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“Melhor Conhecimento para Melhores Cuidados” foi o tema es-
colhido para comemorar o Dia Internacional contra o abuso e o 
Tráfico Ilícito de Drogas, que enfatiza a necessidade de melhorar 
a compreensão sobre este problema mundial, sublinhando que 
um melhor conhecimento sobre o mesmo vai fomentar uma 
maior cooperação internacional para combater o seu impacto na 
saúde, governação e segurança. Todos os anos, esta data tem 
servido para exprimir a preocupação e fortalecer a ação e a coo-
peração para alcançar o objetivo de uma sociedade internacional 
livre de drogas e aumentar a consciencialização para o grande 
problema que as drogas representam para a sociedade. 
Este é um bom tema para o Ministério da Saúde refletir sobre todas 
as questões que envolvem os comportamentos aditivos e as depen-
dências e, ao mesmo tempo, pensar mobilizar vontades e recursos 
para enfrentar e resolver os problemas do estigma e das mais diver-
sas barreiras que ainda persistem nos dias de hoje. 
E, já agora, recordar os responsáveis políticos do Ministério da 
Saúde que, desde 2011, mais do que a destruição de um serviço, 
foi a criação de obstáculos e dificuldades para os doentes e suas 
famílias acederem às respostas que a qualidade da doença exi-
ge. É incompreensível, e injustificável a falta de respostas e de re-
cursos humanos num serviço de excelência, e de técnicos e pro-
fissionais de saúde de altíssima qualidade, que vêm ao longo do 
tempo a assistir à sua presumível extinção.
Como é possível que o Ministério da Saúde não encontre um 
pouco de tempo para refletir sobre este gravíssimo problema 
pandémico, como o fizeram há vinte anos atrás um punhado de 
homens e mulheres, que, pela iniciativa do atual Secretário Geral 
das Nações Unidas, António Guterres, liderados por um outro 
grande cientista, Alexandre Quintanilha, construíram a mais revo-
lucionária estratégia de combate à droga e a Toxicodependência 
de todo o mundo.
Hoje, a ENLCD é mundialmente conhecida e reconhecida como o 
“Modelo Português” de intervenção por fazer consignar o princípio 
do humanismo, do pragmatismo, segurança, coordenação e racio-
nalização de meios e da participação e articulação com as estrutu-
ras territoriais e o meio envolvente. Toda a abordagem está centra-
da no cidadão e não na substância, na promoção, defesa e respeito 
pelos direitos humanos, numa resposta integrada, baseada numa 
intervenção de qualidade técnica, num serviço especializado e sujei-
to aos mais altos índices de avaliação interna e externa.

PERGUNTAS@
SEMRESPOSTAS.PT

Pessoalmente, não entendo o comportamento, os sucessivos 
adiamentos e o silêncio do Ministério da Saúde aos constantes 
apelos dos profissionais de saúde e até da carta aberta subscrita 
por tantas individualidades a reclamar a reposição de uma insti-
tuição com autonomia e dimensão adequada, com capacidade 
para responder ás questões da droga e da toxicodependência, 
que hoje mais que nunca continua a afetar muitos milhares de 
pessoas e suas famílias, como o demonstram os mais recentes 
relatórios nacionais e internacionais.
Cerca de 269 milhões de pessoas usavam drogas em todo o 
mundo em 2018, 30% mais do que em 2009, enquanto mais de 
35 milhões de pessoas sofrem de transtornos por uso de drogas, 
de acordo com o último Relatório Mundial sobre Drogas, divulga-
do no dia 26 de junho de 2020 pelo Gabinete das Nações Unidas 
sobre Drogas e Crime (UNODC). 
Tal como o Covid, uma pandemia contagiosa que já matou um 
punhado de milhares de pessoas, a droga também contagia e 
afeta com a mesma ou pior gravidade o doente, os amigos, a fa-
mília e a comunidade e tem uma dimensão económica, política e 
social inimaginável para que possamos continuar calados e a ig-
norar este fenómeno da toxicodependência, que continua ativo e 
presente nos mais diversos territórios, apesar da pouca visibili-
dade com que se apresenta. 
Apesar da incapacidade para resolver um problema adiado, o Mi-
nistério da Saúde sabe que as pessoas sem abrigo, os consumi-
dores de drogas, as pessoas com doenças crónicas e infeciosas 
como as hepatites, o VIH/Sida a tuberculose e outras patologias 
associadas a esta população, quase nenhumas foram infetadas 
com o Covid 19… Como sabe que estes resultados se devem à 
dedicação e ao mérito dos profissionais de saúde, das clínicas e 
comunidades terapêuticas, dos voluntários e equipas de rua que 
diariamente tratam e acompanham estas populações.
Por muito pouco que possa parecer, esta é a constatação de um 
conjunto de factos que deveria merecer uma reflexão cuidada e 
uma decisão, infeliz e sucessivamente adiada pelos decisores 
políticos que teimam em não perceber que o problema dos com-
portamentos aditivos e das dependências não é um problema 
dos outros nem das famílias dos outros mas um problema de to-
dos nós e do ministério da Saúde.

Sérgio Oliveira, director
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SICAD APRESENTA ESTUDO SOBRE 

COMPORTAMENTOS ADITIVOS
AOS 18 ANOS

Dados recolhidos no Dia da Defesa Nacional

Foi apresentado no dia 26 de junho – Dia Internacional de Luta Contra o Uso e Tráfico Ilícito de Droga – num even-
to virtual, o inquérito “Comportamentos Aditivos aos 18 anos, Inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa 
Nacional – 2019”. Trata-se de um estudo que avalia os hábitos de consumo dos jovens de 18 anos que participam 
no Dia da Defesa Nacional, tendo, por isso, um universo alargado de respostas, o que permite chegar a resultados 
bastante sólidos neste âmbito. Esta quinta edição vem, de uma forma geral, consolidar as conclusões dos inqué-
ritos anteriores, que passamos a sintetizar:
 •  Entre 2015 e 2019, os consumos mais frequentes de bebidas alcoólicas têm-se mantido razoavelmente está-

veis. Contudo, a prevalência de consumo binge e de embriaguez severa tem vindo a aumentar.
 •  Quase todos os jovens aos 18 anos já tomaram bebidas alcoólicas pelo menos uma vez na vida e nos últimos 

12 meses;
 •  Cerca de metade bebeu pelo menos uma vez de forma binge e cerca de um terço embriagou-se severamente.
 •  A prevalência de consumo recente é semelhante entre rapazes e raparigas, sendo que os consumos mais inten-

sivos por ocasião são um pouco mais prevalentes entre os rapazes.
 •  Cerca de metade dos jovens fuma tabaco. Entre 2015 e 2019, a prevalência de consumo recente sofreu uma va-

riação de 4 pontos percentuais (prevalência de 52% em 2015 e de 48% em 2019).
 • 7 em cada 100 jovens já tomaram tranquilizantes/sedativos sem receita médica pelo menos uma vez na vida e 

5 em cada 100 nos últimos 12 meses, sendo a prevalência um pouco superior entre as raparigas.
 •  Entre 2015 e 2019 assiste-se a um incremento paulatino do consumo recente de cannabis, ainda que com esta-

bilização entre 2018 e 2019.
 •  Um terço dos jovens já contactou com substâncias ilícitas, um quarto consumiu nos últimos 12 meses, sobre-

tudo de forma ocasional.
Destaca-se o maior incremento do consumo de cannabis, binge, embriaguez severa e problemas relacionados 
com o consumo de álcool ou de substâncias ilícitas entre as raparigas.
Paralelamente, destaca-se também o grupo de jovens estudantes (com maior ênfase nos que frequentam o Ensi-
no Superior) pela transversalidade no incremento do consumo recente de cannabis, embriaguez severa e proble-
mas relacionados com os consumos.
Um em cada três jovens começou a usar a internet com menos de 10 anos. As redes sociais virtuais são uma ex-
periência quotidiana destes jovens: Um em cada quatro frequenta as redes sociais por 4 a 5 horas por dia e um 
em cada quatro por 6 ou mais horas, sendo que as raparigas frequentam um pouco mais estas redes.
Um em cada dois jovens joga online, sendo de 15% os que jogam a dinheiro (apostas). Em ambos os casos, a 
maioria dos jogadores joga menos de 2 horas por dia. O jogo é uma prática um pouco mais comum entre os ra-
pazes.
Em 2015 e 2019 a prevalência de utilização de redes sociais, nomeadamente em 6 horas ou mais por dia é seme-
lhante.
A prevalência de jogo online parece estar, paulatinamente, a aumentar, aparentemente mais quanto ao jogo sem 
ser de apostas. Este incremento é mais acentuado entre os rapazes e menos acentuado nos estudantes universi-
tários.
Em 2019, à semelhança dos anos anteriores, um em cada quatro jovens declarou ter experienciado problemas 
que atribui à utilização da internet, experiência que tem aumentado ligeiramente, principalmente nas raparigas.
A nível regional, entre 2015 e 2019, o Alentejo e o Centro destacam-se como as regiões onde se verificam os 
maiores aumentos no consumo de álcool e drogas ilícitas e também aquelas que mais contrariam a tendência de 
descida do consumo de tabaco que se verifica a nível nacional. Por outro lado, nos últimos 5 anos, o maior cres-
cimento da prática de jogos de apostas online teve lugar na Região Autónoma da Madeira.
Estes dados foram apresentados em vídeo conferência e, no final, João Goulão e Manuel Cardoso responderam 
a algumas questões colocadas pela Dependências…

