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Hoje, os judeus somos nós
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Capítulo I: A humanidade celebra 
este ano o 70º aniversário da libertação 
de uma das mais negras páginas da sua 
história. A 27 de Janeiro de 1945 os cam-
pos de concentração e extermínio, per-
petrados na história como Auschwitz, 
eram libertados pelas tropas soviéticas, 
efeméride comemorada mundialmente 
como o Dia Internacional da Recordação 
do Holocausto, assim designado pela As-
sembleia Geral das Nações Unidas.

Auschwitz é o nome de uma rede 
de campos de concentração localizados 
no sul da Polónia, operada pelo Terceiro 
Reich nas áreas polacas anexadas 
pela Alemanha Nazi, maior símbolo do Ho-
locausto perpetrado pelo nazismo durante 
a Segunda Guerra Mundial. A partir de 
1940, o governo de Adolf Hitler construiu 
vários campos de concentração e um cam-
po de extermínio nesta área. A razão direc-
ta para sua construção, pasme-se, teve a 
ver com a inexistência de prisões suficien-
tes para acolherem em massa judeus, es-
pecialmente polacos, por toda a Euro-
pa que ia sendo conquistada pelas tropas 
nazis. Foi o maior dos campos de concen-
tração nazis, constituído por Auschwitz I 
(Stammlager, campo principal e centro ad-
ministrativo do complexo), Auschwitz II–Bi-
rkenau (campo de extermínio), Auschwitz 
III–Monowitz e mais 45 campos satélites.

Mais do que uma data para comemo-
rar, deverá constituir um episódio a relem-
brar com o devido espírito crítico e com 
sentido preventivo.

Capítulo II: Três anos depois da der-
rota dessa figura execrável e de toda a 
estirpe que o seguiu, voluntária ou coer-
civamente, entre 1948 e 1951, ao abrigo 
do Plano Marshall, a Alemanha recebia 
um total de 1.448 milhões de dólares de 
ajuda destinada à sua reconstrução e re-
cuperação económica. A ideia nascera 
nos EUA e teria o apoio de outros países, 
que apesar de anteriormente ostraciza-
dos, decidiam dar a outra face, não con-
fundindo o todo com a parte nem estig-
matizando quem antes ajudara a estig-
matizar.

Capítulo III: Há 60 anos, a 27 de Feve-
reiro de 1953, 20 países, entre os quais a 
Grécia, Irlanda e Espanha, decidiram per-
doar mais de 60% da dívida da Alemanha 
(República Federal ou Alemanha ociden-
tal). O tratado, assinado em Londres, foi 
determinante para o país se tornar uma 
grande potência económica mundial e um 
importante aliado dos Estados Unidos du-
rante as décadas da Guerra-fria contra a 
antiga União Soviética.

O perdão da dívida, que na prática foi 
uma extensão e reforço das ajudas finan-
ceiras directas do Plano Marshall, permitiu 
aos alemães reduzirem substancialmente 
o fardo da dívida contraída antes e depois 
da Segunda Guerra Mundial.

Capítulo IV: Estamos em 2015… 
Grécia, Irlanda, Espanha, Portugal… e 
muitos outros países, estados-membros 
de uma suposta União Europeia sofrem 
na pele o ostracismo financeiro imposto, 

em grande medida, pela mesma Alema-
nha que, nos três primeiros capítulos 
desta crónica, beneficiou do beneplácito 
dos seus congéneres. A mesma Alema-
nha que força os seus parceiros euro-
peus a aceitarem empréstimos a juros 
elevados e a implementarem políticas e 
práticas que confundem falta de liquidez 
com insolvência. Países como a Grécia, 
por exemplo, não têm problemas de falta 
de liquidez. Países como a Grécia têm 
problemas de insolvência e não é em-
prestando como elevados juros que se 
resolvem falências. Mais ainda quando 
não se respeitam direitos humanos tão 
básicos como o acesso à saúde, à ali-
mentação e a um abrigo. A mais antiga 
democracia não merecia isto, por muito 
má gestão que tenha existido dentro de 
portas. Isto não é ajudar mas antes ex-
propriar, massacrar, espezinhar… 

Quando assisto a episódios como a 
declaração da Troika, a mesma que men-
salmente revia o estado de cumprimento 
das metas de um plano (?) que a mesma 
impusera a Portugal, que vem agora culpar 
o aluno pelo não cumprimento do défice e 
tentar impor ainda mais austeridade, só me 
apetece recuar 70 anos e fazer tudo ao 
contrário… Perdoem-me o desabafo mas 
aqueles milhões de judeus merecem vin-
gança. Infelizmente, os cadeados de Aus-
chwitz aparentam ser mais frágeis do que 
os aloquetes de Merkel.

Sérgio Oliveira, director
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Relatório Anual sobre A Situação do País em Matéria de Drogas e Toxicodependências 2013:

Cannabis e cocaína adquirem 
relevo mas resultados são 

globalmente positivos
O Serviço de Intervenção nos Comportamento Aditivos e nas 

Dependências (SICAD) apresentou à Assembleia da República, 
no dia 7 de Janeiro, o “Relatório Anual sobre A Situação do País 
em Matéria de Drogas e Toxicodependências 2013”. A sessão 
contou ainda com algumas considerações de Maria Moreira, em 
representação do Observatório Europeu das Drogas e da Toxico-
dependência, ao “Relatório Europeu sobre Drogas - Tendências e 
evoluções 2014”.

Dependências esteve presente na sessão e, além da síntese 
do Relatório Anual, apresenta as respostas de Manuel Cardoso às 
questões levantadas pelos partidos com assento parlamentar, 
pela comunicação social e por outros cidadãos interessados na te-
mática que assistiram ao evento.

Num documento que aponta claramente para uma estagna-
ção do fenómeno da toxicodependência, cannabis, ecstasy e co-
caína foram as substâncias ilícitas preferencialmente consumidas 
pelos portugueses, com prevalências de consumo ao longo da 
vida de 9,4%, 1,3% e 1,2%. Entre 2007 e 2012 verificou-se, para 
quase todas as drogas, uma descida das prevalências de consu-
mo ao longo da vida e de consumo recente, bem como uma dimi-
nuição das taxas de continuidade dos consumos. Os jovens adul-
tos (15-34 anos) apresentaram prevalências de consumo mais 
elevadas do que a população total. Em 2012, Portugal continuava 
a apresentar prevalências de consumo de substâncias ilícitas 
abaixo dos valores médios europeus.

Por outro lado, pela primeira vez, o número de consumidores 
problemáticos de cocaína é superior ao de heroína, que continua 
a perder terreno relativamente às preferências dos utilizadores 
portugueses. Em cada mil portugueses entre os 15 e os 64 anos, 
sete são consumidores recentes de opiáceos, cocaína, anfetami-
nas ou metanfetaminas, registando-se no entanto uma tendência 
para a diminuição destes utilizadores recentes, de alto risco. 

Quanto ao designado consumo de alto risco de cannabis, sete em 
cada mil habitantes encaixam no perfil de consumidores regulares 
com risco elevado.

Lisboa, a Região Autónoma dos Açores e o Alentejo, foram as 
regiões com prevalências de consumo de qualquer droga ao longo 
da vida e nos últimos 12 meses acima das médias nacionais, na 
população total e na jovem adulta.  

Quanto às novas substâncias psicoactivas, em 2012, 0,4% 
da população portuguesa (0,9% dos jovens adultos) já tinha 
tido pelo menos uma experiência de consumo ao longo da vida 
e 0,1% nos últimos 12 meses (0,3% dos jovens adultos). No 
contexto das populações escolares, nos estudos nacionais rea-
lizados em 2010 e 2011, a cannabis continua a ser a droga 
mais consumida (prevalências ao longo da vida entre 2,3% nos 
alunos de 13 anos e 29,7% nos de 18 anos), com valores próxi-
mos às de qualquer droga (entre 4,4% nos 13 anos e 31,2% 
nos 18 anos). Com prevalências de consumo ao longo da vida 
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bastante inferiores, surgem a cocaína, o ecstasy e as anfetami-
nas entre os mais novos, e as anfetaminas, LSD e ecstasy en-
tre os mais velhos.

Tratamento
Em 2013, no ambulatório da rede pública estiveram em trata-

mento 28 133 utentes. Dos que iniciaram tratamento em 2013, 
2154 eram readmitidos e 1985 novos utentes que recorreram pela 
primeira vez às estruturas desta rede. Constata-se nos últimos 
quatro anos uma tendência para o aumento de novos utentes, cer-
ca de metade dos quais tendo como droga principal a cannabis. 
Em 2013, nas redes pública e licenciada registaram-se 1631 inter-
namentos em Unidades de Desabituação (1535 em UD públicas e 
96 em UD licenciadas), 55% dos quais por problemas relaciona-
dos com o uso de drogas. O número de internamentos em Comu-
nidades Terapêuticas foi de 3534 (127 em CT públicas e 3407 em 
CT licenciadas), 71% por problemas relacionados com o uso de 

drogas. 
Quanto aos consumos, a heroína continua a ser a droga prin-

cipal mais referida, excepto entre os novos utentes em ambulató-
rio em que foi a cannabis (49%), e os utentes das CT públicas em 
que predominou a cocaína (61%). Nos últimos três anos, face aos 
anos anteriores, verifica-se um aumento nas proporções de uten-
tes que referem a cannabis e a cocaína como drogas principais.

São evidentes as reduções de comportamentos de consumo 
recente de droga injectada (em 2014, estas prevalências variaram 
entre 3% e 25% nos utentes das diferentes estruturas) e de parti-
lha de material deste tipo de consumo (em 2014, variaram entre 
0% e 34% nos subgrupos de injectores das diferentes estruturas), 

existindo no entanto, “bolsas de utentes” ainda com prevalências 
elevadas destas práticas.

Desde o anterior ciclo estratégico que se verifica uma tendên-
cia de decréscimo de reclusos nos Programas Orientados para a 
Abstinência, mas em contrapartida, e sobretudo a partir de 2009, 
constata-se um aumento de reclusos em Programas Farmacológi-
cos, seja da responsabilidade dos estabelecimentos prisionais, 
seja em articulação com outras estruturas de tratamento em con-
texto livre.

Doenças Infecciosas
Quanto às doenças infecciosas nas populações em tratamen-

to da toxicodependência, em 2013, as prevalências nos grupos de 
utentes enquadram-se no padrão dos últimos anos - VIH+ (3% - 
16%), VHC+ (18% - 61%) e AgHBs+ (1% - 5%)-, sendo superiores 
nos respectivos subgrupos de injectores - VIH+ (9% - 25%) e 
VHC+ (66% - 88%). No total de utentes em ambulatório e nos sub-
grupos de injectores verifica-se uma descida significativa nas pro-
porções de novas infecções pelo VIH em 2010 e 2011, mantendo-
se estáveis nos últimos três anos. As proporções de novas infec-
ções de hepatites B e C não têm apresentado variações relevan-
tes nos últimos anos. 

Contra-ordenações
No contexto das contra-ordenações por consumo de dro-

gas, foram instaurados 8729 processos relativos às ocorrências 
de 2013, representando o valor mais elevado desde 2001. En-
tre as decisões proferidas uma vez mais predominaram as sus-
pensões provisórias dos processos de consumidores não toxi-
codependentes (70%), seguindo-se-lhes as suspensões dos 
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processos de consumidores toxicodependentes que aceitaram 
submeter-se a tratamento (12%). Tal como nos anos anteriores, 
a maioria dos processos estavam relacionados com a posse de 
cannabis (82% só cannabis e 2% cannabis com outras drogas)

Oferta
Os estudos evidenciam que a cannabis continua a ser a 

droga percepcionada como de maior acessibilidade, reflectindo 
as prevalências de consumo na população portuguesa. A evolu-
ção das percepções dos jovens portugueses entre 2011 e 2014 
evidencia que aumentou ligeiramente a facilidade percebida de 
acesso à heroína, à cocaína e ao ecstasy. Foi consolidado o 
predomínio crescente da cannabis a nível dos vários indicado-
res da oferta, reflectindo a prevalência do seu consumo no 
país. A cocaína continua a ser a segunda droga com maior visi-
bilidade no mercado nacional, tendência iniciada na segunda 
metade da década anterior, apesar da estabilidade constatada 
nos anos mais recentes a nível da maioria dos indicadores. Em 
2013 constatou-se novamente uma diminuição da visibilidade 
da heroína, reforçando assim a quebra registada em 2011, 
após o pico pontual em 2009 e 2010 com alguns indicadores a 
registarem os valores mais elevados da década. Em relação a 
outras drogas, apesar dos aumentos verificados nos últimos 3 
anos em alguns indicadores, continuam a apresentar valores 
relativos residuais.

Quanto ao grau de pureza das drogas apreendidas, é de 
notar que a potência (% THC) média da cannabis, e em particu-
lar da cannabis resina, tem vindo a aumentar nos últimos anos, 
atingindo em 2013 os valores médios mais elevados desde 
2005.

Em 2013 importa destacar, face à expansão do fenómeno 
das Novas Substâncias psicoactivas em Portugal e à evidência 
sobre a sua perigosidade, a operacionalização dos dispositivos 
para uma resposta eficaz a este fenómeno. Com vista a estabe-
lecer medidas sanitárias de efeito imediato contra a produção, 
distribuição, venda, dispensa, importação, exportação e publici-
dade dessas substâncias, o Coordenador Nacional para os 
Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo 
do Álcool promoveu a criação de um grupo de trabalho intermi-
nisterial que elaborou uma proposta de decreto-lei e implemen-
tou as medidas previstas no Decreto-Lei n.º 54/2013, de 17 de 
Abril.

Intervenções dos CRI e PORI
Para além de toda a intervenção realizada através dos Cen-

tros de Respostas Integradas, que continuam a garantir toda a in-
tervenção local nas áreas da prevenção, redução de riscos e mini-
mização de danos, tratamento e reinserção, salientamos a inter-
venção realizada através do Programa Operacional de Respostas 
Integradas (PORI) com o desenvolvimento de 45 projectos a nível 
nacional (Prevenção 8, Redução de Riscos e Minimização de Da-
nos 31, Tratamento 1 e Reinserção 5). 

No caso da Prevenção Selectiva/Indicada, dos 8 projectos a 
decorrer, foi recolhida informação de 5 projectos, que abrangeram 
um total de 845 pessoas (33 crianças até aos 9 anos; 733 jovens 
dos 10 aos 24 anos e 79 adultos dos 25 aos 64 anos). Com estes 
grupos foram desenvolvidas acções de acompanhamento psicos-
social, atendimento / encaminhamento, sensibilização/informa-
ção, treino de competências e actividades educativas-culturais/lú-
dico-pedagógica. Relativamente à Redução de Riscos e Minimiza-
ção de Danos (RRMD) cada projecto pode apresentar diferentes 
respostas, consoante as necessidades identificadas em diagnósti-
co de território, criando e mantendo em funcionamento diferentes 
programas ou estruturas de RRMD. Assim funcionaram, durante 
2013 26 Equipas de Rua, 2 Gabinetes de Apoio, 1 Centro de Aco-
lhimento, 1 Centro de Abrigo, 18 Programas de Substituição Opiá-
cea de Baixo Limiar de Exigência e 31 Programas de Troca de Se-
ringas.

