, que
se acercana solicitar ayuda, pueden
complicar su operatividad, más aún

y comprender, los patrones de consumo, el historial de consumo, las drogas que más daño han causado, el
perfil sociodemográfico de los pacientes y datos de interés adicional.
Metodológicamente, se utilizaría el
protocolo de investigación estandarizado de la CICAD cuya aplicación permite ser referente consistente de obtención de datos, similar a países vecinos
como Argentina, Chile, Colombia, donde ya se realizó el estudio.
Los resultados sin duda, impulsarán nuevas medidas o políticas públicas a partir del conocimiento en cada
Municipio o Gobernación de cada departamento en estudio, la información
será relevante al ser desde la comunidad hacia los gobernantes, cuyo enfoque de base será en el marco de los
derechos humanos, la salud y la integración social.
Es indudable que la deuda principal
se proyecta en la población vulnerable
que se encuentra excluida del sistema
educativo, por lo tanto posee menos
acceso y cobertura de servicios de prevención, detección temprana, de tratamiento, de ahí reiteramos la imperiosa
necesidad de vinculación institucional,
especialmente el de salud, para que el
consumo de drogas o cualquier actitud

y de los usuarios de drogas, vale decir
con concepción en base a una estrategia dereducir los dañosque provoca el
consumo de sustancias, en el entendido de que la prevención por sí sola, es
una acción de reducción de daños.

consecuentes a información tergiversada, desconocimiento odesinterés de las
autoridades.
Por esta razón y en el impulso de
colaborar con datos orientadores, es
que Puente, Investigación y Enlace

adictiva problemática, tanto por efectos
de drogas lícitas (Alcohol, tabaco, inhalantes, medicamentos) como ilícitas
(pasta base o cocaína y marihuana ) se
la asista sin estigma y como cualquier
otra enfermedad.

Baja el precio de la cerveza
en Dinamarca un 15%
* Mireia Pascual
El gobierno danés ha bajado el
impuesto sobre la cerveza en un
15%. Desde el 1 de julio el alcohol
se hace más accesible, no sólo
para su propia población, sino también para los países vecinos como
Suecia y Noruega (que tiene los
impuestos más altos).
En 2004 Finlandia redujo el impuesto en un 33% y el consumo aumentó un 10%. Esto llevó al aumento en los daños relacionados con el
alcohol, no sólo para los bebedores,
sino también en la población general. Se informó que las muertes relacionadas con el alcohol aumentaron
en un 23%, lo que trasladado a cifras, son 207 muertes.
Según el Gobierno danés está
abandonando un impuesto sobre
las bebidas que supuestamente le
cuesta al país millones de euros,
ya que los consumidores cruzan la
frontera para hacer compras en
Alemania. El Ministro de Finanzas,
Bjarne Corydon espera un “poderoso brote de crecimiento” para la
economía danesa. Sin embargo,
no se ha hablado ni evaluado el
impacto sobre el sector de salud y
social (urgencias, alcohol al volante, fracaso escolar, problemas de
adicción etc).
En momentos de crisis cada
gobierno busca aumentar sus ingresos, mientras el gobierno danés
ha decidido bajar el impuesto, la
semana pasada el gobierno español tomaba la medida opuesta
con el fin de recaudar 700 millones
al año. El pasado viernes, durante
la presentación delnuevo librodeséOñorbe, subdirector de la delegación del gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas, PNSD,
respondía ante los medios que es
bueno subir los impuestos: “Se ha

El peligro potencial
es que podríamos
estar presenciando
una carrera de fondo
de descensos de los
impuestos.
España acaba de
incrementar el mismo
impuesto
para recaudar 700
millones anuales
Finlandia lo redujo en
2004 y el consumo
aumentó un 10%
demostrado que la imposición reduce el consumo”, dijo en un acto
el viernes pasado.
Según una encuesta realizada por
la Organización Mundial del Comercio
de Dinamarca (DSK), el 60% de los