OS RESULTADOS 
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A que principais fatores atribuem estes significativos aumentos de consumos entre os jovens, particular-
mente no que concerne a álcool, tabaco, jogo e um pouco na canábis? Estaremos a comunicar mal? Não 
teremos os meios necessários para chegarmos aos jovens com a eficácia pretendida?
João Goulão – Essa é a pergunta para um milhão de dólares… Acho que coexistem aqui vários fatores… Das 
intervenções dos próprios interlocutores regionais que estiveram connosco ressaltam também algumas difi-
culdades que são transversalmente sentidas quando pretendem desenvolver de forma eficaz programas 
com continuidade, dimensão e alcance suficiente para chegar aos jovens e tentar inverter algumas destas 
tendências. Depois, existem alguns fatores que são também condicionados por uma prevenção ambiental, 
que é indispensável que seja desenvolvida. Nomeadamente no que respeita ao álcool continuamos a ter uma 
acessibilidade disparatada, com preços que são um convite ao abuso e uma série de práticas que persistem, 
como a publicidade, que é supostamente proibida durante o período noturno mas que continuamos a ver, em 
todas as circunstâncias e a qualquer hora do dia, nas manifestações desportivas, nas manifestações dirigi-
das a jovens, patrocínios e publicidades completamente desproporcionais em relação a um problema de 
saúde pública… Quando falamos de álcool, estamos a falar de uma substância regulada e, apesar disso, as-
sistimos a todas estas dificuldades. Depois, temos um crescimento do consumo de canábis e que terá tam-
bém a ver com todo um ambiente que se tem vivido nos últimos anos em redor desta substância. Vivemos 
um ambiente em que houve intervenção pública, política e publicada favorável a uma regulação do consumo 
da canábis, sendo que nas primeiras investidas não se fazia a destrinça entre o uso para fins terapêuticos e 
o uso para fins não terapêuticos. Conseguimos que essa discussão, no plano político, acabasse por ser se-
parada nas suas componentes que são necessariamente diferentes, foi aprovado o uso terapêutico, relativa-
mente ao qual nunca pusemos reticências mas que é de alguma forma aproveitado para fazer um discurso 
de enaltecimento das virtudes da canábis também num outro contexto, nomeadamente o recreativo. Como 
sabemos, também está iminente o surgimento de iniciativas legislativas no sentido da regulação para o uso 
recreativo e temos aqui uma boa prova de que a regulação não é a panaceia para reduzir os efeitos nocivos 
do uso de qualquer substância. Como dizia, temos problemas quanto baste com uma substância regulada 
como é o álcool e a regulação do uso de substâncias hoje ilícitas é hoje apresentada como uma solução para 
todos esses problemas. É um discurso que acompanha essa investida política e que causa alguma perplexi-
dade nos jovens. É extremamente complicado, nos dias de hoje, ter um discurso preventivo consistente em 
redor da questão da canábis quando há um discurso dominante e oriundo de responsáveis políticos com 
peso na nossa sociedade que apresentam a regulação como a solução para todos estes problemas. Portan-
to, há questões ambientais complicadas em redor deste aumento de consumos, quer do álcool, quer da ca-
nábis.

Manuel Cardoso – É verdade que os comportamentos são multifatoriais. No caminho que seguimos relativa-
mente ao consumo de bebidas alcoólicas em Portugal, como nos países mediterrânicos, o consumo de vi-
nho acaba por estar patente na nossa sociedade; o consumo de bebidas alcoólicas é um escape, uma forma 
de fazer um grupo de pertença e há uma solicitação permanente dos jovens – e não me refiro apenas à pu-
blicidade – ao consumo de bebidas alcoólicas. A acessibilidade e disponibilidades são enormes, os padrões 
de publicidade, marketing e comunicação são também muito fortes e incentivam práticas de consumo até 
de padrões mais prejudiciais para a saúde e torna-se mais complicado fazer passar mensagens. O efeito que 
qualquer utilizador de bebidas alcoólicas procura, como o relaxamento, o bem-estar, a boa disposição está 
patente e é patrocinado por todos e dificulta qualquer discurso contrário. Nos últimos três anos, a taxa IABA 
para as bebidas alcoólicas não foi atualizada, tornando-as bastante baratas, a disponibilidade é enorme e, 
portanto, há todo um percurso em termos de regulação que é indispensável percorrer. Depois, nos últimos 
anos, por várias razões (não só por escassez de recursos humanos), até pela componente da gestão das 
áreas da educação e da saúde, aquele que era por natureza o espaço mais propício para uma intervenção 
preventiva está a ser menos usado. Estamos a ter mais dificuldades em fazer intervenção ao nível escolar, 
cuja principal obrigação é da própria escola… Se calhar, precisamos de investir bastante mais neste domínio. 
E deixe-me fazer esta reflexão: a verdade é que, quando olhamos para o inquérito à população geral, verifica-
mos que, nas populações mais jovens, houve redução de alguns destes padrões. Fazemos uma intervenção 
no Dia da Defesa Nacional e, se nalguma altura tivemos dúvidas, hoje fiquei encantado quando todos os re-
presentantes regionais falaram muito bem da intervenção, que se resume a 30 minutos num único dia, con-
trariando o que consideramos ser uma intervenção preventiva, que tem que ser permanente, sob a forma de 
projeto. Não vou dizer que há aqui uma relação causa efeito mas esta intervenção é feita no mesmo dia em 
que se aplica o questionário e seria interessantíssimo se conseguíssemos aplicar um questionário aos mes-
mos indivíduos algum tempo depois para percebermos o que aconteceu nas suas vidas. A verdade é que te-
mos aqui valores extremamente altos e, quando chegamos aos 24 anos, acabamos por ter valores menores, 
constatando, embora em valores relativamente altos, uma tendência de redução, o que nesta área é sempre 
muito agradável. Em relação ao jogo, no online temos duas características: a primeira, é que foi regulado 
desde 2015, não conseguimos regular convenientemente regras para a publicidade, que é hoje permanente a 
qualquer hora do dia ou da noite… Mas estamos a falar fundamentalmente do jogo a dinheiro. Em termos ge-
rais, temos o gaming, o gambling, que precisam de ser trabalhados de forma diferente; quanto à própria uti-
lização da internet e das redes sociais, temos que perceber o que é problemático… é uma aprendizagem que 

João Goulão
Diretor-Geral Sicad
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ainda estamos a fazer relativamente à utilização do ecrã, perceber o que é preocupante e, quando os pró-
prios jovens referem já ter tido problemas, independentemente da dimensão, isso é significativo. A outra 
questão é que, quando olhamos para o inquérito à população geral, verificamos que a estimativa de probabi-
lidades de haver dependência ou problemas significativos de jogo patológico quadruplicou entre 2012 e 
2017 e, isso sim, é extremamente preocupante. E aos 18 anos também há este aumento mas, quando fala-
mos de internet e de jogo online misturam-se aqui várias coisas, como jogar uma vez um jogo, estar horas a 
jogar, jogar a dinheiro… temos que escalpelizar tudo isto num futuro próximo mas todos nós estamos a per-
correr um processo de aprendizagem.

Fazendo aqui um paralelismo relativamente à pandemia de Covid-19, em que se fala em controlo de ca-
deias e elos de transmissão a nível territorial, este estudo permite-vos refinar dados aprimorados sobre 
os contextos e locais onde se consome mais uma substância ou outra… Se pensarmos por exemplo em 
programas de prevenção seletiva ou indicada ou de redução de riscos, mais territorializados, em que me-
dida poderá resultar deste inquérito uma janela de oportunidade para intervenções mais localizadas, à 
semelhança do que se fez com o PORI?
João Goulão – Esse é exatamente o princípio da atuação que procuramos desenvolver, orientada por dados 
objetivos, por diagnósticos territoriais e ações adequadas à realidade local. Se tiver uma região, concelho ou 
freguesia onde não estão identificadas situações de determinados consumos mas, em contrapartida, exis-
tem outros problemas identificados, é evidente que a incidência da intervenção, é muito centrada nesses 
problemas identificados naquele território. Claro que isto não prejudica a existência de programas nacionais 
mas a ação é orientada sobretudo pelos problemas identificados em determinada região. Portanto, o tal prin-
cípio do PORI, de que falou e bem, tem muito a ver com isto, com o desenvolvimento de ações dirigidas aos 
problemas identificados num determinado território.

Manuel Cardoso – Só uma nota em relação a este questionário, que é muito menos rico do que o inquérito 
em meio escolar ou à população geral porque estamos a falar dos tais 40 minutos, um inquérito do Dia da 
Defesa Nacional e do Ministério da Defesa, com uma componente administrativa e de questões relacionadas 
com esse próprio dia e cerca de 20 questões que nos permite ter esta riqueza condicionada. O que é real-
mente rico é conseguirmos produzir dois cadernos regionais onde podemos ir buscar toda a informação re-
lacionada, quer em termos de género, quer por exemplo em termos de bebidas alcoólicas, para cada uma 
das regiões. O PORI, é verdade, mas também toda a outra intervenção, quando fazemos diagnósticos, tem 
que ser baseada nessa procura de informação mais específica de cada um dos territórios para, com isso, 
construir a forma de intervir.

Voltando ao tema da pandemia, surgiram naturalmente novas priorizações de intervenção no âmbito da 
saúde e, entretanto, a tão ansiada nova orgânica para os CAD parece cada vez mais longínqua e um menor 
investimento uma realidade cada vez mais insofismável…
João Goulão – É evidente que há outras prioridades neste momento e, obviamente, temos que ter essa com-
preensão, sobretudo quando vemos a pressão a que o próprio gabinete do Ministério da Saúde está sujeito 
no atual contexto. Portanto, é compreensível que aquilo que parecia iminente em termos de decisão tenha 
sido, uma vez mais, protelado. Mas quero crer que, no âmbito da chamada retoma, em breve retomaremos 
este processo e aquilo que tenho sentido – neste momento, tenho alguma proximidade com os membros do 
gabinete do Ministério da Saúde quase numa base quase diária – é o reconhecimento do excelente trabalho 
que tem sido feito nesta área, mesmo no atual contexto. Mas, por outro lado, também ficou muito evidente a 
necessidade de uma coordenação crescida, que parece evidenciado só ser possível sob a égide um organis-
mo único. O modelo atual ficou ainda mais exposto no atual contexto e penso que haverá em breve continui-
dade ao trabalho de reformulação da estrutura dedicada aos CAD.

Manuel Cardoso – Não queria deixar passar em claro a afirmação do Sérgio sob a forma de pergunta, quan-
do refere um menor investimento nesta área… Honestamente, não considero que isso seja verdade. O mo-
mento é preocupante e, nesta área, ainda que diferente, por causa do mesmo problema que afeta toda a saú-
de e todo o país, a verdade é que nos foi permitido investir, quer junto dos projetos PORI, que tiveram um 
acréscimo de cerca de meio milhão de euros para acorrer às necessidades acrescidas no terreno e um valor 
equivalente para os ajudar a suportar, quer em equipamentos de proteção individual, quer em termos de aju-
da a outros materiais que não estavam a ser comparticipados, naloxona, testes a substâncias… Apesar de 
toda a problemática, conseguimos ter um aumento do investimento. Temos uma falha, que tenho que reco-
nhecer que não estamos a conseguir dar a volta como gostaríamos, que tem a ver com as comunidades te-
rapêuticas, que estão a fazer um trabalho fantástico de contenção. Não houve casos em nenhuma e nós não 
estamos a conseguir compensá-los devidamente, sendo que o esforço de contenção que fizeram levou a que 
gastassem mais dinheiro e a que tivessem menos utentes e retorno. Tirando isso, penso que não se pode di-
zer que houve um menor investimento.