Qualidade
Para além de todo o trabalho desenvolvida na procura da me-

lhoria continua da intervenção em CAD destaca-se, em 2013, a 
criação de um grupo de trabalho para a Qualidade com o objectivo 
de avaliar os requisitos necessários para a elaboração de uma 
proposta para promover a creditação e/ou certificação das unida-
des que intervêm em comportamentos aditivos e dependências.

Coordenação
No âmbito das actividades desenvolvidas no âmbito da coor-

denação destaca-se em 2013 a elaboração do PNRCAD 2013-
2020 e do respectivo PA 2013-2016 contou com o envolvimento 
de todos os sectores e parceiros envolvidos, Administração Públi-
ca, entidades privadas do sector social, empresas e cidadãos, 
quer no âmbito dos órgãos da Estrutura de Coordenação, quer no 
âmbito do FNAS e ainda através da consulta pública aberta à par-
ticipação de todos. Estima-se que tenham estado envolvidos cer-
ca de 150 entidades.
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Machado Caetano

“Enquanto profissional ligado há 33 anos à luta contra a sida, gostaria de ouvir uma análise 
das vantagens do fim do IDT e da transformação que se deu em Portugal na organização da luta 
contra a toxicodependência. Continuo a ficar admirado face ao baixo investimento nacional na for-
mação e na educação. Nenhum destes problemas melhorará significativamente se mantivermos 
a população em geral com baixos níveis de conhecimento, com os meios de comunicação social 
verdadeiramente encharcados de “droga” e de “cimento”, as escolas isoladas desde a fase pré 
primária ao ensino universitário, com a ausência quase total da dedicação de profissionais à edu-
cação para a saúde. Falha, acima de tudo, a prevenção. Apesar destes resultados, que felicito, 
gostaria de perceber se estão de acordo relativamente à necessidade de um maior esforço nacio-
nal, a começar na Assembleia da República, na utilização da fantástica potencialidade da televi-
são e de outros meios para a produção de informação adequada para o público português. De-
pois, não compreendo como é possível que se dediquem apenas quatro horas por ano à educa-
ção para a saúde e sexualidade nas escolas. Mais: onde estão os psicólogos e médicos associa-
dos às escolas do país para poderem mudar comportamentos?”

Carina Quaresma, Ministério da Administração Interna
“Gostaria de vos questionar sobre a pertinência da existência de algumas campanhas nacionais 

no âmbito da prevenção e sensibilização. Sei que existe uma espécie de preconceito contra a preven-
ção universal mas também depende da forma como essa prevenção universal é feita… Penso que 
existe alguma lacuna na população, nomeadamente no que respeita ao conhecimento sobre o consu-
mo nocivo de álcool. O que a OMS nos diz a esse respeito e às quantidades… Existirão pois, campa-
nhas de prevenção mais ou menos eficazes, dependendo das abordagens dentro da própria tipologia 
da prevenção universal. Deixá-la completamente de lado também não será, do meu ponto de vista, 
uma boa prática. Outra questão que pretendia colocar prende-se com os dados a que temos tido aces-
so dos inquéritos nacionais de saúde: gostaria de perceber se estes inquéritos têm focado as ques-
tões das novas substâncias psicoactivas e se existe alguma evolução no sentido de percebermos se 
a população tem tido acesso e como o mesmo se pratica. Por fim, no Ministério acompanho várias es-
tratégias nacionais, entre as quais esta de que estamos aqui a falar, dos comportamentos aditivos, 
mas também da violência doméstica. E queria deixar aqui nota que existem alguns fenómenos corre-
lacionados e não posso deixar de mencionar que, em mais de 40 por cento das ocorrências de violên-
cia doméstica registadas pelas forças de segurança, está sinalizada a existência de problemas rela-
cionados com o consumo de álcool e 11 por cento com estupefacientes. São fenómenos conexos que 
requerem a nossa atenção e seria positiva a adopção de uma estratégia global que captasse estas 
novas situações e permitisse termos uma visão integrada nestes vários domínios”.

Ponciano Oliveira, vogal do CD da ARS Norte
“Gostaria de dar nota de um testemunho do que são aspectos muito positivos desde 2012 até agora e que, não obstante os desafios com 

que todos somos confrontados diariamente nestas e noutras áreas, importam referir: designadamente no campo da prevenção, não podem 
passar despercebidos os números que foram apresentados relativamente a uma medida inovadora que o SICAD apresentou, o Dia da Defesa 
Nacional. Não só pelo facto de representar a excelente cooperação que tem existido entre o SICAD e as ARS mas também pelo que significa 
em matéria de prevenção em concreto. Significa fazermos um rastreio de toda a população juvenil e de toda a população alvo num momento 

determinante da sua vida mas também termos dados para acompanhamento no futuro. Isso também 
revela um outro lado da estratégia de intervenção, que tem a ver com o emprego dos meios próprios 
das ARS e o Serviço Nacional de Saúde reservar para as ONG o conjunto de outras áreas de inter-
venção onde têm demonstrado vocação para intervir. Em matéria de educação para a saúde, sendo 
verdade que pode ser feito muito mais, não deixa de ser verdade que tem sido feito cada vez mais. Na 
região Norte, criámos um Núcleo Operacional para a Prevenção que visa reforçar as competências 
técnicas dos profissionais envolvidos em programas de prevenção, como seja nas escolas e que 
abrangem muitas outras áreas da saúde em geral. Por outro lado, em matéria de integração, é preciso 
lembrar que a mesma se consegue com um conjunto de medidas que estão em marcha, como a dis-
ponibilização de formação, como nós temos feito, a todos os profissionais dos cuidados de saúde pri-
mária, ou a adopção de instrumentos de diagnóstico e de referenciação. Por outro lado, foi também 
no seio da ARS Norte que foi possível aumentar a rede de intervenção, abrindo uma nova unidade em 
Lamego, uma ambição do IDT desde 2008, bem como reforçar os quadros psiquiátricos, quer nas 
respostas aos comportamentos aditivos, quer prover vagas para enfermeiros nesta área, relevando 
nos critérios de admissão a experiência nesta matéria. Concluo afirmando que, este conjunto de fac-
tos testemunham os méritos que pode ter uma integração sem prejuízo de terceiros a partir de uma 
melhor colaboração”..



8 Laura Esperança, deputada do  
Grupo Parlamentar PSD

“A toxicodependência é um problema social e de saúde pública da 
maior gravidade nas sociedades contemporâneas. Por isso, não é tanto 
uma batalha ganha ou perdida mas sempre uma batalha que nunca es-
tará ganha se não estivermos no bom caminho. E nós julgamos que es-
tamos no bom caminho. Segundo o SICAD, em Portugal tem sido regis-
tada uma redução do número de utilizadores problemáticos de drogas, 
nomeadamente da redução dos consumos por via endovenosa, de no-
vas infecções por VIH, de overdoses e aumento do número de novos 
utentes nas estruturas de tratamento. Nos últimos relatórios do SICAD, 
tanto o referente à situação do país em matéria de drogas e toxicode-
pendências em 2012 e em 2013, dá-se conta uma diminuição do consu-
mo de drogas na população portuguesa, registando-se também uma 
menor prevalência do consumo de substâncias ilícitas no nosso país em 
face dos valores médios europeus. Embora o relatório refira que os da-
dos de 2013 relativos à mortalidade relacionada com o consumo de dro-
gas não estavam disponíveis à data da conclusão do mesmo, gostaría-
mos de saber se existe já alguma estimativa sobre se aumentou ou dimi-
nuiu o número de mortes. Outra questão respeita ao tratamento. Na rede 
pública de tratamento em ambulatório estiveram 28.183 utentes contra 
29.062 em 2012, 29.781 em 2011, 31.248 em 2010, 33.107 em 2009, 
31.623 em 2008 e 29.905 em 2006, o que traduz uma estabilidade rela-
tivamente aos números, com ligeira tendência decrescente, situação 
porventura explicada por idêntica tendência registada em relação aos 
consumos. Importava pois saber que leitura faz o SICAD ao nível dos 
consumos e como avalia a estratégia que vem seguindo no combate à 
toxicodependência e ao tratamento dos toxicodependentes. De registar, 
por outro lado, que a aprovação do decreto-lei 54/2013, na sequência de 
uma iniciativa do PSD, levou à proibição da venda de cerca de 160 subs-
tâncias psicoactivas e ao desaparecimento das chamadas smart shops 
no nosso país, sendo que desde então não houve registo de novos ca-
sos de saúde graves decorrentes do consumo dessas substâncias. Gos-
taríamos pois de saber se assim é. Se o SICAD tem informações sobre 
eventuais consumos dessas substâncias e se há registo de situações de 
riscos associados ao consumo, designadamente na rede hospitalar. A 
este respeito, convém recordar que, só em 2011 e 2012, foram regista-
dos 46 casos de urgências hospitalares, algumas com consequências 
clínicas muito graves. Finalmente, têm surgido novas substâncias psi-
coactivas com elevado potencial de toxicidade, algumas delas já analisa-
das pelo Comité Científico do Observatório Europeu da Droga e da Toxi-
codependência e que foram detectadas no mercado português. Importa 
saber que destaque têm dado as autoridades a estas novas substân-
cias, designadamente em veículos de comunicação como sites ou clas-
sificados na internet ou ainda por outras vias que sabemos que existem”.

Elza Pais, deputada do  
Grupo Parlamentar PS

“Estes relatórios apresentados são de grande qualidade técnica 
e demonstram grande atenção quer às novas tendências, quer às 
questões relacionadas com os consumos, atendendo, a cada mo-
mento, a realidades diversas, nomeadamente à situação de crise dos 
últimos tempos, que introduziu nalguns países preocupações acres-
cidas nesta matéria. Os relatórios dão-nos conta das tendências, que 
se mantêm, ou seja, os consumos estão controlados mas há uma in-
terrogação: embora estejam controlados, estará esta batalha ganha? 
Estamos a conseguir controlar o aumento dos consumos, com varia-
ções diversas, e embora a heroína tenha diminuído, a cocaína está a 
aumentar e, embora o consumos de cannabis não esteja a aumentar 
em Portugal relativamente aos países europeus, esta é uma batalha 
que ainda não está ganha, sobretudo entre as populações mais jo-
vens. Então, a questão que colocaria é o que nos falta fazer para co-
meçarmos a combater a estabilidade destes consumos. Claro que 
está ganha a batalha do aumento mas será a expectativa para o futu-
ro limitada à manutenção do controlo dos consumos neste nível de 
estabilidade? Ou poderemos ousar no sentido de os diminuirmos? 
Preocupa-me particularmente a questão da prevenção. Sabemos 
que as intervenções, num primeiro momento, como não poderia dei-
xar de ser, foram muito dirigidas para o tratamento e, num segundo 
momento, felizmente, Portugal acompanhou de forma muito eficaz 
todas estas tendências para a redução de riscos mas, em meu enten-
der, a questão da prevenção ainda não teve a prioridade que merece. 
Olho para os projectos de prevenção e considero que oito para todo 
o país são poucos para as necessidades. Embora sabendo que o nú-
mero de pessoas que atingem é muito elevados, considero um nú-
mero de projectos muito reduzido. A minha última questão tem que 
ver com a mudança do modelo organizativo. Durante os últimos dois 
anos, assistimos a alguma instabilidade e insegurança por parte dos 
serviços e dos profissionais relativamente à mudança de um modelo 
que era integrado e verticalizado para outro cuja integração, de acor-
do com o Dr. Manuel Cardoso, está a ser consolidada. Tenho algu-
mas reservas relativamente à concretização dessa integração. Te-
mos por um lado a cabeça do SICAD, que define orientações e, por 
outro lado, numa lógica às vezes muito aérea às necessidades e es-
pecificidades desta intervenção, as ARS onde estas intervenções são 
executadas. Pelo conhecimento que tenho da realidade e face aos 
contactos com muitos profissionais, tenho algumas reservas quanto 
à operacionalidade e eficácia deste sistema sobretudo para a estabi-
lidade dos serviços. A grande questão que coloco é se valeu a pena 
ter introduzido esta alteração”.
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Grupo Parlamentar do PCP

“Gostaria de fazer um cumprimento muito especial aos profissionais de saúde que tra-
balham nas estruturas desta área, quer no SICAD quer nas ARS, porque creio que, com o 
conjunto de alterações que foram impostas nos últimos anos na organização dos serviços na 
área da toxicodependência, estes profissionais foram bastante prejudicados, assim como os 
respectivos serviços. Destaco pois o empenho, dedicação e profissionalismo, o que se re-
flecte neste relatório, à semelhança de relatórios anteriores em que o IDT nos tem habituado 
a uma enorme qualidade e a u8m conjunto de dados muito relevantes. Creio que os resulta-
dos se devem sobretudo ao esforço e trabalho dos profissionais envolvidos. 2013, como foi 
referido, foi um ano em que foi implementada na íntegra esta nova organização relativamen-
te à qual sempre fomos muito críticos e continuamos a achar que não é a solução mais ade-
quada, do ponto de vista estrutural, para combater e intervir na área das dependências. O fio 
condutor e coerência que existiam numa única estrutura tinham as suas vantagens nesta 
matéria tão específica e, de facto, a transferência de um conjunto de áreas para as ARS trou-
xe um conjunto de obstáculos e de dificuldades, umas ultrapassadas, outras não, convidan-
do os profissionais a um esforço suplementar no seu trabalho. Em relação ao relatório, gos-
taria de focar alguns aspectos, entre os quais o número de utentes em tratamento. Desde 
2010, tem havido uma tendência decrescente e não encontrei uma explicação evidente. Se-
ria interessante percebermos o que isso significa. Haverá uma redução da capacidade de 
resposta por parte das estruturas? Haverá uma menor acessibilidade por parte dos 
doentes? Têm-nos chegado notas de que existem doentes que têm deixado de ir às 
consultas por não terem meios para se deslocarem… E o facto de as equipas serem exí-
guas também terá, naturalmente, as suas implicações. A segunda nota que gostaria de 
colocar tem a ver com as readmissões, cujo número tem vindo a aumentar e continua a 
ser superior ao número de novos utentes. Este é também um sinal dos tempos que vive-
mos, de dificuldades do ponto de vista económico e social a que, naturalmente, esta po-
pulação não é alheia, sofrendo estes impactos. Creio que estas readmissões têm esta preo-
cupação subjacente, particularmente quando a droga associada continua a ser a heroína. 
Outro número que me preocupou tem a ver com a redução do número de utentes em trata-
mento nas unidades de desabituação e nas comunidades terapêuticas. Isto nota-se particu-
larmente nas entidades licenciadas, com as quais o SICAD e os serviços têm trabalhado. 
Gostaria de saber o que isto significa. Não há procura ou estaremos perante algumas condi-
cionantes que estão a limitar o acesso dos doentes aos tratamentos nestas estruturas. Rela-
tivamente aos PORI, tem havido desde 2011 uma redução destes territórios considerados 
prioritários e vejo com preocupação o facto de o Alentejo não ter um único PORI. Preocupa-
me também o facto de só existirem projectos de redução de riscos e minimização de danos 
no Norte, no Centro e em Lisboa e Vale do Tejo. Uma última nota para dizer que, apesar de 
se ter registado tardiamente alguma evolução, lamento que o Programa de Troca de Serin-
gas ainda não esteja em pleno nas farmácias, verificando-se, mais uma vez, que os centros 
de saúde não são a resposta adequada, algo visível no número de seringas trocadas nos 
centros de saúde em 2013. Registou-se, de facto, um número significativo de seringas troca-
das durante o ano mas isso deveu-se à intervenção das ONG”.

