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Entrevista com Vitore 
Maximiano, Secretário 
Nacional de Políticas sobre 
Drogas do Brasil:

“0,8% da 
população 
das grandes 
cidades utiliza 
regularmente 
crack”

Governo Federal 
investe 1,4 bilhões 
de euros no programa 
Crack, É possível Vencer
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22 Anos de Experiência

São estruturas de tratamento que se posicionam no sentido de providenciar apoio psicoterapêutico e socioterapêutico a indivíduos que 
apresentam quadros compatíveis com dependência de substâncias psicoactivas com ou sem psicopatologia associada. 
Actualmente a Clinica do Outeiro encontra-se alicerçada em três espaços físicos distintos, a saber, Unidade de Vila do Conde 
(vocacionada para o tratamento de quadros psicopatológicos associado, ou não, ao consumo de substâncias psicoactivas), a Unidade 
de Valbom (vocacionada para o tratamento de indivíduos sem psicopatologia) e Unidade de Ambulatório/Centro de Dia (destinada a 
indivíduos que concluíram com sucesso o seu programa de tratamento, no entanto, necessitam de orientação psicoterapêutica no 
sentido de sedimentar a sua abstinência)
Neste sentido a Clinica do Outeiro, na sua unidade de Vila do Conde adopta uma metodologia terapêutica assente no Modelo de 
Ocupação Humana que valoriza as rotinas, os papéis e os interesses do individuo no sentido da reestruturação emocional, cognitiva, 
sociais e de interacção. Esta metodologia de intervenção pressupõe o envolvimento em actividades terapêuticas significativas de 
modo a promover competências que possibilitem ao individuo uma melhoria no desempenho nas mais variadas áreas de ocupação. 
Ainda em termos psicoterapêuticos, existe um trabalho de base vocacionado para a toxicodependência no sentido da reabilitação do 
dependente. Basicamente, podemos referir que na Unidade de Vila do Conde temos dois focos de intervenção prioritários, a doença 
mental e a dependência.
A Unidade de Valbom, orientada para indivíduos sem psicopatologia, mas com quadros compatíveis com dependência de substâncias 
psicoactivas, disponibiliza uma metodologia de intervenção baseada no funcionamento de Comunidade Terapêutica, devidamente 
estruturado e com elevada carga psicoterapêutica, onde os residentes são conduzidos e orientados a progredir até à manutenção 
sustentada da abstinência. Constituem parte integrante das actividades terapêuticas deste modelo de intervenção: palestras 
psicoeducativas, terapia de grupo, terapia individual, terapia familiar e de casal, dinâmicas de grupo, grupos específicos de prevenção 
de recaída, trabalhos de introspecção, filmes e documentários com cariz terapêutico e respectivos debate em grupo e actividade física 
monitorizada. 

Comunidades Terapêuticas
da Clinica do Outeiro

Missão
Abordagem Terapêutica das condutas 
aditivas e patologias associadas para 
uma integração plena na Comunidade.

Valências
- Programa para Adultos
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- Programa para Duplo Diagnostico
- Acompanhamento Psicoterapêutico, 

em regime de ambulatório
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- Qualidade - Adaptabilidade
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Visão
Continuar a ser uma referência nacional 

na qualidade da assistência prestada, bem 
como ao nível dos resultados obtidos.

Número Verde: 808 919 989
www.clinicaouteiro.pt

geral@clinicaouteiro.pt
www.facebook.clinicaouteiro



3Banca, branca e 
colarinho branco… sujo

Por acaso, alguém tem ideia ou lem-
bra-se do Dia Nacional de Prevenção à La-
vagem de Dinheiro? Seguramente muito 
pouca gente. No entanto, julgo que impor-
ta reflectir um pouco sobre os sinais e a 
consciência individual e colectiva em que 
esta sociedade mundialmente globalizada, 
se recusa a pensar na verdadeira dimen-
são dos problemas gerados por esse cri-
me organizado transnacional, como é o 
tráfico de drogas, o tráfico de armas, o trá-
fico de pessoas e a corrupção.

Este é um crime muitas vezes silencia-
do, que aparenta não ter vítimas, que per-
mite aos criminosos desfrutar de enormes 
riquezas ilegais e empreender grandes e 
avultados negócios ilícitos.

Os homens de colarinho branco, ape-
raltados e que ostentam sinais exteriores 
de riqueza são autênticos criminosos inter-
nacionalmente protegidos e, ao que se jul-
ga saber, “decisores do mundo dos negó-
cios e da alta finança”. Os sistemas finan-
ceiros de todo o mundo foram sequestra-
dos por uma geração de ladrões, que 
manipulam, escravizam, e oprimem toda a 
humanidade. Lançam guerras, e aterrori-
zam as populações, e fazem com que o 
mundo viva numa mentira financeira, en-
volta nos mais arrepiantes sentimentos de 
injustiça onde se pavoneia a máfia e a cor-
rupção.

Estima-se que o dinheiro lavado 
anualmente no mundo esteja entre 2% 
e 5% do PIB mundial, ou seja, algo en-
tre 800 bilhões e 2 trilhões de dólares. 
Os recursos obtidos com a lavagem de 
dinheiro fomentam a criação de uma 
cultura de dinheiro fácil que se alojou 
na sociedade, criando situações de in-
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segurança, ameaças, extorsão e cor-
rupção. A cada ano, esses recursos ilí-
citos asseguram o crescimento de gru-
pos criminosos, a expulsão de seus 
concorrentes do mercado, o aumento 
de preço de bens e serviços, assim 
como a intimidação e o terror da popu-
lação.

A droga, o tráfico de órgãos e seres 
humanos, o tráfico de armas, a violência e 
as guerras no mundo, são o reflexo de um 
mundo, cruel, violento, sem valores sem 
princípios e sem justiça, motivado por inte-
resses económicos e financeiros.

Talvez por isso, ao celebrar o “Dia Na-
cional de Prevenção á Lavagem de Dinhei-
ro” o mundo esteja a recordar o pouco que 
fez pelas crianças que foram vendidas, tra-
ficadas, violadas ou mortas, e explicar as 
razões e os motivos pelos quais ainda hoje 
assistimos ás mais nojentas e ignóbeis 
condições de tráfico e de escravatura de 
tantos homens e mulheres espalhados 
pelo mundo…

Recordo este dia, reflectindo sobre a 
guerra permanente no Afeganistão, um 
país em ruínas em que a única fonte de 
sobrevivência é a papoila do ópio. Nesta 
economia da droga, operam mais de 150 
grandes grupos, que organizam o tráfico 
de drogas a partir do Afeganistão para 
Rússia. Conta com cerca de 1.900 gan-
gues, com mais de 20.000 membros acti-
vos ligados ao crime organizado, envol-
vendo pelo menos “100.000 mulas”.

Palavras para quê? Talvez para o ano 
não hajam celebrações… Mas algumas 
conclusões… para os entendidos.

Sérgio Oliveira, director



4 Legal Highs

A Conferência de Cascais sobre as  
“Legal Highs” contou com a presen-
ça de João Goulão Director Geral do 
Sicad e Presidente do C.A. do OEDT, 
que sobre a saude e segurança dos 
cidadãos referiu  a legislação produ-
zida que visa obstaculizar não só o 
uso como a importação, exportação, 
distribuição e venda das novas subs-
tâncias psicoactivas que a coberto 
de “esquemas”eram comercializadas 
nas smartshops como “ drogas le-
gais”. Mais do que dar a conhecer a 
legislação produzida, João Goulão 
fez um historial sobre o fenómeno re-
lativamente recente na Europa e par-
ticularmente em Portugal. 

Existe um fenómeno relativamente re-
cente na Europa, que ganhou alguma ex-
pressão sobretudo a partir do ano 2000, e 
que consiste na comercialização de subs-
tâncias psicoativas em estabelecimentos 
comercias – as chamadas “smart shops”. 
Em Portugal começaram a aparecer a par-
tir de 2007. Estas lojas, habitualmente li-
cenciadas como ervanárias ou congéne-
res, comercializam vários produtos asso-
ciados ao consumo de substâncias, no-
meadamente cachimbos, narguilés ou 
mortalhas, entre outros. No entanto, o que 
tem suscitado um maior alarme na opinião 
pública e também nos meios técnico e 
científico é a venda de novas substâncias 
psicoativas (NSP). Vulgarmente conheci-
das como ”legal highs”, estas substâncias 
são tecnicamente designadas como, “um 
novo estupefaciente ou um novo psicotró-
pico, puro ou numa preparação, que não 
esteja regulado pelo regime jurídico do trá-
fico e consumo de estupefacientes e psi-
cotrópicos e consequentemente não con-
trolado”.

Em boa verdade, na maior parte dos 
casos trata-se de substâncias com estrutu-
ras moleculares e efeitos muito próximos 
de outras já conhecidas e mesmo sujeitas 
aos mecanismos de controlo previstos na 
“lei da Droga” (o DL nº 15/93); contudo, 
mercê de pequenas alterações a essa es-
trutura molecular, são criadas novas subs-
tâncias que adquirem uma nova designa-

ção, um novo nome químico, não estando, 
por isso, incluídas nas tabelas anexas 
àquele Decreto-Lei. Como estas novas 
substâncias, fruto da incessante atividade 
duma indústria “parafarmacêutica” extre-
mamente inovadora, vão sendo lançadas 
para o mercado a um ritmo alucinante (à 
razão de mais de uma nova substância por 
semana), e os mecanismos de inclusão 
nas referidas tabelas são demorados (em 
Portugal como nos outros países), estão 
criadas as condições para que estas subs-
tâncias gozem, pelo menos temporaria-
mente, do estatuto de “legalidade”. Na ver-
dade, são “legais” porque, sendo novas, 
ainda não houve tempo de as estudar e 
classificar, permitindo que os operadores 
deste novo comércio gozem de uma janela 
de oportunidade sem serem objeto de san-
ções.

Diria que, no panorama geral do im-
pacto do uso de substâncias psicoativas 
em Portugal, este é um problema que é 
necessário valorizar, mas que tem adquiri-
do uma visibilidade e criado um alarme so-
cial excessivo, que tende a fazer esquecer 
problemas relacionados com as chamadas 
“drogas clássicas”; indubitavelmente, e 
mesmo considerando que já ocorreram al-
gumas mortes relacionadas com o consu-
mo destas novas substâncias, é funda-
mental que este novo fenómeno não nos 
distraia das condições socioeconómicas 
que estamos a viver e que são propícias 

ao recrudescimento do uso de outras 
substâncias com mais tradição no nosso 
meio, sobretudo em contextos de margina-
lidade e exclusão, como a heroína e certos 
padrões de uso problemático do álcool.

Do nosso ponto de vista, um aspeto 
importante deste novo fenómeno das no-
vas substâncias psicoativas e da sua co-
mercialização em lojas “de porta aberta” 
tem a ver, precisamente, com a aura de 
inocuidade que lhes é conferida por esta 
disponibilidade; o cidadão comum pensa-
ria “se é vendido numa loja legal, este pro-
duto não pode ser perigoso…”. O próprio 
esforço de prevenção/ informação que ví-
nhamos desenvolvendo era profundamen-
te prejudicado por este sinal contraditório.

Daí que, à semelhança de vários ou-
tros países europeus, tenhamos lançado 
uma reflexão acerca da melhor forma de 
contrariar este fenómeno. Aliás, esta é 
uma preocupação central também das en-
tidades da UE que se ocupam destes te-
mas, sendo um dos capítulos em destaque 

Foram reportadas no 
mercado 41 novas 

substâncias psicoativas 
em 2010, 49 em 2011 e 

73 em 2012.
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na nova Estratégia da União Europeia 
2013-2020 em matéria de drogas, e tam-
bém objeto de análise aprofundada nos re-
latórios do EMCDDA (Observatório Euro-
peu da Droga e da Toxicodependência), 
agência europeia sediada em Lisboa e a 
cujo Conselho de Administração tenho a 
honra de presidir.

O EMCDDA, conjuntamente com a 
EUROPOL, coordenam o chamado Me-
canismo de Alerta Rápido (Early Warning 
System). Este dispositivo, no qual Portu-
gal se encontra representado através do 
Serviço de Intervenção nos Comporta-
mentos Aditivos e nas Dependências – 
SICAD, que recolhe informação de uma 
vasta rede de parceiros, possibilita o in-
tercâmbio rápido de informação sobre 
novas substâncias psicoativas, prevendo 
igualmente uma avaliação dos riscos as-
sociados ao seu consumo. Este meca-
nismo foi instituído pela Decisão do Con-
selho 2005/387/JAI, de 10 de Maio de 
2005. Em termos práticos, quando é de-
tetada uma nova substância psicoativa 
no mercado europeu, cada um dos Esta-
dos-Membros assegura a transmissão 
de informações sobre o fabrico, o tráfico, 
o consumo e efeitos detetados dessa 
substância ao Observatório Europeu das 
Drogas e Toxicodependências (OEDT) e 
à Europol através dos pontos focais na-
cionais da REITOX (Rede Europeia de 
Informação sobre Droga e Toxicodepen-
dência) e das Unidades Nacionais da 
Europol, e estes difundem a informação 
obtida para toda a rede. Foram reporta-
das no mercado 41 novas substâncias 
psicoativas em 2010, 49 em 2011 e 73 
em 2012. Os grupos de substâncias mais 
representados são os dos canabinóides 

sintéticos e o das catinonas. A “investiga-
ção” relacionada com estas novas subs-
tâncias parece particularmente ativa em 
alguns países do leste europeu, e a pro-
dução parece ocorrer em países como a 
Índia, China e Paquistão, a partir de 
onde são introduzidos no mercado euro-
peu, seja através de lojas, seja através 
da Internet.

Em alguns países europeus, este fe-
nómeno tem tido grande expressão; é o 
caso da Polónia, onde chegaram a existir 
mais de 1000 destas lojas. Em Portugal, 
no início de 2013 estavam referenciados 
cerca de 40 destes estabelecimentos no 
território do Continente; também nas Re-
giões Autónomas, em particular na Madei-
ra, tiveram grande impacto, motivando ini-
ciativas legislativas regionais. Sucediam-
se os relatos de episódios graves, moti-
vando sobretudo o recurso a urgências 
hospitalares, ocasionados pelo uso das 
novas substâncias. Os sintomas reporta-
dos vão de queixas somáticas a graves si-
tuações psiquiátricas, como surtos psicóti-
cos de difícil estabilização; houve mesmo 
casos fatais associados ao uso destas 
substâncias.

Esta realidade levou a que alguns es-
tados membros criassem mecanismos de 
controlo próprios que pudessem de uma 
forma ágil responder à expansão deste fe-
nómeno. As respostas legislativas são va-
riadas, como variadas são as realidades 
sociais e os quadros constitucionais. Mes-
mo cientes de que o facto de impedir esta 
forma de comercializar as substâncias psi-
coativas não obvia a sua circulação no 
mercado ilícito, a generalidade dos países 
vem tentando encontrar formas de contra-
riar este comércio “legal”, que dificulta os 
esforços conjugados da s entidades que 
atuam nos eixos da redução da oferta e da 
redução da procura. Nesse sentido, em 
Portugal, foi criado um grupo de trabalho 
especificamente para estudar e propor re-
comendações que impedissem a venda le-
gal de novas substâncias psicoativas ain-
da não incluídas nas listas previstas no 
Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro.

Num primeiro momento, foram anali-
sadas as várias vertentes da regulamenta-
ção e fiscalização possíveis, nomeada-
mente o seu controlo através de mecanis-
mos já existentes. Verificado o pressupos-
to de que a inclusão destas novas 
substâncias psicoativas na legislação “de 
combate à droga” não era exequível pela 
morosidade do processo, e constatado 

que também os mecanismos de licencia-
mento de estabelecimentos ou os instru-
mentos genéricos de fiscalização de ou-
tros produtos, nomeadamente para consu-
mo, não eram suficientes, optou-se, então, 
por criar legislação específica para fazer 
face a este fenómeno. Importa ressalvar 
que esta legislação não prevê atuação no 
âmbito do direito penal, restringindo-se a 
uma atuação de natureza meramente con-
traordenacional, ou seja, na esfera do Di-
reito Administrativo. Assim, assumindo-se 
que a defesa da saúde é um dever consa-
grado na Constituição da República Portu-
guesa e que existe um consenso alargado 
em torno da perigosidade de novas subs-
tâncias psicoativas já conhecidas e de ou-
tras que possam surgir, julgou-se indispen-
sável estabelecer medidas sanitárias de 
efeito imediato. 

Foi, então, proposta legislação (apro-
vada sob a forma do DL nº 54/2013,de 17 
de abril) da qual destacamos a criação de 
uma lista (lista anexa - Portaria nº 
154/2013, de 17 de abril), onde as NSP 
identificadas são de imediato classificadas 
para efeito de aplicação das várias dispo-
sições e sanções (contraordenações) pre-
vistas no Diploma, sem prejuízo de que es-
tas substâncias psicoativas possam vir, no 
futuro, a integrar os anexos I a IV do De-
creto-Lei nº15/93 de 22 de janeiro (lei da 
droga).