Manuel Cardoso
Subdiretor-geral Sicad
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TENHA VINDO A 
ESBATER.
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O Conselho de Administração do Observatório Europeu da Droga e da To-
xicodependência (EMCDDA) decidiu, no dia 25 de junho, por unanimida-
de, renovar o mandato do diretor da agência, Alexis Goosdeel, para os 
próximos cinco anos. Alexis Goosdeel assumiu a direção da agência no 
dia 1 de janeiro de 2016 e, com a renovação de hoje, ocupará o cargo até 
ao dia 31 de dezembro de 2025. A Presidente do Conselho de Administra-
ção do EMCDDA, Laura d’Arrigo, congratulou-se com a recondução sa-
lientando: “Felicito o Sr. 
Goosdeel pela renovação 
do seu mandato. De-
monstra o reconheci-
mento por parte do Con-
selho de Administração 
da sua visão para o Ob-
servatório e do resultado 
do trabalho realizado sob 
a sua orientação. O Dire-
tor e a sua equipa obtive-
ram resultados de primei-
ra linha durante este pe-
ríodo, demonstrando a 
sua agilidade e capacida-
de de adaptação a uma 
mudança sem preceden-
tes. Desejo-lhe o melhor 
para o próximo mandato 
ao comando desta agên-
cia de vanguarda”. 
Ao assumir o cargo em 
2016, Alexis Goosdeel lançou a Estratégia EMCDDA 2025, um plano es-
tratégico e operacional de longo prazo, apresentando uma visão para 
contribuir para uma “Europa mais saudável e segura”, através de políticas 
e ações em matéria de droga mais bem informadas. Alexis Goosdeel 
reestruturou rapidamente a agência e as suas prioridades alinhando-as 
com a estratégia, refletindo os dois pilares da saúde pública e segurança. 
Este ano, a agência concluirá a implementação do Roteiro 2020 da Estra-
tégia, e começará a preparação do novo Roteiro 2025. Durante o seu pri-
meiro mandato, Alexis Goosdeel prestou especial atenção ao lançamen-
to de um programa de gestão de projetos e de um sistema de gestão de 
desempenho direcionando progressivamente a agência para um modelo 
ainda mais orientado para a prestação de serviços, de forma a fornecer 
análises e serviços mais personalizados aos seus principais grupos de 
clientes. Em 2019, o Observatório Europeu alcançou o seu melhor de-
sempenho operacional e financeiro até à data e recebeu uma quarta ava-

liação externa positiva para o período 2013–18. Esta última destacou a 
agência como sendo um verdadeiro centro de excelência científica, tanto 
na Europa como internacionalmente. Desde março de 2020, o COVID-19 
colocou à prova a capacidade de resposta do EMCDDA, quer em termos 
de continuidade das suas atividades em geral, quer na monitorização do 
fenómeno das drogas em particular. Sob a orientação de Alexis Goos-
deel, a agência agiu de forma rápida e proactiva, e adaptou os seus méto-

dos de trabalho e ciclos 
de produção para lidar 
com os novos problemas 
e necessidades. “Toman-
do o pulso” do impacto 
do COVID-19, foi publica-
da uma variedade de re-
cursos que exploram as 
mudanças no mercado 
de drogas e os desafios 
enfrentados pelas pes-
soas que consomem dro-
gas, bem como os servi-
ços da linha da frente 
que lhes prestam apoio. 
A agência também pres-
tou novos serviços aos 
profissionais da área e 
aos consumidores de 
droga.
Reagindo à decisão, Ale-
xis Goosdeel afirmou 

que “É uma honra e um privilégio ter sido renomeado hoje para condu-
zir o Observatório numa ambiciosa viagem até 2025. A agência tem 
pela frente um futuro promissor e está pronta para se inovar e reinven-
tar consoante as exigências e dentro dos limites da sua missão. A mi-
nha renovação ocorre no ano em que o EMCDDA celebra um marco 
importante: os seus 25 anos de monitorização. Há alguns meses 
atrás, estávamos longe de imaginar que ano especial seria este, e 
agora estamos mais convencidos que nunca da necessidade em con-
tinuar a acompanhar as novas ameaças e desenvolvimentos. Numa 
era em que a transformação digital se torna vital para que as organiza-
ções acrescentem valor às partes interessadas, continuaremos a 
prosseguir com a utilização das novas tecnologias para otimização e 
comunicação do trabalho e a desenvolver um novo modelo de traba-
lho de forma a ajudar-nos a contribuir ainda mais eficientemente para 
uma Europa mais saudável e segura”.

SEGUNDO MANDATO DE CINCO ANOS PARA
DIRETOR DA AGÊNCIA DA UE SOBRE DROGAS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
DO EMCDDA RENOVA MANDATO 
DE ALEXIS GOOSDEEL
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CICLO DE CONFERÊNCIAS ONLINE
DEPENDÊNCIAS E 

COMPORTAMENTOS ADITIVOS
CANNABIS DISCUTIDA POR 
ESPECIALISTAS IBÉRICOS

No dia 23 de junho, a IASaúde e o IREFREA Portugal organizaram a conferência online Cannabis… ao Centro da Discussão. A ini-
ciativa enquadra-se no Ciclo de Conferências online Dependências e Comportamentos Aditivos e contou com a moderação de 
Fernando Mendes, do IREFREA Portugal, e de Nelson Carvalho, diretor da UCAD da Região Autónoma da Madeira, comentários 
de Sérgio Oliveira, da revista Dependências, e de Serxio González, jornalista da Voz da Galiza, e com preleções de Félix Carvalho, 
professor catedrático e investigador, e de Manuel Isorna Folgar, da Universidade de Vigo e a participação de João Goulão Dire-
tor-Geral do Sicad e Pedro Ramos, Secretário Regional da Saúde do Governo Regional da Madeira
Dependências acompanhou o evento e recolheu depoimentos de alguns dos presentes…

João Goulão
Diretor-Geral do Sicad

“De facto, a questão da canábis é fulcral nos tempos que correm. Tem havido uma insistência 
muito grande acerca das virtudes terapêuticas e, nós, felizmente, conseguimos separar a dis-
cussão no plano político do uso terapêutico, questão que tem a ver com outras entidades da 
saúde e haverá alguma evidência de alguma utilidade em situações particulares, havendo ago-
ra a tentativa de fazer passar a ideia de que é também uma panaceia para a questão do Covid… 
mas o que nos convoca é muito mais a discussão em torno do uso não terapêutico e os benefí-
cios e inconvenientes que poderão resultar de uma situação de legalização e regulação. Todos 
conhecemos os argumentos pró, como o controlo de qualidade, entre outras questões, mas 
também todos sabemos que algumas das substâncias psicoativas que causam mais efeitos 
negativos na nossa população são substâncias que estão legalizadas e reguladas. E não é por 
isso que esses malefícios decrescem. De qualquer forma, o que gostaria de ver no centro da 
discussão em torno desta questão da legalização da canábis era a centralidade da saúde e dos 
impactos na saúde da população que pretendemos servir. Porque há outros valores em ten-
são… Hoje, vivemos esta questão da pandemia e temos uma noção muito clara de que há uma 
tensão e um “jogo da corda” entre os valores da saúde e os valores da economia. Na questão 
da canábis, estes valores também fazem o mesmo jogo da corda, com cada um a puxar para o 
seu lado e eu gostaria que o peso que os nossos decisores políticos um dia hão de assumir fos-
se sobretudo baseado no peso dos impactos para a saúde que decorrem do quadro da legaliza-
ção/regulação de mercados. Há experiências em curso noutros países do mundo que nos per-
mitirão ter uma ideia mais clara de qual é o verdadeiro impacto no mundo real: o que acontece 
num mercado regulado, as consequências e impactos ao nível da saúde mental, os surtos psi-
cóticos aumentam ou diminuem? Os problemas relacionados com a condução; a precocidade 
do início dos consumos… Há uma série de indicadores que é importante que consigamos ler 
nas experiências que outros estão a levar a cabo e que isso seja tido em conta com estudos 
credíveis e com a objetividade possível, uma vez que hoje em dia ainda assistimos a um enor-
me viés na maioria dos estudos que são publicados, dependendo do ponto de partida ideológi-
co em que se baseiam”.

“GOSTARIA DE VER NO 
CENTRO DA  
DISCUSSÃO EM TORNO 
DESTA QUESTÃO DA 
LEGALIZAÇÃO DA 
CANÁBIS ERA A 
CENTRALIDADE DA 
SAÚDE E DOS 
IMPACTOS NA SAÚDE 
DA POPULAÇÃO QUE 
PRETENDEMOS 
SERVIR”
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Pedro Ramos
Secretário Regional da Saúde do Governo 

Regional da Madeira

“Naturalmente, a Madeira tem a sua área de preocupação no que diz respeito à saúde mental e o 
Nelson Carvalho tem estado presente, ao longo dos últimos anos, nas nossas intervenções e em 
tudo o que respeita ao plano de saúde mental, desde 2015, em que investimos cerca de 60 milhões 
de euros. E, acima de tudo, tem sido feito um esforço por parte do Governo Regional, no sentido que 
seja dedicada uma especial atenção a esta área das dependências e comportamentos aditivos, que 
começam, com alguma frequência, a ter um impacto negativo na nossa sociedade, nomeadamente 
em escalões etários como as crianças e adolescentes. Esta iniciativa sobre a canábis enfoca um 
assunto que está neste momento na berra e, apesar de ser Secretário Regional da Saúde, sou cirur-
gião geral e sei perfeitamente qual é o impacto positivo do uso desta substância nalgumas entida-
des clínicas e sei também qual será o impacto negativo na nossa sociedade associada à legaliza-
ção. E para além do quadro que atualmente nos ocupa o pensamento, relacionado com a pandemia 
da Covid, temos que dedicar também especial atenção a todas estas situações que têm impactos 
negativos na nossa sociedade, talvez com menor mortalidade mas com morbilidade que se perpe-
tua na vida dos nossos cidadãos com efeitos negativos no plano pessoal, familiar, social e profis-
sional. Naturalmente, vemos algumas situações na área da saúde que têm perfeitamente indica-
ção, mas também sei que a canábis tem um impacto muito negativo se for usada de outra forma na 
nossa sociedade. Esta iniciativa é uma consequência do trabalho que temos desenvolvido nos últi-
mos anos, na Região Autónoma da Madeira, nesta área dos CAD e os resultados do estudo de 2019 
sobre consumo de álcool, tabaco, drogas e outros CAD, em que, finalmente, a região conseguiu par-
ticipar deixam a região numa posição favorável para poder continuar a sentir-se motivada para con-
tinuar a desenvolver campanhas de sensibilização e iniciativas como esta. Na época que atravessa-
mos não podemos afrouxar quanto aos restantes problemas da sociedade que têm também um im-
pacto negativo e que precisam da nossa intervenção e de iniciativas desta natureza. A Madeira está 
sempre motivada para participar neste tipo de estudos, queremos saber o que é preciso mudar, o 
que temos de negativo na nossa sociedade, nomeadamente nos escalões etários mais jovens. Por 

isso, gostaria de manifestar toda a 
abertura por parte do Governo Re-
gional da Madeira, da Secretaria 
Regional da Saúde e da Proteção 
Civil para uma estratégia que defi-
nimos desde 2019, uma estraté-
gia para a saúde mental onde to-
dos estes temas estão incluídos, 
com objetivos e metas perfeita-
mente definidas e indicadores in-
troduzidos que esperamos poder 
apresentar ao longo dos próximos 
cinco anos, tal como sucedeu 
neste estudo recente, que me dei-
xam muito satisfeito face aos nú-
meros que a Madeira conseguiu 
atingir, com a participação de 29 
escolas, 178 turmas e quase 3 mil 
alunos. Penso que é uma amostra 
significativa e poderá dar uma 
ideia do trabalho que ainda temos 
para fazer. Há outros objetivos 
que precisamos ainda de atingir e 
temos que continuar a trabalhar. 
Gostaria de salientar todo o traba-
lho que tem sido feito a nível na-
cional e também pelo Nelson Car-
valho nesta área dos CAD”.