Paulo Almeida, deputado do  
Grupo Parlamentar do CDS

“Antes do mais gostaria de salientar os as-
pectos bastante positivos, e a forma cuidada que 
encontramos neste relatório, o que permite mes-
mo a quem não esteja minimamente familiariza-
do nesta área poder extraír daí uma importante 
informação e sérias conclusões. Por isso não me 
vou alongar muito na análise ao documento mas 
gostaria de colocar as seguintes questões. 

Por considerar que a prevenção é um aspecto 
importante, que determina o grau de sucesso ou o 
falhanço de todas as políticas nesta área da toxico-
dependência, gostaria de realçar alguns números 
aqui apresentados. Por um lado, a quantidade de 
novas substâncias detectadas; por outro lado, a 
existência de 80 milhões de europeus que já con-
sumiram drogas e, particularmente, para fazer uma 
sub-questão da prevenção, directamente aos jo-
vens, um em cada quatro entre os 15 e os 16 anos 
já experimentou drogas. Neste domínio da preven-
ção, pergunto se pode desenvolver as medidas de 
prevenção que têm sido adoptadas, especialmente 
naquela faixa etária. Já no ano passado foi aqui re-
ferido e hoje foi novamente enfatizado que a trans-
missão de infecções junto dos toxicodependentes 
tinha diminuído em face da redução do consumo 
de drogas injectadas. Mas, no ano passado, houve 
um alerta acerca da transmissão por via do uso do 
cachimbo. Pergunto se algo foi feito nesta matéria. 
Por último, quanto ao tratamento, tem havido algu-
ma confusão em torno dos números acerca dos 
utentes que concluíram o tratamento. Creio já estar 
resolvida e gostaria de saber quantos doentes con-
cluíram os tratamentos. Há doentes que entram, 
dois ou três dias depois saem, voltam a entrar… É 
importante não só sabermos quantos entraram 
mas, sobretudo, quantos concluíram. E existe a 
este propósito uma vertente muito importante, a re-
inserção. Pergunto o que pode e deve ser feito por 
forma a reabilitar estes doentes nestes programas 
que não devem ser apenas de substituição opiácea 
mas, igualmente, de reinserção na vida activa”.



10 Manuel Cardoso responde às questões 
colocadas pelos deputados da Assembleia 
da República

“Relativamente às questões colocadas pela Dra. Elza Pais, 
nomeadamente no que concerne à diminuição dos consumos, 
pensar na experimentação uma vez na vida, nos consumos regu-
lares ou recentes são aspectos completamente diferentes. É ne-
cessário abordar a questão dos consumos nestas vertentes e per-
ceber que tipos de consumos são problemáticos. Estamos ainda a 
avaliar os consumos pela experimentação ao longo da vida, preci-
samos de nos ir debruçando mais sobre  os consumos recentes e 
os actuais. Não há uma definição clara da percentagem de popu-
lação que possamos considerar de consumo baixo. A única garan-
tia que, em termos de presunção, posso ter é que não existirão co-
munidades sem algum consumo de substâncias psicoactivas. Te-
mos verificado algumas descidas e temos tido médias abaixo das 
da União Europeia. A nossa preocupação é que não subam e que 
os problemas ligados ao consumo de álcool não aumentem. Es-
tarmos a conseguir reduções já é, na nossa perspectiva, um gran-
de feito.

Quanto às questões relacionadas com a prevenção, temos 
que pensar em quatro tipos de prevenção: prevenção ambiental, 
universal, selectiva e indicada. A nossa perspectiva do trabalho 
em prevenção ambiental é que existe um trabalho em contínuo e 
tem havido ganhos na intervenção comunitária, na gestão dos es-
paços públicos, no enquadramento legislativo etc.; na prevenção 
universal, habitualmente mais descaracterizada e inespecífica, 
com menos ganhos, esse trabalho é menor. O projecto Eu e os 
Outros é realmente de prevenção universal mas pode transfor-
mar-se em prevenção selectiva e é multi-direccionada. Por outro 

lado, quando falamos em prevenção selectiva e indicada estamos 
a falar de proximidade. Isso é reflectido nos valores apresentados. 
As ARS e os CRI continuam a ter respostas de proximidade e de 
prevenção indicada. E mesmo toda a intervenção realizada no 
âmbito da dissuasão insere-se na prevenção indicada. Não pode-
mos escamotear o trabalho que continua a ser feito.

Por outro lado, quando fala nos outros projectos, estamos a 
falar no PORI, absolutamente focalizado, com intervenções habi-
tualmente de prevenção selectiva, em que são diagnosticados ter-
ritórios prioritários e definidas intervenções. Neste caso, são ape-
nas oito, existindo projectos em concurso mas, aqui, trata-se de 
algo muito mais específico. As respostas sistemáticas existem no 
terreno, correspondendo estes projectos a problemas muito mais 
específicas que diagnosticámos.

Falámos em acessibilidade e no modelo organizativo… As 
questões não estão completamente resolvidas… Compreendo, 
enquanto médico de saúde pública, que em termos conceptuais 
na gestão da saúde como um todo possa fazer sentido esta inte-
gração. Em relação à situação do país e aos problemas que exis-
tem, na minha perspectiva, talvez seja cedo para fazer essa inte-
gração quando estamos a alargar as áreas de intervenção aos 
comportamentos aditivos e dependências. A priorização desta 
área ainda é demasiado significativa e a capacidade de resposta 
dos serviços, nomeadamente com a reestruturação dos cuidados 
primários, não assegura ainda conhecimento suficiente para rece-
ber as respostas às necessidades identificadas como problemáti-
cas. Agora, é preciso referir que a resposta, das ARS e seus res-
ponsáveis, que receberam todas as unidades, foi de tal maneira 
solidária, que conseguimos manter íntegras as Unidades de Inter-
venção Local e a sua capacidade de resposta. E quero acreditar 
que, nalguns casos, conseguimos mesmo melhorar as respostas 
então existentes para que as populações não sofressem. Fruto 
essencialmente da responsabilidade e postura dos responsáveis 
de cada uma das ARS deste país.

A Dra. Laura Esperança referiu não estarmos perante uma ba-
talha ganha ou perdida, o que corresponde à verdade. É um con-
tínuo de gestão de situação que tentamos fazer no sentido de ter-
mos o menos possível de problemas ou de problemas significati-
vos nesta matéria. Relativamente às mortes por toxicodependên-
cia, o que temos do Instituto de Medicina Legal aponta para outra 
diminuição, em números que já são por si significativamente bai-
xos. Quanto à estabilidade dos doentes em tratamento, os que 
apresentámos no relatório são doentes de ilícitas mas a capacida-
de das unidades, hoje, vai além disso, respondendo às novas 
substâncias psicoactivas, ao álcool, ao tabaco ou ao jogo. A capa-

“Cannabis, ecstasy e cocaína 
foram as substâncias ilícitas 

preferencialmente consumidas 
pelos portugueses, com 

prevalências de consumo ao longo 
da vida de 9,4%, 1,3% e 1,2%” .
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cidade de resposta em termos de tratamento manteve-se generi-
camente e não houve aumento de tempos de espera na procura 
da intervenção terapêutica. 

A legislação para as novas substâncias psicoactivas conse-
guiu fazer regredir aquilo que parecia ser uma evolução do proble-
ma. Claro que existem consumos de substâncias psicoactivas por 
aquisição ilegal mas isso também existe relativamente às ilícitas. 
O que não se verificou foi a manutenção da procura hospitalar re-
lacionada com esses consumos. Portanto, praticamente desapa-
receu. Quanto à venda destas substâncias pela internet, a Polícia 
Judiciária está a fazer um trabalho assente num enorme esforço, 
no sentido de minorar o problema.

O Dr. Paulo Almeida colocou algumas questões relacionadas 
com os jovens que já experimentaram drogas e penso que temos 
que tentar diminuir esses indicadores mas igualmente fazer com 
que não aumente a oferta, cada vez mais diversa. Diria que a nos-
sa sociedade cada vez incentiva mais à experimentação de subs-
tâncias. A nossa preocupação também aponta para a criação de 
alternativas que “aumentem as adrenalinas”.

Falava igualmente nas entradas e saídas do tratamento… As 
coisas não são simples. Numa operação a uma apendicite, em 
princípio tiramos e resolvemos o problema… Tratar um diabético 
ou um hipertenso pode implicar episódios de remissiva que origi-
nam uma ida ao hospital mas, quando a pessoa vai para casa, 
existe sempre um Natal ou stresses maiores que implicam o re-
gresso ao hospital… A toxicodependência é também uma doença 
crónica. Quando falamos em episódio terapêutico, podemos falar 
de entrada e saída com sucesso. Quando falamos de processos 
nas comunidades terapêuticas e nas unidades de desabituação 
não é fácil gerir sucessos e recaídas, até porque as circunstâncias 

da vida são sempre muito variadas. Mas se falarmos do cumpri-
mento de programas terapêuticos, então os casos de sucesso são 
muito significativos. 

Colocou a questão da reinserção, em que as percentagens de 
sucesso, apesar de tudo, são na minha perspectiva muito altas. 
Fez uma ligação entre a reinserção e os programas de substitui-
ção opiácea, como se esse programa fosse contrário ao processo 
de reinserção… Acontece exactamente o contrário. Aquilo que os 
programas fazem, porque são terapêuticos, é garantir à pessoa a 
sua plenitude de capacidade de trabalho e de vivências e esse 
tem sido um factor de sucesso nas questões da reinserção.

A Dra. Paula Santos falava nas dificuldades da organização, 
algo que já versei; quanto ao número de utentes em tratamento, 
também já referi que estão genericamente a manter-se; falou dos 
novos doentes: a capacidade de resposta existe e, portanto, se al-
guém procurar tratamento entra numa resposta. Naturalmente, os 
novos casos são menos, sendo até mais relacionados com consu-
mos de cannabis, provavelmente fruto do trabalho desenvolvido 
pelas comissões de dissuasão da toxicodependência. Em relação 
às readmissões, volto a dizer que é natural que exista um pico de 
aumento entre 2010 e 2012. Hoje, o nosso sistema de informação 
multidisciplinar está muitíssimo mais estável e podemos perceber 
com clareza o que o programa informático nos dá, algo que há cin-
co anos atrás não conseguíamos fazer. Hoje, conseguimos distin-
guir claramente novos utentes no sistema de readmissões. Quan-
to à redução dos doentes em tratamento em comunidade terapêu-
tica e em unidades de desabituação, relativamente às ilícitas ela é 
consequente de todo um outro trabalho. Esta resposta terapêutica 
seria menos adequada e, por isso mesmo, alargámos as compe-
tências de resposta destas unidades a outros comportamentos 
aditivos, nomeadamente ao álcool. Existirá eventualmente alguma 
diminuição da capacidade de internamento por questões financei-
ras mas também existe um maior rigor por parte do diagnóstico. O 
tratamento numa comunidade terapêutica é dispendioso e não de-
veria ser feito por uma questão social, apesar de ainda o ser mui-
tas vezes.

Falava num Alentejo sem programas… O PORI responde a 
diagnósticos de territórios e, no Alentejo, não foram identificados 
territórios prioritários. Relativamente aos programas de redução 
de riscos e minimização de danos, é um pouco o mesmo. Não nos 
foram apresentados diagnósticos nesse sentido, quer no Algarve 
quer no Alentejo, o que significa que não existe solicitação para 
esse tipo de resposta.

“Lisboa, Açores e o Alentejo, 
foram as regiões com prevalências 

de consumo acima das médias 
nacionais”

“No contexto das populações 
escolares, a cannabis continua a 

ser a droga mais consumida”
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Hepatite C  Nova realidade novos horizontes:

Hepatite C: 100 mil portugueses 
infectados e mil mortes anuais

“A hepatite C afecta cerca de 170 milhões de pessoas em todo 
o mundo. Em Portugal calcula-se que existam 150.000 indivíduos 
infectados pelo vírus. Aproximadamente 85% dos adultos infecta-
dos evoluem para infecções crónicas. Cerca de 20 a 30% dos 
doentes com hepatite C crónica desenvolvem cirrose hepática, 
uma forma mais avançada da doença. A hepatite C tem sido cha-
mada a epidemia silenciosa porque a maioria dos doentes não 
apresenta sintomas e não sabem que estão infectados. Pode le-
var anos – mesmo décadas – para a doença progredir e aparece-
rem os primeiros sintomas, que podem ser o sinal de uma doença 
hepática grave como a cirrose hepática ou o cancro do fígado 
(carcinoma hepatocelular). A doença hepática crónica associada à 
hepatite C é, nos países desenvolvidos, a principal indicação para 
transplante hepático. Não existe actualmente vacina para a hepa-
tite C, mas têm surgido grandes progressos na terapêutica. Exis-
tem indicações que o número de doentes com hepatite C com for-
mas mais complicadas da doença (cirrose ou cancro do fígado) irá 
aumentar nas próximas décadas”. Foi neste cenário que a Socie-
dade Portuguesa de Gastrenterologia, “convocou” mais de 200 
especialistas para uma reunião monotemática para discutir a nova 
realidade e os novos horizontes da Hepatite C. 

