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Como Dependências tem vindo a dar nota há mais de três 
dezenas de edições, é unânime a insatisfação de profissio-
nais e utentes, decorrente da alteração orgânica que origi-
nou a extinção de um organismo com competências de 
coordenação nacional na área dos CAD, como era o IDT, e a 
transferência de competências e das equipas de interven-
ção local para as ARS.
Como todos já perceberam, nunca em momento algum de-
senvolvemos ideias contaminadas ou política de terra quei-
mada, o nosso propósito foi, é e será o de encontrar as me-
lhores políticas e soluções para um serviço que foi o orgu-
lho de todos os profissionais de saúde, e de todos os por-
tugueses, que a memória nunca apagará. Nunca viram a 
revista dependências diabolizar a integração dos compor-
tamentos aditivos e as dependências nas ARS, o que viram 
e leram foi uma opinião bastante clara e fundamentada, 
contra os velhos do restelo, que sempre tentaram desvalo-
rizar a importância de um serviço de excelência, com uma 
intervenção de qualidade que tratava o cidadão doente e 
só depois pensava a doença. Pouco nos importa o estatuto 
e o poder das ARS, o que nos importa são as pessoas e os 
seus direitos.
Não podemos continuar a falar de “drogados ou marginais 
do vicio” e muito menos pensar na justialização da doença, 
porque não estamos no tempo da loucura da prisão e da 
morte, hoje sabemos um pouco mais das doenças aditivas, 
temos um caminho percorrido, um montão de dados cientí-
ficos que corroboram uma intervenção especializada nos 
comportamentos aditivos e dependências, todo um traba-
lho escrutinado, avaliado quer pela sua planificação estra-
tégica, quer por uma intervenção integrada e ainda pelos 
resultados conseguidos ao longo dos tempos.
Triste tem sido a sina destes excelentes profissionais (al-
guns já deixaram o serviço) outros aguardam a saída, por-
que a idade não perdoa, e a desmotivação e o desalento 

ECOS DO TERRENO 
LEGITIMAM A MUDANÇA

em nada contribuem para fazer parte de uma equipa que 
dia após dia vai definhando, nas estruturas cada vez mais 
desorganizadas e desarticuladas com o mundo envolvente 
e a sociedade civil. Não sabemos que dizer do melhor ser-
viço do Serviço Nacional de Saúde, que deixou de ter recur-
sos humanos suficientes para ter uma intervenção e res-
postas qualificadas junto das pessoas que sofrem com 
uma inaptidão incompreensiva das estruturas dirigentes 
das ARS, que continuam sem responder as necessidades 
do dia a dia, mantendo ainda encerradas algumas respos-
tas como as unidades de desabituação do Porto e de Coim-
bra e os internamentos nas unidades de alcoologia de Lis-
boa e Coimbra.
Talvez por isto se perceba a inabilidade para trabalhar esta 
área especifica, que aliada ao excesso de burocracia ine-
rente a uma máquina como a (ARS) já de si altamente pe-
sada e com outras prioridades, a impossibilidade de ape-
trechar devidamente os serviços com recursos humanos e 
materiais, a dificuldade de manter profissionais nos servi-
ços, a inexistência de uma cúpula orientadora de um rumo 
homogéneo em todo o país, entre outros fatores, em nada 
contribuem para a dignificação de um serviço que já foi re-
conhecido internacionalmente.
E são também estes profissionais, que sabem que, “não há 
ventos favoráveis para o barco que não conhece o rumo”, que 
contribuem para que ainda algo reste do mesmo, apesar da 
deterioração da qualidade assistencial e da insatisfação de 
muitos utentes. Todos concordam que urge mudar. Até os de-
cisores políticos vão concordando com essa premissa, ano 
após ano. Mas… nada! Nada! Nada! Estaremos à espera de 
um epílogo drástico para a cidadania dos mais vulneráveis e 
para a saúde pública dos portugueses? Já esquecemos os 
horríveis anos 80 e 90? Esperemos que não!

Sérgio Oliveira, director
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OEDT PUBLICA RELATÓRIO EUROPEU SOBRE 
DROGAS 2020: TENDÊNCIAS E DESENVOLVIMENTOS

OEDT RELEVA 
AUMENTOS DE 
PRODUÇÕES, COM 
MAIORES POTÊNCIAS 
E PERTURBAÇÕES 
PROVOCADAS PELA 
COVID-19

O Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência (OEDT) publicou, no dia 22 de 
setembro o Relatório Europeu sobre Drogas 2020: Tendências e Desenvolvimentos, 
documento que reflete uma grande disponibilidade de todos os tipos de drogas, a 
produção de drogas na Europa e as substâncias de elevada potência estão como 
principais preocupações. Trata-se da última análise anual daquele organismo, que 
marca 25 anos de monitorização, em que a agência descreve a situação da droga no 
final de 2019, juntamente com as recentes mudanças causadas pela pandemia 
da COVID-19 no início de 2020.
O relatório do OEDT destaca recordes de apreensões de cocaína e de grandes quan-
tidades de heroína, o aumento da produção de drogas sintéticas e preocupações 
com a canábis de elevada potência, novos opioides sintéticos e comprimidos de ecs-
tasy com elevados níveis de MDMA. Com base em novos estudos rápidos do EMCD-
DA  (primavera de 2020), o relatório analisa também as perturbações provocadas 
pela COVID-19 no consumo e no mercado de droga, que podem ter implicações a lon-
go prazo para os serviços europeus em matéria de droga e para as autoridades res-
ponsáveis   pela aplicação da lei. Receia-se que modelos inovadores de distribuição 
de droga desenvolvidos durante o confinamento, juntamente com o impacto econó-
mico da pandemia nas comunidades vulneráveis, aumentem os desafios já causa-
dos por uma abundante oferta de drogas.

Apreensões cada vez mais significativas
O aumento da apreensão de 
grandes quantidades de 
cocaína, de resina de canábis e 
cada vez mais de heroína, 
transportada por mar, levanta 
preocupações relativamente a 

grupos de crime organizado que se infiltram em 
cadeias de abastecimento legítimas, de rotas de 
transporte e grandes portos.

Cocaína ganha preponderância na Europa
A pureza da cocaína aumentou e 
cresce o número de pessoas 
que iniciam tratamento pela 
primeira vez. As apreensões de 
cocaína atingiram um recorde 
histórico (181 toneladas, 

110 000 apreensões).

Heroína de volta à ribalta?
O volume de heroína apreendida 
na UE quase duplicou entre 
2017 e 2018 (aumentando de 
5,2 para 9,7 toneladas) e 
existem relatos constantes de 
algum fabrico de heroína na UE. 

Isto sugere que é necessária mais vigilância 
para detetar quaisquer sinais de aumento do 
interesse dos consumidores por esta droga. 
O acesso ao tratamento de substituição de 
opioides continua a ser limitado em alguns 
países.

THC a dobrar: que impactos na saúde pública?
A resina de canábis e a canábis 
herbácea contêm agora, em 
média, cerca de duas vezes 
mais THC do que há uma 
década. Isto exige um 
acompanhamento rigoroso do 

mercado, num momento em que estão também 
a aparecer novas formas de canábis 
(por exemplo, concentrados e comestíveis).

Europa produtora e produtos químicos 
diversificados

Drogas tradicionais e novas 
drogas continuam a ser 
produzidas na Europa para os 
mercados locais e globais. 
Foram detetados mais 

laboratórios e locais de produção e a utilização 
de um conjunto mais diversificado de produtos 
químicos.

Laura D ArrigoAlexis Goosdeel
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A Comissária Europeia para os Assuntos Internos, Ylva Johansson, afirmou 
que “o Relatório Europeu sobre Drogas de 2020 evidencia os perigos que a produção 
e o tráfico de drogas ilícitas representam para a saúde e a segurança dos cidadãos 
da UE. O funcionamento dos lucrativos mercados de drogas por parte de grupos de 
crime organizado, bem como os níveis recordes de apreensões de cocaína e de gran-
des quantidades de heroína, destacam a ameaça persistente colocada pelos crimi-
nosos que procuram explorar cadeias de abastecimento, rotas marítimas e grandes 
portos para o tráfico de drogas. A crescente disponibilidade de todos os tipos de dro-
gas ilícitas agrava os riscos para a saúde. A nova Agenda e Plano de Ação de Luta 
contra a Droga 2021-2025 da UE fornece o quadro político e estratégico para abordar 
de forma eficaz e abrangente os desafios em termos de segurança e saúde pública 
relacionados com a droga através da aplicação de todos os instrumentos relevantes 
a nível local, nacional, da UE e internacional”, observa.