“NÃO PODEMOS 
AFROUXAR QUANTO 
AOS RESTANTES 
PROBLEMAS DA 
SOCIEDADE QUE 
PRECISAM DA NOSSA 
INTERVENÇÃO E DE 
INICIATIVAS DESTA 
NATUREZA”



Félix Carvalho
Professor Catedrático

Laboratório de Toxicologia
Faculdade de Farmácia
Universidade do Porto

“EMBORA A 
CANÁBIS POSSUA 
PROPRIEDADES 
ADITIVAS BAIXAS/
MODERADAS, 
APROXIMADA-
MENTE 10–16% 
DOS 
UTILIZADORES 
(MILHÕES, EM 
TODO O MUNDO) 
DESENVOLVEM 
ADIÇÃO”

“NECESSIDADE 
IRRESISTÍVEL E 
COMPULSIVA DE 
CONSUMO DE 
DROGAS, QUE 
PERSISTE MESMO 
EM FACE DAS 
CONSEQUÊNCIAS 
NEGATIVAS”
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Manuel Isorna
Prof. Associado da  

Universidade de Vigo

“EL CANNABIS 
FUMADO 
REGULARMENTE 
ESTÁ ASOCIADO 
CON 
INCREMENTO 
DEL RIESGO DE 
DESARROLLAR 
ESQUIZOFRENIA 
Y OTRAS 
FORMAS DE 
PSICOSIS”

“UNO O DOS 
PORROS, 
SUFICIENTES 
PARA AFECTAR 
AL CEREBRO 
ADOLESCENTE”
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A SAÚDE MENTAL
FACE À PANDEMIA

que não iremos reagir todos da mesma forma nem ficaremos todos 
como éramos. Um dos sintomas é o medo e a angústia e o ser huma-
no, como qualquer outro animal, tem algumas formas de se defender 
perante este quadro: ou foge, ou ataca, ou paralisa ou auto destrui-se. 
Nós, seres humanos, em situações de ansiedade, podemos ter estes 
quatro tipos de resposta, cada uma adaptada à base da própria estru-
tura de personalidade. Esta restrição que hoje vivemos ao nível da co-
municação com os demais, que se vê inclusivamente afetada em ter-
mos pessoais porque nos impede de tocarmo-nos, de nos relacionar-
mos com o nosso próprio corpo de uma forma normal está a deixar 
algo significativo, que é a relação olhos nos olhos…

Dentro do grupo dos seres humanos de que fala, em que situação fi-
carão aqueles que designa no seu estudo na “cidade das esquinas” 
habitualmente os excluídos da sociedade?
JC – Desde logo, ficaram até excluídos das normas porque, quando 
foram definidas as normas de confinamento, a maioria deles não po-
dia cumpri-las. Não podiam ficar no domicílio, ter os cuidados de hi-
giene recomendados… foram para a esquina da esquina…

Ou seja, temos aqui um exemplo de que, afinal, esta pandemia não 
foi assim tão democrática como alguns afirmam quando referem que 
atingiu todos por igual, independentemente do estrato social ou con-
dição económica…
JC – A verdade é que, lamentavelmente, não somos todos iguais nem 
o seremos nunca. Se recuarmos aos primórdios da humanidade, des-
de os tempos das cavernas que “nós” éramos os que vivíamos na nos-
sa caverna, ao passo que os “outros” eram os que viviam na caverna 
ao lado. E “nós” éramos os normais, os que viviam segundo as nor-
mas e os “outros” eram os que estavam ao lado, maus, perversos, di-
ferentes e reabilitáveis. Isto marca as diferenças posteriores e conti-
nuará a marcar no futuro, enquanto houver competitividade entre o 
nosso planeta e o do lado, que é o dos outros.

Entretanto, alguns líderes políticos estão a tomar decisões, anticien-
tíficas e anti saúde… Como poderemos superar isto?
JC – É complicado superar isto… Há dias, recordava uma frase de 
Kant, que dizia obedece, mas pensa. A isso Kant chamou o uso públi-
co da razão. Creio que estamos obedecendo, mas não estamos pen-

sando. Porque se estivéssemos a pensar, dar-nos-íamos conta 
que nos estão a dar uma série de instruções políticas 

misturadas entre verdades, meias verdades, meias 
mentiras e mentiras completas, entregam a resolu-

ção de tudo isto à comunidade científica e nós es-
tamos simplesmente a obedecer ao que nos di-

zem. Se amanhã nos mandarem colocar um len-
ço vermelho à volta da cabeça, nós iremos fazê-

-lo. E em princípio até o devemos fazer 

Que consequências poderão advir para as populações ao nível da 
saúde mental face a esta pandemia de Covid-19?
Jesús Cartelle (JC) – Vão haver mudanças, disso não tenho qualquer 
dúvida… Tudo isto nos deixará uma certa sensação de debilidade e de 
fragilidade e as relações sociais, familiares e entre amigos serão cer-
tamente afetadas, com todas as consequências relacionadas com 
perdas ao nível da forma de ser e estar no mundo de cada um e o que 
isso representa para a saúde mental. Não restem dúvidas de que essa 
forma de ser e estar no mundo é algo total e absolutamente pessoal e 
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porque temos que obedecer, mas isso não deve impedir-nos de pensar 
a que interesses obedecemos quando colocarmos esse lenço verme-
lho, quem ganha dinheiro com esse lenço vermelho, se devemos colo-
cá-lo, etc.

O Covid-19 é um problema de saúde ou um problema político?
JC – Não creio que possamos afirmar tratar-se de um problema nem 
de saúde, nem económico, nem social porque é tudo isso. Inicialmen-
te, é uma pandemia, ou seja, uma epidemia infeciosa a nível global. E 
são tantas as repercussões e consequências a nível político, económi-
co e social que resulta numa mescla de tudo isso. Mas não sejamos 
ingénuos: alguém está a enriquecer muito com os “lenços vermelhos”.

Numa das suas comissões usou a expressão do “politécnico”, do po-
lítico que julgava saber mais que o técnico e do técnico que pretendia 
ser político… É a situação que vivemos hoje?
JC – Sim… teoricamente, os dois papéis, político e técnico, estão per-
feitamente separados, mas, na prática, não é assim. E vemos quase 
diariamente políticos a tentarem fazer o papel de técnicos ou cientis-
tas, a darem instruções, a gravarem vídeos sobre o uso correto da 
máscara ou das luvas… e alguns técnicos que vêm aqui uma oportuni-
dade para se destacarem politicamente e adquirirem prestígio pes-
soal e profissional e, quem sabe, um salto para a política.

Nesta pandemia qual é o papel dos autarcas e das comunidades lo-
cais?
JC – Muito importante e decisivo, não restam dúvidas de que o impos-
sível, o que não poderia ocorrer, ocorreu. E isto vai deixar-nos dois ní-
veis de organização e da realidade que teremos que assumir: por um 
lado, o estado patriarcal, que a dado momento, toma as rédeas do pro-
blema e dita como devem ser feitas as coisas, teria sido absolutamen-
te inútil e ineficaz se não contássemos com o poder e o voluntariado 
dos cidadãos que vivem nas suas comunidades e municipalidades. A 
ajuda aos mais desfavorecidos, aos mais idosos, aos que não têm 
proteção social veio e vem das comunidades locais, dos grupos de 
apoio tanto públicos como privados que estão nas corporações lo-
cais, nas autarquias, nos bairros. E temos outro nível acima de tudo 
isto: vai ser necessário organizar uma cooperação internacional efeti-
va para este tipo de situações. Porque é muito possível que venha a 
repetir-se, é necessário encontrar outra forma de organização entre os 
estados, que esteja acima das vontades dos estados.

Recorrendo à alegoria da caverna os “arte sanos” lidaram heroica-
mente o combate a este problema…
JC – Sem dúvida! Não havia tecnologia, esse instrumento da ciência 
não existia… estávamos simplesmente a ensaiar possíveis tecnolo-
gias, mas nenhuma era eficaz. Então começou a desenvolver-se a 
arte, os cuidados, a proximidade, tudo o que tem mais a ver com a 

nossa disponibilidade para ajudar o outro, desde o mais íntimo e pes-
soal. Ao usar as máscaras estávamos como que a conectar-nos com 
o cérebro das outras pessoas, fazendo-o através dos olhos, a parte vi-
sível do cérebro humano. Esta conexão olhos nos olhos humanizou-
-nos.

E que futuro podemos esperar?
JC – Creio que nós, os profissionais que nos dedicamos à “artesania” 
da saúde e somos fundamentalmente psiquiatras e psicólogos por-
que não temos tecnologia e não nos resta mais do que a tal “artesa-
nia”, vamos ter muitíssimo trabalho. Vamos ter que tratar muitos cére-
bros através dos olhos.