Como dizia Carla Marinho, “a infecção pelo VHC está, pela 
primeira vez na sua história, a dar que falar… Trata-se de uma 
doença emergente, mal reconhecida pelos profissionais de saúde, 
governantes e pelos próprios doentes e com aspectos biológicos 
ainda mal compreendidos. Estes três factores levam a que, mes-
mo em países desenvolvidos onde a incidência é baixa, os dados 
da sua prevalência e impacto nas populações sejam mal conheci-
dos ou, melhor, subavaliados”. A OMS estima que 170 milhões de 
pessoas em todo o mundo estejam infectadas pelo VHC e que 
350.000 morrem ao ano com complicações hepáticas”. Em Portu-
gal, a prevalência desta infecção estima-se entre os 0,9% e 1,5%. 
A forma de contágio difere conforme as zonas do globo. Nos paí-
ses em desenvolvimento são os cuidados de saúde precários ofe-
recidos às populações a via de transmissão mais comum. Nos 
países desenvolvidos, a via de transmissão acontece pelo uso de 
drogas ilícitas injectáveis. Neste grupo populacional a prevalência 
do VHC é de 60% a 80%. Em Portugal, estudos epidemiológicos 

publicados no passado apontam para uma taxa de prevalência de 
83%.” Alexandra Mangia, depois de uma longa apresentação so-
bre o novo tratamento do VHC, justificado por um conjunto de es-
tudos, características e introdução dos novos medicamentos no 
mercado como um grande progresso na história do tratamento da 
Hepatite C, concluiu que “ninguém pode ficar indiferente face ao 
enorme avanço no tratamento e a cura de uma doença muito com-
plicada e fatal como “era” o caso da hepatite C”.

“Com o tratamento será possível a curto prazo mudar o rumo da 
sua história natural, evitando as graves complicações desta doença 
que de outro modo continuarão a aumentar nos próximos 20 anos”, 
constatou Fátima Serejo sobre a cura definitiva desta infecção.

 “O tratamento da Hepatite C é um exemplo bem vincado da 
história de sucesso da medicina moderna em que ocorreu a ver-
dadeira translação da investigação básica para a clínica”, como 
referiu Rui Tato Marinho “.

E acrescentou: “Mais do que saber se as estatísticas são mais 
“xis ou menos ípsilon”, o que sabemos é que todos os dias nos 
aparecem pela frente um conjunto de doentes em situações muito 
difíceis a necessitar urgentemente de ajuda para a sua doença”.

“O que se passa em Portugal é surreal. Há administrações hospi-
talares que apesar de terem doentes já com autorização, não desblo-
queiam os tratamentos”, disse Fernando Ramalho. “ Como é possível 
estarmos ao sabor de uns comissários políticos, sem qualquer co-
nhecimento científico que teimam em questionar a arte da medicina 
pelos cifrões das finanças”. Concluiu. Dependências esteve presente 
e questionou José Cotter, vice-presidente da Sociedade Portuguesa 
de Gastrenterologia e coordenador do encontro.

“A OMS estima que 170 milhões 
de pessoas em todo o mundo 
estejam infectados pelo VHC e 

que 350.000 morrem por ano com 
complicações hepáticas”
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José Cotter, vice-presidente da Sociedade Portuguesa 
de Gastrenterologia

Que queria dizer concretamente quando afirmava que a 
discordância é o aliciante em medicina?
José Cotter (JC) – Isto torna-se mais notório quando há avanços 

recentes como é o caso dos tratamentos da Hepatite C. Obviamente, 
não sendo a medicina uma ciência exacta como é por exemplo a ma-
temática, podem haver várias formas de abordar um determinado 
problema e nenhuma delas estar errada. É um pouco o que se passa 
actualmente no âmbito da Hepatite C, nomeadamente no campo do 
tratamento, em que temos vários tratamentos possíveis e as opções 
podem recair sobre um ou outro mas o que importa é sabermos que 
dispomos hoje de armas altamente eficazes, contrariamente ao que 
acontecia há alguns anos atrás. Hoje, podemos falar já em termos de 
cura. Agora, outros problemas se colocam, nomeadamente o custo 
desses tratamentos e a acessibilidade aos mesmos.

+Tem sido um encontro altamente participado… Uma das 
questões que se colocavam consistia em perceber se não 
estará em causa o ADN do médico que, mais do que tratar 
os doentes, colocar acima de tudo a questão económica…
JC – A questão económica é sempre importante e, mais do 

que nunca, nos dias de hoje mas não pode, de maneira nenhuma, 
relegar para segundo plano aquele que é o papel do médico. O 
papel do médico é oferecer aos seus doentes aquilo que de me-
lhor existe para os tratar, de acordo com o estado da arte. Essa é 

uma questão que importa sobrevalorizar em detrimento de todas 
as outras. As questões económicas competem acima de tudo aos 
políticos e não propriamente aos médicos.

Também se verificaram divergências relativamente aos estu-
dos epidemiológicos. Parece que ninguém terá dados concretos 
sobre esta situação…

JC – Existem estimativas… Sabe-se que os registos não são 
tão rigorosos como eventualmente deveriam ser mas existem esti-
mativas muito aproximadas e, em face das mesmas, temos em 
Portugal uma ideia muito concreta do que será a realidade. Sabe-
mos que existirão cerca de 100 mil doentes infectados e que cerca 
de mil morrem anualmente como consequência da infecção pelo 
vírus da Hepatite C. É sobre estes dados que temos que trabalhar 
e atenuar estes números preocupantes que traduzem um proble-
ma de saúde pública.

Como se faz o diagnóstico precoce de uma doença silen-
ciosa?
JC – De uma forma muito simples: basta fazer uma simples 

análise sanguínea, que ainda por cima não é particularmente one-
rosa e permite dizer se há infecção por este vírus da Hepatite C ou 
não. No caso de positividade, os doentes devem ser referenciados 
para consultas especializadas de gastrenterologia no sentido de 
serem acompanhados e tratados eficazmente.

A Hepatite C é mesmo uma doença pandémica?
JC – Não o podemos dizer, concretamente no nosso país. 

Existem outros que têm uma prevalência muito maior mas, pelos 
números que apontei atrás, em Portugal não deixa de ser uma 
doença com uma implantação significativa e, como tem uma evo-
lução crónica e potencialmente letal, deve ser tratada após o diag-
nóstico da forma mais eficaz possível.

A formação para os médicos, sobretudo aqueles que es-
tão fora dos grandes centros urbanos impõe-se cada vez 
mais?
JC – É um pouco isso que a Sociedade Portuguesa de Gas-

trenterologia tenta estimular: fazer chegar as últimas evoluções 
sobre as diferentes patologias do foro da Gastrenterologia e da 
Hepatologia à generalidade dos médicos. É isso que, de certa for-
ma, também estamos aqui a fazer.

O ministro da Saúde esclareceu que o tratamento da Hepatite 
C será gratuito. E acrescenta que o que está em curso é “uma 
erradicação da doença”.

 
“Não haverá poupança, mas sim uma mudança de paradigma. Podemos 

estar a falar não apenas em tratar as pessoas, mas de um plano para erradi-
car a doença. Iniciar desde já o tratamento das pessoas mais debilitadas, mas 
tratar também pessoas em fases anteriores da doença e portanto a colher 
mais benefícios”, explicou o governante. 

“O acordo efectuado, prevê que os medicamentos sejam comparticipados 
a 100% pelo Serviço Nacional de Saúde “, frisou o ministro.  

“Os actuais critérios de atribuição do medicamento aos doentes que dele 
necessitam poderão ser revistos, com a participação dos especialistas”, disse 
o ministro.
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SCML, CML, Segurança Social e 16 associações asseguram apoio centralizado:

Nova unidade de atendimento para 
os Sem Abrigo nasce em Lisboa

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Câmara Municipal de 
Lisboa, Centro Regional de Segurança Social e 16 associações 
de intervenção social uniram-se sob um desígnio comum: alargar 
e assegurar uma intervenção de proximidade mais equilibrada, 
centralizada e racional para benefício dos sem-abrigo.

A Unidade de Atendimento à Pessoa Sem Abrigo (UAPSA), no 
Cais do Sodré, foi inaugurada no dia 22 de Janeiro, pelo Provedor 
da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), Pedro Santana 
Lopes, e pelo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), 
António Costa. Depois de descerrada a lápide no piso térreo, foi 
feita uma visita guiada às instalações desta nova Unidade, com 
dois pisos, situada no Cais do Sodré.

No seu discurso, Pedro Santana Lopes, anunciou que, em 
2015, será realizado “um novo recenseamento da população Sem 
Abrigo” para actualizar os números e (re)caracterizar esta popula-
ção, porque, “infelizmente, à medida que uns vão conseguindo 
sair, outros entram nesta lista”.

Para o efeito, o Provedor da SCML sabe poder contar com a 
“colaboração institucional eficaz e sem preconceitos” da rede tri-
partida, constituída pela Santa Casa, pela Câmara Municipal e 
pelo Centro Regional de Segurança Social e pelas 16 associações 
de intervenção social envolvidas nesta missão de ajudar quem 
mais precisa. Sendo “os pobres e os mais vulneráveis uma mino-
ria cada vez mais larga” nos anos que correm, “temos que lhes de-
dicar uma atenção especial”, afirmou, o que será possível graças 
a este novo “espaço de governação conjunto”.

Pedro Santana Lopes destacou, também, a importância de 
o “relacionamento entre a Santa Casa e o Estado Central mu-
dar”, uma vez já há um ano que a instituição aguarda a passa-
gem jurídica de 32 equipamentos, pelos quais a Santa Casa se 
“responsabilizou financeiramente” desde a altura em que a 
transferência foi acordada entre as partes (2011). E sublinhou 
que “há demoras que custam a compreender e a aceitar”, prin-
cipalmente se o que está em causa é o acolhimento de uma 
pessoa carenciada.

Frisou ainda que é importante clarificar a forma como o Esta-
do trata a Misericórdia que “umas vezes é considerada um institu-
to público”, outras “uma entidade de direito privado”. E “o Estado 
ora trata a Santa Casa como uma direcção-geral, pedindo-lhe 
amiúde os mais variados elementos como se de um serviço públi-
co se tratasse, ora gosta quando é altura de recolher, como princi-
pal beneficiário dos resultados dos jogos, os correspondentes pro-
veitos e taxar até, hoje em dia, os premiados”. Terminou, esperan-
do que a solução “surja antes de terminar a legislatura”.

Cedida pela CML e gerida pela Santa Casa - que aí já in-
vestiu 108 mil euros - a UAPSA é composta por dois pisos, que 
incluem recepção, sala de espera, sala de enfermagem, bal-
neário, banco de roupas e seis salas de atendimento, uma das 
quais com uma área para crianças. No piso de cima, foram ins-
talados os gabinetes para os técnicos das 16 instituições de so-
lidariedade social que participam, com a SCML, a CML e a Se-
gurança Social, nesta nobre missão de atender, acolher e 
acompanhar os Sem Abrigo.

“Este é mais um exemplo do sucesso do funcionamento da 
Rede Social de Lisboa” começou por dizer o Presidente da Câ-
mara Municipal de Lisboa, António Costa, frisando que este tra-
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balho conjunto é mais uma “demonstração de como, em época 
de crise, não podemos diminuir o nosso investimento na acção 
social”. A “cooperação” entre o município e a Santa Casa “tem 
permitido atingir resultados”, disse o presidente da autarquia, 
vaticinando que “depois de hoje ser assim, nunca mais vai ser 
diferente”.

“Devolver a dignidade às pessoas” foi outra ideia defendida 
por António Costa, o que será conseguido quando se possibilitar à 
pessoa Sem Abrigo “uma alimentação digna”, numa “refeição em 
condições de dignidade”.

A nova unidade de atendimento agora inaugurada tem um 
“espaço bonito, bem construído”, com “bons gabinetes, boas 
secretárias, bons soalhos, bons vidros, boas divisórias”, disse o 
Provedor. “Nunca o tornem uma repartição, nunca o tornem um 
serviço administrativo”, apelou. “Que seja sempre vivido com 
vida, com sentimento, com emoção”, concluiu Pedro Santana 
Lopes.

Unidade de Atendimento às Pessoas Sem-Abrigo asse-
gura centralização de respostas
 
A Unidade funciona em espaço cedido pela CML, gerido 

pela SCML, permitindo uma intervenção integrada que agrega 
todos os serviços e instituições da Rede Social de Lisboa que 
trabalham com as pessoas sem-abrigo ou em situação de 
emergência social.

A nova Unidade corresponde a um exemplo de governação 
integrada na cidade, perspectivando uma nova metodologia de 
trabalho e de intervenção.

O novo equipamento social da cidade de Lisboa irá asse-
gurar o acompanhamento dos sem-abrigo, proporcionando-
lhes um atendimento mais completo e centralizado, evitando 
que tenham de bater a sucessivas portas e, também, que as 
instituições dupliquem apoios e estratégias. A UAPSA será as-
sim sede do trabalho desenvolvido entre a Santa Casa, Segu-
rança Social e CML e as 16 instituições que têm actualmente 
respostas para esta população. Para o atendimento e acompa-
nhamento da pessoa sem abrigo todas as instituições em con-
junto irão garantir avaliação e a gestão de casos de acordo.

A unidade vai funcionar num edifício municipal, que muito 
recentemente acolhia serviços do departamento do Desporto, 
e irá ser gerida pela SCML. O novo espaço está dividido em 
dois pisos e foi equipado com uma recepção, sala de espera, 
sala de enfermagem, balneário, um banco de roupas e seis sa-
las de atendimento, uma das quais com um espaço para crian-
ças.

No piso de cima foram instalados os gabinetes para os téc-
nicos das diferentes instituições, nomeadamente a Associação 
Crescer na Maior, a Associação dos Albergues Nocturnos de 
Lisboa, a Associação para o Estudo e Integração Psicossocial, 
a Associação de Recuperação de Toxicodependentes Ares do 
Pinhal, CAIS – Associação de Solidariedade Social, Centro de 
Apoio ao Sem-Abrigo, o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lis-
boa, o Centro Social do Exército de Salvação, o Centro Social 
Paroquial de São Jorge de Arroios, a Comunidade Vida e Paz, 
a Fundação AMI – Assistência Médica Internacional, a Médicos 
do Mundo, o Movimento Serviço da Vida, a Novos Rostos No-
vos Desafios, a ORIENTAR – Associação de Intervenção para 
a Mudança, e a VITAE – Associação de Solidariedade e De-
senvolvimento Internacional.
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Secção Regional do Norte da Ordem dos Enfermeiros busca excelência:

Enfermagem: uma resposta 
cada vez mais evidente

A Secção Regional do Norte da Ordem dos Enfermeiros reali-
zou um encontro sobre o Reconhecimento da Qualidade, em que 
foi desenvolvida uma séria de temas muito importantes para a im-
plementação dos padrões de qualidade dos cuidados de enferma-
gem, desenvolvimento dos sistemas de informação e de uma prá-
tica clínica creditada. Foi um encontro que contou com uma pla-
teia exigente e participativa, que serviu para estimular os enfer-
meiros dos diferentes contextos de exercício profissional a refletir 
a sua prática de cuidados e os indicadores atingidos no sentido da 
procura de novas e melhores formas de intervir, baseadas no im-
perativo da evidência científica. No final, Dependências falou com 
Jorge Cadete, Presidente da Secção Regional do Norte da Ordem 
dos Enfermeiros

Do que estamos a falar em concreto quando se referem à 
qualidade de serviços de saúde em enfermagem?
Jorge Cadete (JC) – Essencialmente, que haja boas práticas. Na 

intervenção de qualquer profissional de saúde pretende-se, que ao 
intervir junto de quem necessita de respostas de saúde, o faça com 
toda a técnica para que resulte a eficácia pretendida, com eficiência e 
com uma boa relação interpessoal. Se todos estes ingredientes esti-
verem presentes na intervenção do profissional, de certeza absoluta 
que o resultado será de qualidade para quem a recebe.