PERTURBAÇÕES PROVOCADAS PELA COVID-19: DESAFIOS
Ao apresentar os resultados dos estudos rápidos do  OEDT, o relatório descreve 
quantos serviços de apoio aos toxicodependentes foram obrigados a fechar ou a li-
mitar a sua oferta no período inicial do confinamento, mas que conseguiram adap-
tar-se e inovar (por exemplo, através da telemedicina) para fornecer o acesso rápido 
ao tratamento e outro apoio. O impacto inicial da crise nos padrões de consumo de 
drogas foi misto, com sinais de declínio no interesse em substâncias normalmente 
utilizadas em contextos sociais (por exemplo, MDMA, cocaína), mas um aparente au-
mento do consumo de outras substâncias em alguns grupos (por exemplo, canábis e 
novas benzodiazepinas). Inicialmente, a oferta de substâncias nos mercados locais 
de drogas foi perturbada, resultando em escassez e em preços mais altos, mas isso 
poderá ser revertido à medida que as medidas de distanciamento social sejam ali-
geiradas.
O relatório revela também como grupos de crime organizado adaptaram rapidamen-
te os seus modi operandi, principalmente a nível retalhista. Com o comércio de rua 
afetado por restrições à circulação, os consumidores e revendedores passaram a 
usar mercados online e plataformas de redes sociais da darknet, bem como serviços 
de entrega de encomendas ao domicílio. A monitorização do mercado de drogas su-
geriu que, ao nível do mercado grossista, o contrabando por transporte aéreo de pas-
sageiros diminuiu, mas o tráfico por via marítima continuou em níveis pré-pandémi-
cos. A produção de drogas sintéticas e o cultivo de canábis na Europa também não 
parecem ter sido seriamente afetados.
Alexis Goosdeel, diretor do OEDT, assegura que “a pandemia de Covid-19 teve um im-
pacto imediato e negativo no consumo de drogas, na venda a retalho e nos serviços, 
e evidenciou as necessidades especiais das pessoas que consomem drogas. Embo-
ra ainda esteja por avaliar o impacto da pandemia a longo prazo, no curto prazo já se 
observam mudanças, como o maior interesse na utilização de tecnologias digitais 
no mercado de drogas e a inovação no tratamento relacionado com o consumo de 
drogas através de soluções de saúde em linha e saúde móvel. No entanto, há que ter 
em atenção que, à medida que as repercussões económicas da crise se tornam mais 
visíveis, algumas pessoas nas nossas comunidades podem tornar-se mais vulnerá-
veis aos problemas relacionados com as drogas e ao envolvimento no mercado de 
drogas, exercendo uma maior pressão nos nossos serviços já sobrecarregados. Por 
conseguinte, é essencial agir rapidamente para identificar e enfrentar novas amea-
ças que possam decorrer desta situação em rápida evolução”.
Laura d’Arrigo, presidente do Conselho de Administração do OEDT, conclui: que, “no 
momento em que lançámos o Relatório Europeu sobre Drogas deste ano e assinalá-
mos os 25 anos de monitorização do EMCDDA, enfrentámos um problema desafian-
te no que toca às drogas, exacerbado pelos efeitos da Covid-19. A abordagem euro-
peia equilibrada do fenómeno da droga é fundamental para responder às complexas 
ameaças para a saúde e segurança colocadas pelas drogas ilícitas. O relatório de 
hoje lembra-nos que, mais do que nunca, uma avaliação objetiva da situação da dro-
ga na Europa é crucial para identificar respostas eficazes e traçar em conjunto o ca-
minho a seguir”.

Contextos recreativos justificam intervenções 
atentas
A inovação e o aumento da 
produção de drogas sintéticas 
na Europa são evidentes na 
disponibilidade contínua de 
comprimidos com alto teor de 

MDMA e pós de pureza elevada, que 
representam riscos consideráveis   para a saúde 
dos consumidores. Isto revela a necessidade de 
intervenções para fazer face aos danos 
causados pelo consumo de drogas em 
contextos recreativos. 

Fora da teia: substâncias não controladas geram 
preocupação
As substâncias menos comuns 
e não controladas parecem ser 
um problema crescente em 

alguns países, tendo em conta o aumento das 
apreensões de cetamina, GHB e LSD e as 
preocupações com o uso de óxido nitroso (gás 
hilariante) e de novas benzodiazepinas.

Hepatite C: urgem novas ferramentas e estratégias 
inovadoras
Aumentar o acesso das pessoas 
que injetam drogas à prevenção, 
à despistagem e ao tratamento 

da hepatite C é fundamental para a eliminação 
da infeção neste grupo. A introdução de 
melhores técnicas de diagnóstico e de vigilância 
para identificar as pessoas cronicamente 
infetadas é importante para direcionar o 
tratamento.

Aumentam overdoses entre os mais idosos 
As overdoses na faixa etária 
acima dos 50 anos aumentaram 
75 % entre 2012 e 2018. Estima-
se que tenham ocorrido 8 300 
mortes provocadas por 
overdose na UE em 2018. As 

mortes por overdose de opioides podem ser 
evitadas com a administração atempada de 
naloxona.

Uma nova substância por semana
Nos últimos três anos, foram 
detetadas novas substâncias 
psicoativas pela primeira vez na 
Europa, a uma média de cerca 
de uma por semana. Em 2019, 
foram detetadas 53 novas 

substâncias.

Novos opióides sintéticos revelam adaptação 
contínua do mercado 

Oito novos opióides sintéticos 
não controlados, alguns de 
grupos diversos e novos, foram 
detetados pela primeira vez em 
2019 levantando novas 
preocupações de saúde pública.
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ESTATUTO DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE

“AS ARS SOFREM DO 
PECADO ORIGINAL”
Cerca de 70 personalidades portuguesas de várias áreas do co-
nhecimento subscreveram uma proposta de princípios e orien-
tações para a criação do estatuto do Serviço Nacional de Saúde. 
No seio dessa proposta destaca-se a criação dos SLS, sistemas 
locais de saúde, agregando a saúde a outras áreas e entidades 
públicas como as escolas, autarquias, a Segurança Social, a 
proteção civil e a sociedade civil na definição do plano de ação. 
O documento foi enviado ao Ministério da Saúde. Refira-se que 
a inexistência de um estatuto do SNS é um fator que contribui 
decisivamente para que a própria Lei de Bases da Saúde resulte 
um conjunto avulso de meros artigos sem consequências práti-
cas para a saúde dos portugueses. Com esta proposta, abre-se 
assim uma janela para a melhoria da organização e funciona-
mento do SNS. Dependências ouviu um dos membros subscrito-
res, o neurocirurgião Dr. Fernando Gomes.

O que motivou um conjunto de personalidades de várias áreas do co-
nhecimento a apresentarem uma proposta de princípios orientadores 
para a criação do Estatuto do SNS?
Fernando Gomes (FG) – O que nos motivou foi agregar o mesmo grupo 
que se bateu por um projeto de lei de bases da saúde, com toda a “guer-
ra” que se gerou na altura, em que de um lado estavam aqueles que con-
sideram o ServiçoNS um serviço que leva à prática o direito inalienável e 
constitucional de todos os cidadãos à saúde, e do outro lado aqueles que 
consideram o SistemaNS, com a oportunidade de ganhar dinheiro ou, se 
quiser, de aplicar o empreendedorismo, para empregar uma palavra que 
ficou muito na moda. O que nos levou a esse tipo de pensamento, através 
de grandes discussões, entre pessoas que nem partilham as mesmas op-
ções partidárias, nem sequer estão em completa sintonia ideológica, foi 
aquilo que nos unia: a defesa da saúde dos portugueses. É nesta perspe-
tiva que o grupo existe, com a grande dinamização de um colega e ami-
go, o Cipriano Justo, que tem sido o seu motor e um lutador.

Fernando Gomes, médico neurocirurgião e subscritor da “Proposta do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde:
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É muito bonito dizermos que estamos num país muito bem colocado 
relativamente à esperança média de vida, quase ao nível dos países 
nórdicos, mas, se formos procurar quem atinge essa esperança média 
de vida, sem problemas e complicações, constatamos que baixamos 
imediatamente para uma diferença, já não de 1 ou 2 anos, mas de 11 a 
12 anos. Isto, referindo-nos à esperança média de vida com qualidade, 
sem incapacidade. Na nossa perspetiva, a saúde só pode ter uma so-
lução multifatorial e não apenas no sistema de saúde. Tem que ser 
uma solução agregada com o ensino, com a alimentação, com os ser-
viços de saneamento, com uma série de áreas muito vasta…

António Arnaut, considerado o “pai do SNS” dizia-nos em entrevista 
que “a saúde não pode ser uma mercadoria para os ricos” … O estatu-
to responde a isto?
FG – Começa logo pelo que continua plasmado na actual Lei de Bases 
da Saúde… O SNS é para todos os portugueses. É algo simples, mas 
também muito importante e, nessa perspetiva, António Arnaut, com 
quem convivi muito, quando em tom de brincadeira lhe perguntava 
quem era a mãe do SNS, costumava responder que a mãe era a Cons-
tituição da República. A verdade é que, apesar das muitas voltas que 
se  deram, não a conseguiram ainda subverter.
É que estão em causa duas concepções totalmente diferentes do pa-
pel do SNS. 
Um Ministro da Saúde já afirmou querer preservar um SNS que, nas suas 
palavras, seria a garantia de acesso dos cidadãos mais necessitados aos 
cuidados básicos de saúde. A nossa concepção é que todos os cidadãos 
têm o direito de poder aceder aos melhores cuidados de saúde.