hogares daneses ha comprado cerveza o refrescos en Alemania durante el
año pasado. Sin embargo, es sorprendente que hace sólo cuatro años,
el 60% de los hogares, dijo en la misma encuesta que “nunca” se acercaban a la frontera alemana para recoger suministros de ningún tipo.
El peligro potencial es que podríamos estar presenciando una
carrera de fondo de descensos de
los impuestos. Ya que la bajada de
impuesto en el país danés podría
contribuir a la disminución de los
mismos en los países vecinos - todos para el beneficio del crecimiento económico repentino.
La European Alcohol Policy Alliance, Eurocare, piensa que en
cuestión de los impuestos especiales debería haber una respuesta por
parte de la Unión Europea, ya que
este tipo de medidas, en muchas
ocasiones afecta a los intereses de
los poderes y a otros países.
Los impuestos especiales mínimos actuales de la UE no han cambiado desde 1992, lo que significa
que su valor real se ha reducido
a la inflación. Ya en 2006 la Comisión Europea presentó una propuesta para ajustar los niveles mínimos para la inflación. En ese momento la unanimidad no fue obtenida y la propuesta sigue estando
sobre la mesa del Consejo.
Mariann Skar, Secretario General
de Política de Alcohol Alianza Europea (Eurocare), ha comentado que “el
aumento de los impuestos especiales
el alcohol conducirá en la mayoría de
los países a un aumento de los ingrepuestos públicos. Dada la crisis económica actual y la búsqueda de más
dinero tiene mucho sentido aumentar
los impuestos al alcohol y estamos pidiendo a la Comisión Europea revisar
las directivas europeas sobre estos
impuestos especiales.”
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MSRM. Especial. Escalão de comparticipação C.
RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 1. NOME DO MEDICAMENTO Buprenorfina Azevedos 2 mg comprimidos sublinguais, Buprenorfina Azevedos 8 mg comprimidos sublinguais COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA Cada comprimido de Buprenorfina Azevedos 2 mg contém 2,16 mg de Cloridrato de buprenorfina equivalente a 2 mg de buprenorfina base. Cada comprimido de Buprenorfina Azevedos 8 mg contém 8,64 mg de Cloridrato de buprenorfina equivalente a 8 mg de buprenorfina base. Excipientes: Lactose mono-hidratada, manitol, amido de milho, povidona (Plasdone K29/32), ácido cítrico anidro, citrato de sódio, ácido ascórbico, EDTA e estearato de magnésio. FORMA
FARMACÊUTICA: Comprimidos sublinguais. INFORMAÇÕES CLÍNICAS: Indicações terapêuticas: Tratamento de substituição em caso de toxicodependência major de opiáceos, no âmbito de um programa detalhado de acompanhamento
terapêutico do ponto de vista médico, social e psicológico. Posologia e modo de administração: O tratamento destina-se a adultos e crianças a partir dos 15 anos de idade que acederam ao tratamento da sua toxicodependência. Ao
instituir o tratamento com buprenorfina, o médico deverá ter presente o perfil agonista parcial da molécula para os receptores µ dos opiáceos, que pode precipitar uma síndrome de privação em doentes dependentes de opiáceos. O resultado do tratamento depende da posologia prescrita assim como do conjunto de medidas médicas, psicológicas, sociais e educacionais tomadas na monitorização do doente. A via de administração é sublingual: Os médicos devem advertir
os doentes de que a via sublingual é a única via de administração eficaz e bem tolerada para a administração do medicamento. O comprimido deve ser mantido debaixo da língua até se dissolver, o que ocorre normalmente entre 5 a 10
minutos. Terapêutica de iniciação: a dose inicial varia entre 0,8 e 4 mg, administrada numa dose diária única. Toxicodependentes de opiáceos não submetidos a uma fase de privação: quando se inicia o tratamento, a dose de buprenorfina
deve ser tomada, pelo menos 4 horas após o último consumo de opiáceo ou quando surgem os primeiros sintomas de privação. Doentes medicados com metadona: antes de iniciar a terapêutica com buprenorfina, deve reduzir-se a dose
de metadona até um máximo de 30 mg/dia; contudo a buprenorfina pode precipitar uma síndrome de privação. Ajuste da posologia e manutenção: a posologia deve ser progressivamente aumentada, dependendo da necessidade de cada
doente; a dose diária máxima não deve ser superior a 16 mg. A posologia é titulada de acordo com a reavaliação do estado clínico e situação global do doente. Recomenda-se uma prescrição diária de buprenorfina, particularmente durante
a fase de iniciação. Em seguida, após estabilização, pode dar-se ao doente um quantidade de medicamento suficiente para vários dias de tratamento. Contudo, recomenda-se que a quantidade de medicamento dispensada se limite, no
máximo, a 7 dias. Redução da posologia e suspensão do tratamento: após um período satisfatório de estabilização e se o doente concordar, a posologia de buprenorfina pode ser gradualmente reduzida; em alguns casos favoráveis, o
tratamento pode ser interrompido. A disponibilidade dos comprimidos sublinguais nas doses de 0,4 mg, 3mg e 8 mg, respectivamente, permite efectuar uma titulação decrescente da posologia.Os doentes devem ser mantidos sob vigilância
após a suspensão do tratamento com buprenorfina devido ao potencial de recaídas. Contra-indicações: Hipersensibilidade à buprenorfina ou a qualquer dos excipientes. Crianças com idade inferior a 15 anos. Insuficiência respiratória
grave. Insuficiência hepática grave. Alcoolismo agudo ou delirium tremens. Efeitos indesejáveis: O aparecimento de efeitos secundários depende do limiar de tolerância do doente, que é mais elevado nos toxicodependentes do que na
população em geral. O quadro 1 inclui efeitos indesejáveis durante os ensaios clínicos. Quadro 1: Efeitos Indesejáveis Relacionados com o Tratamento Notificados por Sistema Orgânico Muito frequentes (>1/10); Frequentes (>
1/100, <1/10); Pouco frequentes (>1/1.000, <1/100); Raros (>1/10.000, <1/1.000); Muito Raros (<1/10.000) incluindo notificações isoladas (CIOMS III) Perturbações do foro psiquiátrico Raras Alucinações Doenças do sistema nervoso
Frequentes Insónia, cefaleias, desmaio, tonturas Vasculopatias Frequentes Hipotensão ortostática Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino Raras Depressão respiratória Doenças gastrointestinais Frequentes Obstipação,
náuseas, vómitos Perturbações gerais e alterações no local de administração Frequentes Astenia, sonolência, sudorese Outros efeitos indesejáveis notificados durante o período de pós-comercialização: Doenças do sistema
imunitário Reacções de hipersensibilidade tais como rash, urticária, prurido, broncoespasmo, edema angioneurótico, choque anafilático. Afecções hepatobiliares: Em condições normais de utilização: raros aumentos das transaminases
e hepatite ictérica que geralmente se resolvem favoravelmente Em caso de utilização incorrecta por via IV, hepatite aguda potencialmente grave Afecções dos tecidos cutâneos e subcutâneos: Em caso de utilização incorrecta por via IV:
reacções locais, por vezes sépticas Em doentes que apresentam toxicodependência marcada, a administração inicial de buprenorfina pode provocar em efeito de privação semelhante ao associado à naloxona. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
DISPONÍVEIS A PEDIDO