Importa referir que, adotadas medidas 
que permitam uma atuação mais célere do 
ponto de vista da redução da oferta é ago-
ra urgente adaptar e estender os mecanis-
mos e intervenções na área da redução da 
procura a este fenómeno, assim é, tam-
bém, expresso neste diploma que o âmbito 
de ação dos programas de prevenção, re-
dução de riscos e minimização de danos, 
de reinserção social e de tratamento do 
consumo de substâncias psicoativas, dos 
comportamentos aditivos e das dependên-
cias seja extensivo às Novas Substâncias 
Psicoativas. Pensamos que este novo ins-
trumento legal se reveste de grande impor-
tância para a defesa da saúde individual e 
coletiva, pelo que, cientes de que é passí-
vel de aperfeiçoamentos, nos congratula-
mos com a sua aprovação

Na Polónia, chegaram 
a existir mais de 1000 

destas lojas. Em 
Portugal, no início 
de 2013 estavam 

referenciados 
cerca de 40 destes 
estabelecimentos 

no território do 
Continente
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Entrevista com o Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas

Governo Federal investe 
1,4 bilhões de euros no programa 

Crack, É possível Vencer
O Brasil é um país habitado por cer-
ca de 198 milhões de pessoas, com 
uma enorme discrepância não só 
geográfica mas igualmente social 
e económico-financeira, em que 
as acentuadas desigualdades conti-
nuam a ser imagem de marca. Cal-
culo que gerir uma Secretaria Nacio-
nal de Políticas sobre Drogas num 
país como o vosso corresponda a 
um enorme desafio mas também 
acarrete grandes dores de cabeça...
O desafio, de fato, é enorme, mas, ao 

mesmo tempo, muito estimulante. A políti-
ca sobre drogas tem despertado grande 
interesse atualmente no país, em todas as 
suas regiões. Todos os 27 estados brasi-
leiros, incluindo o Distrito Federal, onde se 
situa Brasília, possuem seus Conselhos 
Estaduais sobre Drogas. Cerca de 20 es-

tados já possuem órgãos autônomos que 
tratam do mesmo tema no âmbito do Po-
der Executivo local. Além do mais, a atu-
ção da Secretaria Nacional de Políticas so-
bre Drogas (SENAD) tem sido bastante 
transversal dentro do Governo Federal. 
Além de dialogar o tempo todo com as 
áreas da saúde e do desenvolvimento so-
cial, temos que nos articular também com 
as forças de segurança, responsáveis pela 
redução da oferta. A base da política na-

cional é a responsabilidade compartilhada 
entre todos os entes federados e a própria 
sociedade civil. Nosso papel é fazer essa 
articulação e coordenação, considerando 
as diferenças geográficas e sociais.

Quais são as principais problemáti-
cas que afetam atualmente os bra-
sileiros ao nível de abuso e depen-
dências de substâncias psicoati-
vas?
A droga que tem gerado a maior de-

pendência e abuso entre os brasileiros é o 
álcool, embora já tenhamos registro de 
queda entre estudantes nas recentes pes-
quisas que realizamos. A partir do final de 
2012, entrou em vigor uma nova lei que 
estabelece tolerância zero no consumo do 
álcool para quem for dirigir veículos. Foi 
batizada no Brasil de Lei Seca. É uma le-
gislação que tem mudado a cultura dos 
brasileiros, pois tínhamos registros eleva-
dos de acidentes de trânsito com a presen-
ça do álcool. Em relação às drogas ilícitas, 
nosso maior problema é a cocaína, em 
suas formas inalada e fumada (crack). Di-
vulgamos agora em setembro uma pesqui-
sa no Brasil, realizada em parceria com a 
Fundação Oswaldo Cruz, que detectou 
nas Capitais brasileiras a presença de 370 
mil usuários regulares de crack, o que cor-
respondente a 0,8% da população dessas 
grandes cidades. O perfil de tais usuários 
revela pessoas sob intensa vulnerabilida-
de social, o que reforça o papel do Estado 
brasileiro em oferecer uma ampla rede de 
serviços de atenção, cuidado e tratamen-
to. O Governo Federal, preocupado com o 
uso do crack, lançou em 2011, um progra-
ma, denominado Crack, É possível Ven-
cer, com previsão de gastos de R$ 4 bi-
lhões, algo em torno de 1,4 bilhão de eu-
ros, em três anos. No âmbito do programa, 
temos trabalhado em seus três eixos: pre-
venção, cuidado e segurança.

Quanto à 
descriminalização, o 

modelo português tem 
sido muito debatido 

por aqui.
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Em que principais eixos assentará a 
estratégia e plano de ação que a sua 
equipa terá a cargo durante o manda-
to para combater a toxicodependên-
cia?
No tocante à redução da demanda, tra-

balhamos em dois eixos fundamentais: pre-
venção e cuidado. Em relação à prevenção, 
temos um serviço de atendimento telefônico 
que funciona 24 dias por dia, com consulta-
dores da área de saúde prestando todo tido 
de informação a usuários, familiares e pes-
soas interessadas. Temos também cursos 
para capacitação de diversos profissionais e 
lideranças comunitárias que trabalham com 
a temática das drogas. Queremos qualificar 
a abordagem desses profissionais e evitar 
qualquer estigma no trato com o usuário. Já 
temos atualmente cerca de 150 mil profissio-
nais capacitados, sendo que todos os cursos 
são realizados por universidades públicas 
brasileiras em parceria com a nossa Secre-
taria. De outro lado, em relação ao cuidado e 
tratamento aos dependentes, o principal 
equipamento da política brasileira são os 
Centros de Atenção Psicossocial em Álcool 
e Outras Drogas (CAPS-AD), sob responsa-
bilidade do Ministério da Saúde. Mas exis-
tem vários outros serviços que estão sendo 
instalados e ampliados em todo o país. Deve 
haver o fortalecimento de todas essas inicia-
tivas, pois temos públicos para as mais di-
versas formas de abordagem para o trata-
mento da dependêndcia química: leitos hos-
pitalares para os casos mais graves, CAPS
-AD, Unidades de Acolhimento, políticas de 
redução de danos, acolhimento em comuni-

dades terapêuticas, equipamentos de apoio 
social etc. O fundamental é que não pode-
mos desistir de paciente algum, ainda que 
haja recaídas, o que tem sido natural no tra-
tamento aos dependentes de álcool e crack. 
E mais, não basta apenas cuidar da porta de 
entrada do sistema, mas também da porta 
de saída, com ações de reinserção social, 
mediante políticas inclusivas de educação, 
emprego e geração de renda. Ainda temos 
muito a avançar neste ponto.

Como avalia o atual enquadramento 
jurídico em vigor no Brasil na área 
das dependências? (nomeadamente 
quando falamos na distinção entre 
consumidor e traficante)
O Brasil mudou sua legislação em 2006, 

ou seja, há sete anos. Desde então não há 
mais pena privativa de liberdade para quem 
for encontrado com droga ilícita para seu 
consumo. Nesses casos, prevê-se sanção 
de advertência ou de prestação de serviços 
à comunidade. Se o agente for primário, terá 
direito a celebrar uma transação penal com 
a Justiça que sequer gerará um antecedente 
criminal e tampouco a existência de um pro-
cesso. A mudança de paradigma a partir da 
nova lei foi muito comemorada no Brasil. 
Para o usuário, sai a força da justiça criminal 
e das ações policiais e entra o cuidado das 
áreas de saúde e de assistência social. 
Quanto à distinção entre consumidor e trafi-
cante, temos ainda muito por avançar, pois 
não temos conseguido objetivar essa dife-
rença, deixando espaço para interpretações 
subjetivas, o que acaba gerando injustiças.

 Com uma pena mínima de cinco anos 
para os crimes de tráfico, não lhe pa-
rece que muitas injustiças podem ser 
cometidas, sobretudo quando temos 
dependentes a necessitarem mais de 
cuidados de saúde e sociais e menos 
de ações ao nível da justiça? Que pa-
pel poderá assumir, neste âmbito, um 
modelo de descriminalização como o 

português adaptado à realidade bra-
sileira?
O número de pessoas presas no Brasil 

aumentou muito nas últimas duas décadas. 
Já temos mais de 500 mil presos em todo o 
país. O tráfico de drogas representa cerca 
de 25% desse universo. De fato, como apon-
tado, a inexistência de critérios objetivos 
para promover a distinção entre usuários e 
traficantes acaba por causar injustiças, além 
do encarceramento excessivo de jovens e 
pobres. O sistema prisional brasileiro tem 
sido constantemente debatido e a sua su-
perlotação, sem dúvida, contribui para o au-
mento da violência. Noutro ponto, ainda que 
a pena mínima para o tráfico de drogas seja 
de 5 anos, a mesma legislação prevê que 
aos agentes primários e sem envolvimento 
com a criminalidade organizada, deve ser 
aplicado um redutor de pena de até 2/3. Te-
mos cobrado a aplicação desse dispositivo 
junto ao Poder Judiciário brasileiro. Quanto à 
descriminalização, o modelo português tem 
sido muito debatido por aqui. O Brasil, em 
2006, escolheu um modelo mais híbrido. 
Manteve a conduta de portar drogas para 
consumo próprio como uma infração penal, 
mas retirou qualquer possibilidade de pena 
de prisão. Como afirmei, foi uma fundamen-
tal mudança de paradigma, reforçando a ne-
cessidade de oferecer ampla rede de trata-
mento aos que necessitarem. Temos que 
aprofundar esse modelo adotado pelo Brasil 
para pensarmos, mais à frente, em possíveis 

O Governo Federal, 
preocupado com 
o uso do crack, 
lançou em 2011, 
um programa, 

denominado Crack, É 
possível Vencer, com 
previsão de gastos de 
R$ 4 bilhões, algo em 
torno de 1,4 bilhão de 
euros, em três anos.

Quando comparamos 
os números de 

substâncias 
apreendidas entre 
os anos de 2012 
e 2013, que ainda 
nem terminou, já 

vemos um registro 
de aumento, até o 

momento, de 30% a 
mais de apreensão 

de canabis e cerca de 
40% de cocaína.

 Ainda que o tema 
seja controverso,hoje 

ninguém mais 
sustenta a pena 

de prisão para os 
usuários de drogas.
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mudanças. De todo modo, hoje não há es-
paço para retrocessos. Ainda que o tema 
seja controverso, ninguém mais sustenta a 
pena de prisão para os usuários de drogas.

Como se encontra estruturado, em 
termos orgânicos, o dispositivo bra-
sileiro de combate às dependên-
cias? (desde o plano político às es-
truturas no terreno pertencentes a 
diversos ministérios e secretarias, 
como a saúde, a assistência social 
e a justiça)
A Secretaria Nacional de Políticas 

sobre Drogas está sediada, desde 2011, 
no Ministério da Justiça. Cabe-nos a arti-
culação e a coordenação da política na-
cional, assentada em diversos eixos: 
prevenção, tratamento, recuperação, re-
inserção social, redução dos danos so-
ciais e à saúde e redução da oferta. 
Atuamos em sintonia e com divisão de 

responsabilidades com os Ministérios da 
Saúde, do Desenvolvimento Social, da 
Educação e com a Secretaria Nacional 
de Direitos Humanos, além da Casa Civil 
da Presidência da República.

A dependência do crack é, há anos, 
uma das maiores problemáticas 
brasileiras. Que medidas serão ou 
estão a ser preconizadas para redu-
zir, por um lado, a oferta e, por ou-
tro, a procura?
O programa do Governo Federal já ci-

tado, Crack, É Possível Vencer, prevê di-
versas ações nas áreas da redução da de-
manda e da oferta. Quanto à primeira, sem 
a existência de um fármaco eficaz e de 
comprovada eficiência para o tratamento 
da dependência da cocaína, nos cabe in-
vestir em pesquisas e oferecer tratamento 
com dignidade aos dependentes, sem 
nunca desistir de quem quer que seja, ain-
da que haja possíveis recaídas. São pes-
soas sob intensa vulnerabilidade e sofri-
mento. E muitos, com enorme esforço, 
conseguindo se recuperar. A rede de oferta 
de serviços deve ser a mais ampla possí-
vel. O uso da metadona para tratamento 
da dependência com a heroína, como vem 
ocorrendo na Europa, nos revela como é 
importante o emprego de uma substância 
que dê eficácia ao tratamento da depen-
dência química. Em relação à redução da 
oferta, temos intensificado as ações de se-
gurança nas áreas de fronteira no país. 
São mais de 16 mil quilômetros de divisas. 
Quando comparamos os números de 
substâncias apreendidas entre os anos de 
2012 e 2013, que ainda nem terminou, já 
vemos um registro de aumento, até o mo-
mento, de 30% a mais de apreensão de 
canabis e cerca de 40% de cocaína. A pró-
posito, nossas ações nas fronteiras são 
coordenadas com as forças de segurança 
dos países vizinhos.

 Também a dependência alcoólica 
ou uso nocivo desta substância fi-
gura, com taxas muito elevadas, na 
população brasileira. Que medidas 
são implementadas para prevenir, 
por um lado, o surgimento de no-
vos casos e, por outro, que oferta 
de tratamento coloca o país à dis-
posição?
Queremos intensificar as campanhas 

de prevenção ao uso abusivo do álcool e 
ao uso precoce entre adolescentes. A le-
gislação brasileira proíbe a venda de ál-

cool a menores de 18 anos. Temos que fis-
calizar e exigir o cumprimento dessa legis-
lação. Tivemos quedas acentuadas no to-
cante ao consumo de tabaco mediante 
fortes ações de prevenção, restrição de 
publicidade e regulação dos locais para 
consumo. Vamos trabalhar para que essa 
boa experiência seja também aplicada ao 
álcool. Além dos acidentes de trânsito, o 
consumo de álcool está bastante relacio-
nado à violência doméstica, o que fez o 
país editar uma lei específica, em 2006, 
para as hipóteses de violência contra a 
mulher. O uso abusivo do álcool tem gera-
do graves consequências à saúde, à famí-
lia e à comunidade. Quanto ao tratamento, 
o programa voltado aos usuários e depe-
dentes de crack tem ampliado a rede de 
serviços para cuidado de todas as depen-
dências, incluindo, por óbvio, o álcool.

Como é sabido, esta é uma área que 
implica uma abordagem integrada e 
multidisciplinar. Como será possí-
vel implicar agentes policiais e do 
âmbito da justiça, da saúde e da as-
sistência social de forma equilibra-
da e com uma abordagem baseada 
em denominadores e princípios co-
muns?
O esforço no Brasil hoje, a partir da 

nova legislação de drogas, é equilibrar as 
ações de redução da oferta e de redução 
da demanda. Alguns poucos acreditaram 
no passado que apenas com prisão seria 
resolvida a complexa questão das drogas. 
Isso está completamente superado. Sem 
essa abordagem integrada e multidiscipli-
nar nenhum resultado eficaz será alcança-
do. Além das capacitações aos profissio-
nais das áreas de saúde, educação, assis-
tência social e do sistema de justiça, todas 
sob responsabilidade de nossa Secretaria, 
temos também realizado oficinais de ali-
nhamento conceitual, justamente para que 
todos os servidores do Estado e agentes 
da comunidade atuem de forma articulada 
e com os fundamentos da política nacional 
sobre drogas. 

Queremos intensificar 
as campanhas de 
prevenção ao uso 
abusivo do álcool 
e ao uso precoce 

entre adolescentes. 
A legislação brasileira 

proíbe a venda de 
álcool a menores de 
18 anos. Temos que 
fiscalizar e exigir o 
cumprimento dessa 

legislação.

O uso abusivo do 
álcool tem gerado 

graves consequências 
à saúde, à família e à 

comunidade.



9De Portugal para o Brasil, 
uma mudança anunciada.

Tendo regressado do Brasil há muito 
pouco tempo resolvi sentar e escrever um 
pouco dessa inolvidável experiencia que 
foi a minha participação no Seminário In-
ternacional em Brasilia “da coerção à coe-
são” e no IV Congresso Internacional da 
ABRAMD em Salvador da Bahia “Politicas 
Publicas e Drogas”.

O Brasil vive um momento muito pró-
prio face a enormes desafios na área das 
drogas, as mudanças que têm ocorrido a 
nível internacional não serão certamente 
alheias, no entanto o que verifiquei foi, en-
tre os pesquisadores e profissionais que 
trabalham neste área, um sentimento de 
“alerta geral” face à pressão politica, de al-
guns setores mais extremistas que tentam 
afirmar uma mudança legislativa que re-
presenta, sem dúvida nenhuma, um enor-
me retrocesso do ponto de vista da abor-
dagem técnica, coerente e baseada na 
evidência científica ao fenómeno do uso/
abuso de substâncias psicoativas. Falo da 
proposta legislativa para “internamento 
compulsório” para usuários de droga, em 
particular para os usuários de crack.

Esta proposta, ainda em discussão, e 
que quero crer não passará de “uma pro-
posta”, tem feito com que a discussão téc-
nica e científica sobre a intervenção nesta 
área assuma particular expressão.

Se há alguns anos o Brasil assumiu a 
liderança internacional na implementação 
de práticas inovadoras, nomeadamente ao 
nível da redução de danos, o sentimento 
que se vive hoje é o de, nos últimos anos, 
se terá caído nalgum “marasmo” fruto de 
um desinvestimento público nesta área, 
mas também de alguma inércia no desen-
volvimento e implementação de respostas 
mais arrojadas e que acompanhassem o 
impacto da descriminalização do uso de 
drogas que se vive a nível internacional e 
às repercussões que esta medida teve na 
melhoria da qualidade de vida dos usuá-
rios, nomeadamente em Portugal, aproxi-
mando-os mais das respostas sociais e de 
saúde em detrimento da progressiva mar-

ginalização, próprio de quem perceciona o 
seu consumo como um ato passível de 
coação, que vinha acontecendo. Transferir 
o usuário de drogas de uma esfera de 
atuação coerciva para uma esfera de atua-
ção baseada em princípios técnicos de tra-
tamento e inclusão preconizados pelas 
áreas sociais e de saúde poderá, sem dú-
vida nenhuma, representar um enorme 
passo na diminuição do impacto social do 
uso/abuso de drogas, e em particular do 
crack, no Brasil.