Apesar de tudo, a enfermagem é uma profissão com gran-
de responsabilidade e espectro de intervenção nos servi-
ços de saúde mas cujo reconhecimento parece continuar 
esquecido…
JC – É algo que também faz parte da nossa caminhada… Os en-

fermeiros, apesar de constituírem um grupo profissional pilar no siste-
ma de saúde, em particular no SNS, acabam por não ver reflectidos, 
em termos de reconhecimento, os benefícios que resultam para o ci-
dadão da nossa intervenção. Creio que esse reconhecimento social 
apenas se verifica quando figuras públicas necessitam desses servi-
ços. Contudo, para nós enfermeiros, só o facto de praticarmos esta 
actividade em prol de uma melhor saúde e prestação de cuidados 
para os cidadãos já é gratificante. O nosso trabalho fala pelo reco-
nhecimento e visibilidade que pretendemos.

Para quando, finalmente, a adopção do modelo do enfer-
meiro de família em Portugal?
JC – O modelo do enfermeiro de família, que preconizamos 

para as melhores respostas em termos de proximidade com o ci-
dadão dentro da sua família, é um paradigma que nos conduzirá a 
uma melhor interligação entre o cidadão, sua família na comunida-
de e as instituições que dão respostas no âmbito da saúde. O en-
fermeiro de família será o elo de acompanhamento, quer dos pro-
cessos de saúde dessas famílias, quer dos processos de possí-
veis complicações que venham a ter na sua saúde. Será sempre 

este enfermeiro, pela proximidade que tem face às famílias, o pro-
fissional mais habilitado para prestar os melhores aconselhamen-
tos, a melhor orientação e encaminhamento. Vai ser, no fundo, o 
elemento de referência das famílias na promoção de saúde, na 
prevenção de doenças e na referenciação para os cuidados mais 
específicos.

Mas esse projecto parece estar ainda atrasado…
JC – Esse projecto está em andamento. Faltavam-nos os des-

pachos legais, que já foram publicados, estamos já a operaciona-
lizar o último, o das experiências-piloto e já estão identificadas as 
unidades onde decorrerão as mesmas durante dois anos. Após a 
avaliação dessa implementação nesses contextos, será feita a 
comparação com as unidades em que não está implícito esse mo-
delo e veremos que ganhos resultarão em saúde para as comuni-
dades. Se for satisfatório, o modelo será replicado em todas as 
unidades do SNS. É isso que pretendemos.

Nos últimos tempos, temos assistido a uma fase crítica 
das respostas de saúde em Portugal, particularmente nos 
serviços de urgência hospitalar. As respostas têm sido 
tardias e algumas ineficientes… Que papel caberá então 
ao enfermeiro, designadamente nas triagens por forma a 
inverter estes ciclos?
JC – Esta fase mais crítica que estamos a atravessar teve um 

impacto com algumas mortes que aconteceram entre a triagem de 
Manchester - efetuada por enfermeiros de acordo com critérios clí-
nicos internacionalmente certificados, que levam a que o enfer-
meiro atribua uma pulseira de uma determinada cor com determi-
nados tempos de espera já cientificamente estudados – e a pri-
meira observação médica. O que acontece é que, entre a triagem 
e a observação médica, existem períodos e tempos de espera que 
têm sido longos. Períodos esses que acabam por não estar sob a 
supervisão de um profissional de saúde. Nós, Ordem dos Enfer-
meiros, temos vindo a chamar a atenção para a necessidade de 
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estes tempos de espera serem também acompanhados por profis-
sionais, designadamente por enfermeiros. Não só para assegurar 
o trabalho do enfermeiro que fez a triagem mas, principalmente, 
acompanhar a evolução do estado clínico do doente enquanto es-
pera pela primeira observação médica para, caso haja necessida-
de, ser efetuada uma retriagem. Por outro lado, pretendemos tam-
bém, não um reforço das competências, mas a possibilidade de 
em determinadas circunstancias, termos mais autonomia e poder 
de tomada de decisão, algo que nos limitam.

Algo de que se fala muito pouco prende-se com os ris-
cos e a saúde do próprio enfermeiro… Que papel estará 
reservado à Ordem dos Enfermeiros neste assunto que 
diz respeito à defesa e dignificação da classe profissional 
que representa?
JC – Agradeço a questão porque falamos invariavelmente nos 

processos de saúde e doença do cidadão e da população e esquece-
mos que o enfermeiro também faz parte dessa comunidade. É um ci-
dadão e um ser humano. Alguém que tem organização pessoal, fami-
liar e social e, muitas vezes, não se olha nesse sentido. Os enfermei-
ros, perante estas adversidades que actualmente vivemos em deter-
minados contextos da prática, estão também a ser visados sem 
haver esse reconhecimento. São pessoas, com problemas que tam-
bém devem ser acompanhados e, enquanto representantes desses 
enfermeiros, estatutariamente é nossa preocupação a segurança e o 
acompanhamento da saúde dos enfermeiros.

A evolução da enfermagem tem sido estonteante nas úl-
timas décadas, com a adopção de práticas inovadoras e 
pragmáticas mas sempre e cada vez mais baseadas em 
investigação e evidência científica… Que papel têm assu-
mido as escolas superiores de enfermagem e as univer-
sidades relativamente ao acompanhamento desta área?
JC – Penso que as escolas têm desempenhado um papel im-

portante em prol de toda esta evolução da enfermagem e da pro-
fissão. Gostaríamos que esse papel fosse desempenhado de for-
ma mais eficaz pelo menos no que concerne à preparação dos en-
fermeiros para as novas realidades e respostas que a própria so-
ciedade vem a requisitar. Este acompanhamento é, por vezes, 
tardio. A Ordem tem acompanhado toda esta evolução e não é por 
acaso que estamos hoje a realizar este colóquio científico, em que 
abordamos vários programas de melhoria contínua da nossa inter-
venção enquanto enfermeiros. São programas trabalhados pelos 
enfermeiros que terão repercussões ao nível dos cuidados de 
saúde, isto é, outros profissionais irão igualmente usufruir desta 
melhoria contínua que os enfermeiros querem preconizar. É esta 
acção da Ordem perante estas formações, com o devido acompa-
nhamento das universidades – não é por acaso que estamos 
numa universidade -, que resultará numa mais-valia para a profis-
são e é neste sentido que estamos a caminhar.

A possibilidade de prescrição de tratamentos, de fárma-
cos e de exames auxiliares ou complementares de diag-
nóstico por parte do enfermeiro tem sido uma questão 
muito discutida nos últimos tempos mas que continua a 
constituir objecto de divergências, nomeadamente entre a 
Ordem dos Enfermeiros e a Ordem dos Médicos… O que 
será, afinal, melhor para a população?

JC – Quando se fala em prescrição por enfermeiros, mesmo den-
tro da própria comunidade profissional, estamos perante algo que 
ainda gera controvérsia. O enfermeiro, quando toma uma decisão 
dentro do diagnóstico de enfermagem que faz, prescreve interven-
ções a vários níveis que não passam obrigatoriamente por prescre-
ver fármacos. Tudo aquilo que o enfermeiro faz no decurso de uma 
avaliação de necessidades de respostas em cuidados a um doente 
tem que ser considerado uma prescrição. Por outro lado, em muitos 
países, os enfermeiros, no âmbito de diretivas comunitárias e proto-
colos devidamente certificados, prescrevem. Refiro, por exemplo, no 
acompanhamento de grávidas, na continuidade de tratamentos a 
doentes com doenças crónicas e terminais, no acompanhamento de 
doentes em programas de manutenção e outros.

A verdade é que, em contextos como os teatros de guer-
ra, será legítimos afirmarmos que a grande responsabi-
lidade de intervenção cabe aos enfermeiros, sobretudo 
em regime de voluntariado, que aí, mais do que prestarem 
cuidados de enfermagem, prescrevem tudo aquilo que for 
necessário para salvar vidas… No entanto, mesmo nesse 
tipo de cenários, continua a falar-se em médicos do mun-
do e não enfermeiros do mundo…
JC – Subscrevo completamente a questão que coloca. De fac-

to, o nome que vem sempre ao de cima nas equipas de cuidados 
de saúde envolvidas nessas frentes é o dos médicos. Podemos 
considerar que, existindo um médico, haverá certamente meia dú-
zia de enfermeiros. E estes é que fazem o trabalho de terreno, o 
mais duro e básico, de maior risco. Indo de encontro à questão an-
terior, sobre a prescrição por enfermeiros, nestes teatros, o enfer-
meiro tem que agir perante a situação, quer esteja legalizado para 
o fazer ou não, porque primeiro está a manutenção do processo 
de vida da pessoa.

Está prestes a realizar-se o IV Congresso da Ordem dos 
Enfermeiros, que decorrerá em Maio… O que poderemos 
esperar desse evento?
JC – O IV Congresso será subordinado ao lema “Liderar em Saú-

de, Construir Alternativas”. Pretendemos, com este evento internacio-
nal, ouvir intervenientes de outros países, com realidades e experiên-
cias diferentes de forma a encontrarmos as melhores soluções e ca-
minhos. No quadro atual, perante as novas necessidades das popu-
lações, das sociedades e das comunidades, os profissionais da 
saúde, em particular os enfermeiros, têm o dever de encontrarem as 
melhores alternativas em saúde de forma a garantirem à população, 
o melhor nível de qualidade de vida e de bem-estar.
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Entrevista com Guilherme Pinto, Presidente da C.M. Matosinhos:

Matosinhos: cidade criativa
A exercer o último mandato que a lei lhe permite enquanto presi-

dente da Câmara Municipal de Matosinhos, Guilherme Pinto transpor-
tará no seu legado muitas conquistas. Foram diversas as cruzadas 
que lhe impuseram, num caminho minado por barreiras, que sempre 
soube conduzir sob o consenso do eleitorado matosinhense. Come-
çaria o trajecto por “destronar” um histórico do município, Narciso Mi-
randa, depois de já ter realizado um notável trabalho no pelouro do 
ambiente. Nas últimas eleições autárquicas, a concelhia do PS tenta-
ria, em vão, pregar-lhe uma rasteira mas, como sempre, Guilherme 
Pinto não virou a cara à luta e, como independente, fez valer a vonta-
de do povo, que lhe renovaria e reforçaria a sua confiança. Hoje, 
como sempre, continua a eleger a minimização das desigualdades 
sociais e o fomento da igualdade de oportunidades como uma das 
maiores bandeiras, num território complexo dadas as assimetrias re-
sultantes da existência de vários núcleos habitacionais geridos pela 
câmara, perante a indiferença do Estado Central.

Fazer de Matosinhos um local de visita obrigatória é o maior desa-
fio de Guilherme Pinto até ao final do actual mandato. Depois de ter 
visto nascer, no ano passado, um significativo conjunto de investimen-
tos, como o Pólo de Ciências do Mar ou a Porto Business School, a 
par de outros realizados em empresas de transformação e de novas 
tecnologias, para o próximo ano estão agendadas as inaugurações da 
Casa da Arquitectura, da Casa do Design ou do Museu da Cidade. 
Como pano de fundo, a atractividade gerada pela conquista da candi-
datura a Capital da Cultura do Eixo Atlântico 2016 e a proximidade de 
infra-estruturas como o Aeroporto Sá Carneiro e o Porto de Leixões…

O Guilherme Pinto parece encarnar um novo paradigma emer-
gente na política portuguesa: foi eleito pelo Partido Socialista, 
depois terá sido alvo de uma certa asfixia partidária que se vai 
verificando no país mas, ainda assim, através de uma candida-
tura independente, conseguiu sair com a confiança do seu elei-
torado reforçada… Em que medida poderemos aferir deste per-
curso que os portugueses elegem mais hoje o legado que os po-
líticos conseguem concretizar do que propriamente um símbolo, 
ou seja, a associação a um partido?
Guilherme Pinto (GP) – O que me parece é que no caso dos presi-

dentes de câmara em exercício, estes terão a vantagem de serem avalia-
dos pelo que fizeram. O que aconteceu em Matosinhos tinha a ver com 
uma discordância dos matosinhenses relativamente à mudança de prota-
gonista do Partido. Mas também entendo que existe uma predisposição 
para encontrarem soluções que não passem apenas pelos partidos, so-
bretudo no caso das eleições autárquicas. Creio que este tipo de soluções 
extra partidárias é algo que pode vir a ter desenvolvimento no caso de as 
pessoas não se reconhecerem nas formações partidárias existentes. Mas 
isso é bom para a democracia, sistema relativamente ao qual o pior que 
pode suceder é não haver alternativas de poder que os cidadãos reco-
nheçam como válidas. Creio que esta questão dos presidentes de câma-
ra independentes pode vir a crescer em função das propostas existentes. 
Esta é uma solução mais interessante do que o afastamento dos cida-
dãos relativamente à actividade política porque a coisa pública terá sem-
pre que ser gerida. O ideal é que os cidadãos se reconheçam numa qual-
quer alternativa.

Ficou desiludido com a atitude do seu partido?
GP – Não diria desiludido… Do ponto de vista pessoal, foi o melhor 

que me aconteceu porque deixei de ser apenas mais um presidente do 
Partido Socialista. Passei a ser alguém diferente, na medida em que dei-
xei de estar naquele conjunto para ser eu próprio e individualizado. Em 
política, cada um deve assumir as suas responsabilidades em determina-
do momento, resolvi assumir as minhas e, tendo tido a correspondência 
dos meus concidadãos, em vez de desiludido fiquei bastante entusiasma-
do com a resposta que me foi dada.

O Guilherme Pinto preside actualmente duas redes eu-
ropeias de cidades…
GP – Presido o Fórum Europeu de Segurança Urbana, uma 

associação de cidades que entendem que a criminalidade se 
combate mais pela integração das pessoas do que propriamente 
através de mecanismos policiais. Trata-se de uma associação 
que tem vindo a ver bem sucedido as suas ideias porque existe 
uma diminuição da criminalidade fruto da generalização, no qua-
dro mundial, de políticas de integração. E presido igualmente ou-
tra associação, as Escolas de Segunda Oportunidade. Trata-se 
de uma associação de escolas que tentam reintegrar na vida da 
comunidade os cidadãos jovens que perderam a oportunidade de 
frequentar a escola com aproveitamento e que, de outra maneira, 
estariam condenados à marginalização.
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Como se costuma dizer, foi uma chapada de luva branca…
GP – Não vejo as coisas assim… Sempre defendi que os partidos 

são essenciais à democracia e, mais essencial do que os partidos, é a 
própria democracia em si. Na democracia temos que encontrar alternati-
vas, o que foi feito.