Será que o Covid nos chamou à atenção para a forma como estamos 
a viver, sem pensar que o mal que acontece aos outros também nos 
poderá afetar?
JC – Confesso que não estou especialmente esperançoso… Creio que 
a aprendizagem será individual mas, como género humano, não me 
parece que vamos aprender grande coisa porque os interesses que 
estão por trás de tudo isto são tão fortes e o estado de precaridade 
em que nos deixa é tão importante que resultará numa situação de 
auto salvação coletiva. Essa sensação de fragilidade afetará todos. A 
questão aqui é o que aprenderemos… isto levará a vivermos de forma 
distinta? Não! Da mesma forma que sucedeu com a Gripe Espanhola, 
que passou… Desgraçadamente, continuarão a morrer duas a três 
crianças a cada segundo, continuará a haver guerras e continuaremos 
a lutar pelo que sempre lutámos, por um pedaço de terra ou um deus. 
Se desaparecessem as pátrias e os deuses, que tanto serviram de pre-
texto para matar neste mundo, eliminaríamos grande parte dos pro-
blemas que o ser humano tem. 
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Se há uns meses atrás seria impensável vivermos 
uma mudança drástica na nossa realidade, a ver-
dade é que de um momento para o outro a presen-
ça de uma nova entidade biológica chamada de 
COVID19, foi capaz de o fazer. Mas não ficou ape-
nas por aqui, fê-lo com características únicas, fê-
-lo de forma imediata e imprevisível, sem tempo 
para estabelecer planos de gestão ponderados e 
estruturados, sem recursos a armas terapêuticas 
adequados e eficazes, com muito pouco conheci-
mento científico associado, e fê-lo centrado na 
maior fragilidade Humana, o medo da Morte. 
Se até aqui já não tínhamos um cenário muito 
favorável, a necessária implementação de um 
conjunto de medidas de prevenção à dissemina-
ção da Pandemia, como o isolamento social, a 
proibição do contacto, da proximidade, das roti-
nas sociais e familiares, tornou-nos ainda mais 
frágeis. Isto para não falar do impacto laboral e 
económico. Na verdade, tivemos e continuamos 
a ter de enfrentar uma ameaça que nos feriu 
numa das nossas maiores angústias, privando-
-nos ao mesmo tempo de um dos nossos maio-
res recursos terapêuticos, a Relação Humana.
Neste contexto, sem dúvida alguma que a Saúde Mental tem de ver 
este Vírus como uma das maiores ameaças dos últimos tempos, com 
repercussão relevante no seu desequilíbrio. De entre os estudos popu-
lacionais já realizados sobre o impacto da pandemia na Saúde mental, 
destaco o de Wang et al. (2020), que revelou presença de sintomas mo-
derados a graves de ansiedade e depressão em 28,8% e 16,5% dos par-
ticipantes, respetivamente. Por outro lado, 75,2% dos participantes, 
apresentava um medo intenso que os seus familiares contraíssem a 
doença, surgindo a difícil ideia de ter de lidar com a possível perca ou 
morte. Na verdade, faz sentido pensarmos que esta seria a repercus-
são psicopatológica imediata e expectável a este processo adaptativo, 
no entanto, a privação da utilização da maioria dos nossos mecanis-
mos de coping, que vamos estruturando ao longo do tempo, como a 
quebra da rotina diária e de hábitos saudáveis/lazer, a restrição do con-
tacto social e familiar, o isolamento prolongado e o necessário confina-
mento, tornou-nos psicopatologicamente ainda mais frágeis e á mercê 
de uma maior ansiedade e depressão. Como resultando deste maior 
sofrimento surgio a utilização de mecanismos menos adaptativos, 
como a intensificação do consumo de substâncias, nomeadamente de 
nicotina, álcool e drogas ilícitas. Já para não falar do aumento de risco 
de violência doméstica, situação que começamos agora a tomar co-
nhecimento na prática clínica.  
Facto curioso surge com a possível redução de consumos de álcool e dro-
gas ilícitas nos mais jovens, descrito num inquérito nacional efetuado, jus-

A SAÚDE MENTAL
EM TEMPOS DE COVID19

tificável pela importante relação estabelecida en-
tre o consumo e a socialização nesta população. 
O consumo social e integrado no processo de inte-
ração entre pares, funcionando como um facilita-
dor e potenciador do prazer deixou de ser neces-
sário com o confinamento. Mas claro que não po-
demos ver esta situação como algo a ser mantido 
no tempo, alias, com o prolongar do isolamento 
foi aumentando a grande vontade em retomar os 
contactos, vontade esta que vemos expressa re-
centemente em progressivas reuniões de jovens 
na via publica com partilha de consumos de álcool 
e drogas ilícitas, mesmo contrariando as orienta-
ções legais e certamente com um novo aumento 
nos consumos.
Infelizmente temos verificado que a repercus-
são na Saúde Mental não se esgota na ansieda-
de, na depressão ou nos consumos de substân-
cias. As perturbações obsessivas tiveram neste 
contexto de Pandemia o substrato ideal para ga-
nharem intensidade e manifestação. O medo da 
contaminação, a necessidade de desinfeções 
recorrentes de mãos, e de quase tudo, a verifica-
ção da presença de sintomas físicos, o cumpri-

mento de regras e toda a incerteza associada, tornou os indivíduos es-
truturalmente obsessivos ou com perturbações obsessivas mais perto 
da descompensação e em maior sofrimento. As psicoses, nomeada-
mente as crónicas, viram o seu suporte em consulta ou em ambiente 
hospitalar diminuído ou ausente, resultando num maior incumprimento 
terapêutico e consequentemente em mais descompensações psicóti-
cas. Não esquecendo os novos surtos, que foram evidentes principal-
mente em contexto de reação vivencial anómala, associado ao exigen-
te processo de adaptação com uma subida ligeira dos diagnósticos de 
Psicose Aguda e Transitória. Já para não falar no caso dos processos 
demenciais, onde o essencial suporte contentor socio familiar teve de 
mudar radicalmente com a consequente mudança de rotinas e logo, 
com maior descompensação destes.
Na verdade, nada do exposto será de estranhar se entendermos que 
não estávamos e não estamos preparados para a situação que esta-
mos a viver, sendo o impacto na Saúde Mental um dos mais relevantes 
e preocupantes, com consequências ainda imprevisíveis, afinal somos 
apenas humanos.

João Marques 
Presidente da Sociedade Portuguesa de Alcoologia  

Diretor Clínico da Clínica do Outeiro 
Médico Psiquiatra na CSSCatarina 



| 15

Que consequências poderão estar a verificar-se, face ao confinamento 
para a saúde mental dos portugueses?
Podemos dividir de uma forma um pouco simplista a população que fi-
cou submetida ao confinamento em vários grupos. Cada um dos grupos 
respondeu de modo diferente.
Os confinados cumpridores voluntários e os obrigados (portadores da 
Covid-19) bem assim como os confinados incumpridores.
Os que trabalham fora de casa com riscos diferentes conforme a sua profis-
são (alto, médio e baixo) e os que trabalham em casa (teletrabalho).
Em todos eles há os que se adaptaram (resilientes) e os que tiveram uma 
reação disruptiva (manifestação de sintomas isolados de ansiedade, tris-
teza, irritabilidade e agressividade, uns e doença mental, outros).
As causas principais das reações disruptivas são a separação dos entes 
queridos, a perda de liberdade, a incerteza acerca do estado da doença 
(contagiados ou não) e o tédio.
Os sintomas mais frequentes são a depressão, o stress, o humor de to-
nalidade depressiva, a irritabilidade e algumas vezes a agressividade (in-
cluindo a violência física), a insónia, os sintomas de stress pós-traumáti-
co (a médio e longo prazo), a raiva e a exaustão emocional (estas duas 
últimas mais frequentes nos profissionais de saúde), o abuso de subs-
tâncias (legais – álcool, tabaco e cafeína e ilegais – canábis, heroína e 
cocaína).
Há ainda a considerar a respostas exageradas aos acontecimentos 
como o medo, o nervosismo, sentimentos de culpa, confusão e insónia, 
muito estimuladas pelos media e pelas redes sociais (“infodemia”)
É de esperar que algumas manifestações apareçam tardiamente como 
comportamentos de evitamento (evitarem todo o contato social), lava-
gens insistentes das mãos (compulsividade) e Perturbações de Stress 
Pós-traumático (não ter assistido à morte de amigos e familiares nem às 
cerimónias fúnebres tradicionais; ou terem assistido à morte de vários 
doentes com Covid-19 – profissionais de saúde, em particular).
De realçar que os indivíduos com doença mental já existente estão muito 
mais vulneráveis e experimentam um agravamento dos seus sintomas 
(interrupção de suportes e programas de tratamento).
Por fim, uma das consequências mais nefastas desta crise tanto a curto 
prazo como a médio é o suicídio (exemplo de outras epidemias no pas-
sado).
Como curiosidade e como nota positiva, em virtude do confinamento 
houve uma baixa acentuada de mortes por acidente de viação e de traba-
lho.

Existem, medidas preventivas ou profiláticas que possam ser 
adotadas?
As principais medidas a adotar nas situações de confinamento 
são: higiene de sono, planeamento de atividades, exercício físi-
co, conexões sociais (por vídeo ou à distância), informação 
quanto baste – uma vez por dia – bem explicada, sem ambigui-
dades, sem omissões, sem notícias falsas ou piedosas (evitar a 
“infodemia”).
O período de quarentena deve ser o mais curto possível 
(estudo mostra que em 2009, aquando da epidemia da 
gripe A - H1N1, indivíduos que estiveram apenas 10 
dias em confinamento, vieram a sofrer dois anos de-
pois de Perturbação de Stress Pós-traumático), 

deve ser o mais possível voluntário, numa perspetiva altruísta, para que 
não seja sentida como limitadora da liberdade.
Os serviços de saúde mental devem dar uma resposta adequada durante 
a crise mas devem estar preparados para um aumento acentuado de re-
caídas e de novos episódios em consequência deste longo período de 
anormalidade e “abandono” dos cuidados de saúde mental.
Durante a crise económica de 2009 todos os índices de doença mental 
subiram em flecha. Na atual crise económica associada ao confinamen-
to esse crescimento será certamente muito maior.

Estaremos preparados?
Que tipo de programas ou intervenções poderiam ser implementados 
para minimizar eventuais impactos negativos?
Programas educacionais acerca das consequências psicológicas adver-
sas comuns (explicar o porquê dos sintomas mais comuns – ansiedade, 
pânico, insónia - que estão a expressar e sugerir medidas para os contro-
lar);
Encorajar comportamentos promotores de saúde;
Integrar todos os cuidados de saúde disponíveis (preparando todas as 
equipes médicas, sensibilizando-as para as perspetivas de saúde mental 
no sentido de serem efetuadas intervenções precoces quer de diagnósti-
co e tratamento em algumas situações e de referenciação noutras).
Facilitar a resolução de problemas encorajando medidas para prevenir o 
pessimismo e o isolamento social, com formas alternativas e possíveis 
de conexão social (vídeo e à distância visual).
Fortalecimento dos doentes, famílias e profissionais de saúde com inter-
venções de suporte precoces
Promover o autocuidado dos prestadores de cuidados de saúde contri-
buindo para terem refeições e sono regulares, assim como pausas no 
trabalho.
Como alertaram os membros da International Covid-19 Suicide Preven-
tion Research Collaboration (num comentário publicado online na Lancet 
Psychiatry, de 21 de abril) sobre o possível aumento das taxas de suicí-
dio nesta pandemia e na sequência da crise económica na população em 
geral e nos grupos mais vulneráveis, obrigando a um programa imediato 
de prevenção. Nesse comentário salientam-se algumas medidas que se 
transcrevem:
Linhas de cuidado claras e acessíveis para quem tem risco de suicídio
Atendimento remoto ou digital para pacientes que estavam sendo acom-
panhados por algum profissional de saúde mental

Treino da equipa para a incorporação de novas formas de trabalho
Aumento de apoio a linhas de atendimento telefónico a pessoas 

com problemas psiquiátricos
Fácil acesso ao aconselhamento para aqueles que perderam 
um ente querido por causa do vírus
Redes de segurança financeira e programas de inserção no 
mercado de trabalho

Divulgação online de intervenções baseadas na evidencia.
A identificação precoce de alterações com interven-

ção psicológica atempada pode, não só prevenir a 
crise em tempo de pandemia, como também aju-
dar a conter a sua propagação.