A urgência face às pressões do mo-
mento atual exige que se apresentem 
propostas alternativas, baseadas na evi-
dência científica e que possam, de facto, 
alcançar uma população que, pelas suas 
características de grande fragilidade so-
cial, não acede às estruturas convencio-
nais de tratamento. O desenho de uma 
intervenção de proximidade, preconiza-
da, por exemplo, por equipas/consultó-
rios de rua e estruturas de acolhimento 
poderá, à semelhança do que foi realiza-
do em Portugal em territórios considera-
dos como prioritários, constituir-se como 
uma mais-valia na efetivação de um pri-
meiro diagnóstico, estabilização e me-
lhoria das condições sócio sanitárias 
desta população. Através da prestação 
de serviços básicos como acolhimento, 
higiene e alimentação, apoio psicológico 
e social, cuidados de enfermagem e des-
piste de doenças infecto-contagiosas 
numa lógica de redução de danos, estas 
estruturas permitiriam, por um lado, a es-
tabilização e vinculação dos usuários às 
estruturas socias e de saúde e por outro, 
uma progressiva transição para progra-
mas de tratamento mais estruturados já 
existentes na rede pública brasileira.

Para isso importa, agora mais que 
nunca, que a comunidade técnica e cientí-
fica se una em torno deste desafio. Tenho 
aprendido, ao longo do meu percurso pro-
fissional, de que há alturas em que o senti-
do de “alerta”, face a ameaças que podem 
representar danos irreversíveis no respeito 
pelos direitos humanos e que se traduzem, 
muitas das vezes, em verdadeiros atenta-
dos à vida, fala mais alto do que pequenas 
divergências que em tempos “normais” 
nos vão separando. É aqui que entra a fra-
se que mais me marcou nesta minha pas-
sagem pelo Brasil “Um sonho sonhado so-
zinho é um sonho. Um sonho sonhado jun-
to é realidade”. 

Paula Vale de Andrade 
Lisboa 6 de novembro de 2013

A urgência face às 
pressões do momento 

atual exige que se 
apresentem propostas 
alternativas, baseadas 
na evidência científica 

e que possam, de 
facto, alcançar uma 

população que, pelas 
suas características de 

grande fragilidade social, 
não acede às estruturas 

convencionais de 
tratamento.
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Encontrar+se desenvolveu programa comemorativo dinâmico no Porto

Dia Mundial da Saúde Mental 
elege o Porto como capital

Partindo do tema “Mental Health and 
Older Adults”, proposto pela World 
Federation for Mental Health (WFMH) 
para o Dia Mundial da Saúde Mental 
de 2013, a ENCONTRAR+SE – Asso-
ciação de Apoio a Pessoas com Per-
turbação Mental Grave – em conjunto 
com diferentes parceiros, desenvol-
veu um programa de comemorações 
ambicioso, que procura abranger al-
gumas áreas prioritárias no âmbito da 
saúde mental, alcançando diferentes 
públicos.

As comemorações começaram no dia 
10 de Outubro, com uma sessão comemo-
rativa do Dia Mundial da Saúde Mental, 
presidida pelo Secretário de Estado Adjun-
to do Ministro da Saúde, Fernando Leal da 
Costa, que esteve presente na cidade do 
Porto, dividindo as suas atenções por dois 
eventos: um realizado na Universidade 
Católica, sob a égide da Encontrar+se, e 
outro, sob a égide da Direcção-Geral da 
Saúde, através do Programa Nacional 
para a Saúde Mental, no Museu Soares 
dos Reis.

A importância da saúde mental em 
adultos mais velhos é um tema de enorme 
importância e sobre o qual a ENCON-
TRAR+SE tem vindo a desenvolver algu-
mas iniciativas. Durante as comemora-
ções, a instituição concedeu especial aten-
ção ao Projecto Felicidário, que promove o 
envelhecimento activo e foi iniciado pela 
ENCONTRAR+SE em 2013.

Para além desta sessão, o restante 
programa foi pensado para profissionais 
de saúde mental, procurando reflectir so-
bre modelos actuais de recuperação e pro-
mover a formação em áreas específicas 
de intervenção, através da realização de 
dois workshops.

O primeiro workshop enquadrou-se no 
lançamento da próxima edição da EN-
CONTRAR+SE, Manual de Treino de Cog-
nição e Interacção Social para Pessoas 
com Sintomas Psicóticos, da responsabili-
dade do David Roberts, autor do progra-
ma.

O segundo workshop, sobre Recupe-
ração, empoderamento e capacitação de 
pessoas com experiência de doença men-

tal, dinamizado por Augusto D. Mello da 
Mental Health and Well being Foundation 
e por Natália Costa da ENCONTRAR+SE, 
destinou-se a responsáveis pela estrutura-
ção/gestão dos serviços de saúde mental 
e profissionais a intervir nesta área, com o 
objectivo de reflectir sobre formas de rees-
truturação dos serviços com vista à adop-
ção de um modelo de recuperação e de 
empoderamento que permita uma maior 
capacitação e autonomização de pessoas 
com experiência de doença mental. Este 
workshop pretendeu criar canais de comu-
nicação entre diferentes estruturas presta-
doras de cuidados de saúde mental, que 
permitam potenciar os parcos recursos 
existentes e formas de melhorar a qualida-
de dos serviços, contando com o apoio do 
Instituto Nacional para a Reabilitação.

As comemorações deste ano foram 
igualmente marcadas pela parceria esta-
belecida com a Associação Nacional de 
Estudantes de Medicina, sendo o terceiro 
dia dedicado a alunos de medicina oriun-
dos de diferentes pontos do país. 
A sensibilização sobre o papel da saúde 
mental na saúde em geral e sobre o estig-
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ma que se encontra nos profissionais de 
saúde em particular, que tem dificultado o 
atempado acesso ao tratamento por parte 
daqueles que sofrem de um problema de 
saúde mental, é uma prioridade na forma-
ção dos futuros médicos. Neste sentido, 
no dia 12 de Outubro realizou-se o semi-
nário “Os Desafios da Saúde Mental para 
Futuros Médicos”, cujos destinatários fo-
ram os alunos de medicina.

O programa terminou no dia 21 de 
Outubro com o Encontro do Porto de Pro-
moção da Saúde Mental em Jovens: De-
safios actuais e caminhos futuros, organi-
zado pelo Projecto Abrir Espaço à Saúde 
Mental. Este encontro procurou promover 
uma reflexão conjunta sobre as propostas 
que se têm vindo a desenvolver com vista 
à promoção da saúde mental em jovens, 
em contexto nacional e internacional, no 
sentido de encontrar caminhos mais efi-
cazes para responder aos desafios ac-
tuais.

“Estamos certos que o abrangente 
programa destas Comemorações faz justi-
ça ao que tem sido o trabalho realizado 
pela ENCONTRAR+SE ao longo dos seus 
sete anos de existência sendo, por isso, 
esta a melhor forma de celebrar o nosso 7º 
Aniversário”, afirmava Filipa Palha, presi-
dente da Encontrar+se, acrescentando 
que “não há saúde sem saúde mental! 
Junte-se a esta causa, que também é sua! 
alertou.

Intervenção da Saúde Mental nos 
Adultos Mais Velhos: Exemplos 
de boas práticas
A celebração, no passado dia 10 de 

Outubro, do Dia Mundial da Saúde Mental, 
criada pela Federação Mundial para a 

Saúde Mental, tem como objectivo princi-
pal centrar a atenção pública na saúde 
mental global, como uma causa comum a 
todos os povos, para além de limites na-
cionais, culturais, políticos ou socioeconó-
micos.

Em Portugal, à  semelhança do que 
tem vindo a acontecer em anos anteriores, 
as comemorações oficiais estiveram a car-
go da Direcção-geral da Saúde, através do 
Programa Nacional para a Saúde Mental 
(PNSM).

A cerimónia oficial, sob o lema “Inter-
venção da Saúde Mental nos Adultos 
Mais Velhos: Exemplos de boas práticas”, 
decorreu na data efeméride, no Auditório 
do  Museu Nacional Soares dos Reis, no 
Porto. O evento permitiu abordagens em 
torno de temas como o Interface saúde 
mental e cultura, a Interacção saúde men-
tal e cultura, a Apresentação pública do 
relatório “Portugal: saúde mental em nú-
meros”, Exemplos de boas práticas em 
cuidados de saúde mental a pessoas 
mais velhas, Experiência em hospital de 
dia em pessoas com demência de Alzhei-
mer, Experiência de Centro de Estimula-
ção Cognitiva, A Casa de Saúde da Ida-
nha: área de gerontopsiquiatria – um pro-
jecto inovador de continuidade de cuida-
dos, A continuidade no cuidar, Um 
contínuo de cuidados.

Na mesma data, e no âmbito das co-
memorações oficiais, foi inaugurada, no 
Museu Nacional Soares dos Reis, no Por-
to, a exposição “Saúde Mental e Arte – 
Formas de Expressão Plásticas”. A iniciati-
va que, de 24 de Outubro a 4 de Novem-
bro, transitou para o Museu do Oriente, em 
Lisboa, conta com o Alto Patrocínio do Se-
cretário de Estado da Cultura.

Saúde Mental e Arte no combate 
ao Estigma
Desde 2010 que o Programa Nacional 

para a Saúde Mental tem vindo a desen-
volver, de forma regular, várias iniciativas, 
nomeadamente de natureza cultural, no 
âmbito do combate ao estigma.

A finalidade é promover e divulgar 
obras artísticas produzidas por pessoas 
com doença mental integradas em progra-
mas de reabilitação psicossocial, no senti-
do de assegurar que os direitos humanos, 
de que fazem parte integrante os culturais, 
sejam implementados e respeitados. Cum-
pre, assim, o artigo 30.º (participação na 
vida cultural, recreação, lazer e desporto) 
da Convenção sobre os Direitos das Pes-
soas com Deficiência, publicada em 2009 
e ratificada por Portugal em 2010.

Este ano, 2013, a iniciativa cultural recai 
sobre as áreas artísticas de pintura, fotogra-
fia e escultura, procedendo-se à inventaria-
ção, registo e divulgação nacional de patri-
mónio produzido por utentes de serviços de 
saúde mental, públicos e/ou sociais.

Para se garantir a qualidade da iniciati-
va, o PNSM contou com a colaboração de 
profissionais conceituados nas áreas artís-
ticas referenciadas, sendo os totais de 
obras sinalizadas, pelas instituições envol-
vidas, de 1.262 pinturas, 589 peças escul-
tóricas e 328 fotografias.

É um levantamento pioneiro em Portu-
gal, com significativa dimensão, importân-
cia e participação activa de diversas enti-
dades públicas e sociais, o que demonstra 
a preocupação do PNSM em congregar si-
nergias e capitalizar os esforços dos servi-
ços e equipas afectos, directa e indirecta-
mente, ao Serviço Nacional de Saúde, de 
forma a promover a inclusão dos seus 
utentes, afirma o Programa Nacional para 
a Saúde Mental.

A par do levantamento, fixado num ca-
tálogo, foi levada a cabo uma exposição 
nacional, a inaugurar no Dia Mundial da 
Saúde Mental, 10 de Outubro, no Museu 
Nacional Soares dos Reis Porto.

Recorde-se que o PNSM, em 2010, 
apoiou uma exposição em S. Pedro do 
Sul, integrada numa iniciativa científica in-
ternacional, que contou com artistas porta-
dores de doença mental nas áreas da pin-
tura e da fotografia, em 2011 realizou, em 
parceria com o Centro Hospitalar Psiquiá-
trico de Lisboa, uma iniciativa congénere 
que decorreu no Lx Factory e, em 2012, in-
cidiu sobre a área da culinária, onde, sob o 
lema “Paladares para Todos”, se promove-
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ram formações dirigidas pelos chefes de 
cozinha José Avillez, Filipe Pina, Ljubumir 
Stanisic e João Simões, patrocinadas pe-
las Pousadas de Portugal.

O programa das Comemorações do 
Dia Mundial da Saúde Mental de 2010 in-
cluiu dois debates abertos ao público, nos 
dias 8 e 9 de Outubro, que decorreram na 
Universidade Católica do Porto e no Audi-
tório da Fundação de Serralves, respecti-
vamente. No dia 8, teve lugar o debate pú-
blico subordinado ao tema: “Saúde Mental: 
Questões Clínicas, Éticas e Jurídicas”. Já 
no dia 9, o debate público centrou-se no 
tema: “Cuidados de Saúde Mental: Priori-
dades, Desafios e Riscos”.

O ponto central deste ano foi o lança-
mento da 4ª edição - “Loucura. A procura 
de um pai, no insano sistema de saúde”. A 
obra da autoria de Pete Earley versa sobre 
importantes questões ligadas à assistên-
cia dada a pessoas afectadas directa, e in-
directamente, pela doença mental; bem 
como às políticas que as regulamentam, 
as quais merecem a nossa reflexão, e exi-
gem uma discussão séria e clara entre to-
dos os que intervêm nesta matéria (doen-
tes, familiares, técnicos de saúde, legisla-
dores).

A ENCONTRAR+SE agradeceu a pre-
sença de todos nas Comemorações do 
Dia Mundial da Saúde Mental e na abertu-
ra às novas instalações, que contou com a 
presença do Secretário de Estado Adjunto 
do Ministro da Saúde e de diferentes re-
presentantes de instituições públicas e pri-
vadas.

Conforme dizia a Filipa Palha, presi-
dente da ENCONTRAR+SE, “somos pou-
cos para o muito que há a fazer, mas jun-
tos certamente faremos mais e melhor”.

No âmbito da sessão, foi inaugurada 
uma exposição no Museu Soares dos 
Reis, que esteve patente entre 10 e 20 de 
Outubro.

Entrevista com o Director do 
Programa Nacional para a Saúde 
Mental, Álvaro de Carvalho
O que foi recentemente publicado foi 

o relatório do primeiro estudo de preva-
lência de perturbações mentais, realiza-
do de modo objectivo e cientificamente 
idóneo, cujos resultados preliminares fo-
ram divulgados em Dezembro de 2010 
demonstram que Portugal, num conjunto 
de 34 países, é o país com a segunda 

maior prevalência, num valor de 22,9%. 
Acima de nós, só os Estados Unidos. Fe-
lizmente, também existe uma particulari-
dade: a maioria das perturbações men-
tais registadas em Portugal reside na 
área da ansiedade e das perturbações 
fóbicas, não tendo grande impacto em 
termos de incapacidade para a activida-
de produtiva e para o dia-a-dia.

Onde poderão residir as causas?
Não sei… O relatório saiu há duas 

semanas e, como todos os restantes, 
convém ser analisado e aprofundado e, 
neste caso em particular, não posso cor-
relacionar estes dados com o facto de, 
há muitos anos, sermos os maiores con-
sumidores mundiais de bebidas alcoóli-
cas e os maiores consumidores de ben-
zodiazepinas pelo menos da Europa da 
OMS, o que parece estar de acordo com 
o que foi encontrado pelo estudo epide-
miológico. Agora, os motivos para este 
facto ainda desconhecemos… Temos 
que dar tempo a que epidemiologistas, 
sociólogos, antropólogos e outros profis-
sionais investiguem as géneses no terre-
no do povo português.

São dados preocupantes?
São dados potencialmente preocu-

pantes. Se bem que, por exemplo, em 
relação às perturbações depressivas, fi-
guremos do grupo 34, como o terceiro 
país com maior prevalência. Mais do que 
estes dados quantitativos, parece-me 
preocupante o intervalo significativo en-
tre o início de sintomas e o início de tra-
tamento. Se bem que seja um dado que, 
internacionalmente, não é muito diferen-

te do nosso. Para a depressão major, por 
exemplo, que mais pode levar ao suicí-
dio, temos um intervalo de quatro anos 
entre o início dos sintomas e o início do 
tratamento. E na média das perturba-
ções depressivas, sobe para os cinco 
anos…

Em que medida poderão esses indi-
cadores traduzir uma deficiência de 
resposta?
Existem vários factores… Hoje está a 

ser muito debatido um estigma, que tem a 
ver com o preconceito de as pessoas as-
sumirem que têm problemas mentais e, 
não indo ao psiquiatra, irem ao médico e 
se queixarem de problemas de natureza 
emocional… São, provavelmente, caracte-
rísticas da nossa organização de vida, que 
nos põe sempre ansiosos… Se calhar, 
existem características que não são estri-
tamente individuais mas enquanto grupo 
social que têm um óptimo pretexto para 
serem investigadas.

Em relação ao álcool, que relevân-
cia apresentam os indicadores re-
sultantes dos últimos estudos em 
termos de saúde mental?
Em relação ao álcool existem vários 

estudos realizados e, pelo menos dois re-
feridos neste relatório: um coordenado 
pelo SICAD, sobre a prevalência do con-
sumo de substâncias psicoactivas em 
meio escolar e outro, coordenado pela 
Prof. Margarida Gaspar de Matos, sobre 
comportamento em sectores adolescentes 
e juvenis, que apontam para um conjunto 
de particularidades preocupantes. Tudo 
isto tem a ver com razões biológicas e 
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constitucionais: o organismo humano só 
está preparado para metabolizar o álcool 
de modo completo a partir dos 18 anos, 
portanto, quanto mais cedo se consomem 
substâncias psicotrópicas, quer álcool, 
quer cannabis ou cocaína, quer psicofár-
macos, maior risco há de o efeito ser mais 
complexo e complicado. No caso do álcool 
e dos canabinóides, por exemplo, o maior 
desorganizador mental, cada vez temos 
mais casos de jovens que aparecem nas 
urgências e nos internamentos psiquiátri-
cos com situações de psicose de tipo es-
quizofrénico cuja génese reside no consu-
mo, mesmo que ocasional, de canabinói-
des… Todos devemos sinalizar e sensibili-
zar as pessoas para este facto. Há muito 
que está ultrapassado o conceito de dro-
gas leves e pesadas, todas as drogas são 
drogas e o álcool, dentro dessa classifica-
ção ultrapassada, por muitos colegas 
meus, cabe muito mais dentro das pesa-
das do que das leves. Tem um potencial de 
induzir dependência e alguma desorgani-
zação mental que não é tão baixo quanto 
isso.