Como caracteriza Matosinhos enquanto território incubador de 
democracias participativas e fomentador da participação da so-
ciedade civil na gestão da autarquia?
GP – É verdade que a Câmara e eu próprio temos tentado tudo por 

tudo para aumentar a participação dos cidadãos. Mas acredito que os ci-
dadãos delegam nos seus eleitos de quatro em quatro anos e, na genera-
lidade dos casos, têm muito pouca propensão para participarem mais ac-
tivamente na vida da comunidade. Temos ensaiado tudo para inverter 
esta tendência e é por isso que sou a favor da democracia representativa 
mas vivemos num momento em que é muito difícil apelar a essa participa-
ção mais activa. Matosinhos tem procurado inovar mas, tirando aqueles 
cidadãos mais atentos ao fenómeno político, os restantes apenas olham 
com maior atenção de quatro em quatro anos para o que se passa no in-
terior das suas cidades.

Isso apesar de Matosinhos ser tradicionalmente um território de 
associativismo e cooperativismo?
GP – Sim, mas não tem a ver com isso. Diria que participar activa-

mente na política é um apelo que sentimos como outros sentem para se-
rem médicos ou advogados… E não há aqui nada de anormal… Agora, 
cumpre a quem exerce funções políticas tentar apelar à participação dos 
cidadãos, apesar de todas as dificuldades e desilusões associadas. Ten-
támos montar em Matosinhos estruturas de bairro que traduzissem pon-
tos de participação dos cidadãos, algo que se tem vindo a revelar muito 
difícil…

Os bairros sociais continuam a constituir uma prioridade ao nível da 
intervenção social deste executivo?

GP – Os bairros sociais mantêm-se como prioridade enquanto não 
conseguirmos fazer todas as obras que temos realizar nesses espaços. E 
também será sempre uma prioridade na medida em que não podemos 
deixar que tudo aquilo que originou que as pessoas necessitassem de vi-
ver num conjunto habitacional da câmara se reproduza. Devemos impedir 
que os estratos mais desfavorecidos da nossa comunidade leguem às 
gerações vindouras esse quadro de fundo. Por isso, é uma área em que 
realizamos um grande investimento. A função de uma cidade passa por 
tentar integrar os cidadãos e potenciar que aqueles que vivem com mais 
dificuldades tenham as mesmas oportunidades que os de classes mais 
favorecidas.

Essas desigualdades são mais patentes hoje nesses núcleos 
habitacionais?
GP – Nós não somos uma ilha… O país tem vindo a agravar as desi-

gualdades desde 2011. Até 2011, tinha havido um processo de reaproxi-
mação e de encurtamento do fosso entre ricos e pobres, hoje esse fosso 
está a agravar-se e, nestas circunstâncias, temos que combater não só 
as desigualdades presentes mas, sobretudo, a possibilidade de se perpe-
tuarem para as gerações vindouras.

Parece-lhe que o Estado se estará a demitir de responsabilida-
des a esse nível, delegando nas autarquias todas as requalifica-
ções e intervenções nos bairros?

Capital da Cultura do Eixo Atlântico 2016
GP – Matosinhos sempre foi um território privilegiado a esse 

nível e, de há muitos anos a esta parte, temos uma política cultu-
ral que nos distingue. Sendo certo que os últimos anos de crise 
nos forçaram a tomar opções mais contidas e a desenvolver 
apostas mais concentradas mas Matosinhos sempre teve um lu-
gar à parte no que à cultura respeita. Imensas iniciativas do pas-
sado trouxeram esta bandeira bem longe e, actualmente, esta-
mos a procurar fazer um reforço importante de tudo o que tem a 
ver com a componente cultural por uma razão muito simples: en-
tendemos que, além do mais, os milhões que nos visitam, vindos 
através da Ryanair, no Aeroporto Sá Carneiro, bem como a possi-
bilidade de aumentarmos a nossa interacção com a Galiza e Leon 
e Castilla, obrigam-nos a termos em Matosinhos pontos de refe-
rência e de interesse que contribuam para que visitar este conce-
lho seja algo incontornável. É óbvio que já temos pontos de inte-
resse fantásticos, como a gastronomia, a arquitectura, particular-
mente o facto de Siza Vieira ser cidadão e ter nascido em Matosi-
nhos mas temos que adicionar a estes elementos outras valências 
que permitam que Matosinhos seja um ponto de referência. Temo
-lo feito através da criação de eventos de cariz mais popular mas 
agora queremos reforçar a rede de equipamentos. A ideia de Ma-
tosinhos se candidatar a Capital da Cultura do Eixo Atlântico teve 
fundamentalmente a ver com a estratégia da câmara, num ano 
em que iniciará actividade um conjunto de equipamentos muito 
importante, como a Casa da Arquitectura, a Casa do Design ou o 
Museu da Cidade. Esses equipamentos, aliados a uma requalifi-
cação do território que tem em vista a possibilidade de os cida-
dãos terem pela primeira vez praças aprazíveis para efeitos de ci-
dadania, de encontros e espectáculos, reforçarão Matosinhos 
como destino.
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GP – Recordo que tínhamos um programa de requalificação dos con-
juntos habitacionais que estava negociado com o Estado e que este inter-
rompeu. E se tivermos em conta que parte dos imóveis que estamos a 
requalificar pertencem a um conjunto que aceitámos gerir num determina-
do momento e que eram imóveis do Estado, parece-me profundamente 
injusto. Agora, creio que, a esse nível, o futuro é sobretudo de intervenção 
das cidades e resultará num aumento da responsabilidade e do envolvi-
mento das câmaras municipais porque o Estado central tem dificuldades 
em criar políticas próprias para este tipo de questões. Agora, que é finan-
ceiramente incomportável uma câmara assumir sozinha a requalificação 
dos bairros, é.

O futuro passa por abrir os bairros às cidades?
GP – Em Matosinhos, do ponto de vista urbanístico, os bairros estão 

completamente abertos. Tem sido uma aposta dos meus mandatos deixar 
de ter bairros em situações geográficas que não são as mais favoráveis e, 
através de uma rede viária, temos procurado colocar os bairros no centro 
da malha urbana, o que tem sido conseguido. Outro aspecto importante 
em que devemos continuar a apostar, não apenas nos bairros mas relati-
vamente a todas as classes menos favorecidas, é impedir que haja um es-
tigma que condene os filhos das pessoas que têm menos possibilidades a 
serem pessoas com menos capacidade para terem sucesso na escola e 
sucesso futuro na vida em comunidade. É um projecto que Matosinhos 
está a abraçar no sentido de garantir a não marginalização de ninguém.

Mais do que requalificar os espaços físicos, será então funda-
mental qualificar as pessoas?
GP – Esse é um trabalho de sempre: apostar na igualdade de oportu-

nidades.

E como se faz isso em política autárquica?
GP – Tem que ser através da criação de estruturas que acompanhem 

de perto a vida das famílias, que apelem à sua participação na vida da co-
munidade, que tentem levar-lhes um conjunto de aprendizagens desde 
questões muito simples como a economia doméstica a outras mais com-
plexas mas sobretudo assegurar que as crianças que vivem nessas co-
munidades mais desfavorecidas tenham igualdade de acesso, oportuni-
dades e comportamento na escola. Isso implica também criar condições 
para que, nos horários pós escola tenham um conjunto de respostas que 
lhes permitam ser bons alunos e, mais tarde, sair dos locais onde se en-
contram.

Isso parece implicar a existência de projectos de proximidade… 
Como avalia, a esse nível, as respostas da rede social de Mato-
sinhos?
GP – Infelizmente, a rede social não vai muito por aí… Temos uma 

excelente rede de associações ligadas às questões da solidariedade so-
cial mas muito focadas ainda no que é mais tradicional: as questões da 
deficiência, da infância mais desfavorecida, da terceira idade… Falta ain-
da alguma especialização e investimento por parte de associações que 
se destinem a assegurar que as pessoas que habitem em determinadas 
zonas tenham melhoria da qualidade de vida decorrente da participação 
dessas instituições. Não conheço muitas instituições que vão por aí…

A ADEIMA tem tido um papel decisivo no município em matéria 
social…
GP – A ADEIMA tem um papel decisivo mas cada vez mais complicado. 

Com o actual governo a pretender que as câmaras deixem de patrocinar as-
sociações que são determinantes não sei qual será o futuro das empresas e 
associações em que a câmara tem uma posição dominante. Vai ser dramáti-
co deixarmos de ter no terreno um conjunto de serviços que são essenciais. 
Recordo que existem locais onde a câmara teve muitas dificuldades para 
criar instituições para servirem objectivos como a solidariedade social… O 
que acontecerá quando essas instituições deixarem de ter a participação ac-
tiva por exemplo de pessoas que passaram pela autarquia?

Recentemente, li algo que não me pareceu muito normal: Mato-
sinhos não tem um único sem-abrigo…
GP – Tem dois que não pretendem institucionalizar-se. Sinalizámo

-los, procurámos alojá-los mas voltaram a querer estar no local que me-
lhor conhecem, que é a rua. São decisões dos próprios e, a partir daqui, 
restar-nos-ia a adopção de uma política mais policial para impedir que 
continuassem na rua. Agora, será legítimo afirmarmos que Matosinhos é 
um concelho que não tem sem-abrigos.

A toxicodependência continua a ser um problema com expressão?
GP – Sim, é um problema de sempre, embora me preocupe mais 

com o álcool e os problemas associados, que são dos que mais afectam 
a saúde das pessoas.

O que tem sido feito pela autarquia?
GP – Através da ADEIMA, temos desenvolvido programas que sejam 

capazes de combater o fenómeno. Devo dizer que o temos conseguido 
com algum sucesso, e por alguma razão lideramos no âmbito do Fórum 
Europeu de Segurança Urbana o grupo destinado às drogas. Temos larga 
experiência nessa matéria e, nos tempos recentes, os indicadores reve-
lam eficácia.

O que pretende fazer até ao final do mandato no domínio empre-
sarial e económico do concelho?
GP – Pretendo criar na câmara a capacidade de induzir e atrair novas 

empresas. Temos a sorte de estarmos junto ao Porto de Leixões e ao Ae-
roporto de Sá Carneiro mas temos que criar – e temos conseguido - um 
ambiente favorável à iniciativa empresarial. No ano passado, da Come-
moração do Foral, Matosinhos viu acontecer um conjunto de investimen-
tos brutal em todos os domínios, seja nas empresas de transformação, 
nas ligadas às novas tecnologias ou nas instituições ligadas à investiga-
ção, como o Pólo de Ciências do Mar ou a Porto Business School. Está 
criado um quadro que permitirá criar um clima onde mais pessoas quei-
ram investir e mais gente queira participar nesta mudança que está a 
acontecer em Matosinhos.

Ambiente

Depois de ter sido o responsável, há uns anos, pelo pe-
louro do ambiente, e de o município ter testemunhado in-
crementos muito significativos, nomeadamente no que 
concerne à qualidade do ar, das praias ou à proliferação 
de espaços verdes, esta continua a constituir uma prio-
ridade?
GP – O ambiente é sempre uma prioridade. O ambiente é a 

nossa vida todos os dias. Devo reconhecer que a melhor decisão 
que tomei enquanto presidente foi entregar este pelouro a outra 
pessoa, que trouxe novas ideias, novas iniciativas e vontades. 
Ainda levará alguns anos até podermos dizer que o ponto de si-
tuação que atingimos é satisfatório, apesar de termos atingido pa-
tamares muito satisfatórios em vários domínios. O ambiente, que 
é algo que temos que legar aos nossos filhos, mais do que qual-
quer outra coisa, é uma matéria que precisa sempre de inovação.
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A 1ª Conferência Europeia sobre Comportamentos Aditivos e De-
pendências, Lisbon Addictions 2015, terá lugar em Lisboa, de 23 a 25 
de setembro de 2015. É organizada pelo SICAD em conjunto com a 
revista Addiction, o Observatório Europeu da Droga e da Toxicode-
pendência (OEDT) e a International Society of Addiction Journal Edi-
tors (ISAJE).

Marque já a data na sua agenda!

A Lisbon Addictions 2015 é um importante evento a incluir no ca-
lendário internacional da reflexão em matéria de comportamentos 
aditivos e dependências que contará com a presença de investigado-
res, decisores políticos, especialistas de topo da Europa e do resto 
do mundo, aliando excelência científica e experiência em matéria de 
adições. Será um momento para dar a conhecer os últimos desenvol-
vimentos do conhecimento científico em matéria de adições, no pa-
norama europeu e mundial, abrangendo a temática das drogas ilíci-
tas, do álcool, do tabaco e do jogo, bem como de outros comporta-
mentos aditivos.

Inscrições abertas!

Inscreva-se até 28 de fevereiro e aproveite a redução no custo 
da inscrição. As inscrições têm um preço de 350¤ até 28 de feverei-
ro, de 400¤ até 30 de junho e de 500¤ após esta data.

Submissão de abstracts.

Até 1 de março (23h59, hora de Lisboa), está aberta a submissão 
de abstracts para a Lisbon Addictions 2015.

Subscreva a Newsletter e garanta toda a informação atualizada 
sobre o evento.

A informação completa sobre a Lisbon Addictions 2015, inscri-
ções e call for abstracts está disponível no site www.lisbonaddic-
tions.eu.