Não fora o SNS, teríamos conseguido enfrentar esta pandemia?
FG – É fácil ver o que aconteceu à esmagadora maioria das institui-
ções privadas, que efetivamente não prestaram cuidados, fecharam 
portas e, depois, curiosamente, vieram oferecer-se ao ministério para 
cuidar alguns, mas pagos e bem pagos. Vender serviços de saúde é 
algo que me horroriza, porque pertenço àquela geração de médicos 
que trabalhavam para o bem dos doentes, para curar as suas maleitas 
e para defender a sua saúde. Obviamente, lutei ao mesmo tempo, en-
quanto dirigente sindical e da FNAM, para que os médicos dentro do 
SNS fossem remunerados de forma justa, o que nunca aconteceu.
Infelizmente, havia já nessa altura médicos que afirmavam que pre-
tendiam continuar a ser profissionais liberais; hoje não há profissio-
nais liberais. Hoje há empregados de grupos de saúde, de segurado-
ras e cada vez mais haverá. Foi uma ilusão que muitos médicos da al-
tura tiveram e que se paga caro. Eu conheço bem os dois sistemas 
porque também exerci medicina privada, mas deixei de o fazer e repa-
re que, quando fui deputado na Assembleia da República, fui proibido 
de exercer a minha profissão no hospital, mas podia fazê-lo no meu 
consultório… Nessa ocasião, quando vi companhias de seguros impo-
rem-me condições para tratar doentes, constatei que aquilo não era 
para mim e fiquei em dedicação exclusiva todos estes anos.

Ao que parece, também os médicos, mesmo os que exerciam a pro-
fissão liberal, foram vítimas do negócio da saúde…
FG – É verdade… e muitos jovens médicos, essencialmente, vão conti-
nuar a sofrer. Ainda há quem defenda a grande liberalização na saú-
de… Recordo-me de um grupo de jovens médicos surgido há uns anos 
que se posicionava contra a exclusividade nos internatos e, poucos 
anos depois, já surgia um movimento a defender a dedicação exclusi-
va no internato. O que é algo lógico porque, se estou a aprender devo 
estar dedicado àquilo e não a pensar em ganhar uns tostões. Mas 
atenção que, quando voltaram a defender a dedicação exclusiva, fize-
ram-no porque ganhavam mais desse modo. Nesse aspeto, os médi-
cos não têm sabido defender-se como deveriam, enquanto verdadei-
ros profissionais descendentes de Hipócrates.

A separação de águas entre os sectores público e privado é funda-
mental, mas para isso tem que ser compensador trabalhar no público. 
Esse é um aspecto essencial na defesa do SNS. É preciso que o SNS 
tenha profissionais justamente remunerados e motivados pelas con-
dições de trabalho no sector público.

Uma solução que o grupo defende é a criação dos SLS, Sistema Local 
de Saúde… Para que servirão estes SLS?
FG – Os sistemas locais de saúde estão previstos na Lei de Bases, na 
base 9ª, que diz que aos sistemas locais de saúde, constituídos pelos 
serviços e estabelecimentos do SNS e de demais instituições públicas 
com intervenção direta ou indireta na saúde, cabe assegurar, no âmbi-
to da respetiva área geográfica, a promoção da saúde, dar continuida-
de à prestação dos cuidados e a racionalização da utilização dos re-
cursos. Ora, nós sabemos o que é uma lei de bases, que enuncia prin-
cípios e serão as grandes definições que vêm a seguir, que decidem o 
caminho para o mal ou para o bem. Daí a nossa proposta de princípios 
e orientações do Estatuto do SNS, que deve ser a primeira base legis-
lativa para organizar o sistema. Em termos gerais, defendemos que os 
SLS devem ter autonomia financeira, devem agrupar serviços públicos 
e ter a colaboração eventual de outros serviços, mas nunca caindo na 
“municipalização da saúde”, como muita gente defendeu; estar coor-
denados com os municípios é ótimo, mas não podemos pensar em 
concretizar uma municipalização da saúde. A própria situação de pan-
demia clarificou as coisas nesta matéria. A colaboração é precisa, o 
resto pode ser um desastre.

Depreende-se da vossa proposta que esses serviços não sejam ape-
nas um exclusivo da medicina…
FG – Exatamente, e por isso propomos na sua integração representan-
tes das escolas, dos municípios, da segurança social, da proteção ci-
vil… uma série de agentes locais, não  os habituais afectos às cúpulas 
dirigentes, nem nem os ditos “boys”, com “tachos”. Poderemos ser ad-
jetivados como utópicos, mas creio que as utopias têm sempre algo 
muito positivo… sabemos que estas coisas não são simples de mon-
tar, mas estamos motivados para darmos o nosso contributo com 
aquilo que sabemos, em cada área profissional (quem subscreve este 
documento são pessoas de variadíssimas áreas profissionais). 

Propõem uma gestão local, regional e central… Na prática, como fun-
ciona?
FG – A solução de intermediários regionais tem um valor de pratica-
mente zero. Pensamos que estas estruturas têm que estar ligadas ao 
poder central… Já reparou que, nesta questão do Covid, os “culpados” 
ou são os que estão na ponta da linha, os profissionais de saúde, ou, 
no outro lado, a ministra da saúde e a DGS? E as ARS? Estas que são, 
ao fim e ao cabo, as estruturas que deveriam coordenar regionalmen-
te, passam incólumes e ninguém sabe de nada. Onde está a sua res-
ponsabilidade? Quem lhes pede contas? É um tipo de estrutura que 
consideramos que não deve existir. Por mim, as ARS já não existiam.

Na vossa proposta de estatutos sobressaem temas como avaliação, 
monitorização, desburocratização, planeamento estratégico e gestão 
por objetivos… Um novo paradigma traduzido em sonhos? ou uto-
pias? 
FG – Pode ser as duas coisas… prefiro que sejam utopias porque es-
tas são sempre boas porque marcam um objetivo e orientam as pes-
soas para o seu cumprimento. Será efetivamente um sonho realizado 
quando as coisas estiverem a funcionar. Creio que os médicos anda-
rão muito enganados no que respeita ao receio da avaliação. A avalia-
ção não é uma ideia nova e está aí na Europa. Ter um curso de medici-
na, uma licenciatura, não é o mesmo, na Europa, que ter licença para 
exercer e esta obriga a reavaliações, que não são nada fáceis. Isto a 
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nível individual. Era aqui que a Ordem dos 
Médicos, há muitos anos já devia ter exigido 
esse controlo para si. A nível dos serviços, 
das estruturas, a avaliação, a monitorização, 
a desburocratização, o planeamento estraté-
gico, a gestão por objectivos são a prática 
que permite melhorar permanentemente, au-
tonomizar com responsabilidade, gerir recur-
sos com eficácia e obter resultados verificá-
veis.

Falar da saúde, é também falar de habitação, 
educação, emprego e igualdade?
FG – É óbvio que saúde não é tratar doentes. 
Esse é um aspeto particular, melhorar a saú-
de de alguém que está doente. Tudo aquilo 
que citou, como as condições miseráveis de 
habitabilidade em que muita gente vive ainda, 
com a sociedade a meter a cabeça na areia 
ou a ficar muito contente com a caridadezi-
nha, com a indiferença de tanta gente face à 
fome, sendo necessário que organizações e 
Estado se preocupem, dando pequenos remendos… A arquiteta Hele-
na Roseta está a coordenar um projeto extremamente interessante, 
designado Bairros Saudáveis, e este grupo, do qual a arquitecta tam-
bém faz parte, ofereceu colaboração, porque entendemos que sem 
uma habitação condigna e sem condições salubres não se pode viver. 
É factual que o doente que tem uma reforma de 300 euros, que preci-
sa de comer e de pagar uma casa, quando vai à farmácia, pergunta 
quais são os medicamentos mais baratos que pode levar daquela 
prescrição… Por isso, falar em saúde e cidadania é muito mais do que 
falar em combater a doença.

Quanto à organização, percebi que existirá um Observatório de Apoio 
aos SLS, que inclui entidades como a Segurança Social, a educação, 
o meio envolvente, a sociedade civil… Que diferenças existirão face 
ao modelo das ARS?
FG – Muitas! As ARS surgiram em 1982, era primeiro-ministro Pinto 
Balsemão, dando seguimento às Administrações Distritais de Saúde. 
Mas o que o governo de então quis foi revogar, quase por completo, a 
Lei de Bases da Saúde, que só em 1984 é reposta pelo Tribunal Cons-
titucional. Sofrendo de pecado original, as ARS tornaram-se um 
“monstro” burocrático, resultando que tudo o resto ficasse pendurado 

das suas decisões. E, só não vê quem não 
quer, quem é nomeado para dirigente das 
ARS… consoante muda o poder partidário, 
mudam esses dirigentes. É claro que há car-
gos dirigentes que implicam concordância 
com a perspectiva política do governo, mas 
há um clientelismo político evidente que ser-
ve para nomear quem dá jeito, independente-
mente da competência, com a responsabili-
dade da gestão de vários milhões de euros, 
que nunca mexem na máquina burocrática 
que soma incompetências paralisantes e em 
vez de actuarem como facilitadores, são fac-
tores de bloqueio . Repare que, e só a título 
de exemplo, um serviço de internamento da 
área das dependências ainda não reabriu 
após a quarentena, por cerca de 1400 euros 
que a ARS não terá, para fazer pequenas 
obras, algumas pedidas há mais de um ano. 
Isso é incompetência ou negligência e nunca 
aconteceria se houvesse uma gestão eficien-
te, responsabilizante, com maior autonomia 

de decisão e que tivesse em conta quem verdadeiramente sabe o que 
se passa em cada serviço. No caso dos SLS isso nunca aconteceria 
porque essas necessidades fariam surgir soluções e haveria autono-
mia financeira. Já reparou que praticamente nenhuma ARS é hoje im-
putável?