Em que medida poderá a eleva-
da prevalência de perturbações 
de saúde mental e o diagnósti-
co tardio das mesmas indiciar 
que algumas das estruturas da 
rede não estão a intervir da forma 
mais adequada, nomeadamente 
quando falamos da responsabili-
dade dos cuidados de saúde pri-
mários ao nível do diagnóstico?
Em primeiro lugar, quero chamar a 

atenção para o facto de a nossa rede 
ser relativamente recente. Quando a lei 

foi publicada, havia 20 serviços locais 
de saúde mental – serviços de psiquia-
tria e saúde mental em hospitais gerais 
e, com a publicação da lei de saúde 
mental em 1998 e agora, com o Plano 
Nacional de Saúde Mental, já temos 41 
serviços e existem 14 equipas dos três 
hospitais psiquiátricos com actividade 
de ambulatório regular, o que equivale 
a cerca de 50 unidades. Destas, 36 têm 
unidades de saúde mental na infância 
e na adolescência que, até essa altura, 
eram apenas 10. Por um lado, essa ju-
ventude da construção e consolidação 
da rede e, depois, verifica-se um inves-
timento irregular em termos do que é 
fundamental e todos os estudos epide-
miológicos demonstram: a imprescindi-
bilidade de uma articulação entre as 
equipas comunitárias de saúde mental 
e os cuidados de saúde primários. Des-
de pelo menos os anos 80 se sabe que 
a maioria das pessoas com problemas 
de saúde mental recorrem espontanea-
mente aos cuidados de saúde primá-
rios e ao clínico geral. Um eurobaróme-
tro de 2010 mostra que Portugal até é 
dos quatro ou cinco países da Europa 
em que esse recurso é superior à mé-
dia. Portanto, se conseguirmos melho-
rar essa articulação entre as equipas 
comunitárias de saúde mental e os cui-
dados de saúde primários, vamos, mui-
to provavelmente conseguir uma muito 
melhor capacidade de diagnóstico e te-
rapêutica, sobretudo nas situações 
mais comuns, e com isso encurtar o 
período entre o surgimento de sinto-
mas e o tratamento, como também em 
termos de prognóstico.

Não lhe parece assustador o núme-
ro de jovens que começa a consu-
mir álcool precocemente?
É assustador e muito preocupante. 

Temos um estudo, que começou sob a 
responsabilidade do IDT em 1996 e 
agora sob o SICAD, o ESPAD, que per-
mite uma comparação a cada quatro 
anos em que observamos que cada vez 
se começa a beber mais cedo. E, em-
bora por vezes surja uma redução dos 
jovens que consomem, os que conso-
mem, consomem muito mais. Estamos a 
falar de pessoas que bebem, não para 
facilitarem o relacionamento interpessoal 
mas para ficarem psiquicamente aneste-
siadas. Isso é muito preocupante! Sabe-
mos que há uma relação muito directa 
entre o consumo de álcool sobretudo aos 
fins-de-semana, os acidentes de viação, 
os desacatos na via pública, doenças se-
xualmente transmissíveis, gravidez na 
adolescência, além das consequências a 
nível físico. Cada vez aparecem mais cir-
roses e hepatites alcoólicas em pessoas 
alcoólicas e sequelas psíquicas. É por 
todos conhecido que o consumo alcoó-
lico, mesmo que episódico mas em al-
tas doses, interfere com a capacidade 
cognitiva, intelectual e, portanto, com o 
rendimento escolar.

O que se poderá, então, fazer?
Olhe: o que estamos aqui a fazer: 

nestes dias mundiais e noutras iniciati-
vas chamar a comunicação social, sen-
sibilizar os profissionais da comunica-
ção social que, por sua vez, têm um 
papel muito importante no sentido de 
passarem a mensagem, não de um 
modo episódico mas repetido porque, 
como se sabe, para se aprender, so-
bretudo em relação a comportamentos 
que exigem alterações da maneira de 
pensar e que têm muitos preconceitos 
associados, é fundamental que essa 
mensagem seja repetida e adequada.
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de Psiquiatria abordou 

problemática do alcoolismo
A Sociedade Portuguesa de Psiquia-
tria e Saúde Mental organizou, entre 
31 de Outubro e 2 de Novembro, o IX 
Congresso Nacional de Psiquiatria.
O tópico central do congresso foi a 
Psicopatologia, no ano em que se co-
memora o centenário da publicação 
de “Psicopatologia Geral” de Karl 
Jaspers, o livro que poderemos quali-
ficar como seminal e constitutivo da 
especialidade de psiquiatria.
“Apesar dos avanços no conheci-
mento neurocientífico ainda hoje os 
nossos diagnósticos estão estrita-
mente ligados às suas descrições 
psicopatológicas originais. Ainda 
que nas últimas décadas a psiquia-
tria se tenha fortemente apoiado na 
Medicina e na Psicologia para de-
senvolver os seus modelos de com-
preensão e tratamento das patolo-
gias mentais, cada vez mais nos es-
tamos a aproximar dum limite”, refe-
riam Maria Luísa Figueira e Pedro 
Varandas, presidente e vice-presi-
dente da comissão organizadora do 
evento.

“Por um lado, a contribuição da investi-
gação psicofarmacológica para uma maior 
eficácia dos tratamentos e para a melhoria 
do conhecimento etiopatogénico das nos-
sas doenças tem sido desapontante. Na 
psiquiatria biológica a contribuição dos no-
vos métodos de imagem que se aplicam 
na investigação (para não falar na clínica) 
tem sido claramente sobrevalorizada e 
tem conduzido a novas formas de reducio-
nismo. Por outro, as escolas de Psicologia 
mais prevalentes na psicoterapia (dinâmi-

cas, comportamentais e cognitivas) têm 
uma visão fragmentária e parcelar do ser 
psicológico e as suas indicações, métodos 
e resultados refletem essa parcialização 
da condição humana”, acrescentam.

Finalmente, a deriva nosológica da 
DSM e da ICD, que procurou mais uma 
consensualização diagnóstica do que uma 
verdadeira e genuína validação das enti-
dades que classificam, produziu e está a 
produzir uma ilusão científica que tem vin-
do a prejudicar a credibilidade da psiquia-
tria na sua essência.

“O retorno à psicopatologia como dis-
ciplina básica e fundamento da clínica po-
derá ser um dos meios de ultrapassar o 
impasse em que nos situamos, diminuindo 
o risco de sermos incorporados noutros ra-
mos do saber, disciplinas e práticas. Mas 
será a psicopatologia descritiva, fenome-
nológica o objecto de estudo? As suas li-
gações à filosofia? O seu cepticismo em 
relação ao psicologismo e ao organicismo 
dos psicopatologistas clássicos?”, interro-
gam-se os organizadores.

Há todo um repositório de saber e de 
questionamento que não podemos pôr de 
lado e que nos ensina uma lição funda-
mental. A validade das categorias e descri-
ções da clínica psiquiátrica, o seu uso na 
clínica, passam pela reposição de uma 
nova visão crítica e epistemiológica da 
produção do saber psiquiátrico. Passam 
pelo retorno à psicopatologia e pelo seu 
apoio e suporte à investigação clínica”, fi-
nalizam.

Dependências marcou presença no 
evento e entrevistou Carlos Ramalheira, 
co-autor juntamente com Ana Feijão e Ale-

xandra Almeida do estudo de sobrevivên-
cia à recaída, História “natural da depen-
dência alcoólica tratada: uma doença cró-
nica e recidivante.

Na sua comunicação, Carlos Rama-
lheira começaria por apresentar a Unidade 
de Alcoologia de Coimbra (UAC), institui-
ção onde se desenvolveu o seu estudo. No 
que concerne ao desenho, trata-se de um 
estudo de coorte histórica, retrospectivo, 
alicerçado nos excelentes arquivos e re-
gistos da Unidade de Alcoologia de Coim-
bra; um estudo naturalístico, descritivo das 
recaídas entre os utentes admitidos nos 
anos 2005, 2006 e 2007.

Quanto ao processo de tratamento 
dos admitidos, como linha de base, o autor 
referiu a preparação do utente para o trata-
mento e o internamento, ao que acrescen-
ta o seguimento em ambulatório dos uten-
tes nas áreas da psicologia, medicina, ser-
viço social, enfermagem e grupos de pares 
e, finalmente, a recaída e reinternamento, 
com as fases de seguimento, consulta, in-
ternamento e demais instrumentos neces-
sários para a reabilitação.

De referir que a UAC providencia inter-
namento e consulta integrados e um trata-
mento standard com seguimento de doen-
tes de, pelo menos, três anos. A amostra 
escolhida para este estudo incluiu todos os 
doentes admitidos em regime de interna-
mento nos anos de 2005 e 2006, e alguns 
de 2007 (total = 591, 503 H e 88 M). O es-
tudo recorreu aos seguintes métodos ana-
líticos: regressão logística e regressão de 
Poisson; modelo de sobrevivência não pa-
ramétrico de Kaplan-Meier; modelo de ris-
cos proporcionais de Cox.
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Amostra: Idade e Género 

10 

Distribuição etária, 
por sexos, em t0 

88                            503 

Sexo 
IDADE Média 
(em anos – t0) N 

Feminino 44.2 88 

Masculino 43.1 503 

Total 43.3 591 

Amostra: História de Consumos 

11 

Medianas… N Sx Fem Sx Mas Global 

Consumo em 10 g/dia 551 14,4 22,2 20,8 

Idade de Primeiro Consumo 564 14,0 12,0 12.0 

Anos de Bebida Excessiva 546 13,0 20,0 19,5 

Consumo em 10 
g/dia, por sexos 

14,4                            22,2 

12 

Idade do Primeiro Consumo, por sexos 

Amostra: História de Consumos 

13 

Anos de Bebida Excessiva, por sexos 

Amostra: História de Consumos 

Depois de apresentar as diferentes variáveis em estudo, Carlos 
Ramalheira passaria a uma caracterização da amostra, ilustrada 
nos próximos gráficos:

No que concerne aos resultados, ao nível da maturidade dos da-
dos, os autores consideraram como follow up total:

Incluídos 591 dependentes de álcool 
•Em média com 3 observações cada um (1 min – 27 max) 
•Tempo mediano em risco de recaída: 21,2 meses 
•Tempo máximo em risco de recaída: 65,0 meses (5,4 anos) 
•Tempo total em risco de recaída: 15 064 meses (1 255 pes-

soas/ano de seguimento) 

Como resultados globais, seguindo o Modelo de Sobrevivência 
de Kaplan-Meier, concluíram o seguinte:

•Recaíram 197 dos 591 doentes incluidos - 33,3% (Mulheres: 
50%; Homens: 30,4%) 

•Tiveram 1 recaída 121 dos 591 doentes (20,5% do total) 
•Tiveram 2 ou + recaídas 76 doentes (12,9% do total) 
•Observadas, no total, 457 recaídas (média de 2,3 por cada 

doente que recaiu) 
•Nunca recaíram 394 dos 591 doentes tratados – 66,7% (Mulhe-

res: 50%; Homens: 66,6%)

Considerações finais
•  Procedeu-se à revisão do percurso vital de perto de 600 doen-

tes alcoólicos tratados na UAC, compilando informação sobre, 
em média, 24 meses de evolução. 

•  Alguns desse doentes forneceram informação relevante sobre 
mais de cinco anos das suas vidas. 

•  Na generalidade, os doentes assistidos na UAC caracterizam-
se por longos anos de dependência prévia, início muito preco-
ce de comportamento de bebida excessiva, idade avançada, 
alta prevalência de problemas em diversas áreas de vida, bem 
como por apresentarem proporção elevada de complicações 
médicas ou psicológicas. 

•  Por outro lado, os doentes incluídos na coorte ainda se carac-
terizaram por possuírem baixo nível educacional, por se ocu-
parem de profissões humildes, maioritariamente na base da 
escala social, e ainda por terem nível socio-económico muito 
baixo, seguramente abaixo da média da população geral. 

•  Apesar de tudo isto, os resultados obtidos, foram surpreenden-
temente bons e em linha com as descrições da literatura cien-
tífica. 

•  Contudo, uma proporção não despicienda de casos (metade 
nas mulheres e 30% dos homens) evidenciaram percursos de 
vida marcados por uma ou sucessivas recaídas. 

•  Pudemos, finalmente, caracterizar a importância relativa de algu-
mas variáveis de valor clínico para detecção de doentes com 
maior risco de recaída, 

•  …bem como mostrar que, mesmo perante percursos vitais ca-
racterizados por múltiplas recaídas e incidentes diversos, por 
mais graves que aqueles sejam, vale sempre a pena insistir e 
começar de novo... 

•  …até porque, como vimos, o risco de se observar (mais uma) 
recaída, diminui com o tempo e com os sucessivos tratamen-
tos. 
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Ainda existirá aversão ao tratamento dos toxicodependen-
tes na saúde mental?
Carlos Ramalheira (CR) – Penso que sim… Acima de tudo 

motivada por uma grande falta de experiência e treino técnico 
neste domínio de intervenção, tantas vezes frustrante. Seria ne-
cessário aprofundar, e muito, a formação dos técnicos neste do-
mínio. No entanto, deve reconhecer-se que já há, neste mo-
mento, doentes com problemas de dependência, e, sobretudo, 
casos com comorbilidade da esfera da saúde mental, a serem 
tratados em praticamente todos os níveis e especialidades do 
sistema de saúde. Deve, no entanto, perceber-se que a genera-
lidade dos técnicos de saúde estão ainda muito mal apetrecha-
dos para lidarem com estes problemas de uma forma consisten-
te e multidisciplinar.

Considero ainda que tem que haver uma segmentação e 
uma orientação dos doentes de acordo com as suas necessida-
des para as diferentes tipologias de serviços disponíveis, sejam 
eles de saúde mental ou outros, mais equipados e/ou melhor 
posicionados para abordar um dado perfil de doentes com co-
morbilidade psiquiátrica ou física. Já meros contactos esporádi-
cos ou comportamentos de dependência ainda sem grandes 
complicações podem e devem ser abordados nos cuidados de 
saúde primários. Em todo o caso, o que sobressai neste mo-
mento é a falta generalizada de oferta de tratamento, a comple-
ta incoordenação e a impreparação de muitos dos agentes.

Ainda assim, sendo o álcool a grande toxicodependência 
dos portugueses, parece que ainda se tenta pôr aqui uma 
capa, escondendo ou abafando esta situação… Notou-se 
hoje isso, neste evento…

14 

Internamentos Anteriores 
Nr. de Internamentos Anteriores, por sexos 

15 

Amostra: Profissão & Idade 

Distribuição Etária e Grupo Profissional 

Grupos Profissionais – ISCO 

16 

74% nos 
Grupos 7, 8 e 9 

Antecedentes Familiares e de 
Acidentes 

1700 

Antecedentes familiares de dependência 
 

História prévia de acidentes 

Frequência % 
Nenhum 52 8,8 

História de Acidentes 49 8,3 

Antecedentes Familiares 208 35,2 

Ambos 282 47,7 

Total 591 100,0 
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Problemas e Comorbilidades 

1800 

Comorbilidade física 
Comorbilidade psiquiátrica 
 

Problemas familiares 
Problemas laborais 
Problemas legais 

Nr. de Áreas 
Problemáticas 

Frequência % 
Nenhuma 12 2,0 2,0 

1 de 5 57 9,6 
39,0 

2 de 5 174 29,4 

3 de 5 227 38,4 

58,9 4 de 5 100 16,9 

5 de 5 21 3,6 

Total 591 100 

CR – Sim… E existem ideias preconcebidas das quais todos 
nós temos que nos tentar libertar. Estamos num período de mu-
dança, as interrogações são muitas, as dúvidas são ainda mais 
mas, havendo seriedade, todos têm de prestar o seu contributo 
nestas problemáticas. A diferentes níveis: nos cuidados de saú-
de primários, nos hospitais, nos serviços de saúde mental… 
Creio que o que transpareceu aqui hoje foi demonstrativo de 
que as pessoas têm a ideia de que se criou entropia no sistema 
e que se criaram condições para uma autêntica balcanização. 
Ninguém se entende, ninguém coordena, não há liderança no 
processo. Certamente que decisões inconsideradas, associa-
das às dificuldades que o país atravessa criaram e amplificaram 
este estado de coisas. O nosso país tinha uma parte importante 
da efectivação das políticas assegurada de forma coerente por 
um único serviço em todo o território, o que deixou de se verifi-
car. A convicção das pessoas, hoje aqui bem expressa, é que 
esteja já consumada uma fragmentação e uma balcanização 
generalizadas e que ninguém actualmente esteja a federar, diri-
jir, coordenar, as actividades no terreno. Ninguém se preocupa 
em pôr toda  esta gente, todos estes equipamentos e institui-
ções a trabalhar como uma orquestra afinada, ao serviço dos 
que tanto necessitam.