Fernando Medeiros Paiva 
(Médico Psiquiatra)

 A “INFODEMIA” 

DO COVID 19



O COVID
E A SAÚDE MENTAL

O confinamento, com os membros do agregado mais tempo, obrigatoriamente, juntos, mo-
dificou as rotinas pessoais e familiares, sendo possível encontrar, através da experiência 
clínica em consulta e dos testemunhos pessoais dos doentes, padrões de resposta a esta 
mudança.
Revelaram, assim, muitas pessoas, que foi basicamente uma experiência diferente, mas esti-
mulante, que permitiu renovar/ reinventar alguns padrões comportamentais e comunicacio-
nais e experienciar interações que as rotinas haviam há muito “afogado”, o que permitiu o cres-
cimento pessoal dos diferentes membros do agregado e o aparecimento de um novo equilí-
brio, com padrões relacionais alternativos, mais gratificantes. Ao analisar este tipo de teste-
munhos, parece claro que ocorreram sobretudo em famílias previamente funcionais, 
proporcionando experiências de melhoria dessa funcionalidade. Em sentido oposto, em famí-
lias menos funcionais, sedimentadas em equilíbrios pobres, quando não mesmo pautados por 
hostilidade/ agressividade latentes, moderadas pelas rotinas, a maior proximidade física e 
emocional ativa ainda mais estes padrões, criando um clima de mal-estar e maior disfunciona-
lidade. Neste caso, o confinamento e a proximidade pioram e podem fazer explodir a tensão 
latente, revelando o que estava mitigado por equilíbrios defensivos, muitas vezes lenta e labo-
riosamente criados, ao longo do tempo. Resumindo, em famílias funcionais a proximidade ten-
de a aproximar e fortalecer, nas disfuncionais afasta e “intoxica”, podendo interferir na saúde 
mental das pessoas mais frágeis ou mais dependentes do contexto familiar.
Mas há muitos outros aspetos que afetam e vão sendo revelados em consulta, por pessoas 
que viveram (e vivem) a pandemia. As dificuldades económicas, que nos assolaram de forma 
transversal, ativam preocupações que predispõem aos sintomas depressivos e ansiosos. O 
afastamento social de alguns referentes afetivos importantes, como amigos, familiares que 
não coabitam, membros com mais idade ou fatores de risco para complicações desta infeção, 
a falta dos “abraços” e dos “ombros amigos”, também interfere com o nosso equilíbrio emo-
cional e bem-estar. As medidas preventivas/ profiláticas em relação a estes elementos pertur-
badores já estão, naturalmente, criadas, com a evolução da pandemia - o desconfinamento e a 
aproximação progressiva das pessoas significativas e a tendencial recuperação económica. 
Convém é que não simplifiquemos exageradamente, sob o risco de a pandemia voltar em for-
ça e tudo se repetir. Devemos, por isso, continuar alerta.
É assim, curioso, que um número razoável de pessoas consigam encontrar aspetos positivos 

no confinamento, que lhes permitiu abrir 
portas e gavetas há muito fechadas pelas 
duras rotinas quotidianas e deixaram a 
ideia de que gostariam de, no futuro, man-
ter algumas destas experiências. É uma 
esperança que deve ser perseguida, sa-
bendo, como sabemos, que é nestes pe-
ríodos críticos, em que a ansiedade au-
menta muito, que surgem oportunidades 
de mudanças adaptativas na nossa vida. 
Estas são algumas considerações que 
derivam da impressão clínica subjetiva 
da minha consulta, em tempos de pan-
demia.

Raquel Santos Pereira

(Médica Psiquiatra)

“AS 
DIFICULDADES 
ECONÓMICAS, 
QUE NOS 
ASSOLARAM DE 
FORMA 
TRANSVERSAL, 
ATIVAM 
PREOCUPAÇÕES 
QUE PREDISPÕEM 
AOS SINTOMAS 
DEPRESSIVOS E 
ANSIOSOS”
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A PANDEMIA NO LUGAR 
DA DEMOCRACIA

Desde o início do ano que o mundo está confrontado com um dos mais 
negros ataques à humanidade, por ação de um vírus assassino que tei-
ma em fazer parte de uma vida para a qual nunca estivemos prepara-
dos. Apetece-me conotar este vírus como feio, porco e mau, tal como a 
sátira social da crónica de sabor trágico-burlesco, de um humor irresis-
tível e contagiante, mas ao mesmo tempo de uma amargura e de um 
desencanto perturbadores, que Etore Scola protagonizou.
“O vírus anda por aí, passeia nas ruas da nossa freguesia, parece querer 
entrar pela porta dentro daquela pobre família que tem de trabalhar para 
conseguir o sustento dos filhos. Como confinar nestas condições? 
Como resolvemos nós os problemas destas famílias se não temos 
competências nem poder e muito menos recursos financeiros para o fa-
zer”.
Este não foi um momento fácil para o jornalista nem para a reportagem 
que queríamos fazer. Na tal ótica de proximidade e na procura de pers-
petivas oriundas do terreno, visitámos um agente (talvez muito pouco) 
político, aquele que de mais perto testemunha as vivências da popula-
ção… Vimos um autarca triste e frustrado, despido de soluções e recur-
sos para minimizar os problemas daquela e de muitas famílias que es-
peram do presidente da junta de freguesia a resposta para os proble-
mas que o vírus lhes veio trazer.
“Outros, esquecendo o momento que atravessamos, com a possibilida-
de de estarem confinados em casa exigem da Junta de Freguesia como 
se os trabalhadores desta não tivessem também eles os problemas 
iguais ao cidadão comum”, disse o autarca.
É crónica a forma como somos tratados, mas os tempos de pandemia 
da covid-19 vieram mostrar como alguns “doutos coisa nenhuma” tei-
mam em ver os autarcas das freguesias como “os senhores da paró-
quia”, esquecendo que a junta de freguesia é um órgão político cujos 
membros são eleitos democraticamente pelo povo, por sufrágio univer-
sal direto e secreto, tal como qualquer outro órgão de soberania…
“Sou um autarca orgulhoso do meu trabalho, dedico a minha vida à cau-
sa pública e bem mereço, assim como todos os autarcas das juntas de 
freguesia, ser tratado com mais respeito, não apenas pelo cargo, mas 
pela dignidade com que o exercemos”, reclama o nosso interlocutor… 
Os presidentes da junta de freguesia, como diz e bem este autarca, 
“quando fomos eleitos deram-nos um fato à medida, que serve, umas 
vezes, para levar “porrada dos fregueses”, e outras, um pontapé no tra-
seiro dos “outros políticos” que ainda não 
perceberam que a freguesia é o lu-
gar da democracia.
O surto pandémico veio uma 
vez mais mostrar as fragi-
lidades do sistema cró-
nico em que vive o Po-
der Local Democrático. 
“Não queremos nada 
para nós, queremos aju-
dar a resolver os proble-
mas com que diariamente 
somos confrontados”. A proxi-
midade das juntas de fregue-
sia é, foi e será fundamental 
para ajudar as famílias, os ido-
sos e as pessoas mais fragili-
zadas. Os autarcas das fregue-

sias já há muito que vêm demonstrando o seu mais alto sentido de res-
ponsabilidade, humanismo e solidariedade para com os seus fregue-
ses, apesar de as freguesias não terem competências nem verbas para 
o tanto que se lhes pede. A incerteza e o desemprego que a pandemia 
veio trazer gerou tempos difíceis e mais problemas que os autarcas das 
freguesias vão ter de resolver, mas nada nem ninguém lhes veio ofere-
cer meios ou capacidade financeira para poderem minorar a gravidade 
da situação causada pela Covid-19.
O problema da escassez de autonomia, de competências e de recursos 
do poder local democrático não reside nem se resolve através do negó-
cio das feiras, da gestão dos cemitérios, da passagem de documentos, 
da gestão mercantilista das festas e romarias e muito menos da organi-
zação, recenseamento e atos eleitorais, licenças de cãezinhos e gati-
nhos (mais tarde virá dos canários e periquitos) … mas, no final de con-
tas, é exatamente a essa missão simplista que as juntas de freguesia e 
os seus autarcas são vetados pelos decisores que definem que o seu 
exercício deve ser limitado… É uma vergonha para o estado democráti-
co e para o chamado municipalismo que os valores atribuídos às fre-
guesias através do famigerado FFF – Fundo de Financiamento das Fre-
guesias - nem sequer chegue para pagar os salários dos funcionários 
públicos que trabalham nas freguesias, quanto mais para pagar a renda, 
água, luz e outras despesas correntes. Nem servem de justificação as 
“esmolas” que alguns municípios atribuem como contrapartida de algu-
mas competências e trabalhos a executar pelas juntas de freguesia. E 
recorde-se que muitos desses autarcas municipais se insurgiram peran-
te um diploma do Governo que contemplava transferências de novas 
competências sob o pretexto de as mesmas terem que ser acompanha-
das de um envelope financeiro… Já agora, quer esses autarcas, quer os 
sucessivos governos poderiam dar o exemplo…
E não chamem a isto qualquer tentativa ou vontade de descentraliza-
ção, porque estes contratos nem sempre são vantajosos, na medida em 
que também podem suscitar diversos inconvenientes, designadamente 
potenciar desigualdades no acesso das populações aos bens e servi-
ços do Estado que efetivem direitos constitucionais, quando a transfe-
rência de competências não é universal e não vem acompanhada dos 
meios financeiros necessários para fazer face aos encargos decorren-
tes da assunção das novas responsabilidades.

Não basta dizer que a freguesia é o local da democracia e o 
pilar da honestidade. É necessário reconhecer, respei-

tar, ouvir e dar voz aos autarcas das 
freguesias, atribuir uma efeti-

va autonomia financeira e 
dar mais competências 
a quem está e vive pró-
ximo dos cidadãos, sob 
pena de continuarmos 
a pôr em causa o poder 

local democrático como 
garante da liberdade e da 

democracia participativa. Lon-
ge deveriam estar os tempos em 
que os autarcas de freguesia 
apenas assumem preponderân-
cia e poder negocial aquando da 

votação de um orçamento e pla-
no municipal…



 “As políticas de drogas devem salvar vidas, proteger as pessoas 
e não estigmatizar”, afirma João Goulão  em nome da Presidên-
cia Portuguesa do Grupo Pompidou por ocasião do Dia Interna-
cional Contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas, que se come-
mora hoje, 26 de junho.
“Com o aumento massivo de novas infeções por COVID-19 em 
todo o mundo e a crise a afetar todas as dimensões da socieda-
de, são geralmente os mais vulneráveis, estigmatizados e caren-
ciados que mais sofrem: entre eles, as pessoas que usam dro-
gas. Os decisores políticos devem apoiar os serviços que podem 
salvar vidas destinados a pessoas que usam drogas para que es-
tas possam reagir à crise de forma flexível e informada. Com 
este objetivo, o Grupo Pompidou criou uma plataforma online ( 
“Save lives-Protect people”- “Salvar vidas-Proteger pessoas”) 
onde os profissionais do terreno podem partilhar e discutir as 
suas ideias e ações sobre a melhor forma de conter a dissemina-
ção da COVID-19 e prevenir danos nas pessoas que usam drogas 
e nas que com elas contactam. Em período de crise, mais do que 
nunca, os Direitos Humanos devem permanecer na linha da fren-
te das nossas politicas de drogas.”