Para terminar, acredita que há espaço para as ARS numa saúde holís-
tica, multifatorial e centrada no cidadão?
FG – Não cabem! São neste momento um autêntico entrave burocráti-
co. Temos de procurar simplificar os processos, diminuir os entraves 
e centrar a gestão dos serviços nas pessoas que deles necessitam. Aí, 
o ministério tem um papel muito importante, ao facilitar a articulação; 
os observatórios também têm um papel preponderante ao nível da 
monitorização. 
A finalizar, gostaria de salientar o trabalho magnífico que tem sido fei-
to em Portugal, em matéria de dependências, que, aliás, foi posto em 
causa com uma “espécie” de integração nas ARS e, por isso, colocá-
mos um capítulo à parte sobre adictologia no documento sobre os es-
tatutos. Os serviços de adictologia ou dos CAD estão organicamente 
dependentes das ARS e, acabando com estas, como pretendemos, te-
ria de haver alguma estrutura que agremiasse esta área e parece-nos 
que deverá ser um departamento da DGS, com uma linha vertical. O 
exemplo do IDT deve ser corrigido nalguns aspetos, mas, efetivamen-
te, produziu excelentes resultados e permitiu que o nosso país se dis-
tinguisse lá fora. 
Como neurocirurgião, sou testemunha de que em várias reuniões in-
ternacionais, colegas me pediram o documento estratégico produzido 
em Portugal para as dependências, que foi um exemplo único a nível 
internacional. O que assistimos em Portugal, com tanta mesquinhez a 
fazer escola, foi procurar acabar com isso, piorando todo o contexto e 
limitando toda a possibilidade de acção de uma personalidade que 
tanto construiu como o Dr. João Goulão e os seus pares e colocando 
os profissionais que trabalhavam nos serviços locais sob a égide das 
ARS, que não queriam internamentos, não investiram nestes serviços, 
criando-se várias guerras sectoriais. É verdade que a indefinição, que 
dura quase há uma década, sobre o destino final dos serviços espe-
cializados em adictologia tem uma grande responsabilidade governa-
mental nesta matéria e por isso esperamos que o contributo neste do-
cumento sirva para se tomar, finalmente uma resolução, que já tarda 
demasiado.
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PROGRAMA BAIRROS SAUDÁVEIS EM CONSULTA PÚBLICA

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
CHEGA AOS MAIS VULNERÁVEIS

O Programa Bairros Saudáveis encontra-se 
em consulta pública até 27 de setembro para 
que os cidadãos possam pronunciar-se sobre 
o projeto de regulamento e ajudar na identifi-
cação dos territórios vulneráveis, explica a 
coordenadora do programa, Helena Roseta, 
sublinhando que a participação na consulta 
pública inclui o preenchimento de um ques-
tionário sobre se reside, trabalha ou conhece 
algum território, bairro ou zona em que se ve-
rifiquem situações como “más condições de 
habitação, rendimentos baixos ou número 
significativo de pessoas de risco em caso de 
Covid-19”.
Os cidadãos podem ainda enviar contributos 
sobre o projeto de regulamento do Programa 
Bairros Saudáveis para a versão final do regu-
lamento, indicou Helena Roseta, referindo 
que a abertura do concurso de candidaturas 
de projetos está prevista acontecer em outu-
bro, através do site.
Em vigor desde 2 de julho, o Programa Bairros Saudáveis visa apoiar inter-
venções locais de promoção da saúde e da qualidade de vida das comunida-
des territoriais, através de projetos apresentados por associações, coletivi-
dades, organizações não governamentais, movimentos cívicos e organiza-
ções de moradores, dispondo de uma dotação de 10 milhões de euros, a 
executar até ao final de 2021. Entrevistada por Dependências, Helena Roseta 
explica como tem vindo a ser incubado o programa…

Finalmente podemos concluir estar perante o princípio da democracia ativa 
e participativa?
Helena Roseta (HR) – Precisamos da ajuda dos cidadãos para nos dizerem 
onde é que estão os territórios onde vão ser investidos estes 10 milhões de 
euros, esta ajuda é essencial para que o dinheiro vá para quem precisa, é 
muito mais do que um programa para bairros sociais, é um programa aberto, 
para apoiar pequenos projetos para melhoria das condições de vida em vá-
rios pontos do país.
Desenvolvidos nos eixos da saúde, social, económico, ambiental ou urbanís-
tico, os projetos a candidatar podem ser pequenas intervenções (até 5.000 
euros), serviços à comunidade (até 25.000) ou projetos integrados (até 
50.000 euros), em que são todos avaliados e pontuados por um júri indepen-
dente e têm de ser executados até ao final de 2021.
Sobre a identificação dos territórios vulneráveis, a equipa do Programa Bair-
ros Saudáveis está a trabalhar nesse levantamento, dispondo de cinco equi-
pas regionais já constituídas (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e 
Algarve), mas contando sobretudo com o resultado das respostas dos cida-
dãos ao questionário participativo.

Diagnóstico, participação e depois?
HR – Depois da consulta pública, as equipas regionais vão confirmar local-
mente toda a informação e vão apoiar as pessoas para que possam cons-
truir projetos e apresentar candidaturas, prevendo-se que este processo a 
decorrer durante todo o mês de setembro.

No final de 2021, além dos projetos executa-
dos, a equipa do Programa Bairros Saudáveis 
pretende disponibilizar uma cartografia das 
zonas mais vulneráveis do país, trabalho que 
estará no site da Direção-Geral do Território.

Como é formalizado o procedimento de can-
didatura ao Programa Bairros Saudáveis?
HR – Existem sete critérios, que vão desde 
más condições de habitação, rendimentos 
baixos, número significativo de pessoas em 
risco para Covid-19, entre outros, que são res-
pondidos através de aplicados  uma ficha, 
questionário, em que as pessoas apenas têm 
que responder sim ou não. Se apenas numa 
das alíneas de cada critério tiverem sim, o cri-
tério já está confirmado e apenas pedimos 
que as pessoas levem essa ficha à junta de 
freguesia para confirmação, se se tratar de 
um critério físico, ou à autoridade de saúde, 
se se tratar de um critério de saúde. Se não 

conseguirem a declaração por parte destas entidades, nós, equipa nacional, 
faremos a confirmação. Quando estivermos a analisar as candidaturas, nos 
casos em que faltem essas declarações, as nossas equipas verificarão a ve-
racidade das mesmas. A ideia é simplificar ao máximo quando procuramos 
verificar que projetos são elegíveis.

Quando se fala em comunidades locais, pressupõe-se que exista algum ní-
vel de organização?
HR – Poderá não existir… Mas pode ser constituído na hora. Basta haver um 
grupo de moradores que pretenda aceder e, na hora, poderá constituir um 
grupo ou comissão de moradores, que não terá que estar instituída formal-
mente. Sozinho, um grupo informal não pode apresentar o projeto, mas po-
derá encontrar uma entidade promotora, uma ONG ou qualquer outra entida-
de que possua número de pessoa coletiva e possa ser promotora. Só pode-
mos transferir fundos públicos para entidades formalmente constituídas. 
Como tal, transferimos as verbas para o promotor, que depois as divide pelas 
entidades parceiras.

Por que surge este projeto?
HR – Durante o mês de junho, sobretudo na área metropolitana de Lisboa, 
começámos a constatar um aumento do número de casos de Covid, e verifi-
cámos uma grande concentração nos bairros mais complicados. Face a 
essa incidência territorial mais forte, com determinadas características, falei 
com o primeiro-ministro, a quem disse que teriam que fazer chegar o dinhei-
ro a esta gente. Chamei um grupo de amigos, elaborámos e apresentámos 
uma proposta, que foi aprovada pelo Governo no dia 1 de julho. Quando esta-
vam a proceder à votação, para meu espanto, telefonaram-me a convidar-me 
para a coordenação e eu não podia dizer que não… A ideia surge de pessoas 
que há muitos anos trabalham nestas causas participativas e que estavam a 
perceber que o dinheiro não estava a chegar a quem precisa. E as pessoas 
que me ajudaram a fazer a proposta que enviei para o Governo são as mes-
mas que chamei para a equipa de coordenação nacional e, por isso, estão 
três arquitetos e três médicos de saúde pública.

Helena Roseta coordenadora do Programa Bairros Saudáveis
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ENTREVISTA COM ISABEL CARVALHO, 
DIRETORA DO PROGRAMA NACIONAL 
PARA A TUBERCULOSE

“A TUBERCULOSE 
CONTINUA 
ENTRE AS 
DEZ MAIORES 
CAUSAS DE 
MORTE A NÍVEL 
MUNDIAL”

Apesar do sucesso evidenciado ao longo dos últimos anos, em que a 
incidência tem vindo a baixar um pouco por todo o país graças a um 
bom trabalho desenvolvido em articulação, o panorama da tuberculo-
se em Portugal ainda abre espaço a um longo e árduo trabalho. Com 
uma incidência de cerca de 16,9 casos por 100 mil habitantes, conti-
nuamos acima dos países da Europa Central, numa altura em que es-
tamos a baixar a incidência em 5% ao ano, ainda longe dos 10% defini-
dos como meta pela OMS. Numa altura em que deixou de constituir 
uma verdadeira preocupação entre os portugueses, importa sobretu-
do rastrear, particularmente em grupos vulneráveis, potenciando as-
sim a adoção de tratamentos preventivos que evitam que a infeção se 
transforme em doença, o que obriga a tratamento prolongado e por 
vezes, de difícil adesão. Em entrevista à Dependências, Isabel Carva-
lho, Diretora do Programa Nacional para a Tuberculose, traça-nos a ra-
diografia do país em matéria de tuberculose.