Valerá realmente a pena tratar a dependência alcoólica?
CR - Com certeza que vale a pena tratar. Aliás, essa foi uma 

conclusão importante dos estudos de seguimento que temos 
vindo a fazer. São situações muito graves, com altas taxas de 
recaída mas que, apesar de tudo, nos permitem dizer muito cla-
ramente que vale a pena tratar. Uma proporção muito significa-
tiva dos doentes nunca mais recai e mesmo naqueles que re-
caem – metade das mulheres e 30 por cento dos homens com 
sucessivos episódios – o risco para futuras recaídas diminui 
sempre. Portanto, é necessário investir nessas pessoas. É mui-
to importante que não percam o contacto e a ligação aos servi-
ços de saúde.

Estas 590 pessoas que constituem a amostra do estudo 
eram todas dependentes ou havia igualmente bebedo-
res excessivos?
CR – Eram todos doentes dependentes graves, alcoólicos 

em linguagem comum, pessoas que, inclusivamente, necessita-
ram sempre de um período de internamento para iniciar o seu 
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Nunca Recaíram Recaíram Total 
(100%) 

N0 % N1 % Total 

Sexo Feminino 44 50,0 44 50,0 88 

Sexo Masculino 350 69,6 153 30,4 503 

Total 394 66,6 197 33.3 591 

Proporção de doentes que recaem 
Tempo total de seguimento 

2800 

RR = RM/RH = 1,5   
IC 95% = (1,2 – 1,9) 
ML Mantel-Haenzsel Chi2 = 14,3 
P < 0,0002 
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Tempo  

(meses) 

Total em 
Risco 

(em t) 

Recaídas S(t) 
Erro 

Padrão 
IC 95% Lim. 

Inferior 
IC 95% Lim. 

Superior 

Sexo 
Feminino 

0 0 0 1.0000 . . . 
6 65 25 0.7115 0.0485 0.6040 0.7947 

12 56 8 0.6235 0.0515 0.5139 0.7151 
18 47 15 0.4653 0.0521 0.3608 0.5632 
24 42 8 0.3890 0.0501 0.2914 0.4854 
30 39 6 0.3346 0.0477 0.2433 0.4283 
36 31 8 0.2659 0.0437 0.1847 0.3539 
42 25 1 0.2561 0.0432 0.1762 0.3434 
48 17 8 0.1727 0.0378 0.1062 0.2528 
54 7 5 0.0857 0.0333 0.0351 0.1649 
60 3 3 0.0496 0.0248 0.0155 0.1146 

                

Sexo 
Masculino 

0 0 0 1.0000 . . . 
6 313 86 0.7869 0.0204 0.7435 0.8237 

12 260 51 0.6582 0.0237 0.6094 0.7024 
18 217 27 0.5865 0.0248 0.5361 0.6333 
24 188 27 0.5119 0.0255 0.4608 0.5605 
30 173 26 0.4434 0.0254 0.3931 0.4924 
36 146 15 0.4040 0.0251 0.3547 0.4527 
42 114 16 0.3558 0.0248 0.3074 0.4044 
48 83 18 0.2984 0.0242 0.2517 0.3464 
54 26 7 0.2532 0.0263 0.2034 0.3059 
60 5 4 0.1395 0.0474 0.0632 0.2454 

                

Funções de Sobrevivência Ajustadas (MR) 



18

Estamos num período de 
mudança, as interrogações são 

muitas, as dúvidas são ainda mais 
mas, havendo seriedade, todos 
têm de prestar o seu contributo 

nestas problemáticas.

30 

Pessoas-ano 
de 

seguimento 

“Casos” 
desdobrados 

Eventos  = 
Recaídas 

TAXAS 
(por 100 

pessoas-ano 
de 

seguimento) 

Tempo 
Mediano 

para a 
recaída   

(em anos) 

Feminino 2 515,7 174 106 51,3 1,1 

Masculino 12 627,3 738 351 33,8 1,8 

Total 15 143,0 912 457 36,7 1,7 

MODELO de Recaída Única com Reset Temporal 
 

“Taxas de Incidência”, Médias Anuais 

31 

Período 
anual 

Pessoas-ano 
de 

seguimento 

Eventos   
= 

Recaídas 

TAXAS 
 

(por 100 
pessoas-ano) 

Sexo 
Feminino 

0 - 1 114,4 72 62,9 
1 - 2 48,4 22 45,4 
2 - 3 30,2 7 23,2 
3 - 4 12,6 4 31,8 
4+ 1,0 1 … 

Sexo 
Masculino 

0 - 1 503,5 228 45,3 
1 - 2 260,9 73 28,0 
2 - 3 163,3 30 18,4 
3 - 4 89,6 15 16,7 
4+ 19,8 5 … 

Total 1243,8 457 36,7 

MODELO de Recaída Única com Reset Temporal 
 

“Taxas de Incidência” Anuais 

afastamento do álcool. Primeiro, com uma desabituação e de-
pois com acompanhamento em ambulatório.

Em que medida estaremos perante um conceito suicidá-
rio quando falamos em binge drinking?
CR – Penso que são modas… Não me parece nada suici-

dário, nem creio que uma coisa tenha algo a ver com a outra. 
Terão mais a ver com falta de perspectivas e alguma frustra-
ção dos jovens, quanto ao seu futuro. Por outro lado, têm a 
ver com a adopção de padrões de comportamento ligados a 
certos grupos ou à importação de culturas urbanas, de hábi-
tos musicais, de sair e divertir, que todos copiam. Não raras 
vezes estes comportamentos, mesmo quando não se perce-
be à primeira vista, são activamente promovidos por vende-
dores de bebidas alcoólicas. E nesta pequena aldeia global 
em que todos vivemos, com os media que temos, passa mui-
to rapidamente de uns países para outros. Mas também apa-
recem tão depressa como desaparecem…

Como tem passado este período desde a sua saída do 
IDT?
CR – Tranquilíssimo, feliz como nunca, redescobrindo o 

prazer, de que já quase não me lembrava, que dá ajudar pes-
soas concretas a viverem, a enfrentarem os seus problemas e a 
lidarem com os mesmos. Sejam eles demenciados, deprimidos, 
etc.… E a redescobrir a profunda satisfação e as recompensas 
que se tem todos os dias na mais humilde clínica psiquiátrica.



1º DIA | 12 DE DEZEMBRO DE 2013

09h30 RECEÇÃO/REGISTO DE PARTICIPANTES E CAFÉ DE BOAS VINDAS

10h30 OS NOVOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO
Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das 
Dependências 2013-2020 | Dr. João Goulão | Coordenador Nacional 
para os Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo 
do Álcool
Rede de Referenciação/Articulação no âmbito dos comportamentos adi-
tivos e das dependências | Dra. Graça Vilar | Diretora da DSPI do SICAD
Moderador | Dr. Manuel Cardoso | Subdiretor-geral do SICAD

11h30 SESSÃO DE ABERTURA
Diretor-geral do SICAD | Dr. João Goulão
Diretor do OEDT | Dr. Wolfgang Gotz
Presidente da Câmara de Torres Vedras | Dr. Carlos Miguel
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde | Dr. Fernando Leal 
da Costa
Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde | Dra. Maria Antónia de 
Almeida Santos

12h00  CONFERÊNCIA DE ABERTURA | OS IDOSOS E O CONSUMO DE ÁLCOOL
Emanuele Scafato | Director, WHO Collaborating Centre for Research 
& Health Promotion on Alcohol and Alcohol-Related Health Problems | 
Director, National Observatory on Alcohol - CNESPS

13h00 ALMOÇO DE TRABALHO

14h30 OS CONSUMOS NA 1ª INFÂNCIA
Título de comunicação a definir | ARS Centro *
Filhos de tantas questões | Dra. Irene Flores | Responsável pelo Plano 
Integrado de Atendimento Materno - PIAM
Título de comunicação a definir | Dra. Carla Silva | Presidente da Asso-
ciação de Respostas Terapêuticas - ART
Os consumos de droga e álcool na infância, à luz do paradigma dos 
direitos humanos da criança | Juiz Conselheiro Armando Leandro e Dra. 
Maria do Céu Costa | Comissão Nacional de Proteção das Crianças e 
Jovens em Risco
Moderador | Dra. Graça Freitas | Subdiretora-geral da Saúde *

16h00 PAUSA PARA CAFÉ

16h30 QUALIDADE E PRÁTICA DE INTERVENÇÃO
Certificação de Unidades de Saúde pela DGS | Dra. Filipa Homem Chris-
to | Coordenadora do Programa Nacional de Acreditação em Saúde | 
DGS
Normas de orientação clínica no âmbito dos CAD | Dra. Graça Vilar | 
Diretora da DSPI do SICAD
Catálogos Assistenciais: uma experiência institucional rumo à qualidade 
| Dra. Joana Coutinho | ARS Norte *
As pequenas grandes coisas | Dra. Paula Sobrinho | ARS Norte *
Moderador | Dra. Paula Marques | Assessoria da Direção SICAD

18h00 FIM DOS TRABALHOS

20h30 JANTAR DO CONGRESSO

2º DIA | 13 DE DEZEMBRO DE 2013

09h00  NÍVEIS DE RISCO DAS DEPENDÊNCIAS | INSTRUMENTOS DE DIAGNÓS-
TICO PRECOCE | INTERVENÇÕES BREVES
Níveis de risco no consumo de substâncias | Professora Doutora Cristina 
Ribeiro | Assessora do Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ministro da 
Saúde
Instrumentos de diagnóstico precoce | Dr. Hilson Cunha Filho | Centro 
de Apoio, Tratamento e Recuperação - CATR
Intervenções breves em Cuidados de Saúde Primários | Dr. Frederico 
Rosário | ACES Dão-Lafões | ARS do centro
Moderador | Dr. Domingos Duran | Chefe de Divisão da DIT do SICAD

10h15 SÍNDROME ALCOÓLICA FETAL | A GRAVIDEZ, OS CONSUMOS E O FETO
Síndrome alcoólica fetal | Dra. Alexandra Almeida | UA Centro
Alto Risco ligado ao consumo de substâncias psicoactivas e gravidez | 
Dra. Cristina Guerreiro | Maternidade Alfredo da Costa | Responsável 
da Consulta de Alto Risco
Moderador | Dra. Ana Feijão | Diretora da UA Centro

11h30 PAUSA PARA CAFÉ

12h00 COMPORTAMENTOS ADITIVOS E MEIO LABORAL
Rede de Referenciação e Medicina do Trabalho | Dr. Jorge Barroso Dias 
| Vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho
Programa Nacional de Saúde Ocupacional. Intervenção em comporta-
mentos aditivos | Professor Doutor Carlos Silva Santos | DGS
Bem-estar no trabalho: a criação de um ambiente de trabalho positivo | 
Dra. Emília Telo | ACT
Moderador | Dr. Mário Castro | Diretor do DMI do SICAD

13h30 ALMOÇO DE TRABALHO

15h00 O JOGO. A CAMINHO DE UMA ABORDAGEM INTEGRADA
Do planeamento das políticas às análises de impacto socioeconómico: 
os contributos do projeto ALICE-RAP | Dra. Fernanda Feijão | SICAD
O jogo em Portugal: desafios que se colocam a uma abordagem integra-
da | Professor Doutor Henrique Lopes | Diretor do Centro de Estudos e 
Investigação Aplicada do ISEC
A atividade do Jogo. Evolução, fiscalização e benefícios | Dr. Paulo Duar-
te Lopes | Diretor do Departamento de Planeamento e Controlo da 
Atividade de Jogo | Serviço de Inspeção de Jogos do Turismo de Portu-
gal, I.P.
Jogo patológico e família: Proposta de um modelo sistémico integrador 
| Dra. Diana Cunha
Perfis dos jogadores patológicos em Portugal. Que práticas clínicas? | Dr. 
Pedro Hubert
Moderador | Dr. Manuel Cardoso | Subdiretor-geral do SICAD

16h30 SESSÃO DE ENCERRAMENTO
Diretor-geral do SICAD | Dr. João Goulão
Subdiretor-geral do SICAD | Dr. Manuel Cardoso

FICHA DE INSCRIÇÃO Disponível em www.idt.pt/PT/Formacao/OfertaFormativa/Paginas/EventosFormativos.aspx
ORGANIZAÇÃO Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências | Divisão de Informação e Comunicação

CONTACTOS www.sicad.pt | T. 211 119 000 | congressosicad2013@sicad.min-saude.pt

* Oradores a confirmar
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DICAD Norte organizou conferência sob a égide da integração

Novas adições, novos 
desafios… Novo Norte

A Divisão da Intervenção em Com-
portamentos Aditivos e na Depen-
dência (DICAD) da ARS Norte organi-
zou, no passado dia 4 de Novembro, 
a conferência “Novas adições, Novos 
desafios - Enquadramento e pers-
pectivas”. O evento, que decorreu no 
Porto, na Fundação Engenheiro Antó-
nio de Almeida, visou sensibilizar os 
participantes para a adequação da 
intervenção dos profissionais às ne-
cessidades emergentes dos novos 
contextos e formas de consumos, 
promovendo respostas interinstitucio-
nais entre os diferentes profissionais 
da ARS – DICAD, cuidados de saúde 
primários e rede hospitalar - com im-
pacto nos ganhos em saúde da po-
pulação.
Dependências esteve presente no 
primeiro encontro realizado por esta 
divisão pós extinção do IDT e entre-
vistou o responsável pelo DICAD 
Adelino Vale Ferreira e João Goulão

Adelino Vale Ferreira

“Promover reflexões 
conjuntas”

Que objectivos mediaram a orga-
nização deste encontro, agora sob 
uma nova orgânica?
Adelino Vale Ferreira (AF) – Por um 

lado, pretendemos promover reflexões 
que se colocam sobre estas questões e 
desafios que se colocam relacionadas 
com as novas formas e contornos em que 
as adições acontecem, após um período 
em que estivemos mais focados nas subs-
tâncias mais clássicas. Algumas são mes-
mo novas, nomeadamente o jogo através 
da internet e considerámos pertinente ini-
ciar essa reflexão. Por outro lado, quise-
mos que essa reflexão fosse realizada em 
conjunto, depois da integração que tive-
mos na ARS Norte. No seio da DICAD já 
estamos a desenvolver acções que visam 
preparar as equipas e formá-las interna-
mente para terem respostas nesta área 
mas também considerámos pertinente en-
volver os colegas dos cuidados de saúde 
primários e da rede hospitalar nestas 
questões. E que este constitua um ponto 
de partida porque também já estão progra-
madas, a partir do próximo ano, acções de 
formação que visam reforçar a atenção 
para este tipo de dependências e a exis-
tência de uma consulta em todas as nos-
sas unidades. Também nos parece impor-
tante que este tipo de oferta possa ser di-
vulgada para que a população fique a co-
nhecer que existem novas respostas, mais 
estruturadas, nesta área e fiquem atentas 
e alertas a sinais.

Por falar em integração e trabalho 
em conjunto, como avalia a adesão 
a este encontro por parte dos profis-
sionais da ARS Norte?
AF – Avalio bem… Foi uma conferên-

cia organizada em 15 dias e conseguimos 

ter 300 pessoas, o que mostra claramente 
a preocupação e interesse suscitado por 
estes novos desafios. Congratulamo-nos 
também pela adesão dos colegas dos cui-
dados de saúde primários e da rede hospi-
talar. É com este tipo de partilha e acções 
concretas que a integração funciona.

Esta integração que, à partida pare-
cia afigurar-se complicada, sobretu-
do dada a existência de uma espé-
cie de cultura institucional no IDT, 
parece afinal não estar a sofrer as-
sim tantas barreiras…
AF – Complicada é… O que não repre-

senta necessariamente uma conotação 
negativa. Está a exigir de todos nós um 
grande esforço no sentido da integração 
mas temos profissionais sérios que têm 
ajudado a construir este caminho para que 
a integração se possa fazer sem destruir 
um trabalho que já está feito mas antes 
potenciando-o e acrescentando-lhe mais-
valias.

O que falta neste momento no Nor-
te no dispositivo de intervenção em 
toxicodependências?
AF – Neste momento, faltam-nos so-

bretudo médicos e enfermeiros. Estamos a 
tratar disso e existem concursos abertos 
na ARS para psiquiatria e enfermagem.

Como estão os protocolos com as 
instituições da sociedade civil?
AF – Esses mantêm-se. Foram inte-

grados. A ARS Norte herdou os protocolos 
que existiam no tempo do IDT, embora se 
tenha procedido a alguns ajustes, nomea-
damente naqueles que eram redundantes.
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João Goulão

“A nossa lei da 
redução de danos dá 

espaço a medidas 
inovadoras com 

grande agilidade”

Que balanço faz da aplicação da re-
cente lei que proíbe o comércio de 
determinadas substâncias psicoac-
tivas em smart shops?
João Goulão (JG) – O grande objectivo 

da aprovação desse decreto-lei tinha a ver 
com a necessidade de retirar uma espécie 
de caucionamento que era conferido à co-
mercialização dessas substâncias pelo facto 
de serem vendidas em lojas de porta aberta 
e legais. Havia como que uma mensagem 
passada ao consumidor que, sendo uma loja 
de porta aberta, o que se comercializava não 
podia ser perigoso nem era suposto haver 
riscos envolvidos no uso destas substâncias. 
Aquilo que se constatava era exactamente o 
contrário. Tratando-se, na maior parte dos 
casos, de substâncias legais porque ainda 
não tinha havido tempo para as proibir, a sua 
comercialização beneficiava de uma janela 
de oportunidade, em alguns de casos de al-
guns meses, noutros de anos, durante os 
quais ocasionaram numerosos problemas, 
nomeadamente traduzidos em recursos às 
urgências hospitalares por parte dos consu-
midores. Desde que foi aprovada a lei, verifi-
cou-se o encerramento quase total das lojas, 
porque deixaram de ser viáveis do ponto de 
vista económico e verificámos uma queda 
quase vertiginosa do número de urgências 
hospitalares ocasionado pelo uso dessas 
substâncias. E estas são boas notícias. Seis 
meses após a aprovação da lei, o balanço 
que faço é claramente positivo.