DIA INTERNACIONAL CONTRA O ABUSO E O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS:

DECLARAÇÃO DE JOÃO GOULÃO 
NO GRUPO POMPIDOU

Ao longo dos últimos 40 anos, o Grupo Pompidou tem sido a voz do 
Conselho da Europa em matéria de droga. Num contexto internacio-
nal em constante mudança, manteve-se firme na promoção de uma 
abordagem equilibrada entre a necessidade de abordar as adições 
e a luta contra o tráfico de droga, e a responsabilidade dos Estados 
em proteger a saúde e os Direitos Humanos dos seus cidadãos. 
Com as recentes adesões da Arménia e da Geórgia, o Grupo Pompi-
dou é atualmente composto por 41 Estados Membros e as suas ati-
vidades alargaram-se ainda mais no nosso continente.

Decorreu, no dia 3 de junho, a 86ª Reunião de Correspondentes 
Permanentes do Grupo Pompidou, a terceira sob a Presidência Portu-
guesa, presidida por João Goulão, Coordenador Nacional para os pro-
blemas da Droga, da Toxicodependência e do Uso Nocivo do Álcool.
Devido ao atual contexto pandémico, a reunião realizou-se em mode-
lo virtual e contou com a participação de 34 países, tendo como tema 
principal o  intercâmbio de informação sobre os novos desenvolvi-
mentos nos Estados Membros sobre as implicações da COVID-19 no 
consumo de drogas e nos serviços prestados.
Os Correspondentes Permanentes são nomeados por cada país mem-
bro do Grupo Pompidou e reúnem-se em sessão plenária, duas vezes por 
ano, habitualmente em Estrasburgo.  As reuniões constituem um fórum 
de debate e troca de informações sobre a evolução recente das políticas 
em matéria de droga ao nível nacional e internacional e acompanham a 
implementação do programa de trabalho quadrienal.
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A PANDEMIA DAS DROGAS
E O SEU DESCONFINAMENTO!

Desconfiar, um verbo recentemente introduzido no vocabulário dos portugueses não cons-
ta de dicionários relativamente recentes como o dicionário da Academia das Ciências de 
Lisboa (2001) ou o  Grande Dicionário da Língua Portuguesa, da Porto Editora (2004) e 
também não consta do vocabulário do Ministério da Saúde no que diz respeito aos servi-
ços com competências atribuídas em matéria de comportamentos aditivos.
Mantemos o “malgré tous!” O confinamento sabe a condenação e cheira a mofo: o enclau-
suramento dos serviços públicos do Ministério da Saúde dedicados à prevenção tratamen-
to e reinserção social dos cidadãos com comportamentos aditivos e dependências [CAD] é 
inexplicável e diria intolerável.
Esta crise provocada pelo COVID-19 veio pôr à prova o SNS. Os serviços de saúde nas 
suas diferentes dimensões e competências corresponderam às expectativas e foram ca-
pazes de se adaptar, cuidar, tratar, proteger e não abandonaram os seus compromissos 
com a população. Nos serviços públicos vocacionados para cuidar e tratar de doentes 
com CAD também não foi diferente. Dos doentes tratados nos nossos serviços a prevalên-
cia de infetados com o novo coronavírus é insignificante: cada uma das suas unidades es-
pecializadas soube, de forma sistemática e organizada, cuidar desta franja da população, 
habitualmente sem voz para reclamar ou para defender os seus interesses e por vezes 
com uma tomada de consciência contraditória da realidade.
As tendências dos consumos de substâncias psicoativas e outros comportamentos aditi-
vos adaptaram-se, moldaram-se às circunstâncias. Se até agora predominou o consumo 
de base de cocaína [crack] em harmonia com o contexto social, cultural e económico da 
sociedade portuguesa, frenética, agitada, com a economia aos saltos, um turismo dilace-
rante, cidades em euforia, uma exagerada sensação de bem-estar que depressa se dissi-
pam, sendo substituídos por forte depressões, irritabilidade, angústia entre outras. O CO-
VID19 trouxe-nos de novo a heroína também ela de acordo com o momento atual de confi-
namento, de isolamento proporcionando uma pseudo tranquilidade e diminuição do senti-
mento de desconfiança. Os abusos de álcool e os consumos de canábis partilham a 
primeira posição no pódio, mas a capacidade de resposta dos serviços é francamente in-
suficiente e não consegue corresponder a esta nova vaga de pedidos de ajuda. As unida-
des de desabituação, quer do Porto, quer de Coimbra e Lisboa, continuam encerradas; as 
Unidades de Alcoologia de Lisboa e Coimbra mantém os internamentos encerrados sem 
prazos para a reabertura e há equipas de tratamento a trabalhar a meio tempo por falta de 
recursos humanos.
Lamentavelmente, enquanto as ARS e o Ministério da Saúde discutem internamente “o re-
gresso ao futuro” numa tentativa de mensagem de esperança e de reestruturação dos ser-
viços, ignoram e remetem para o confinamento as unidades de intervenção em CAD, com-
prometendo o seu futuro e condenando-as ao seu desaparecimento. Mas o mais sinistro é 
que as estruturas do aparelho do Estado ligadas ao Ministério da Saúde e com responsa-
bilidade partilhada nesta matéria estão mergulhadas na subserviência da disciplina do faz 
de conta. Continuamos perante uma necessidade premente de clarificação de uma estru-
tura pública para as adições que continue a abranger todo o território nacional, que sirva 
os cidadãos e a comunidade, com princípios de proximidade, acessibilidade, credibilidade 
e rigor científico. 
A ideia, já se percebeu, é ignorar os serviços até a sua diluição, como se estivessem a fa-
zer um preparado homeopático. 

Emidio Abrantes

Coordenador Centro Respostas Integradas 
de Aveiro, Unidade de Intervenção Local 

em Comportamentos Aditivos  
Membro do Grupo de Aveiro 

Membro da Direção da Associação 
Portuguesa de Adictologia 

“AS UNIDADES DE 
DESABITUAÇÃO, 
QUER DO PORTO, 
QUER DE COIMBRA 
E LISBOA, 
CONTINUAM 
ENCERRADAS”

“AS UNIDADES DE 
ALCOOLOGIA DE 
LISBOA E COIMBRA 
MANTÉM OS 
INTERNAMENTOS 
ENCERRADOS SEM 
PRAZOS PARA A 
REABERTURA”

“HÁ EQUIPAS DE 
TRATAMENTO A 
TRABALHAR A 
MEIO TEMPO POR 
FALTA DE 
RECURSOS 
HUMANOS”

| 19



| 20

O Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependên-
cias estreou, no dia 20 de maio, o Ciclo de Videoconferências SICAD, com 
o tema  “A  COVID 19 e os Comportamentos Aditivos e Dependências - 
abordagem preventiva junto aos jovens e famílias – Apresentação da 
Nova narrativa do Programa Eu e os Outros”. Nesta primeira edição, que 
contou com 184 participantes, em simultâneo, foram abordadas as estra-
tégias preventivas em tempos de COVID 19, junto dos jovens e das famí-
lias, tendo como referência a nova narrativa do Programa “Eu e os Ou-
tros”. 
Ultrapassando as dificuldades provocadas pela pandemia da Covid19, e 
assegurando desta forma a continuidade da disseminação do conheci-
mento nesta área, o SICAD iniciou este ciclo de conferências num mode-
lo alternativo ao formato presencial. A possibilidade  de ter em “sala” 
um maior número de participantes, contornando a limitação dos espaços 
físicos, a perda de tempo em deslocações e os custos associados, são 
algumas das vantagens que esta modalidade traz, tornando-se promisso-
ra para a realidade presente e futura. 

O desenvolvimento do tema desta primeira videoconferência ficou a car-
go de Raúl Melo, do SICAD, com funções na coordenação do Programa 
Eu e os Outros, e contou com a moderação de Renata Benavente, repre-
sentante da Ordem dos Psicólogos

SICAD PROMOVE CICLO DE 
VIDEOCONFERÊNCIAS DEDICADO A TEMAS 
ATUAIS NA ÁREA DOS COMPORTAMENTOS 
ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS

No dia 27 de maio, decorreu a segun-
da Videoconferência SICAD, que teve 
como tema “Programa de Gestão de 
Consumo de Álcool “, dinamizada por 
Américo Nave  e Cristiana Merendei-
ro da CRESCER – Associação de Inter-
venção Comunitária. A moderação es-
teve a cargo de Manuel Cardoso, Sub-
diretor-Geral do SICAD.
A  pertinência  deste tema  suscitou 
grande interesse, ilustrado pe-
los  174  participantes que estiveram, 
em simultâneo, a assistir a esta se-
gunda edição. A oportunidade tornou-se ainda mais relevante, tendo em conta os dados recentemente divulga-
dos sobre consumo de bebidas alcoólicas em período de confinamento. O consumo problemático, as estratégias 
na gestão de consumo, e gestão e monitorização do consumo, foram alguns dos aspetos apresentados.

No dia 16 de junho, o SICAD deu continuidade ao ciclo de videoconferên-
cias, abordando o tema “Crescer num Mundo Digital – Estratégias Pre-
ventivas”. Neste novo formato virtual, que coloca as novas tecnologias 
ao serviço da disseminação de conhecimento, a videoconferência teve 
como conferencista Eduarda Ferreira, da equipa portuguesa da Rede EU 
KIDS ONLINE, psicóloga educacional e investigadora no CIS.NOVA 
e como moderador Vasco Calado, da Divisão de Estatística e Investiga-
ção do SICAD.
À distância, 293 participantes puderam, através de um simples click, as-
sistir online ao desenvolvimento de aspetos como gestão dos perigos e 
riscos, resiliência digital, e literacia digital, tão importantes para o futuro, 
que é já hoje.