Faz sentido, em pleno século XXI, ainda falarmos sobre problemas 
relacionados com a tuberculose?
Isabel Carvalho (IC) – Claro que sim… A tuberculose continua a ser 
uma das causas mais prevalentes de mortalidade a nível global. Sen-
do óbvio que é em associação com o VIH que a prevalência mais cres-
ce, o facto é que continua entre as dez maiores causas de morte a ní-
vel mundial. Portanto, tem obrigatoriamente de estar englobada entre 
as estratégias promotoras de saúde. Na verdade, mesmo em países 
com maior sucesso financeiro e com índices económicos mais eleva-
dos, a tuberculose continua a existir. O que tem vindo a mudar sobre-
tudo nos países Europeus de menor incidência de Tuberculose, é a 
preocupação com as existência de formas multiresistentes e a sua 
associação com VIH, nomeadamente nos indivíduos provenientes de 
países de alta incidência.

Continua a verificar-se uma associação à fome, à miséria, à falta de 
salubridade?
IC – Sem dúvida que continua a existir a tuberculose associada a uma 
altura de maior fragilidade imunológica,. Em alguma altura fomos ex-
postos a um caso de tuberculose ativa, fomos infetados, por algum 
motivo não fomos incluídos num rastreio, não fizemos tratamento 
preventivo e, numa altura com maior fragilidade das nossas defesas, a 
doença desenvolve-se. Claro que, se soubermos atempadamente que 
a pessoa vive com VIH ou que tem um problema de dependências de 
drogas ou álcool e consequente maior risco de um sistema imunológi-
co mais deficitário, saberemos também que terá maior probabilidade 
de evoluir para tuberculose quando infetada. Por isso é tão importante 
fazermos o rastreio destes grupos vulneráveis, porque detetamos e 
tratamos a infeção ainda antes de evoluir para doença.

Que estratégias está o país a desenvolver, no âmbito do Programa 
Nacional para a Tuberculose, para minimizar este problema?
IC – A tuberculose mantém-se no topo das prioridades, reconhecendo 
a existência de grupos vulneráveis, com maior risco de desenvolve-
rem a doença. Devemos atuar preventivamente nesses grupos, ou 
seja, rastreá-los e tratar a infeção latente para que não desenvolvam 
doença. Existe um projeto muito interessante “Menos Tuberculose Pe-
dreiras”, no concelho de Penafiel, região do Vale de Sousa que apre-
senta a maior incidência no país (70,9 casos por 100 mil habitantes). 
Entre 2018 e 2020, procedeu-se ao rastreio desses trabalhadores, per-
mitindo identificar vários casos de infeção latente e iniciar tratamento 
preventivo e até identificar casos de tuberculose ativa e que ainda não 
tinham diagnóstico. Existe outra grande preocupação: uma vez que a 
incidência da tuberculose está a diminuir, os profissionais de saude 
veem cada vez menos tuberculose, o que se reflete num aumento do 
tempo ao diagnóstico. Obviamente, preocupa-nos que uma pessoa 
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possa estar doente durante cerca de 80 dias com risco de contagiar 
amigos e família e que possa ter sido observada em vários níveis de 
cuidados de saúde, sem se pensar em tuberculose. Sabemos que em 
dois terços dos casos, o atraso se relaciona com o próprio utente, 
desvalorizando sintomas e não procurando ajuda médica. No entanto, 
em cerca em de um terço dos casos, o atraso atribui-se à falha no 
diagnóstico apesar da observação numa instituição de saúde.

Lisboa e Porto tiveram uma baixa de incidência… A que fatores atri-
bui este sucesso nas duas grandes cidades?
IC – Todo o país está a baixar… atribuímos o sucesso precisamente ao 
trabalho  nas consultas de Tuberculose, nos Centros de Diagnóstico 
Pneumológico e na articulação com os profissionais e com a popula-
ção. No entanto, a diminuição é mais acentuada na região Norte do 
que na de Lisboa e Vale do Tejo, onde existe uma maior proporção de 
grupos vulneráveis como os migrantes e pessoas que vivem com VIH. 
Na região Norte, predominam como factores de risco a dependência 
de álcool, os sem-abrigo e a silicose. Ao nível da tuberculose multirre-
sistente, Portugal tem feito um trabalho exemplar, com uma redução 
sustentada de casos e começámos a concentrar progressivamente a 
maioria dos casos na região de Lisboa e Vale do Tejo, o que resulta da 
maior proporção de migrantes e a maior possibilidade de resistências.

No caso dos utilizadores de drogas, também temos muitas pessoas 
que vivem em vulnerabilidade e em condições de insalubridade ou 
até como sem-abrigo, o que também aumentará o risco…
IC – Por isso temos atualmente um protocolo de articulação com o SI-
CAD, que tem funcionado muito bem, em que se aproveita a observa-
ção nos locais de seguimento para se fazer a aplicação do inquérito 
de sintomas e promover a  toma da medicação da tuberculose. O 
acompanhamento de, profissionais que os conhecem e em que acre-
ditam, permite aceitar mais facilmente as suas indicações. A observa-
ção por um médico que nunca viram, e que a dado momento, lhe dá 
informação de que estão doentes e que terão de tomar vários compri-
midos durante vários meses, com possibilidade de efeitos laterais, 
será sempre mais fácil com a ajuda dos profissionais que os acompa-
nham. Em reuniões regulares com o SICAD procuramos monitorizar 
essa articulação e que tem sido muito positiva, sendo de salientar o 
esforço dos profissionais para além da atividade assistencial diária.

Além dos grupos de risco que já mencionou, que outras comorbilida-
de poderão contribuir para o surgimento da tuberculose?
IC – Uma comorbilidade que se encontra em crescendo (daí que o tra-
tamento da infeção latente também esteja) é nas pessoas com doen-
ças crónicas imunológicas e que estão a fazer medicação biológica. É 
muito frequente nas pessoas com doenças inflamatórias articulares, 
como a artrite reumatóide ou lúpus, a necessidade destes tratamen-
tos, podendo aumentar até cerca de 20 vezes o risco de tuberculose. 
Por isso, é importantíssimo realizarem o rastreio de tuberculose antes 
de iniciarem esse tratamento, diagnosticando infeção e iniciando tra-
tamento preventivo. Mais: devem ficar acauteladas de que, sempre 
que houver exposição a um caso de tuberculose, devem ser prioritá-
rias no rastreio para que façam medicação preventiva. Os grupos vul-
neráveis são sempre prioritários no rastreio.

Atualmente, constata-se que o problema da tuberculose começa a 
preocupar a nível global… Teremos andado distraídos durante vários 
anos?
IC – Sim, um pouco… Quando começamos a assistir a uma diminuição 
da incidência, inevitavelmente, desligamos um pouco das doenças 
que já não nos preocupam tanto. Passámos de uma fase em que toda 
a gente tinha tuberculose, toda a gente pensava que poderia ter tuber-
culose face a uma tosse ou emagrecimento, até uma altura em que 

não pensamos nisso porque, de facto, está mais controlada. E ainda 
bem. Mas está mais controlada porque existiram centros de tratamen-
to, porque se cumprem tratamentos padronizados, porque se garante 
que se termina o tratamento e porque se fazem rastreios a pessoas 
com maior risco de ter tuberculose. No entanto, se começamos a 
achar que a tuberculose já não é importante, que já não vale a pena in-
vestir no rastreio e que se faltar ao rastreio ou não fizer tratamento 
preventivo não há problema, vamos ter como reflexo um aumento. 
Portugal continua com valores abaixo dos 20 casos por 100 mil habi-
tantes, com uma incidência de 16,9% mas, na realidade, a nossa redu-
ção anual tem sido de 5% quando precisávamos de reduzir 10% para 
atingirmos a meta da OMS para 2035. Portanto, ainda estamos muito 
aquém. Os restantes países europeus também revelam dificuldades 
em acelerar a diminuição da incidência mas, de facto, Portugal, que 
continua a ser um dos países Europeus com maior incidência, terá que 
trabalhar mais do que os outros.

Para terminar, como avalia o estado da arte quanto à intervenção na 
tuberculose em Portugal, sabendo-se que essa mesma intervenção 
não depende apenas do clínico mas engloba as ONG, as autarquias, a 
família, os amigos, os demais profissionais de saúde…
IC – Creio que o que nos tem ajudado muito é motivar o doente para o 
levar à consulta de Tuberculose ou ao hospital porque, de facto, a 
doença tem que ser diagnosticada. Mas também fazer com que as 
pessoas que estiveram expostas e não são obrigadas a fazer rastreio 
ou a ser tratadas preventivamente, o façam na mesma… incentivar, 
ajudar… Para além disso, toda esta articulação tem dado a possibilida-
de de a toma da medicação ser realizada num local próximo do doen-
te, evitando deslocações do utente e facilitando a adesão ao trata-
mento. Os Cuidados de Saúde Primários têm sido fundamentais na 
ajuda para a toma da medicação. Porquê a toma diária observada? 
Porque todos nós já passámos pela situação de nos esquecermos de 
uma toma de um antibiótico ou até, porque nos sentimos bem, inter-
rompemos o tratamento Além disso, o aparecimento de efeitos late-
rais pode ser um factor de abandono do tratamento, sendo muito im-
portante a presença de um profissional de saúde que nos informe e 
motive. Na situação atual da COVID-19, iniciamos a promoção de ou-
tras estratégias de monitorização da toma , nomeadamente, o recurso 
às plataformas electrónicas com toma monitorizada por vídeo. Outro 
aspeto, positivo da COVID-19 e que se reflete na diminuição do contá-
gio da Tuberculose, é o uso da máscara. Assim, embora o atraso no 
diagnóstico seja um dos fatores determinantes para o contágio, o uso 
de máscara e o isolamento social permitem reduzir o número da fami-
liares e amigos expostos à tuberculose.