Ouvimos neste encontro que a ARS 
Norte vai apostar significativamente 
na prevenção… O que será feito?
JG – A prevenção dos comportamen-

tos aditivos e dependências é, cada vez 
mais, uma prevenção genérica das condi-
ções que conduzem a esses comporta-
mentos. Tem a ver com as condições e al-
ternativas que as pessoas podem ter. Do 
meu ponto de vista e simplificando, as pes-
soas usam substâncias por um de dois 
motivos: para potenciar o prazer ou para 
aliviar o desprazer. Penso que, nos tem-
pos que vão correndo no nosso país, te-
mos que ter todos uma enorme preocupa-
ção quanto à busca do alívio do desprazer 
dos nossos concidadãos e essa é a melhor 
prevenção que podemos fazer nos próxi-
mos tempos.

Têm surgido ecos sobre consumos 
de crack em Portugal… Já existem 
indicadores?
JG – Não é de agora… Eu tenho fala-

do sobre o crack ultimamente porque há 
muito tempo que vínhamos falando sobre 
a pasta base da cocaína e aquilo que saía 
nos media era cocaína simplesmente… 
Daí ter começado a falar um pouco mais 
do crack, mas não é uma realidade de 
agora. Penso que vai subindo, vamos ten-
do relatos do seu uso, sobretudo em meios 
de marginalidade e de exclusão, um pouco 
à semelhança do que acontecia há duas 
décadas atrás com a heroína. São os mes-
mos circuitos, os mesmos ambientes e 
meios, é uma substância muitíssimo mais 
barata do que a cocaína, a branca, usada 
tradicionalmente em meios mais sofistica-
dos e abonados do ponto de vista econó-
mico. Não diria tratar-se de uma situação 
dramática mas é claramente uma preocu-
pação e é importante que estejamos aten-
tos à sua difusão e ao empobrecimento a 
que reduz os seus consumidores com 
grande rapidez.

Em que medida poderá esse contex-
to obrigar ao reforço de algum tipo 
de dispositivo, nomeadamente de 
equipas de rua?
JG – Sim, ao nível das equipas de 

rua que intervêm junto destas popula-
ções, no âmbito da redução de riscos e 
minimização de danos. A questão da tro-
ca de seringas foi, no meu ponto de vis-
ta, a medida mais eficaz na redução dos 
números da Sida. Mas temos que pensar 
agora na distribuição de cachimbos que 
evitem também a transmissão do vírus 
da Sida,  hepatites e tuberculose através 
da sua partilha entre utilizadores de 
crack. Não temos que inventar a roda. É 
algo que tem vindo a ser feito e que se 
tem revelado francamente positivo. Com 
as necessárias adaptações à nossa rea-
lidade e cultura, podemos adoptar algu-
mas dessas medidas, que constam já de 
alguns projectos experimentais no nosso 
país. São estratégias que as próprias in-
tervenções, dependendo da população 
alvo a que se dirigem, têm toda a latitude 
e espaço para nos proporem e as insta-
larem no terreno. A nossa lei da redução 
de danos dá espaço a medidas inovado-
ras com grande agilidade.



22 CRI de Viana do Castelo promove 
oportunidades de emprego para 

mais desfavorecidos
Recorrendo a uma rede de parceiros, 
o CRI de Viana do Castelo criou um 
Programa de Treino de Competên-
cias Sociais destinado aos utentes 
desempregados e mais carenciados 
do seu território. São cidadãos com 
média de idade dos 40 aos 55 anos. 
Todos já tinham tido um percurso 
profissional em vários setores de ati-
vidade, como a construção civil, ope-
rárias fabris, hotelaria, limpezas, ren-
deiras, eletricistas, etc. A relação que 
o grupo estabeleceu entre o consu-
mo e o trabalho pareceu ser mais no 
sentido de que o trabalho ajuda a dis-
ciplinar mais os consumos. Mas, mui-
tos também reforçam a importância 
que o trabalho têm para o reforço da 
sua autoestima, no “não ter tempo 
para pensar nos consumos”, e asso-
ciam esta relação mais positiva com 
o trabalho como um incentivo para 
reduzir os atuais conflitos familiares 
(que aumenta com a situação de cri-
se e carência económica dos agre-
gados familiares). Também associam 
o meio laboral à possibilidade de te-
rem novas formas de sociabilidade.

Os utentes em tratamento naquela uni-
dade beneficiam assim de vários módulos 
que visam a aquisição de competências 
para a procura e manutenção do trabalho, o 
enriquecimento pessoal e curricular, mas 
não só, também é necessário ter como es-
tratégia de intervenção desenvolver e treinar 
competências que contribuam para a esti-
mulação cognitiva, para a redução da ansie-
dade inerente ao confronto de novas situa-
ções (ex: ir a uma entrevista de emprego).

Estes fatores podem potenciar a melho-
ria da sua qualidade de vida, a integração 
social e profissional e a reabilitação relativa-
mente à sua dependência. São diversas as 
entidades envolvidas no programa, entre as 
quais figuram a Segurança Social, o Centro 
de Emprego, a Psicoviana, a Associação 
Empresarial de Viana do Castelo e a UGT. 
Dependências foi assistir a uma “aula” de 
formação e falou com os mentores do pro-
grama…

Cristina Santiago,  
CRI Viana do Castelo 

Em que consiste este programa de 
formação?
Cristina Santiago (CS) – Na sequência 

do diagnóstico que fazemos a esta popula-
ção em Viana do Castelo, apercebemo-
nos que temos uma grande percentagem 
de desemprego. Além de desempregada, 
esta população encontra-se enquadrada 
em famílias multi-assistidas, durante anos 
acompanhadas por várias entidades. Esta 
reprodução da exclusão social mantém-se 
perpetuamente durante 7, 8 ou dez anos. 
Há pessoas que estão até há mais do que 
esse tempo desempregadas. Há qualquer 
coisa que está a falhar porque os técnicos 
mantêm os apoios e os acompanhamen-
tos mas a mais importante questão, ou 
seja, o trabalho em primeiro lugar, a utilida-

de, a muleta para a prevenção de uma re-
caída, vai falhando. Sentimos que as pes-
soas querem fazer alguma coisa mas de-
param-se com obstáculos por parte das 
empresas mas, se calhar, também elas 
próprias se obstaculizam ao criarem uma 
negatividade que não lhes permite aquela 
energia e pro-actividade que a UGT estava 
a indicar. No levantamento destas necessi-
dades, temos que fazer uma intervenção 
que não seja só individual mas igualmente 
em grupo. A ideia não passa por criar um 
grupo de auto-ajuda mas, no tempo em 
que vamos estando a trabalhar com este 
grupo, cria-se de facto uma inter-ajuda en-
tre eles. Com tudo isto, eles conhecem-se, 
criaram novas relações de amizade, há um 
compromisso de ajuda para a procura de 
emprego entre eles. A formação de infor-
mática permitiu que, ao criarem e-mails só 
para as questões de emprego, criassem 
uma lista com todos os seus contactos. E 
sempre que algum verifique uma oferta de 
emprego que não seja compatível para si 
mas o seja para outro, procede a uma inter
-ajuda.

No seio deste programa, que papel 
cabe à Associação Empresarial de 
Viana do Castelo e à UGT, ou seja, 
aos empreendedores e ao sindica-
lismo?
CS – Há que acrescentar ainda o Cen-

tro de emprego, que não esteve aqui hoje 
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mas estará na próxima semana… Faz-me 
lembrar a história das velhas e das novas 
drogas… Temos aqui as “velhas” parce-
rias, estamos muito interligados e, ao lon-
go destes anos, trabalhámos muito bem 
com as entidades que prestam apoios so-
ciais, como os protocolos do RSI, a Segu-
rança Social, as CPCJ…Mas também tive-
mos que apostar em novas parcerias, 
como foi o caso da Psicoviana, da UGT, da 
AEVC, e de outras ainda em fase de nego-
ciação.

 Chegámos a um ponto em que, quan-
do queremos trabalhar as questões do 
mercado de trabalho, não tínhamos uma 
rede operacional para esta área de empre-
gabilidade, Hoje temos interlocutores privi-
legiados para inserir esta população. Que-
remos começar a melhorar alguns canais 
de comunicação para determinadas medi-
das de apoio ao emprego ( uma vez que já 
não temos acesso ao programa Vida Em-
prego) e mais interligada com os percur-
sos formativos dos desempregados. Hou-
ve mudanças orgânicas recentes nalgu-
mas estruturas públicas e perdemos al-
guns contatos que tínhamos. Tivemos que 
reformular os contatos e a rede de sinali-
zação com velhas e novas entidades. 
Hoje, Temos mais dois interlocutores no 
Centro de Emprego que nos facilitam na 
rapidez da resposta, tanto para as ofertas 
de trabalho/programas de incentivo ao em-
prego, com para as ofertas de formação 
profissional. Os papéis da Associação Em-
presarial e da UGT são igualmente impor-
tantes. Com a UGT, que está a oferecer 
em Viana do Castelo um plano de forma-
ção para a população desempregada, es-
tabelecemos uma parceria que se preten-
de manter ao logo do próximo ano. Esta-
mos a tentar construir este Programa de 
formação à medida dos nossos utentes e 
não ao contrário. As coisas não estão fe-
chadas e vamos construindo este progra-
ma de treino de competências para a em-
pregabilidade à medida que são criadas 
necessidades. E há aqui novas propostas 
que não existiam antes. Em suma, vai-se 
construindo o caminho caminhando…

Esta população está aqui por obri-
gação ou por devoção?
CS – Por devoção. Não é por obriga-

ção porque foram feitas inscrições, pro-
postas a utentes que nos vão chegando 
com adesão ao tratamento, com vontade 
de se tratarem mesmo que ainda estejam 
em processo de recaída. 

Paulo Orfão, Presidente  da UGT Viana  do Castelo

O que poderá a UGT fazer para ajudar 
este tipo de população?

PO - Tudo o que estiver ao nosso alcance e 
o que nos deixarem fazer… Tudo isto depende 
de projectos e de financiamentos. Este ano, fi-
zemos um caminho, fomos à procura para além 
do habitual, que são os sócios dos sindicatos e 
da própria UGT: tentamos ir ao encontro daque-
les públicos que mais precisam de ajuda, no-
meadamente os desempregados, os que estão 
à procura do primeiro emprego e públicos com 
grandes dificuldades

Quer dizer que não é apenas na vertente reivindicativa que assenta a activi-
dade da UGT?
PO – Essa é a parte clássica, obrigatória e que toda a gente espera que façamos. O 

sócio tem direito a essa defesa e que consigamos que haja equilíbrio no mercado, quer 
para o empregador, quer para o trabalhador. A responsabilidade obriga-nos a estar assim 
no mercado: ajudar também, se for preciso, o empregador. 

Alguns acidentes de trabalho acontecem sob o consumo de substâncias psi-
coactivas, designadamente o álcool. Existe formação na UGT para este tipo de 
situações?
PO – Sim, também… Temos que adequá-la, temos que ter e promover sensibilidade 

para a integrar, uma vez que não é sempre bem aceite. Mas já foi menos… Hoje em dia, 
já se verifica alguma aceitação face a estes módulos de formação e ao debate deste 
tema. Fazemos conferências e seminários para o abordar e nos próprios serviços já são 
criados mecanismos de prevenção para que esses consumos não aconteçam porque ori-
ginam acidentes muito desagradáveis.

João Valença, Director da Associação Empresarial de Viana do Castelo

Que esperança poderá ter este tipo de 
população, habitualmente excluída e 
descriminada, numa conjuntura de crise 
como a actual?

João Valença (JV) – Desde logo, diria 
que são pessoas que atravessam um mo-
mento menos bom da sua vida. Mesmo nós 
que, hoje em dia, trabalhamos, vivemos an-
siosos e preocupados porque ouvimos co-
legas, trabalhadores por conta doutrem ou 
empresários, também eles preocupados. 
No entanto, são pessoas que devem ter es-
perança, sobretudo porque, a seguir a uma 

crise, se sucedem momentos de crescimento. 

Mas havendo também uma crise a incidir sobre a vida dos próprios empresá-
rios, como poderão estes dar emprego a esta população?
JV – Temos que ser conscientes de que o desemprego continuará ao longo do próxi-

mo ano… É evidente que os próximos tempos são de esperança mas, acima de tudo, no 
que concerne à estabilidade e à manutenção dos postos de trabalho existentes. Seria 
bom, primeiro, que não se destruíssem mais postos de trabalho. Aqui em Viana, o próprio 
Contrato Local de Desenvolvimento Social, que está no terreno desde Julho, também 
será motivador de algum empreendedorismo. A nível local, existem programas em Viana, 
Caminha, Cerveira, como o Finicia, que envolve câmaras municipais, associações empre-
sariais e o IAPMEI, que apoia este tipo de actividades
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Entrevista com o Director Regional da Saúde dos Açores, Armando Leal Almeida

(Re)Pensar a saúde
nos Açores

Enfermeiro Graduado nas áreas de Ur-
gência/Emergência e Cuidados Inten-
sivos, o actual Director Regional da 
Saúde dos Açores, Armando Leal Al-
meida, iniciou funções como enfermei-
ro, em 1998, na Unidade de Cuidados 
Intensivos do Hospital de São Francis-
co Xavier. Desde então, teve experiên-
cia profissional na área do doente críti-
co em serviço de urgência e nos meios 
de emergência do INEM. Coordenou a 
Unidade de Intervenção Cardiovascu-
lar do HPA e, em 2005, iniciou funções 
como Coordenador Regional dos Ser-
viços de Urgência Básica na Adminis-
tração Regional de Saúde do Algarve. 
Tem participado em vários grupos de 
trabalho nacionais com especial relevo 
para a Comissão de Peritos do INEM, 
Comissão Técnico-Científica do INEM, 
Coordenação Nacional da Via Verde 
do Trauma e, recentemente, na Comis-
são para a Reavaliação da Rede Na-
cional de Urgência e Emergência. Com 
38 anos, assumiu há nove meses o car-
go de Director Regional da Saúde do 
Governo dos Açores e rapidamente se 
apercebeu que havia que repensar e 
reorganizar a rede de cuidados, entre 
outras, na área das dependências… 
Dependências procurou saber porquê 
e como…

Há sete anos, Carlos César, então Pre-
sidente do Governo Regional dos Aço-
res, dizia-nos que o problema da droga 
no arquipélago constituía uma ameaça  
à coesão e saúde pública. Ainda é as-
sim hoje?
Armando Leal Almeida (ALA) - Nessa al-

tura, não estava cá e, como tal, não posso 
decifrar as palavras do Sr. Presidente à altu-
ra, nem as suas intenções, bem como a rea-
lidade de então… O que sei dizer é que te-
mos feito um esforço de ver este problema 
como um problema de saúde pública e um 
problema de saúde. Exemplo disso, deixou 
de haver uma Direcção Regional das De-
pendências, que estava desagregada da 
saúde e, neste momento, essa área enqua-
dra-se no seio da actividade da Direcção Re-
gional da Saúde. Temos procurado trazer 
este assunto para os cuidados efectivos de 
saúde, ou seja, para dentro das instituições 
de saúde. Daí que, na nova orgânica da Di-
recção Regional de Saúde não lhe chame-
mos uma direcção de serviços de depen-
dências mas de estilos e hábitos de vida 
saudáveis. Não queremos ter isto como uma 
área marginal mas antes como algo integra-
do numa estratégia de estilos de vida saudá-
veis. A ideia é contrariarmos os desvios a es-
ses estilos. E, obviamente, se pensarmos 
nisto numa perspectiva de saúde pública, 

continua a constituir uma ameaça para a 
saúde pública e o que procuramos é que 
seja a própria estrutura de saúde pública, 
nomeadamente através do eixo preventivo, 
a lidar com este tipo de situações.

Estamos a falar de um arquipélago 
constituído por nove ilhas, nove con-
textos diferentes…
ALA - Cada ilha é para mim um projecto 

que terá que fazer sentido num projecto glo-
bal. Esta área. Esta área do tratamento tem 
estado muito centrada, ao longo dos últimos 
anos, nas ilhas de São Miguel e Terceira, 
que dão apoio às restantes, por vezes de 
forma mais estruturada e noutras não tão es-
truturada. O objectivo para 2014 é que todas 
as ilhas consigam ter uma resposta que será 
analisada e implementada à dimensão da 
própria ilha para estas áreas, a todos os ní-
veis, desde as terapêuticas de substituição 
até à possibilidade de encaminhamento para 
comunidades terapêuticas e outras estrutu-
ras. Fazemos aqui um percurso de trata-
mento que toca todas estas vertentes. O que 
faremos até ao final do ano é um planea-
mento mais efectivo que nos permita abran-
ger todas as ilhas tendo em vista, natural-
mente, as particularidades. A ideia é que isto 
passe a ser tão importante dentro da unida-
de de saúde como o é uma consulta de saú-
de infantil.