Lisboa, 23 a 25 de setembro de 2015
www.lisbonaddictions.eu
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Junta de Freguesia de Campanhã:

Campanhã uma
alma solidária

 “Estamos hoje aqui para homenagear o mestre Álvaro Mar-
tins, uma grande figura do fado e um homem da nossa terra”. Tal 
como dizem os fadistas, o fado sem alma não é fado. Hoje Cam-
panhã, está a mostrar uma parte da sua história, da vitalidade das 
suas gentes da sua genuinidade, criatividade e fidelidade á sua 
terra. Ernesto Santos, não nega a história da freguesia que hoje 
preside, fala de Campanhã, com “um brilhozinho nos olhos”, do 
meio envolvente que vai dos bairros sociais, ao “fêquêpê” , fala 
dos operários que se concentraram nas “ilhas” e “pátios” uma mar-
ca típica que explica a paisagem física e social da freguesia, que 
ainda hoje permanece viva em muitos aspectos, apesar dos tra-
ços da modernidade. Um homem que faz a ligação a um passado 
e a uma tradição com o desejo renovado da construção de um fu-
turo melhor para todos os homens e mulheres que vivem e traba-
lham naquela freguesia. Ernesto Santos é um homem que nos 
surpreende, pela vitalidade e generosidade com que exerce a fun-
ção autárquica. Dependências esteve presente e falou com o Pre-
sidente da Junta de Freguesia de Campanhã, um homem do 
povo, que se orgulha de representar porque faz parte dele, e com 
ele partilha todos os seus problemas, mas que infelizmente não 
tem competências para os resolver…

Normalmente, associa-se a freguesia de Campanhã a pro-
blemas sociais… Hoje, assistimos a algo diferente, a ho-
menagem a um filho da terra…
Ernesto Santos (ES) – Sim, Campanhã tem a obrigação de ofe-

recer, sempre que possível, cultura. Como afirmou e bem, são bem 
conhecidos os problemas sociais que Campanhã apresenta mas 
esta freguesia é muito mais. Campanhã tem cultura, tem raízes, tem 
memória. E é no seio desses valores que o executivo desta junta de 
freguesia assume a obrigação de homenagear e perpetuar quem por 
cá passou, quem deu parte da sua vida, quem deu elevou o nome 
desta terra, nomeadamente no caso concreto do fado, em Lisboa. 
Talvez Campanhã tenha todos estes problemas sociais porque rara-
mente teve uma verdadeira oferta cultural. Diria mesmo que a revolu-
ção portuguesa perdeu muito pela falta de uma revolução cultural. 
Gostaria de aproveitar ainda para frisar que convidámos muitos ór-
gãos de comunicação social para estarem presentes neste evento… 
Se o tema fosse uma criança abandonada, estariam cá todas as tele-
visões… Homenageia-se um homem, um vulto desta cidade e deste 

país, um dos melhores guitarristas de todos os tempos que só não 
será tão falado por ser do Porto e ninguém aparece… Daí o meu 
agradecimento ao vosso órgão, também ele feito de solidariedade, à 
imagem de Campanhã, que pretende ser solidária com o seu povo, 
com a cidade e com o país.

O fado é um símbolo cultural, transportando valores que 
ajudam a perceber o país… Qual é o fado de Campanhã?
ES – O fado de Campanhã é projectar-se no futuro e debelar par-

te significa dos problemas sociais existentes. Se conseguir escrever 
esse fado, sentir-me-ei certamente o homem mais feliz do mundo.

Será possível descrever esse sentimento tão peculiar e 
tão presente no fado, a saudade?
ES – Diria que saudade somos nós… Saudade é tudo aquilo 

que sentimos, ansiamos e não conseguimos ter. Temos saudade 
de não termos.

Em que medida representará o facto de terem consegui-
do encher este auditório um incentivo para prosseguirem 
com a realização de iniciativas de índole cultural?
ES – Este auditório tem acolhido várias iniciativas que abran-

gem vários géneros culturais. Aliás, é neste auditório que, todos 
os anos, a freguesia de Campanhã homenageia as suas gentes 
mais influentes no 25 de Abril, prestando igualmente uma home-
nagem à efeméride.



14 DE MAIO DE 2015

9.00 |  Abertura do secretariado
9.45 |   Mesa 1 DepenDências sem substâncias  - em torno Do 

que é novo e é Diferente…
 Jogo Patológico | Pedro Hubert
 Dependência à internet | Ivone Patrão
 Jogo On-line | João Nunes
 Comentadora | Paula Carriço
 Intervalo
11.15|  Conferência 1 comportamentos aDitivos e 

DepenDência: contexto europeu e português

 ConferenCista | Maria Moreira
  Comentador | João Goulão 
12.15|  Sessão de Abertura | Secretário Estado da 

Saúde, Diretor Geral do SICAD, Presidente 

Conselho de Administração da OEDT, Presidente 

da ARS Centro, Câmara Municipal de Aveiro

 Almoço
14.00|  Conferência 2 saúDe mental e psicopatologia / 

percursos De saúDe e De Doença nas aDições

 ConferenCista | José Jara 
 Comentadores | Luiz Gamito e Vítor Ramos 
 Intervalo
15.30|  Simpósios/Comunicações Livres em simultâneo 

com Cursos
 Curso 1 Desempenho neurocognitivo nas aDições

  Associação Portuguesa de Adictologia – 
Associação Portuguesa para o Estudo das 
Drogas e das Dependências (APEDD)

 curso 2 consumos recreativos / novos 
contextos

  Instituto Europeu para o Estudo dos Factores 
de Risco em Crianças e Adolescentes - 
IREFREA Portugal

 Simpósios/Comunicações Livres
 Comentadora | Anabela Pereira

15 DE MAIO DE 2015

9.30 | Mesa 2 Desafiar o presente, projetar… pistas para o 
futuro? 
 Na Prevenção | Elisabete Santos
 No Tratamento | João Curto
 Na Reinserção | Jorge Barbosa
 Na Redução de Danos | Paula Andrade
 Comentadora |Elza Pais
 Intervalo
11.30|  Mesa 3 relação terapêutica e burnout

 No contexto psicoterapêutico | Rodrigo 
Coutinho
	 Nos	profissionais	de	saúde	|	Marco Ramos
 Criatividade nas relações | João Habitualmente
 Comentadora | Isabel Prado e Castro 
 Almoço
14.00|   Simpósios/Comunicações Livres em simultâneo 

com Cursos 
  Curso 3 DepenDência opióiDe: o tratamento De 

manutenção eficaz e gestão Da recaíDa

 Quality Patient Care Network
 Curso 4 intervenção em famílias com caD
 Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar
 Simpósios/Comunicações Livres
  Comentadores| Departamento de Educação da 

Universidade de Aveiro
17.00|  Aveiro de Honra - Comemoração dos 20 anos 

do CRI de Aveiro
 Encerramento do Encontro www.encontrosereflexao.blogspot.pt
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Escuela de otoño:

“Es posible que los que no acuden a 
tratamiento lo hagan por miedo a ser 

etiquetados de ‘alcohólicos’”
Un año más Valencia acogía en noviembre la anual Escuela 

de Otoño organizada desde Socidrogalcohol. En esta ocasión 
hubo nueve talleres de distinta índole. La Escuela de Otoño es 
un espacio de reunión que pretende seguir formando y actuali-
zando los conocimientos de los profesionales que se dedican al 
campo de las adicciones. De este modo, se habló como en 
años anteriores de entrevista motivacional, la aplicación clínica 
del programa de prevención de recaídas basado en el mindful-
ness, la dependencia afectiva en la mujer drogodependiente, 
neuroimagen en las adicicones, el cambio de paradigma: de la 
abstinencia a la reducción, el coaching motivacional, del sínto-
ma a la relación, el programa STEPPS (System Training for 
Emotional Predictability and Problem Solving) y problemas le-
gales de la asistencia al drogodependiente.

MINDFULNESS
El mindfulness es una meditación que se basa en la con-

ciencia plena, como concepto psicológico es la concentración a 
la atención. Aunque tiene orígenes budistas, el psicólogo clíni-
co, Vicente Tomás, que es además coordinador de la Unidad de 
Conductas Adictivas de Catarroja, explica que el mindfulness 
es laico, no tiene contenido religioso, aunque si puede aplicar-
se a la parte más espiritual de cada persona. La aplicación del 
mindfulness a las adicciones en la prevención de recaídas bus-
ca ayudar al individuo a mantener la abstinencia y crear una 
vida satisfactoria a su alrededor. Trata de ayudar a comprender 
la enfermedad adictiva y ayuda a convivir con ella. Pretende 
producir un cambio que vaya de la vivencia del día a día a la vi-
vencia del instante y de verse como el problema a verse como 
la solución a un problema de los muchos que tiene la vida. “Las 

bases seguras están en las acciones y no en los pensamien-
tos”, aseguraba Tomás, por lo que hay que ser conscientes de 
la necesidad de “aceptar el proceso de rehabilitación, cambiar 
el estilo de vida, conocerse, ejercer como actor principal y valo-
rar lo que sí se tiene”

REDUCCIÓN FRENTE  
A LA ABSTENCIA

El motivo principal de plantearse la necesidad de la re-
ducción frente la abstinencia viene por las informaciones a 
las que han tenido acceso recientemente. Y es que tan solo 
el 8% de la población con problemas de adicción acude a tra-
tamiento. ¿Qué ocurre con el 92% restante? Según Francis-
co Pascual, vicepresidente de Socidrogalcohol, “es posible 
que los que no acuden a tratamiento lo hagan por miedo a 
ser etiquetados de ‘alcohólicos’ y el hecho de poder ofrecer-
les reducción puede facilitar que acudan a consulta, aunque 
luego se valore o no la puesta en marcha de este método.  Y 
es que no todo el mundo puede hacer una reducción de con-
sumo. Aquellos que presenten  un grado de dependencia 
grave con las consecuencias bio psico sociales que conlleva 
van a tener que perseguir como objetivo la abstinencia. Pas-
cual planteaba tres casos en los que sí se podría poner en 
práctica:

1 –  En jóvenes. Porque plantearles a los 20 años que no 
van a beber nunca más en su vida puede ser difícil de 
asimilar. Podría ser una buena opción con estrategias 
que evitaran el abuso.

2 –  En personas de la tercera edad. Las personas que se 
niegan a retirar ese vaso de vino de las comidas.
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3 –  Negadores. Los que de entrada dicen que no. Puede 

ser un modo de acercarles a tratamiento, aunque luego 
se pueda proponer o no la abstinencia.

Sin embargo, este sistema deberá siempre ir acompañado 
de un apoyo psicosocial, “no se trata de tomar la pastilla y ya 
está”, argumenta Pascual.

Bartolomé Pérez, psiquiatra de la Unidad de Alcohología 
del Hospital de San Juan, recordaba que “no hay criterios es-
tandarizados para elegir entre abstinencia o reducción, lo que 
hay son opiniones generalizadas”. La reducción del consumo 
se aplicará a pacientes que no tengan una gravedad grande, 
según Pérez, porque “es una exigencia más grande la reduc-
ción que la abstinencia porque es mucho más complicado”.

DEPENDENCIA AFECTIVA
El taller “La dependencia afectiva en las mujeres drogode-

pendientes” dirigido por la psicóloga Azucena Martí de la Uni-
dad de Conductas Adictivas (UCA) de la Vall d’Uixó trató de 
acercar la realidad de las mujeres con problemas de adicción a 
los profesionales. La dependencia emocional o afectiva de las 
mujeres viene dada por el rol que estas desempañan en la so-
ciedad. Una sociedad patriarcal en la que se educa para que 
las mujeres sean cuidadoras y estén al servicio del hombre. Su 
comportamiento tiene que ser conforme a los roles de género 
comúnmente conocidos, de modo que es el hombre el que 
debe tener el éxito social. Esto lleva a que la mujer quede sola 
y apartada cuando un problema de consumos la aparta del 
hombre y de los quehaceres que la sociedad le inculca como 
suyos. Esto se complica aún más con los nuevos roles sociales 
de la mujer, en la que además de los ya conocidos, debe tam-
bién triunfar socialmente.

También en el taller se habló de que las mujeres son inicia-
das en el consumo de drogas por sus parejas o el grupo de 
amigos. También puede suceder que una ruptura les lleve a ese 
consumo para superar el duelo de la misma y sentirse de nuevo 
integrada en la sociedad, volviendo a salir los fines de semana.  
La enfermedad afectiva está muy relacionada con la mujer, por 
eso, según Martí, cuando alguien llega  a la consulta, antes de 
tratar la adicción habrá que comprobar si además de la misma 

presenta, una dependencia afectiva, de modo que ambas sean 
tratadas por igual.

Esta misma dependencia afectiva puede estar presente en 
toda la familia, no solo en la mujer. Andrés Climent y Beatriz 
Pérez-Manglano expusieron su trabajo en la terapia familiar sis-
témica, en al que se parte de la base de que el enfermo lo es en 
relación y por tanto también habrá que curar en esa relación.  
El individuo tendrá una mayor facilidad de salir al exterior si 
siente en gran medida su pertenencia a la familia, porque de 
esta manera cuando se sienta inseguro, siempre podrá volver. 
El problema surge cuando este apego es tan grande que cuan-
do se sale de la familia se busca a otra persona con la que sen-
tirse segura, ahí es donde se podrá generar una adicción.

Cuanto más se sienta que se ha pertenecido a un grupo fa-
miliar, más fácil le va a resultar al individuo salir al mundo exte-
rior,  ya que sabe que puede volver a la familia si la necesita sin 
estar aferrada a ella de manera desesperada. Si cuando dicha 
persona  sale al mundo, necesita un sustituto del referente fa-
miliar para sentirse seguro, se puede generar una adicción.
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Investigação em Português:

Avaliação do estado nutricional 
em utentes da Equipa de Rua do 

Centro Social de Paramos

Resumo
Introdução: Os indivíduos consumidores de substâncias 

psicoativas são uma população de risco, apresentando um ris-
co superior de malnutrição quando comparados com a popula-
ção geral. O Programa de Substituição Opiácea de Baixo Limiar 
de Exigência (PSOBLE) pretende a redução do consumo de he-
roína, através da substituição por metadona, sendo que para tal 
a Equipa de Rua SMACTE exerce a sua intervenção em Unida-
de Móvel em espaço público, permitindo uma maior acessibili-
dade a este programa sem exigência imediata de abstinência. 
Para além disso, a Equipa utiliza estrategicamente o aumento e 
a regularidade dos contactos com esta população para atingi-
rem gradualmente metas cada vez mais exigentes. Não obstan-
te, sabe-se que os opiáceos apresentam efeitos farmacológicos 
no sistema gastrointestinal, o que pode influenciar a ingestão 
alimentar e o estado nutricional individual. 

Objetivos: Avaliar o estado nutricional dos utentes da Equi-
pa de Rua SMACTE em Programa de Substituição Opiácea de 
Baixo Limiar de Exigência; (re) conhecer os hábitos alimentares 
destes utentes.

Metodologia: 23 indivíduos utentes da Equipa de Rua 
SMACTE inseridos no PSOBLE foram avaliados. A avaliação 
consistiu na recolha de dados demográficos (idade e género), 
dados antropométricos (peso, altura e Índice de Massa Corpo-
ral) e dados de ingestão alimentar (recolha de informação 
quanto aos alimentos e bebidas ingeridas nas 24h anteriores e 
frequência da ingestão de refeições no último mês). 

Resultados: Os indivíduos inseridos no estudo apresenta-
vam uma média de idades de 39 anos (d.p. 9.3 anos). Verificou-
se que 26.1% dos utentes raramente ou nunca tomava peque-
no-almoço e que 30.4% dos indivíduos realizava esta refeição 
diariamente. A maioria dos utentes (87.0% e 65.2%, respetiva-
mente) não ingeria merenda da manhã nem merenda da tarde 
e, 82.6% dos inquiridos almoçava e 95.7% jantava diariamente. 
Quanto à composição das refeições, observou-se que predomi-
nava o leite e derivados e pão ou equivalentes no pequeno-al-
moço. Relativamente ao almoço e jantar, apenas 13.0% e 
17.4% respetivamente, ingeriam sopa + prato principal + fruta. 
Relativamente ao número de refeições consumidas por dia, em 
média, os utentes realizavam 2.4 refeições. No que se refere ao 
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Índice de Massa Corporal, 8.7% dos avaliados apresentavam 
magreza, 4.3% excesso de peso e os restantes indivíduos en-
contravam-se no intervalo de normalidade.