Perspetivas para o futuro?
IC – Infelizmente, creio que iremos assistir a um aumento da incidên-
cia à custa dos casos que ainda não foram diagnosticados durante 
este tempo de pico da pandemia, mas que poderá depois diluir-se ao 
longo do resto do ano. Havendo simultaneamente uma pandemia por 
este vírus, corremos o risco de ainda pensarmos menos em tuberculo-
se e de que os utentes tenham receio de recorrer aos cuidados de saú-
de, potenciando o atraso de diagnóstico. Neste momento, o número 
de notificações tem sido inferior face aos anos anteriores pelo que es-
tamos preocupados. E ficamos também preocupados com as conse-
quências potenciais na tuberculose infantil pois, se demorarmos mui-
to a diagnosticar os adultos, vamos ter maior probabilidade das crian-
ças serem infetadas. Com a agravante de ambos de poderem ter me-
nos sintomas e sofrerem ainda mais o atraso no diagnóstico. 
Resumindo e concluindo, temos que pensar em tuberculose e questio-
nar o doente ativamente sobre sintomas que ele próprio ainda não va-
lorizou para nos podermos antecipar à necessidade de o mesmo pro-
curar ajuda médica.
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ENTREVISTA COM EQUIPA DO PSBLE-LX – ARES DO PINHAL

“A NOSSA TAXA DE SUCESSO PARA O 
TRATAMENTO DA TUBERCULOSE É DE 99%”

Faz algum sentido a existência de pessoas com tuberculose em pleno 
século XXI?
Ares do Pinhal – Infelizmente não faz sentido, mas ela existe!  Os núme-
ros da tuberculose estarão sempre associados aos números da pobreza, 
às condições habitacionais e de insalubridade da população. Dado que 
a tuberculose apresenta uma grande prevalência e incidência nestes 
contextos e se dissemina de forma silenciosa, é muito importante que 
todos os serviços de saúde, sociais e organizações da sociedade civil 
que trabalham com estas populações reforcem a sua capacidade de 
identificar (rastreio) e promover o tratamento desta doença. Esta é a 
abordagem utilizada no PSBLE desde 1997 por sempre ter havido a 
preocupação de rastrear sistematicamente a nossa população e criar 
estratégias de agilização no acesso aos centros de tratamento (CDP) 
e monitorização da toma dos medicamentos. Esta metodologia tem 
permitido que haja deteção precoce da infeção e elevada adesão ao 
tratamento, com benefícios evidentes para a saúde individual dos nossos 
doentes e que necessariamente se refletem ao nível da saúde pública.
A redução/eliminação da tuberculose só será possível se continuarmos a 
intervir nas populações mais vulneráveis e a trabalhar em estratégias 
cada vez mais eficazes, nomeadamente ao nível do rastreio (sem rastreio 
“não existe tuberculose!”) e do acesso e cumprimento do tratamento.

Que estratégias de controlo e eliminação da tuberculose têm sido ado-
tadas Pela Equipa de Rua da Ares do Pinhal?
Ares do Pinhal – Como é sabido a saúde individual e pública é uma prio-
ridade no PSBLE, e a tuberculose, a sua prevenção, controlo e tratamento, 
coloca-se como um dos focos centrais no Programa.
Trabalhar diariamente para o controlo da tuberculose (e de outras doen-
ças infeciosas) é uma das nossas principais preocupações pelo que ado-
támos um protocolo de articulação permanente com o CDP Dr. Ribeiro 
Sanches, que já tem 23 anos, e que tem sido determinante para o contro-
lo da tuberculose e de outras doenças respiratórias na nossa população.
Esse protocolo passa por ações como o rastreio sistemático da Tu-
berculose à nossa população que é efetuado 4 vezes por mês pela 

Unidade Móvel de Rastreio (ARSLVT) gerida pelo CDP Dr Ribeiro San-
ches junto da população que recorre diariamente às unidades móveis 
ao PSBLE. O rastreio é efetuado após a entrada da pessoa em Progra-
ma e anualmente todos os frequentadores do programa repetem esse 
rastreio. Passa ainda por recolha de expetoração quando solicitado 
pelo CDP, acompanhamento dos utentes a outros meios complemen-
tares de diagnóstico (TAC’s), levantamento e identificação de popula-
ções conviventes, levantamento e controle de medicação anti-bacilar 
para administração em TOD na Unidade Móvel a par com a toma de 
metadona, registo de todas as tomas, faltas, consultas, etc. Temos 
ainda reuniões mensais de troca de informação entre as nossas equi-
pas e a equipa do CDP. Desta forma tratamos, prevenimos abandonos 
e controlamos novas infeções. O segredo é evitar perder de vista o 
utente suspeito ou doente. Vigilância permanente! 
A proximidade e a relação de confiança da equipa com a população per-
mitem promover a educação para a saúde, esclarecer a doença, nomea-
damente através de jogos interativos no contexto de rua, desmistificando 
crenças relativamente à doença e à medicação anti-bacilar.

Os programas de rastreio e prevenção implementados, pelas equipas de 
rua, teve algum impacto junto das pessoas com tuberculose?
Ares do Pinhal – Os programas de rastreio e prevenção implementa-
dos nos Programas de Redução de Riscos em Ares do Pinhal têm um 
grande impacto no controlo da doença. Os números falam por si. Te-
mos uma média de 10 casos positivos por ano no PSBLE e nunca os 
perdemos de vista. A nossa taxa de sucesso para o tratamento da 
doença é de 99%.
É fundamental que as equipas que trabalham na rua estejam sempre 
alerta em relação à Tuberculose e que ajudem os casos suspeitos a che-
gar até ao rastreio. Mas não se pense que são apenas as equipas de rua 
que têm um papel fundamental no controlo da doença, também os servi-
ços de saúde e os serviços sociais no geral, as Equipas de Tratamento e 
as Comunidades Terapêuticas devem ter sempre presente que a doença 
existe.
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A tuberculose multirresistente continua a constituir um foco de preocu-
pação a nível mundial... de que formas estamos munidos para a prevenir 
e tratar?
Ares do Pinhal – A adesão à medicação é um fator determinante para 
prevenir a tuberculose multirresistente. A administração da medicação 
em TOD por profissionais de saúde e o acompanhamento permanente 
destes doentes tem permitido tratar com sucesso os casos diagnostica-
dos em Ares do Pinhal. No Programa a Tuberculose Multirresistente ge-
ralmente tem sido diagnosticada em utentes de muito difícil acesso, com 
muitas dificuldades de se ligarem aos serviços e por vezes até a nós. Ver-
dadeiros desafios para nós, mas ainda mais para os serviços ainda com 
muito estigma, que nem sempre conseguem entender e aceitar a pessoa 
tal como ela é, tal como ela está!
Prevenir o abandono passa por adaptação das regras e das normas de 
forma constante, abrir mão de algumas medidas, implementar outras, re-
pensar o erro, avaliar a equipa e as estratégias. É um exercício permanen-
te, difícil, mas que tem valido a pena!
Mas respondendo à pergunta, não estamos munidos de meios especiais 
para o tratamento da Tuberculose Multirresistente. Temos de usar os 
meios que existem e muita criatividade e paciência.
Há uma coisa que é fundamental termos sempre presente: Quando há 
um diagnóstico de Tuberculose, seja ela multirresistente ou não, esse 
passa a ser o objeto prioritário da nossa intervenção técnica. Nesses ca-
sos todos os outros problemas passam a ser secundários até a pessoa 
ter alta clínica!

Na vossa intervenção avaliam os sintomas, fazem algum diagnóstico e 
encaminham para tratamento?
Ares do Pinhal – Como foi referido, todos os doentes que ingressam no 
PSBLE fazem RX-Tórax enquanto estão connosco uma vez por ano, sem 
exceção! (e/ou expetoração e outros meios de diagnóstico quando solici-
tados). É prioridade do programa a vigilância e acompanhamento dos ca-
sos identificados pelo CDP, que consiste na sensibilização para a impor-
tância do tratamento (através da relação de confiança), recolha e entrega 
de expetorações, marcações de consultas e exames, recolha de medica-
ção, administração de medicação em TOD nas Unidades Móveis, trans-
porte e acompanhamento às consultas e a exames complementares de 
diagnóstico, levantamento de exames, gestão de sintomas da medicação 
nomeadamente relativamente às intercorrências com a Metadona, identi-
ficação de contactos e conviventes, articulação permanente com o CDP 
e Hospitais, resposta a pedidos de colaboração dos hospitais relativa-
mente a doentes com TP inseridos ou não no PSBLE…, no fundo é moni-
torizar e gerir todas a situações envolvidas neste processo, promovendo 

assim a adesão e o sucesso do tratamento. Se o doente apresenta sinto-
mas no contexto da nossa consulta médica ou na intervenção da equipa 
de enfermagem é encaminhado para a urgência hospitalar. Se necessário 
promovemos o transporte e acompanhamento de forma a garantir a ava-
liação médica no contexto hospitalar, mantendo a monitorização do caso 
enquanto em internamento através de contactos telefónicos com os pro-
fissionais hospitalares e/ou orientar o doente a seguir as indicações da 
alta clínica.