Em que principais eixos se alicerçará 
a estratégia a implementar?
ALA – Creio que deveremos dedicar 

uma atenção muito especial à área da pre-
venção. Mas penso que temos que reinven-
tar a estratégia de prevenção. Ao longo dos 
últimos anos, alguns estudos demonstram 
que aquelas campanhas que eram realiza-
das não produziam a eficácia desejada 
quando comparadas com o número de re-
cursos alocados. Temos que empreender al-
guma criatividade e capacidade de reinven-
tar esta estratégia, tendo a consciência de 
que, provavelmente, os resultados não sur-
girão no próximo ano. Nesse sentido, esta 
área das dependências está integrada no 
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Plano Regional de Saúde, outro dos exem-
plos que demonstra que pretendemos pers-
pectivar isto como um problema de saúde. 
Vamos ter que manter, naturalmente, a utili-
zação de terapêuticas de substituição, pro-
movendo a continuidade da estratégia de re-
curso a parcerias com instituições especiali-
zadas nesta área mas trazendo-a também 
para o seio das unidades de saúde. Ou seja, 
alguns dos utentes que estão neste momen-
to em programas com entidades parceiras 
passarão, provavelmente, a ser seguidos 
em centros de saúde. Um a terceira aposta 
tem a ver com a reabilitação destas pes-
soas. Isso passa por poder colocá-las em 
comunidades terapêuticas, nas mais diver-
sas vertentes mas igualmente por criar con-
dições para acompanhamento em ambula-
tório. Diria que, na questão das comunida-
des terapêuticas, poderemos recorrer a insti-
tuições muito especializadas nessa área 
mas a ideia é que, depois, os cuidados de 
saúde da região possam acompanhar esses 
utentes na fase de ambulatório.

Sendo um clínico, dá a ideia de se ter 
esforçado por diagnosticar previa-
mente o problema, o que tem vindo a 
suceder ao longo dos últimos meses, 
para poder então intervir…
ALA -Exactamente. É isso que temos 

tentado fazer nestes meses, promovendo 
uma certa mudança num paradigma que es-
tava enraizado. Por isto não ser encarado 
como um problema também de saúde, fica-
va longe do planeamento das unidades de 
saúde. E contratualizava-se com parceiros 
um trabalho que cabe perfeitamente dentro 
da actividade das unidades de saúde.

Falou na necessidade da aposta na 
prevenção. Em que medida poderão 
os açorianos ter a certeza de que a 
prevenção, consigo, não está em lista 
de espera?
ALA -Não está de maneira nenhuma. 

Aliás, foi uma área que me preocupou du-
rante este ano, principalmente por um pas-
sado em que resultou numa aposta não tão 
forte quando comparada com as outras 
áreas. Daí a necessidade de revermos não 
só a estratégia de prevenção numa lógica de 
custos benefícios mas também numa óptica 
de gestão financeira, com um budget defini-
do e de acordo com o qual teríamos que to-
mar opções. E a opção não foi parar. Com o 
arranque do ano lectivo, a escola é um bom 
contexto, do ponto de vista da saúde, para 

intervir, não só elegendo os alunos como pú-
blico-alvo mas toda a comunidade escolar.

Sendo o uso nocivo do álcool uma 
problemática bem evidente nos Aço-
res, a exemplo do que sucede no 
país, que estratégia específica defini-
rão para esta área?
ALA -De facto, o álcool tem uma rele-

vância muito significativa na região. Mais 
uma vez, essa é uma área que, na minha 
opinião, estava um pouco a descoberto. Os 
alcoólicos anónimos têm, de facto, activida-
de nos Açores mas, este ano, fomos dando 
um apoio quase pontual às necessidades 
que nos foram evidenciando e que ficou lon-
ge do ideal e mesmo das nossas expectati-
vas. Também nessa área, vamos fazer a 
mesma aposta, aproximando isto da saúde, 
sabendo nós que existe uma série de contor-
nos sociais que, com as condições que te-
mos hoje do ponto de vista da economia da 
do país e da região, podem originar um agra-
vamento dos consumos. Há ilhas em que o 
consumo de álcool é maior e, mais uma vez, 
vamos perspectivar cada ilha como um pro-
jecto em separado, que terá depois que fa-
zer sentido no projecto global. Apostaremos 
na prevenção, nos procedimentos normais, 
que incluem os períodos de desabituação e 
de tratamento e de prevenção das recaídas.

No seio do plano estratégico a imple-
mentar, em que patamar colocará a 
avaliação da intervenção?
ALA -Creio que devemos colocar to-

dos eixos num patamar semelhante, des-
de o diagnóstico da situação à avaliação. 
Não gosto de fazer avaliação no final dos 
projectos. Gosto de fazer avaliações par-
celadas, no sentido de podermos ir refor-
mulando a estratégia. Diria que temos um 
princípio estratégico inegociável mas as 
formas como vamos cumprir esse princípio 
poderão ser negociadas, adaptadas e re-
formuladas em função dessas avaliações 

parciais. Diria que a avaliação é um aspec-
to que vamos ter desde o primeiro dia em 
que pensamos no problema e, portanto, se 
a fase de diagnóstico termina, a fase de 
avaliação começa no dia em que pensa-
mos no problema e termina no dia em que 
encerramos o projecto.

Como se explica que num povo ale-
gre, fraterno e solidário, a viver em 
ilhas tão pequenas, se note o consu-
mo de substâncias psicoactivas?
ALA -Essa é uma questão que me colo-

co desde o dia em que vim para cá… Como 
é possível não acabar com este problema de 
saúde numa realidade controlável? Estamos 
a falar de ilhas, em que me parece que será 
possível controlar os fluxos de entrada deste 
tipo de substâncias e, acima de tudo, é pos-
sível identificar todos os problemas sociais 
que possam levar a este tipo de hábitos. É 
difícil encontrar uma explicação…

Em que medida poderá a crise resul-
tar também em cortes na saúde para 
o povo açoriano?
ALA -Não acredito nisso. Apesar de 

tudo, temos um sistema regional de saúde 
bom, que queremos naturalmente que seja 
melhor, que precisa de ser reequacionado e 
revisto numa série de áreas. Mas a noção 
que tenho é que os recurso que temos à 
nossa disposição são bons e desde que de-
vidamente organizados e repensados, são 
suficientes. Claro que temos sempre a pers-
pectiva de querer sempre um pouco mais 
mas os cortes que têm acontecido e que ti-
verem que vir a acontecer não têm uma re-
percussão muito significativa na prestação 
de cuidados de saúde. A Região Autónoma 
dos Açores tem um serviço regional de saú-
de com uma estrutura grande, de proximida-
de e com muitos recursos. Em suma, a crise 
não se afigura uma dificuldade mas antes 
uma oportunidade para reinventarmos e 
reorganizarmos os processos para que con-
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Equipa multidisciplinar cobre toda a ilha Terceira

Um guia na construção de 
novos percursos

O que é, concretamente, o Percur-
sos?
Mónica Fagundes (MF) - O Percursos 

surgiu a partir da constatação de uma ne-
cessidade de resposta de baixo limiar. 
Existiam, na altura, alguns utentes nessa 
situação no Serviço de Adictologia e, en-
tretanto, numa perspectiva de proximida-
de, devido à falta de recursos para as pes-
soas se deslocarem ao tratamento, fomos 
começando a atender mais clientes. Re-
centemente, no dia 1 de Março, houve 
uma reestruturação e passámos a ser a 
única resposta na ilha Terceira. Funciona-
mos como unidade móvel, não só como 
baixo limiar mas igualmente numa pers-
pectiva de proximidade. E aqui no centro, 
temos o ponto fixo que dá resposta às pes-
soas da zona de Angra do Heroísmo. Tra-
ta-se de um programa de tratamento de 
manutenção opióide e trabalhamos ainda 
com outras dependências, duplos diag-
nósticos, encaminhamos para comunidade 

terapêutica, para a casa de saúde ou para 
o hospital, consoante as necessidades e 
acabamos por também fazer algum traba-
lho de prevenção, nomeadamente em con-
texto escolar.

Os recursos de que dispõem são 
suficientes?
MF - Vamos conseguindo fazer o nos-

so trabalho… Claro que seria importante 
termos mais alguns recursos… Temos que 
trabalhar sempre em equipa com outras 
entidades. Mas, regra geral, as coisas têm 
corrido bem.

A transição do Centro de Adictolo-
gia para o actual contexto foi pro-
blemática?
MF - Não. Ao contrário do que temía-

mos, não foi nada problemática. Correu 
bastante bem. Tivemos que nos organizar 
nesse sentido e conseguimos ultrapassar 
as dificuldades iniciais. E a verdade é que 

a maioria dos utentes reagiu bastante 
bem, adaptando-se facilmente.

Que universo de utentes servem ac-
tualmente?
MF - Neste momento, são cerca de 400, 

distribuídos entre alto e baixo limiar. Temos a 
unidade móvel que dá a volta à ilha…

Avaliam a intervenção que reali-
zam?
MF - Sim, avaliamos constantemente. 

Se bem que, como iniciámos em Março, 
ainda teremos que pensar noutros parâ-
metros que antes não tínhamos contem-
plado. Em termos de entradas e saídas, 
por exemplo, conseguimos já verificar que 
temos tido bastantes altas e, com os follow 
ups, temos constatado sucesso, no senti-
do da abstinência. Mas como só iniciámos 
em Março, algumas reentradas são uten-
tes que vamos acompanhar pela primeira 
vez. Daqui para a frente, teremos que ava-
liar igualmente as situações desses uten-
tes.

Sentem algum papel específico re-
presentado pela crise actual?
MF - A crise, sim, traz mais gente mas 

neste momento estamos a deparar-nos 
com outro problema: a heroína está a co-
meçar a desaparecer aqui, sendo actual-
mente escassa e de pouca qualidade e os 
utentes têm recorrido muito às novas 
substâncias. Este fenómeno é cíclico, por 
vezes existe pouca heroína no mercado, 
mas rapidamente muda o cenário. E este 
contexto representa novos problemas, 
uma vez que estes consumos das novas 

Neste momento, 
temos cerca de 400, 
utentes distribuídos 

entre alto e baixo 
limiar.
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substâncias não se conseguem despistar 
nos testes de urina e ficamos restringidos 
no diagnóstico às alterações comporta-
mentais ou à confissão da pessoa por livre 
vontade…

…O que parece sugerir uma neces-
sidade de formação relacionada 
com este tipo de substâncias…
MF - É verdade. A formação é sempre 

importante. Tenho lido o pouco que existe, 
até porque não há muita informação disponí-
vel neste momento. Por outro lado, estão 
sempre a surgir novas substâncias, bastan-
do que mude o princípio activo. Sabemos 
que saiu nova legislação neste domínio em 
Abril mas ainda é uma área por explorar…

São vulgares os pedidos de ajuda 
por parte das famílias?
MF - Sim, bastante. Trabalhamos com 

as famílias. Prevemos, ao nível das ses-
sões de grupo, trabalho especializado com 
as famílias mas elas comparecem mesmo 
em consultas de psicologia e algumas 
acompanham normalmente o utente no 
tratamento.

Frisou que a heroína estava a desa-
parecer… Como estão as situações 
do haxixe ou ao álcool?
MF - O haxixe está bem presente e é 

consumido pela maioria. Trabalhamos 
essa questão nas consultas de Psicologia 
e diariamente com a equipa de enferma-

gem, procurando reduzir o consumo. O ál-
cool, não sendo consumido pela maioria, 
está bem presente nalgumas situações. 
Isso obriga-nos a estarmos atentos. Al-
guns são logo encaminhados para consul-
ta de psicologia ou médica. A equipa traba-
lha bem nesse sentido e, sempre que nos 
deparamos com a necessidade de fazer 
uma desintoxicação ao nível do álcool, o 
médico acaba por prescrever ou encami-
nhar para a resposta existente.

Como se gerem as frustrações pró-
prias de quem trabalha numa área 
tão sensível como esta, em que são 
normalmente mais numerosos os 
insucessos do que os sucessos?
MF - Gosto muito do que faço e tenho 

aprendido a gerir a minha frustração. É 
claro que a taxa de sucesso seja sempre 
superior e que consigamos melhorar mui-
tos aspectos mas, como gosto do que 
faço, consigo ultrapassar isso e, no dia-a-
dia, tenho muitas pequenas recompensas.

 A unidade móvel dá a 
volta à ilha…

O PercurSOs define-se como uma 

unidade de tratamento, em regime 

ambulatório, na qual se prestam cui-

dados globais ao toxicodependente, 

com programas terapêuticos integra-

dos, com diferentes níveis de exigên-

cia, consoante o percurso do cliente. 

O tratamento é realizado na Sede, na 

Unidade Móvel, em articulação com 

as ilhas do Grupo Central e Oriental e 

em cooperação interinstitucional com 

o Estabelecimento Prisional Regional 

de Angra do Heroísmo. Assegura-se 

igualmente o acompanhamento psi-

coterapêutico e o apoio social, com 

vista à reinserção social do toxicode-

pendente. Estas atividades desenvol-

vem-se na Sede e são implementadas 

num contexto de proximidade nas fre-

guesias.

Este programa surgiu como uma 

resposta direcionada a toxicodepen-

dentes que procuram tratamento, 

numa perspetiva de proximidade. A 

intervenção da equipa poderá esten-

der-se às suas famílias, individual-

mente ou em grupo, de acordo com o 

pedido e indicação terapêutica. A filo-

sofia deste programa enquadra o 

cliente num contexto holístico, ou 

seja, biopsicossocial e existencial.
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Santa Casa da Misericórdia e o jogo social

Uma aposta certa
em fins humanitários

Na sequência de rumores que dão 
conta da instauração de um processo 
judicial accionado por uma cidadã por-
tuguesa contra a Santa Casa por, ale-
gadamente, “estar viciada em raspadi-
nha”, Dependências contactou a insti-
tuição, no sentido de conferir a veraci-
dade dos factos recentemente veicula-
dos e de, em simultâneo, perceber que 
fins são destinados às verbas auferi-
das anualmente por esta via e de ou-
tros jogos atribuídos à Santa Casa da 
Misericórdia. Contrariamente ao que 
tem sido constantemente afirmado, 
apesar de a dependência do jogo ser 
já uma realidade bem presente entre 
uma franja - de certo modo preocupan-
te - da população portuguesa, a verda-
de é que as causas sociais têm sido fa-
vorecidas através do investimento vo-
luntário de quem aposta… E que a 
Santa Casa da Misericórdia tem sabido 
gerir apostas em benefício de causas 
sociais como poucos…

Nos últimos tempos, têm surgido al-
gumas notícias veiculadas na comu-
nicação social que dão conta de pe-
didos de indemnização à Santa Casa 
por fracassos relacionados com 
apostas em jogos sociais... Sendo 
por demais evidente que quem joga 
aposta num jogo de sorte e azar, que 
posição toma a Santa Casa da Mise-
ricórdia face aos episódios recente-
mente mediatizados? 
SCML - Relativamente à notícia publica-

da no Jornal “Público” em 27 de Outubro de 
2013 – “Mulher processa Santa Casa por es-
tar viciada em “Raspadinha” o Departamen-
to de Jogos da Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa (DJSCML) esclareceu oportuna-
mente o seguinte: O jogo a dinheiro é uma 
atividade económica especial uma vez que 
coloca sérias questões de ordem pública 
que devem ser prevenidas. Tais questões 
prendem-se, no essencial, com a prevenção 
da fraude e do crime que tantas vezes estão 
associados à exploração ilegal de jogo a di-
nheiro, bem como, com a proteção dos joga-

dores e dos cidadãos em geral, em especial 
dos mais vulneráveis.

Tendo em vista a defesa destes valores, 
o Estado português reservou para si a regu-
lação do jogo a dinheiro em Portugal e atri-
buiu, desde sempre, à Santa Casa da Mise-
ricórdia de Lisboa (SCML) a missão de ex-
plorar os jogos sociais do Estado, em exclu-
sivo para todo o território nacional.

A SCML prossegue a missão que lhe foi 
confiada pelo Estado com o objetivo de ca-
nalizar a procura de jogo a dinheiro para a 
oferta legal e desta forma minimizar os ris-
cos para a sociedade que uma oferta não 
controlada de jogo a dinheiro pode acarretar. 

A notícia publicada pelo Jornal Público 
no dia 27 de Outubro de 2013 mereceu a 
maior preocupação por parte da SCML por 
nela constarem temáticas de extrema serie-
dade e importância, que devem ser tratadas 
com todo o rigor. 

Por outro lado, a SCML explora os jogos 
sociais do Estado em estrito cumprimento da 
lei e das melhores práticas, pelo que consi-
derou que a notícia foi atentatória do seu 
bom nome e reputação, reservando-se o di-
reito de agir em conformidade. Acresce que 
a SCML, até ao momento, não foi citada e 
por isso não tem conhecimento de qualquer 
ação judicial interposta contra si com o teor 
referido naquele jornal, pelo que o título da 
notícia é falso;

A SCML lamenta profundamente a utili-
zação, exploração e instrumentalização do 
caso individual exposto como forma de sus-
tentar afirmações falsas relativamente à inte-
gridade na exploração dos Jogos sociais do 
Estado;

A SCML considera ainda que as consi-
derações constantes na notícia não têm 
qualquer fundamento científico, pelo que as 
repudia.

Muita gente ignora a diferença entre 
jogos sociais, como aqueles ineren-
tes aos organizados sob a tutela da 
Santa Casa, e os demais, objetos de 
desígnios exclusivamente económi-
cos e que servem apenas grupos de 
interesse lucrativo. Que tipos de cau-

sas favorecem os jogos organizados 
sob a tutela da Santa Casa? 
SCML - Os jogos explorados pela 

SCML, conhecidos por Jogos Sociais do Es-
tado (JSE), são designados por Sociais em 
virtude das respetivas receitas se destina-
rem integralmente a causas sociais – as 
chamadas Boas Causas -, constituindo uma 
das principais fontes de financiamento das 
políticas sociais do Estado em domínios 
como a saúde, a solidariedade social, o des-
porto, ou a cultura.