CENTRO DE FÁTIMA 
DA COMUNIDADE 
VIDA E PAZ 
ORGANIZA VIDEO-
CONFERÊNCIA 
SOBRE JOGO 
PATOLÓGICO

O Centro de Fátima, da Comuni-
dade Vida e Paz, está a organizar 
um Ciclo de Conferências Temáti-
cas, ligadas à intervenção na área 

das dependências e saúde mental. Pretende-se que estes sejam mo-
mentos de partilha de conhecimentos, experiências, aprendizagens, 
reflexão e consolidação de estratégias de intervenção. A primeira des-
sas iniciativas decorreu no dia 19 junho e teve como conferencistas 
Pedro Hubert, Sarha Menezes e Bruno Bento. A propósito da temática 
em discussão, Bruno Bento começou por afirmar que “o problema é a 
relação que algumas pessoas têm com o jogo e quando o usam para 
outros meios”, podendo nesses casos ser diagnosticado como “jogo 
abusivo ou jogo patológico”, problemática que acarreta maiores cus-
tos sociais, decorrentes do facto de “cada pessoas com problemas re-
lacionados com o jogo afetar cinco a dez outras”. Bruno Bento recor-
dou que a DSM 5 contempla a perturbação ou desordem de jogo, “ a 
única dependência comportamental” aí catalogada, acrescentando 
que metade das pessoas afetadas por esta problemática acabam por 
ter ideação suicida e 17% acabam por perpetrar mesmo tentativas de 
suicídio.
Sarha Menezes foi a preletora seguinte e começou por realizar uma 
abordagem ao gaming, online ou offline, individual ou por equipas, 
constatando um acréscimo entre o ano 2018 e 2019 de 300 milhões 
de jogadores, números que terão certamente subido durante o confi-
namento resultante da pandemia que vivemos. A preletora recordou 
que, em 2017, este foi declarado um problema de saúde pública em 

Já no dia 30 de junho, a IV videoconfe-
rência SICAD abordou as hospitaliza-
ções por episódio psicótico associa-
das ao abuso ou dependência de ca-
nábis.  Esta sessão teve como confe-
rencista Manuel Gonçalves-Pinho, 
interno de Formação Específica em 
Psiquiatria e Investigador da Faculda-
de de Medicina da Universidade do 
Porto (FMUP) e do CINTESIS – Centro 
de Investigação e Tecnologias e Servi-
ços de Saúde, e como moderadora 
Graça Vilar, Psiquiatra e Diretora de 
Serviços da Direção de Serviços de Planeamento e Intervenção do SICAD. Com esta videoconferência o SICAD 
pretendeu trazer à reflexão e discussão pública evidência científica atual sobre consequências para a saúde men-
tal do consumo de canábis. Marcaram presença 206 participantes.

A PRÓXIMA VIDEOCONFERÊNCIA SICAD TERÁ LUGAR NO DIA 7 DE JULHO E 
ABORDARÁ O CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS E A VIOLÊNCIA SEXUAL NOS ESPAÇOS DE 
LAZER NOTURNO. TODAS ESTAS VIDEOCONFERÊNCIAS ESTÃO DISPONÍVEIS, EM 
FORMATO VÍDEO E ÁUDIO, E PODEM SER REVISTAS NO SITE DO SICAD.

território nacional e, no plano internacional, referiu alguns indicadores 
interessantes: nos EUA, a média de idade do jogador cifra-se nos 35 
anos, sendo que 41% são mulheres, ao passo que o governo chinês 
definiu este problema como uma adição e construiu uma rede de tra-
tamento nacional.
Por fim, Pedro Hubert… O investigador começou a sua comunicação 
com uma analogia inovadora, gambling e sem-abrigo, revelando taxas 
de prevalência preocupantes, entre 12 e 17% e lançando a questão: 
causa ou consequência? Conclui por ambas e recordou a existência 
de uma linha de apoio online e telefónica, bem como a existência de 
intervenções em urgência, emergência e crise, a pertinência da exis-
tência de uma linha da frente para primeiros contactos, e alguns veto-
res e públicos que terão que estar sempre comprometidos neste tipo 
de intervenção: no plano informativo, há que envolver contextos e pú-
blicos como as escolas, os juízes, as famílias, os media… recordando 
ainda o papel fundamental da prevenção, dos reencaminhamentos, do 
acompanhamento, aconselhamento e tratamento. Também o papel da 
família é, de acordo com Pedro Hubert, fundamental. O preletor recor-
da que 50% dos telefonemas recebidos na linha de apoio são realiza-
dos por familiares ou cônjuges.
Pedro Hubert também focou o plano terapêutico e da consulta, recordan-
do alguns conceitos fundamentais. Recordou que a primeira consulta 
deve servir essencialmente para avaliar, motivar e negociar, sendo que 
este contexto terapêutico para jogadores deve igualmente obedecer a 
objetivos como preparar e cumprir um plano de reembolso de dívidas, vi-
sar a abstinência total de qualquer tipo de jogo a dinheiro, evitar pessoas, 
lugar e situações relacionadas com o jogo, a autoexclusão de jogos físi-
cos e virtuais, a limitação do acesso a dinheiro, o envolvimento dos fami-
liares mais significativos e a participação em sessões de psicoterapia in-
dividual e de grupo… Em suma, muitas semelhanças com os demais CAD 
com recurso a substância psicoativa. Pedro Hubert salientou ainda a im-
portância da participação em reuniões de grupo de autoajuda, salientan-
do que esta ferramenta persiste ainda como um preconceito encerrado 
por muitos técnicos de saúde por ignorância, uma vez que resultam mui-
tas mais mais-valias do que o contrário.
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Bruxelas - Portugal, juntamente com a Grécia e os Estados Bálticos, fo-
ram os países com melhor desempenho na UE, de acordo com o novo re-
latório sobre os progressos realizados na redução de mortes nas estra-
das na Europa desde 2010, publicado hoje pelo Conselho Europeu de Se-
gurança nos Transportes (ETSC). 
A Estónia receberá o prémio ETSC Road Safety Performance Index (PIN) 
deste ano num evento on-line às 11h CEST de hoje. Este Estado do Bálti-
co tem agora um nível de mortalidade nas estradas (mortes nas estradas 
por milhão de habitantes) comparável à Holanda - um feito notável e um 
reflexo de investimentos significativos e liderança estratégica em segu-
rança rodoviária ao longo de vários anos. 
Quanto a Portugal, embora surja em destaque pela redução no número 
de mortos durante este período (2010-2019), a realidade nacional ainda 
se mantém preocupante, com os números de vítimas mortais acima da 
média europeia.
 José Miguel Trigoso, presidente do conselho de direção da PRP, analisa:
“Relativamente a Portugal, a situação é particularmente grave no que res-
peita à sinistralidade dentro das localidades, pelo que as prioridades de-
vem ser concentradas nas políticas a implementar direcionadas à redu-
ção do risco nas áreas urbanas. Proteção aos utentes mais vulneráveis e 
gestão das velocidades adequadas às áreas urbanas são condições de-
terminantes para a redução sustentável da sinistralidade.”
A PRP defende ainda que “igualmente prioritário deve ser o combate à 
condução sob a influência do álcool (e outras drogas) bem como à distra-
ção proporcionada pela utilização dos “smartphones”.   
Este relatório mostra que dois dos líderes tradicionais da Europa em segu-
rança rodoviária: a Holanda e o Reino Unido, embora se mantenham relativa-
mente seguros quando comparados à mortalidade rodoviária, tiveram mais 
mortes nas estradas em 2019 do que em 2010. França, Suécia e Alemanha 
também mostraram um dececionante progresso nos últimos nove anos, 
com reduções modestas nas mortes. A Bulgária e a Roménia mantêm os 
piores desempenhos da Europa em termos de sinistralidade rodoviária e 
também apresentaram reduções abaixo da média nos últimos anos.

PORTUGAL, SITUA-SE ENTRE OS PAÍSES DA 
UE QUE MAIS REDUZIRAM O NÚMERO DE 

MORTOS NAS ESTRADAS ENTRE 2010 E 2019
Dados apresentados no dia 17 de junho no relatório publicado pelo Conselho Europeu de Segurança 

nos Transportes mostram que objetivo definido até 2020 não será alcançado

A UE e os seus Estados-Membros acordaram a meta de reduzir para me-
tade as mortes nas estradas até 2020. Com ainda um ano até que os da-
dos completos de 2020 estejam disponíveis, a meta quase certamente 
não será atingida. É provável que esse seja o caso, mesmo considerando 
a queda significativa no número de vítimas mortais que ocorreu em vá-
rios países nos últimos meses como resultado das políticas de confina-
mento do Covid-19.  
Antonio Avenoso, diretor executivo do Conselho Europeu de Segurança 
em Transportes, comentou:
“Embora o progresso na Europa tenha dececionado nos últimos nove 
anos, alguns países passaram silenciosamente por uma revolução na se-
gurança rodoviária. Temos o prazer de premiar a Estónia este ano pelo 
seu progresso notável, após a vitória da Irlanda em 2019. “
“No geral, os Estados-Membros da UE precisarão acelerar as novas me-
tas para 2030. Mas a recente resposta à epidemia de Covid-19 pode indi-
car um caminho a seguir. Uma mudança dramática para as deslocações 
a pé e de bicicleta nas áreas urbanas, combinada com alterações na in-
fraestrutura e reduções nos limites de velocidade, pode ter um enorme 
impacto na sinistralidade rodoviária. Mas, se voltarmos ao normal, após 
a crise, os resultados poderão ser ainda piores do que antes. Já existem 
sinais de perigo no grande número de contraordenações por excesso de 
velocidade relatados à medida que os confinamentos são levantados, o 
que só contribui para a sobrecarga da polícia e serviços de emergência.”
É provável que a segurança rodoviária na UE aumente na próxima déca-
da, graças à nova legislação sobre padrões mínimos de segurança nos 
veículos e infraestrutura acordada no ano passado. Mas muito depende-
rá dos padrões técnicos detalhados para as novas leis, que estão a ser 
elaborados atualmente. O ETSC está particularmente preocupado com 
os requisitos da tecnologia ISA (Intelligent Speed   Assistance) para carros 
novos e com os padrões de “visão direta” (para melhorar a visibilidade à 
volta do veículo para os condutores) dos novos veículos pesados, que 
correm o risco de cair por terra após pressões da indústria automóvel. 
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Mudança relativa nas mortes nas estradas entre 2010 e 2019. * As estimativas pro-
visórias nacionais usadas para 2019, pois os números finais de 2019 ainda não es-
tão disponíveis no momento da impressão. ** Os dados do Reino Unido para 2019 
são o total provisório da Grã-Bretanha para o ano que termina em junho de 2019, 
combinado com o total da Irlanda do Norte para o ano civil de 2019.

Mortalidade nas estradas (mortes nas estradas por milhão de habitantes) em 2019 
(com mortalidade em 2010 para comparação). * As estimativas provisórias nacio-
nais usadas para 2019, pois os números finais de 2019 ainda não estão disponíveis 
no momento da impressão. ** Os dados do Reino Unido para 2019 são o total provi-
sório da Grã-Bretanha para o ano que termina em junho de 2019, combinado com o 
total da Irlanda do Norte para o ano civil de 2019.