O que falta fazer que ainda não tenha sido feito?
Ares do Pinhal – Infelizmente existem ainda muitas lacunas a começar 
pelas Entidades com responsabilidade no controle desta doença. Nós 
sentimos sempre a Tuberculose como o parente pobre da Saúde, fala-se 
pouco dela! Não se investe em projetos, em boas práticas, na partilha de 
experiências, em meios de diagnóstico de proximidade, em formação de 
técnicos de saúde e muito mais. 
Se estivermos atentos, os serviços ligados às dependências têm sido im-
portantes veículos de comunicação acerca da doença, continuamos a fa-
lar dela, a rastrear e prevenir. É com muita satisfação que vemos que em 
Encontros, Seminários e Conferências sobre as adições em Portugal vai 
aparecendo uma mesa ou outra que fala de Tuberculose, mas noutros 
settings fala-se muito pouco ou nada!
Foi uma excelente estratégia juntar a Tuberculose com o VIH e as Hepati-
tes Virais, contudo, as duas últimas continuam a assumir um papel muito 
mais relevante. Há que mudar isso! É com agrado que vemos que este 
diagnóstico está a ser feito e que há pessoas com vontade de reverter 
este cenário.
Ares do Pinhal está disponível, e já verbalizou isso junto de quem devia, 
para ajudar a desenvolver mais atividades, procurar estratégias e solu-
ções para o “marasmo” em que a Tuberculose está neste momento. As 
Entidades com responsabilidade têm de ser as primeiras a ter a cons-
ciência da importância disto mesmo e ir ao encontro da Sociedade Civil 
que pode ter uma ação mais prioritária e eficaz no combate à doença. 
Fica a questão: será que estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcan-
ce para colocar todos os meios de rastreio, tratamento e prevenção a fun-
cionar no terreno?
Atualmente, devido ao contexto de pandemia da COVID19, não está a ser 
possível fazer o nosso trabalho em pleno a nível da Tuberculose e esta-
mos muito preocupados com isso. Neste momento, temos cerca de 450 
utentes novos que não estão rastreados, é grave!
Curiosamente a pandemia acabou por trazer um aspeto positivo dado 
que, devido ao uso dos meios de proteção para a COVID-19, também es-
tamos a prevenir a disseminação da Tuberculose!
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ENTREVISTA COM JOANA VILARES, APDES:

“HÁ UM IMPACTO VISÍVEL DAS 
ESTRUTURAS DE REDUÇÃO DE DANOS 
NA DIMINUIÇÃO DA TUBERCULOSE”

O GiruGaia é uma instituição com um longo historial de intervenção 
junto de populações vulneráveis, procurando o seu desenvolvimento 
integral como cidadãos de pleno direito e contribuindo para a pacifi-
cação social. Como funciona tudo isto?
Joana Vilares (JV) – As populações que acompanhamos encontram-
-se numa situação de grande vulnerabilidade social a todos os níveis. 
São pessoas com uma grande fragilidade ao nível da cidadania, indo-
cumentados, muitos deles afastados das esferas sociais e da saúde,e 
a questão da cidadania começa muitas vezes pela sua adesão às res-
postas formais e ao exercício pleno da sua cidadania, nomeadamente 
pela questão da documentação pessoal, que lhes permite aceder a 
apoios sociais e serem identificados como cidadãos plenos de direi-
tos e deveres. Quando falamos em pacificação social, encontramos 
na redução de riscos um papel preponderante, nomeadamente quan-
do procura promover a adesão das pessoas às respostas sociais e de 
saúde e à promoção da cidadania plena, ajudando o indivíduo, que 
não terá que dedicar-se a tantas atividades marginais no sentido de 
obter rendimentos para manter os seus consumos. Portanto, a redu-
ção de riscos tem aqui um papel comprovado cientificamente, por 
exemplo na redução dos índices de criminalidade entre a nossa popu-
lação.

Também sabemos que a vossa intervenção vai muito mais além da 
implementação de projetos puros e duros de redução de riscos, como 
a distribuição e troca de materiais para consumo…
JV – Sim, o Programa Troca de Seringas é um programa específico 
dentro da redução de riscos que visa diminuir os níveis de contágio 
por VIH entre a população utilizadora de drogas, mas trabalhamos 
muitas outras dimensões, nomeadamente a de que estávamos a falar 
no que concerne aos níveis de pacificação social. Refiro-me à estabili-

zação do abuso de substâncias, em que trabalhamos o indivíduo 
como um todo, de forma holística, no respeito pela dignidade e pela 
sua autodeterminação. Eles não estão abstinentes, mas estarão cer-
tamente menos desestruturados. E se houver família também traba-
lhamos com a mesma.

Um dos vossos programas é a terapêutica combinada, em que agre-
gam a administração de substituição opiácea a anti retrovíricos e tu-
berculostáticos… 
JV – No GiruGaia e em praticamente todas as equipas de baixo limiar 
que tenham substituição opiácea ou terapêutica combinada, elege-
mos como uma das práticas, assim que o indivíduo entra no nosso 
programa de substituição opiácea o rastreio da tuberculose. Existem 
outras premissas básicas à entrada, como fazer o teste do VIH, o diag-
nóstico da tuberculose e aderir aos subsequentes tratamentos que 
daí advenham. Portanto, todos os utentes que entrem no programa do 
GiruGaia fazem rastreio à tuberculose. Destes, temos sensivelmente, 
um caso por ano ou de tuberculose ativa ou de tuberculose latente. 
Temos protocolos de livre acesso ao CDP, com o qual fazemos depois 
um trabalho concertado ao nível do rastreio e da administração da 
medicação tuberculostática em toma observada.

Sendo uma doença contagiosa e muitas vezes associada ao VIH, cau-
sa alguma preocupação aos técnicos que intervêm junto desta popu-
lação?
JV – A partir do momento em que sabemos que temos um caso de tu-
berculose, começamos a andar mais “equipados” e, imediatamente, 
toda a equipa técnica é também rastreada e avisamos igualmente a 
população daquele local para que adotem medidas preventivas. Mila-
grosamente, há 12 anos que trabalho na redução de danos e nunca vi 
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REDUÇÃO DE RISCOS E ÁLCOOL

“Coordenei o projeto em Barcelos, onde cerca de 30% da popula-
ção que acedia à carrinha era consumidora exclusiva de álcool. 
Dentro da população sem-abrigo há uma forte percentagem de 
pessoas com consumos de álcool e as respostas existentes, à se-
melhança do que existia para as ilícitas, é tratamento e abstinên-
cia e nós entendemos que deve haver uma zona cinzenta de redu-
ção de danos ligada aos consumos de álcool. E a APDES desen-
volveu um projeto de investigação nesta área e já temos alguma 
matéria científica. Consideramos que será um assunto que o 
novo plano nacional para os CAD deverá introduzir, nomeadamen-
te a redução de danos nos consumos problemáticos e abusivos 
de álcool porque também é possível, de uma forma pragmática, 
como fazemos relativamente a outras substâncias, aceitar que há 
um abuso e tentar diminuir progressivamente o consumo ou ten-
tar evitar danos relacionados, nomeadamente aderir a respostas 
de tratamento hospitalar para as outras patologias. Já apresentá-
mos ao SICAD a proposta de incluir a intervenção em redução de 
danos na área do álcool e estamos atualmente em fase de nego-
ciação”.

nenhum técnico infetado… A tubercu-
lose é uma doença muito associada a 
espaços fechados, sem luz e sem are-
jamento; ora, nós trabalhamos na rua, 
num contexto de muita luz e muito 
arejamento, portanto, a probabilidade 
de um técnico contrair é baixa e, além 
disso, temos formação básica em tu-
berculose, nomeadamente a identifi-
cação de sintomas visíveis como o 
emagrecimento rápido ou a tosse. As 
pessoas com VIH, estão claramente 
mais suscetíveis à doença, havendo 
por isso, um maior investimento do GI-
RUGaia na adesão destes ao rastreio 
anual de tuberculose.

Podemos afirmar que se trata de uma 
doença dos pobres e sem-abrigo?
JV – Pelo que conheço, julgo que 
sim… é uma doença muito relacionada 
com os contextos fechados e surge 
com forte incidência entre a popula-
ção consumidora de drogas, porque 
se aglomeram em espaços fechados, 
todos juntos, escondidos em “buracos” (também por aí as salas de 
consumo fazem sentido). Depois, também está muito associada a 
contextos de vida comunitários, como os bairros sociais, onde as pes-
soas vivem muito próximas, albergues, instituições sociais, lares de 
idosos… Não diria que esteja assim tão associada à pobreza, mas 
mais ao contexto da assistência comunitária, onde se aglomeram 
muitas pessoas.