Prevista no Decreto-Lei nº56/2006 de 15 
de Março, alterado pelos Decreto-Lei 
nº44/2011, de 24 de Março e Decreto-Lei 
nº106/2011, de 21 de Outubro, a distribuição 
dos resultados da exploração dos JSE pelos 
diferentes beneficiários lá previstos, abrange 
atividades em áreas que envolvem a promo-
ção da saúde e prevenção da doença e da 
incapacidade, programas de combate à po-
breza e exclusão social, a protecção civil, a 
segurança social, o policiamento de espetá-
culos desportivos, o desporto escolar, ou o 
turismo social e sénior.

Adicionalmente, o Departamento de Jo-
gos da SCML apoia ainda atletas nacionais 
de vários desportos como a canoagem, o ru-
gby, o futebol, o atletismo, o motociclismo, 
ou o surf, bem como inúmeros atletas no 
âmbito do desporto adaptado em modalida-
des tão diferentes como a equitação, o judo, 
e a natação.

Os Jogos Sociais do Estado são tam-
bém assim designados por garantirem aos 
apostadores portugueses uma oferta de 
jogo, de carácter social, lícita, fiável e segu-
ra, simultaneamente diversificada e atrativa, 
que lhes permita satisfazer a procura de jogo 
a dinheiro, num ambiente controlado e assis-
tido, e de acordo com os hábitos e a tradição 
social e cultural portuguesa. Em simultâneo, 
tal oferta está apta a satisfazer a procura de 
jogo a dinheiro dos jogadores portugueses, 
canalizando-os para jogos legais e afastan-
do-os da oferta de jogo ilegal, assim como 
de outras atividades ilícitas correlacionadas 
com esta última (como a fraude ou o bran-
queamento de capitais), visando minimizar 
sempre qualquer potencial prejuízo para a 
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sociedade, particularmente quando este 
possa afetar grupos mais vulneráveis.

Qualquer atividade lúdica pode tor-
nar-se patológica, desde que prati-
cada de forma nociva. Em que medi-
da previne a Santa Casa este tipo de 
abuso nos jogos que estão sob a sua 
égide? 
SCML - Os Jogos Sociais de Estado (o 

Euromilhões, o Totoloto, o Totobola, o Joker, 
a Lotaria Clássica, a Lotaria Popular e a Lo-
taria Instantânea) são jogos cuja característi-
ca fundamental é o baixo montante destina-
do a prémios ou pay-out. De facto, existe 
uma forte correlação entre pay-out e fre-
quência de jogo, onde jogos com um mon-
tante elevado para prémios, como acontece 
no tipo de jogos de casino, em que o aposta-
dor é frequentemente contemplado com o 
ganho de prémios, aumenta, em muito, a 
sua predisposição para voltar a apostar. Si-
tuação que não se verifica em relação aos 
jogos de reduzido pay-out, como é o caso 
dos Jogos Sociais onde a frequência da 
aposta é mais reduzida, em virtude de o nú-
mero de prémios ganhos ser igualmente re-
duzido. Um exemplo disso é o Euromilhões 
que tem um pay-out de 50% enquanto que 
noutro tipo de jogos a dinheiro o montante 
disponível para prémios pode chegar aos 
95%.

Importa igualmente frisar que todos os 
Jogos Sociais do Estado foram criados atra-
vés de Decreto-lei e publicados consequen-
temente em Diário da República, sendo que 
os Regulamentos que fixam as regras de to-
dos os Jogos Sociais do Estado estão dispo-
níveis em www.dre.pt bem como em www.
jogossantacasa.pt

Por outro lado, o DJSCML, enquanto 
entidade que explora os Jogos Sociais em 
nome e por conta do Estado é, pelo facto de 
ter a sua atividade fortemente regulada pelo 
próprio Estado, um Operador responsável 
por excelência, que garante a segurança 
dos seus apostadores e a manutenção da 
ordem pública. Na verdade, o facto de serem 
jogos fortemente controlados e fiscalizados 
pelo Estado, faz com que os JSE diminuam 
claramente a suscetibilidade dos apostado-
res para um consumo compulsivo.

Adicionalmente, há um conjunto de me-
didas adoptadas pelo DJSCML que contri-
buem ainda para o reduzido potencial aditivo 
dos JSE, tais como a proibição de venda de 
jogo a menores,  a não disponibilização da 
venda de jogo a crédito, o facto de serem jo-
gos vendidos publicamente numa rede de 
mediadores devidamente autorizada, e a 

existência de um limite máximo do montante 
de carregamento diário do cartão de jogador 
(para os jogos comercializados através do 
canal internet).

Na vertente da ação social, que peso 
representam os jogos no orçamento 
na Santa Casa? 
SCML - A SCML, na sua Missão, procura 

a realização da melhoria do bem-estar da 
pessoa no eu todo e prioritariamente dos 
mais desfavorecidos, através da sua reco-
nhecida Ação Social. Para esta missão social 
levada a cabo pela SCML, o DJSCML contri-
bui com um financiamento, por via das recei-
tas da exploração dos JSE, de mais de 80%. 

 Do lucro obtido através dos jogos so-
ciais, que percentagem é aplicada a 
favor dos cidadãos portugueses que 
apostam neste tipo de jogos promovi-
dos pela Santa Casa?  
SCML - 100%! Os lucros obtidos através 

da exploração dos JSE são integralmente 
aplicados no financiamento das políticas so-
ciais do Estado em favor dos cidadãos portu-
gueses, de acordo com  a lista de beneficiá-
rios prevista da Lei.

Existirá, na verdade, alguma diferen-
ça entre o potencial de adição dos 
jogos promovidos pela Santa Casa e 
as demais entidades que superinten-
dem os demais jogos que envolvem 
dinheiro em Portugal? 
SCML - Tal como já salientado ante-

riormente, existem vários fatores que dife-
renciam os JSE dos demais jogos de fortu-
na ou azar. Frisamos novamente que o 
baixo montante destinado a prémios (pay
-out) dos JSE é, sem dúvida, uma das prin-
cipais características que contribuem para 
o seu reduzido potencial aditivo, ao qual 
acrescem outras características, também 
anteriormente referidas e, das quais, des-
tacamos a proibição de venda de jogo a 
menores, a não disponibilização de venda 
de jogo a crédito, o facto de os jogos se-
rem vendidos publicamente, na sua rede 
de mediadores, normalmente quiosques 
ou papelarias (o que constitui uma forma 
de refreamento do consumo por via da 
censura social),o limite de carregamen-
to  diário do cartão de jogador para os jo-
gos comercializados através do canal in-
ternet.

Todas estas constituem características 
que diferenciam, largamente, os JSE dos 
demais jogos a dinheiro comercializados em 
Portugal. 

Jogos verdadeiramente 
sociais
A portaria n.º 331/2013 publicada, a 

7 de Novembro pelo Ministério da Saú-
de não deixa margem para dúvidas. A 
repartição dos resultados líquidos de 
exploração dos jogos sociais benefi-
ciará, em grande medida, a saúde, si-
tuação social e financeira dos portu-
gueses. Eis a deliberação governa-
mental:

Os resultados líquidos de explora-
ção dos jogos sociais atribuídos ao Mi-
nistério da Saúde são repartidos, no 
ano de 2014, de acordo com as seguin-
tes percentagens:

a) 50% para a Administração Cen-
tral do Sistema de Saúde, I. P., com vis-
ta ao financiamento da Rede Nacional 
de Cuidados Continuados Integrados;

b) 33% para entidades que prosse-
guem atribuições nos domínios do 
planeamento, prevenção e tratamento 
dos comportamentos aditivos e das 
dependências, a distribuir por despa-
cho do membro do Governo responsá-
vel pela área da saúde;

c) 17% para a Direção -Geral da 
Saúde, com vista ao financiamento de 
programas nas seguintes áreas e de 
acordo com as seguintes percenta-
gens, sem prejuízo da possibilidade de 
gestão flexível dos recursos afetos às 
diferentes atividades, desde que devi-
damente justificada:

•  8 % para a área do VIH/SIDA;
•  3,5 % para a área da saúde mental;
•  1 % para a área das doenças onco-

lógicas;
•  1 % para a prevenção do tabagis-

mo;
•  1 % para a área da prevenção da 

diabetes;
•  0,5 % para a área das doenças cé-

rebro -cardiovasculares;
•  0,5 % para a área das doenças res-

piratórias;
•  0,5 % para a área do controlo das 

infeções associadas aos cuidados 
de saúde de resistência aos  anti-
microbianos;

•  1 % para a área da nutrição e ali-
mentação saudável e para outros 
programas a desenvolver no âmbi-
to da prossecução dos objetivos 
do Plano Nacional de Saúde.
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APED promove 4º Encontro sobre dor

“Esta dor é (in)suportável”

A Associação Portuguesa para o Estu-
do da Dor (APED) promoveu, entre os dias 
17 e 19 de Outubro, o 4º Congresso Inter-
disciplinar de Dor. O evento decorreu no 
Hotel Ipanema Porto, na Invicta, e elegeu 
como lema “Esta dor é suportável”, um 
mote que a organização escolheu para 
concluir que “é possível mudar a vida dos 
nossos doentes”.

Quanto ao programa, o primeiro dia foi 
organizado sob o formato de grupos de 
trabalho, que versaram temas como eco-
grafia e dor, a dor na criança, psicologia na 
dor, nutrição, exercício e dor e como ava-
liar o doente com dor. O dia 18 serviu para 
a comemoração do Dia Nacional de Luta 
Contra a Dor e a APED aproveitou para 
distinguir alguns estudos realizados nesta 
área, prosseguindo ainda os trabalhos do 

congresso com sessões variadas que in-
cluíram a visão da psiquiatria, da ética e 
da intervenção em dor. Os trabalhos termi-
naram no dia 19, com a realização da as-
sembleia-geral da APED, antecedida por 
sessões subordinadas à auto-imunidade e 
dor, à avaliação e registo do doente não 
verbal e à investigação em dor.

Dependências acompanhou a realiza-
ção do evento e entrevistou Fani Neto, dos 
órgãos sociais da APED.

Aproveitando o slogan que serviu 
para a apresentação deste congres-
so, afinal a dor é ou não insuportá-
vel?
Consoante os tipos de dor, pode ser 

bastante insuportável. Em muitos casos, 
não existem tratamentos eficazes, poden-

do potenciar-se um alívio da dor mas não 
a sua extinção e as pessoas têm que ser 
medicadas durante toda a vida. Por isso, é 
importante continuar a investigar porque 
surge a dor, ou seja, as causas, os trata-
mentos mais adequados a cada tipo de dor 
e a cada situação em particular. O suportá-
vel ou insuportável vai depender da expe-
riência individual de cada pessoa, e esta 
pode não estar tanto relacionado com as 
causas e sintomas físicos, ou seja com o 
sentir dor, mas com as causas e/ou efeitos 
psicológicos e o facto de a dor afectar a 
qualidade de vida do doente, reduzindo-
lhe a mobilidade, incapacitando-o para fa-
zer as suas actividades de rotina diária, de 
trabalho… 

A dor é uma causa ou um efeito?
No fundo, pode ser as duas coisas. 

Quando tem uma etiologia bem definida, é 
um efeito. Resulta de uma doença que pro-
move o desenvolvimento de alterações pato-
fisiológicas que se vão repercutir em dor. 
São, por exemplo, os casos da dor oncológi-
ca. Pode ser uma causa em casos de dor 
associada a sintomas do foro psico-afectivo. 
Esta vertente pode levar ao desenvolvimen-
to de dor, sendo aí mais difícil de discernir 
entre causa e efeito.

Também se discutiu neste congresso 
entre “a psiquiatria na dor ou a dor na 
psiquiatria”… Onde ficamos?
O que se pensa neste momento é que 

tem que haver uma intervenção conjunta da 
psiquiatria, ou seja, uma abordagem psicoló-
gica e psiquiátrica do doente com dor e tam-
bém uma abordagem farmacológica, mas 
também ao nível das terapias complementa-
res. Fala-se numa medicina integrativa, ou 
seja, abordar a parte psicológica do doente, 
ajudá-lo a ter estratégias para cooperar me-
lhor com a sua dor – relaxamento e até me-
ditação –, terapias farmacológicas e terapias 
voltadas para a vertente de promoção do 
exercício físico como a fisioterapia, hidrote-
rapia, andar, movimento em geral… Tudo 
isso dependerá do tipo de dor de que esteja-
mos a falar.
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Falou-se muito na psicologia… Existe 
dor psicológica?
Esse é um tema um pouco controver-

so… Não é que seja uma dor psicológica 
mas a verdade é que a dor afecta a parte 
psicológica da pessoa, podendo levá-la a 
criar sintomas de ansiedade e depressão. 
Já existem estudos causais, mesmo em 
animais – esse é o meu objecto de estudo, 
uma vez que faço investigação básica em 
dor – que mostram claramente que, quan-
do há uma situação de dor prolongada, 
isso leva ao aparecimento de sintomas de 
ansiedade e depressão, portanto, afecta o 
componente psico-afectivo. Há também 
estudos que mostram que casos de ansie-
dade e depressão podem levar ao desen-
volvimento de dor. E aí podemos talvez fa-
lar numa dor com origem psicológica.

Nesses casos, podemos pensar em 
dor crónica?
A definição de dor como sendo crónica 

está relacionada com a quantidade de tempo  
que a dor persiste no doente. Existem outras 
definições mas é mais ou menos consensual 
que, se persistir para além de entre três a seis 
meses, é considerada dor crónica. Esta origi-
na alterações ao nível do sistema nervoso, 
que passa a funcionar de forma diferente 
após a existência da dor. Nesse caso, sim, 
podemos falar de dor crónica porque, como o 
sistema está todo alterado, muitos estímulos, 
que antes não eram percepcionados como 
nocivos ou dolorosos, passam a sê-lo.

A resposta a esta patologia é ape-
nas farmacológica?
Não. Existem, como referi, vários tipos 

de abordagem. Ao nível farmacológico, há 
o recurso a vários tipos de fármacos como 
os analgésicos, anti-inflamatórios, anti-epi-
léticos, e alguns anti-depressivas que são 
usados nestes casos não para tratar de-
pressão mas a dor, pois  também funcio-
nam a esse nível e, dependendo do tipo de 
abordagem, pode ensinar-se o doente 
também a cooperar consigo próprio e a 
melhorar a sua dor com o recurso a estra-
tégias de relaxamento, de respiração, de 
meditação, com a intervenção de massa-
gem, fisioterapia, hidroterapia, acupuntura 
e outras abordagens consideradas com-
plementares à farmacológica.

Que principais barreiras se colocam 
ao nível da dor na criança?
A dor na criança pode ter várias ori-

gens e é difícil de diagnosticar, sobretudo 

se ainda não verbalizarem bem. Por isso 
mesmo, o que existem são escalas com 
desenhos, em que a criança e o profissio-
nal de saúde podem tentar associar um ní-
vel de dor a uma careta, mais, ou menos, 
feia. Normalmente, tem causas conheci-
das de doença.

Como avalia a adesão dos pro-
fissionais a este 4º congresso da 
APED?
O que aqui procuramos é a multidisci-

plinaridade. A dor tem que ser abordada 
não só pelo médico mas também pelo psi-
cólogo, pelo fisioterapeuta, pelo enfermei-
ro… Por isso, os sócios da APED perten-
cem a todas essas categorias profissionais 
e é dessa forma que o tratamento da dor 
tem que ser abordado. Nesse sentido, 
acabámos por ter uma maior participação 
das várias áreas profissionais ligadas à 
saúde, o que é muito positivo.

O que destacaria deste congres-
so?
Precisamente a interdisciplinaridade. 

Mesmo nas comunicações em forma de 
poster se verificou que não foram só médi-
cos a apresentar. Foram também enfer-
meiros, psicólogos e pessoas de outras 
áreas que estão interessadas no tratamen-
to da dor e compreendem que tem que 
existir uma abordagem sinergística de to-
das as disciplinas ligadas à saúde.

Existe investigação nesta área?
Muita! Eu faço investigação em me-

canismos básicos de dor para perceber 
quais são as moléculas que potenciam 
ou inibem a dor. Na Faculdade de Medi-
cina da Universidade do Porto existe um 
grupo com relevância internacional a in-
vestigar a dor, como a mesma é transmi-
tida ao cérebro e como pode ser inibida 
através de mecanismos endógenos ou 
terapia génica. Desta Faculdade foi deri-
vado um pólo para a Universidade do Mi-
nho que também investiga em dor, com 
uma relevância internacional também ex-
celente, com artigos publicados em re-
vistas internacionais de elevado impacto 
científico. E há ainda investigação clínica 
disseminada pelo país. Para um país tão 
pequeno, o facto de termos dois pólos de 
investigação básica em dor com tanta re-
levância internacional e ainda estudos 
de índole clínica, penso que indica que 
esta área de investigação está muito 
bem representada em Portugal.

DOR 
Diversos prémios na área da Dor fo-

ram atribuídos durante o Congresso, 
destinados a galardoar diferentes traba-
lhos, de investigação, jornalismo, foto-
grafia e desenho realizados em Portugal.
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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 resul-
tado 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

Tratamento de substituição  
em caso de dependência de opiáceos

Disponível nas dosagens de 2mg e 8mg
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