Conclusão: Conforme a Equipa já sabia de forma empíri-
ca, constatou-se que os indivíduos avaliados apresentavam 
uma ingestão alimentar deficitária quer do ponto de vista 
qualitativo como quantitativo, encontrando-se em risco nutri-
cional. Torna-se importante consciencializar esta população 
para uma ingestão alimentar mais completa, equilibrada e 
variada, tendo sempre em consideração as condições so-
cioeconómicas. No entanto, para conclusões mais precisas, 
serão necessários mais estudos com utentes acompanhados 
noutros Programas de Substituição Opiácea de Baixo Limiar 
de Exigência, em que seja avaliado o seu estado nutricional 
e a sua ingestão alimentar. Visto que o estudo atual apenas 
contempla uma pequena amostra, não é possível a generali-
zação dos resultados a nível Nacional mas permite conhecer 
um pouco mais os hábitos alimentares e o estado nutricional 
da população em PSOBLE, sensibilizando para a importân-
cia das intervenções desenvolvidas com esta população-alvo 
não descurarem qualquer dimensão da Saúde, com especial 
relevância para o estado nutricional da mesma já que este é 
a base para o sucesso de muitos tratamentos, sendo ainda 
um fator de proteção ao contágio e disseminação de diver-
sas doenças.

Introdução
Os indivíduos consumidores de substâncias psicoativas 

são uma população de risco, apresentando um risco superior 
de malnutrição quando comparados com a população geral. Até 
ao momento, existem poucos estudos em que tenha sido ava-
liado o estado nutricional destes indivíduos(1).

Pode-se definir o estado nutricional como uma condição de 
saúde, determinada pela ingestão de alimentos, pela sua ab-
sorção e metabolização, assim como pelas perdas que ocor-
rem(2,3).

No que se refere ao Programa de Substituição Opiácea de 
Baixo Limiar de Exigência (PSOBLE), este, pretende a redução 
do consumo de heroína através da substituição por metadona, 
sendo que para tal a Equipa de Rua SMACTE exerce a sua in-
tervenção em Unidade Móvel em espaço público, permitindo 
uma maior acessiblidade a este programa sem exigência ime-
diata de abstinência. Para além disso, a Equipa utiliza estrate-
gicamente o aumento e a regularidade dos contactos com esta 
população para atingirem gradualmente metas cada vez mais 
exigentes(4-6). De acordo com o Diagnóstico Social do Conce-
lho de Espinho 2013, em 2011 existiam 175 pessoas integradas 
neste programa terapêutico(4).

Sabe-se que esta população se enquadra num grupo vulne-
rável, por vezes com baixa literacia e poucos recursos econó-
micos, o que leva a que, por vezes, estas pessoas não prati-
quem uma rotina alimentar e optem por alimentos/refeições po-
bres do ponto de vista nutricional(1,4,5).

Além disso, sabe-se que os opiáceos apresentam efeitos 
farmacológicos no sistema gastrointestinal, tais como, náu-
seas, vómitos, anorexia e obstipação, o que pode influenciar a 
ingestão alimentar, bem como o estado nutricional individual(1).

Assim, torna-se interessante conhecer o estado nutricional 
desta população, bem como os seus hábitos alimentares, de 
forma a tomar medidas no sentido de implementar ações que 
melhorem o acesso à alimentação e os conhecimentos sobre 
saúde e alimentação.

Objetivos
Foram objetivos do presente estudo, avaliar o estado nutri-

cional dos utentes da Equipa de Rua SMACTE em PSOBLE e 
(re)conhecer os hábitos alimentares destes utentes.

Metodologia
Realizou-se um estudo transversal que abrangeu os uten-

tes da Equipa de Rua SMACTE. Para a realização deste estudo 
considerou-se como critério de exclusão, não estar inserido no 
PSOBLE. Assim, a amostra incial contemplou 28 utentes, dos 
quais 4 recusaram participar no estudo e 1 foi excluido por falta 
de dados. A amostra final foi de 23 indivíduos.

Neste trabalho de investigação que decorreu em junho de 
2014, foram considerados os princípios que constam da última 
revisão da Declaração de Helsínquia(7), tendo sido todos os in-
divíduos devidamente informados e esclarecidos e, deram o 
seu consentimento verbal.

Os dados foram recolhidos através da aplicação de um 
questionário administrado por um entrevistador. Foram recolhi-
dos dados demográficos (idade e género), dados antropométri-
cos (peso, altura e Índice de Massa Corporal) e dados sobre a 
ingestão alimentar (tendo sido aplicado o questionário das 24h 
anteriores e questionada a frequência da ingestão das refei-
ções).

No que se refere às medidas antropométricas, a altura (em 
metros) considerada foi a registada no Cartão do Cidadão. 

Os indivíduos foram pesados numa balança de plataforma 
com sensibilidade de 0.1 kg da marca gbf-810 F2, de acordo 
com a metodologia do ISAK (International Standards for Anthro-
pometric Assessment)(8). Para o cálculo do Índice de Massa 
Corporal (IMC) considerou-se a fórmula:  e a classificação utili-
zada foi a proposta pela Organização Mundial de Saúde(9).

Para avaliar a ingestão alimentar dos utentes foi utilizado o 
questionário das 24h anteriores(10). Cada indivíduo foi convi-
dado a recordar todos os alimentos e bebidas ingeridos no dia 
anterior, assim como a frequência das refeições realizadas no 
último mês.

Os dados foram compilados e analisados estatisticamente 
recorrendo ao programa Microsoft Office Excel 2013®, para 
Windows 7. Realizou-se a análise descritiva dos dados em n e 
em percentagem (%) para variáveis nominais e ordinais e foram 
calculadas as médias e desvios-padrão das variáveis cardinais.

Resultados
Foram avaliados 23 indivíduos (87.0% do sexo masculino e 

13.0% do sexo feminino) com idades compreendidas entre os 
21 e os 55 anos (Tabela 1), sendo a média de idades de 39 
anos (desvio-padrão 9.3 anos).

Verificou-se que o intervalo de idades com mais indivíduos 
foi o que se situava entre os 40 e os 50 anos (Tabela 1).
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n %

Género
Masculino 20 87.0

Feminino 3 13.0

Idade

20 – 30 anos 5 21.7

30 – 40 anos 7 30.4

40 – 50 anos 9 39.1

>50 anos 2 8.8
Tabela 1: Caracterização da amostra considerada.

No que se refere à ingestão alimentar, verificou-se que ape-
nas 30.4% dos indivíduos tomava o pequeno almoço diaria-
mente e 43.5% tomava esta refeição 2 - 6 vezes/semana (Grá-
fico 1). A maioria dos utentes (87.0% e 65.2%, respetivamente) 
não realizava a merenda da manhã nem merenda da tarde,  
82.6% dos inquiridos almoçava e 95.7% jantava diariamente.

Gráfico 1: Frequência com que os indivíduos realizavam cada uma das refei-
ções

No que se refere à composição qualitativa das refeições 
(Gráfico 2), observou-se que das pessoas que tomavam o pe-
queno-almoço, a maioria ingeria leite ou derivados e pão ou 
equivalentes. Relativamente ao almoço, verificou-se que 21.7% 
dos indivíduos apenas ingeria sopa e a mesma percentagem 
apenas ingeria prato principal e 13.0% ingeria uma refeição 
completa (sopa+prato principal+fruta). Ao jantar, a percenta-
gem de inquiridos que realizava uma refeição completa foi de 
17.4%.

No que toca às bebidas ingeridas durante o dia, todos os in-
quiridos referiram ingerir água ao longo do dia mas 13.0% dos 
indivíduos referiram o consumo diário abundante de bebidas al-
coólicas (especificamente, vinho e/ou cerveja) e 13.0% dos in-
divíduos referiram ingerir cerca de 1.5L por dia de refrigerantes 
ou sumos (dados não apresentados). Em média, os indivíduos 
realizavam 2.4 refeições por dia (Gráfico 3) mas pela análise do 
gráfico, observou-se que 9 indivíduos consumiam 3 refeições 
por dia e 8 indivíduos ingeriam 2 refeições diárias.

Na tabela 2, apresenta-se a distribuição dos indivíduos por 
classe de IMC.Dos utentes avaliados apenas 8.7% se encon-
trava desnutrido e 4.3% com excesso de peso (Tabela 2).

Antropometria

IMC (kg/m2)

Classificação
Pontos de 

corte
% de indiví-

duos

Magreza <18.5 8.7

Normal 18.5 a 24.9 87.0

Excesso de 
peso

25.0 a 29.9 4.3

Tabela 2 : Distribuição dos indivíduos por classe de IMC.

Gráfico 2: Composição qualitativa das refeições realizadas ao longo do dia
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Discussão  
dos resultados

Relativamente à ingestão alimentar, os utentes apresenta-
vam uma baixa ingestão alimentar, realizando em média 2.4 re-
feições diárias, por vezes pouco completas e equilibradas. 
Contudo, a recolha de informação relativamente a 1 dia pode 
não ser representativa da ingestão alimentar diária, além de 
que podem ter ocorrido falhas no recurso à memória, assim 
como a omissão de alimentos ingeridos, bem como a presença 
de doenças agudas ou crónicas que influenciem a ingestão ali-
mentar(10). É de referir que os utentes referiram frequentemen-
te falta de apetite aquando da entrevista. Um estudo realizado 
por Zador et al. na Austrália com mulheres, mostrou que estas 
poderiam ser razões para a baixa ingestão energética nestes 
indivíduos(1). 

Encontrou-se uma baixa percentagem de utentes a ingerir 
pequeno-almoço diariamente, o que vai de encontro a um estu-
do de Zador et al., em que menos de 35% dos inquiridos toma-
va pequeno-almoço(1). 

O número médio de refeições realizado por dia por cada in-
divíduo foi inferior ao encontrado num estudo realizado por 
Saeland et al. com toxicodependentes em Oslo, em que a mé-
dia de refeições ingeridas por dia foi de cerca de 2.7 para as 
mulheres e 2.6 para os homens e representava metade do que 
a população em geral ingeria. Ainda no estudo referido, apenas 
10% dos indivíduos dependentes de drogas consumiam 5 ou 
mais refeições por dia(11).

Tal como no estudo de Zador et al., também foi encontrada 
uma baixa ingestão de fruta e hortícolas (e, consequentemente 
fibra) o que pode agravar os problemas de obstipação induzi-
dos pelos opiáceos(1).

Quanto ao consumo de hidratos de carbono, mais especifi-
camente no que se refere à ingestão de açúcar, os inquiridos 
não referiram a utilização de açúcar, mas referiram o consumo 
de produtos açúcarados. Porém, estudos que avaliaram mais 
especificamente o consumo de açúcar apontaram que existia 
um alto consumo de açúcar (chocolates, bolos, açúcar granula-
do, sumos, entre outros) e que esta ingestão podia dever-se ao 

efeito farmacológico mediado pela heroína no centro regulató-
rio do apetite, levando a que os indivíduos em programas de 
manutenção ingerissem mais açúcar como meio de substitui-
ção da heroína(1,11,12).

Relativamente à distribuição de IMC, mais de metade dos 
utentes apresentou-se dentro do intervalo de normalidade. De 
facto, Zador et al. encontrou que a baixa ingestão energética 
nestes indivíduos, não se refletia na distribuição do IMC(1). 
Este resultado pode ser justificado, por esta população ser 
mais sedentária, pela eventual ocorrência de retenção de líqui-
dos e por os utentes em PSOBLE estarem mais estabilizados, 
alimentando-se mais regularmente(1,11). Um estudo de Sae-
land et al. mostrou que a história de consumo de substâncias 
psicoativas, assim como o seu consumo, não tinha influência 
sobre o IMC, pois aproximadamente 50% das mulheres e 80% 
dos homens toxicodependentes eram normoponderais(11).

Parece ainda que o IMC tem tendência a ter valores mais 
elevados com o avançar da idade, talvez por uma maior apren-
dizagem de como sobreviver em condições adversas(11). No 
entanto, é importante referir que a média de IMC é inferior nes-
tes indivíduos quando comparada com a média do IMC da po-
pulação em geral(11) e que existem estudos que referem que 
os indivíduos a consumir substâncias psicoativas ou já em pro-
gramas de substituição apresentavam desnutrição(11).

Conclusões
Apesar dos indivíduos avaliados neste estudo serem na 

sua maioria normoponderais, verificou-se que apresentam uma 
ingestão alimentar deficitária quer do ponto de vista qualitativo 
como quantitativo. Deste modo, esta população encontra-se 
em risco nutricional, sendo importante consciencializar para 
uma ingestão alimentar mais completa, equilibrada e variada, 
tendo sempre em consideração as condições socioeconómi-
cas. No entanto, para conclusões mais precisas, serão neces-
sários mais estudos com utentes em PSOBLE.

Gráfico 3: Número de refeições que em média cada indivíduo realizava diariamente
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  Caso clínico: PHDA e Perturbação de personalidade li-

mite
12h30  Apresentação de livro: Políticas e Dependências
13h00  Almoço
14H30   Simpósio – TRATAMENTO FARMACOLÓGICO EM PATO-

LOGIA DUAL – Sala 1

 Psicofarmacologia nas perturbações alimentares e duais
 Antipsicóticos depot, a experiencia da UPD
 Terapêutica opióide no doente dual
  Simpósio – PERTURBAÇÃO POR USO DE SUBSTÂNCIAS 

E PATOLOGIA DUAL NOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTU-
GUESA  – Sala 1

 Realidade em Angola
 Experiência de  Moçambique
 PUS e PD no Brasil 
 PUS e PD na Guiné
16h00  Intervalo
16h30 Simpósio –  CRACK – A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA – Sala 1

 Atendimento de emergência ao utilizador de crack
  Perturbação de Deficit de Atenção e Hiperactividade e 

crack
  Estratégias de reabilitação cognitiva em utilizadores de 

crack
  Mesa Redonda – PATOLOGIA DUAL NOS SERVIÇOS DE 

PSIQUIATRIA  – Sala 2

  Caracterização epidemiológica dos consumos de drogas 
e álcool nos doentes internados no DPSM da ULS do Nor-
deste

 Alcoolismo patologia dual no feminino
 Comunicação do Hospital Barlavento Algarvio
18h00   FÓRUM DE DEBATE: DOENTE ADITO E DUAL EM SAÚ-

DE MENTAL COMUNITÁRIA
 Filme: Esta é a minha casa, Enfermeiro Pedro Renca 
 Painel de discussão