As equipas de rua contribuem para o bem-estar social, para a saúde 
pública e para o apoio a estas populações vulneráveis, contextos 
onde é muitas vezes impossível o contacto de estruturas públicas e 
desempenham um papel fundamental nos concelhos onde intervêm. 
Não seria de esperar outro tipo de apoio por parte do poder local?

JV – Em relação ao poder local e às es-
tratégias políticas adotadas no âmbito 
da redução de riscos, acho que não só 
as autarquias, mas também o governo 
central e a própria estratégia em CAD 
deveriam repensar a questão do modelo 
de financiamento a estas estruturas. 
Como sabemos, estas estruturas têm 
um papel fundamental no bem-estar so-
cial, na pacificação social e na saúde 
pública e o que muitas vezes sentimos é 
uma desresponsabilização quando há 
um cofinanciamento das equipas de rua 
a 80%, pressupondo-se que as autar-
quias locais financiem o restante, que o 
ministério da saúde não financia. E a 
verdade é que isso não acontece em 
quase nenhuma equipa de rua do país. 
Na minha perspetiva, as autarquias des-
responsabilizam-se do seu papel de ma-
nutenção da saúde pública, por exem-
plo. Na minha opinião, um primeiro pas-
so poderia passar pelo cofinanciamento 
das estruturas da sua área de interven-
ção e também pela criação de espaços 

asséticos de consumo, nomeadamente as salas de consumo assistido. 
Acredito que uma sala de consumo assistido para o consumo fumado (e 
não só para o injetado), arejada, ventilada e com luz, onde pudessem es-
tar técnicos a tentar dissuadir os utentes a não partilhar o material pode-
ria diminuir os índices de tuberculose dentro desta população e, conse-
quentemente, nas pessoas com quem eles contactam. Segundo a OMS, 
uma pessoa infetada com tuberculose ativa pode infetar até outras 15. 
Portanto, é um problema de saúde pública.

Acredita que esta situação de pandemia que vivemos poderá ter cha-
mado a atenção dos decisores para a importância do papel das ONG 
enquanto instituições que intervêm de forma holística?
JV – Este confinamento trouxe-me uma grande lição: se alguma vez pu-
desse pensar que a redução de danos seria dispensável, a pandemia evi-
denciou-me que a redução de riscos é uma resposta de primeira linha e 
essencial. De repente, durante a pior fase do estado de emergência, era a 
única resposta imediata a uma pessoa que estivesse numa situação de 
abuso de substâncias e nunca suspendemos os serviços. No último ano, 
o GiruGaia acompanhou 135 pessoas e, se falarmos noutras equipas, es-
tes números quadruplicam… creio que, também nesta fase, evidenciá-
mos a essencialidade da nossa resposta.

Na sua perspetiva, haverá ou não condições para excluirmos a tuber-
culose da sociedade?
JV – Penso que caminhamos a passos largos para isso… há dez anos 
atrás, quando comecei a trabalhar atrás nesta área, tínhamos muitos 
mais utentes com tuberculose ativa por mês e hoje em dia os núme-
ros são muito mais baixos. Penso que tem também muito a ver com o 
impacto que as equipas de rua têm no terreno, nomeadamente atra-
vés da disponibilização de material para o consumo fumado e educa-
ção para práticas de consumo mais seguras, que evitam que parti-
lhem das pratas, os canecos, os cachimbos… há um impacto visível 
das estruturas de redução de danos. Dizer que vamos erradicar a tu-
berculose da sociedade… creio que haverá sempre um ou outro caso. 
Mas creio que poderemos criar formas de diminuir drasticamente e 
praticamente fazê-la desaparecer, nomeadamente com a distribuição 
dos cachimbos, que as equipas de rua advogam e iremos finalmente 
receber, bem como as salas de consumo assistido.

Joana Vilares, APDES
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ENTREVISTA A ANSELMA BETANCOURT PULSAN

“EL MUNDO ESTÁ EN UNA GRAN 
BORRACHERA Y LA RESACA 
NO ACABA DE LLEGAR”

en cuestión, se establece el tránsito de un diseño contextual a una diná-
mica activa y de esta a una evaluación holística en donde se estructuran 
las relaciones que singularizan el proceso de intervención comunitaria en 
los jóvenes, destacándose como elemento novedoso el Principio de Edu-
cación para la Salud con ayuda del cual concebimos lo que dimos en lla-
mar el Método de Acción Comunitaria para la prevención del consumo de 
alcohol en los jóvenes que establece las fases de la metodología y que se 
concretan en ella. El nexo entre el modelo y el método de acción comuni-
taria para la prevención del consumo de alcohol se concreta en la meto-
dología que se desarrolla, siendo el método (establece la relación de inte-
racción de los jóvenes y los conductores del proceso desde el consenso, 
la confianza y la coparticipación) la categoría más dinámica de la misma 
y la que desencadena el proceso de intervención comunitaria. La inter-
vención como proceso educativo se fundamenta en esta metodología.
Trabajo en la comunidad con un enfoque multisectorial, teniendo en cuenta 
el contexto, sus características socioeconómicas y culturales y todos impli-
cados en lograr el bien común para contribuir a disminuir este consumo y so-
bre todo para trabajar con los jóvenes en la prevención del alcoholismo. 

Usted es doctora en ciencias de la salud y tiene un máster en drogode-
pendencias. Le voy a  exponer tres patologías: la soledad, la ansiedad y 
la depresión. ¿Cómo tratar estas patologías?
ABP – Es generalmente no utilizo el término ‘patología’, utilizo el termino en-
fermedad, cuando corresponde. Justamente, en esta hora que vive la huma-
nidad, la soledad es la compañera de muchos, muchos están solos, otros se 
sienten solos, muchísimos están con ansiedad y otros tantos con depre-
sión… Pienso, me emociona y desde lo más profundo de mi ser envió un 
mensaje de fe, de ánimo y de fuerza a todos los que están en soledad, ansio-
sos y deprimidos, ese anciano, esa mujer con su bebe, ese adolescente y ese 
joven que mira a un lado y al otro, a ese niño, esa mujer, ese hombre… todos 
con una mirada que dice: “También merezco ser feliz…”. Creo que lo primero, 
es buscar y conocer cuál es la causa o cuales son las causas?, por qué? Es-
tas emociones muchas veces se entrelazan, se concatenan..., pero tengo 
claro que hay que ir a buscar la raíz del problema, y somos únicos, el trata-
miento?? Hay tela para cortar… yo tengo un gran respeto por los especialis-
tas y expertos en estos temas, psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas, prefie-
ro escucharlos a ellos…

Usted es una profesional muy solidaria con sus enfermos, es decir, us-
ted me está diciendo de alguna manera que un médico no es solamente 
un médico, sino que es un poco más que eso.
ABP – Exacto, primero soy un ser humano y como tal, lo primero que ten-
go que ser es solidario con el otro, es ser solidario en el sentido ético con 
los otros seres humanos. Luego ya puede venir la médica, la científica, la 
profesional. Pero si no tiene una mirada humana, con sentimientos de 
respeto, con sinceridad, sin paternalismos, pero con amor de verdad, sin 
eso, todo lo demás es como si lo hiciera mecánicamente. Primero hay 
que mirar al ser humano y si está enfermo, transmitirle con la mirada 
amor, solidaridad, comprensión…. La solidaridad como yo la siento, se 

Anselma Betancourt Pulsan

Investigadora, doctora en Ciencias de la Salud, máster experta en Drogodependen-
cias y Sida, y en Salud Ambiental

Usted tiene una vida que está muy ligada a la investigación en la preven-
ción del alcoholismo y otras drogas ¿Cuáles son los principales proble-
mas con las sustancias en Cuba?
Anselma Betancourt Pulsan (ABP) – Los mayores problemas pasan princi-
palmente por el hábito de fumar y el consumo de bebidas alcohólicas funda-
mentalmente, sin dejar de lado el abuso en algunas personas, de los llama-
dos psicofármacos. La utilización de estos últimos no precisamente con in-
dicaciones médicas ni por necesidad de tratamiento específico.

Usted también hace mucha intervención comunitaria para la prevención 
del consumo de alcohol en los jóvenes, ¿Cómo se procesa esta interven-
ción?
ABP – Desde mi perspectiva hay que ver el alcoholismo como una enfer-
medad social, y entonces se combate el alcoholismo, pero no hay enfer-
mo, hay que tratar al enfermo alcohólico, hay que ayudar a ese enfermo…, 
hay que ir al terreno, a la realidad, hay que ir a ver qué pasa en la comuni-
dad. Cuando un hombre consume alcohol, más allá del componente indi-
vidual, hay que ver el ambiente familiar y el social en que se desenvuelve. 
El consumo de alcohol es uno de los factores de riesgo que va creciendo 
aquí en el país y en el resto del mundo. Nadie puede negar que si hace 20 
o 30 años, usted pudiera hablar en Cuba quizás de un 2 o un 3% de consu-
mo de bebidas alcohólicas en los mayores de 15 años, en la actualidad el 
incremento va siendo un porcentaje mucho mayor, preocupante… 
Respetamos todas las experiencias en tema de intervención comunitaria, 
compartimos la nuestra y la esencia en lo que hemos hecho es la siguien-
te: diseñamos un modelo comunitario de intervención  para la prevención 
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mueve un poco en el plano espiritual y la otra persona siente cuando real-
mente usted lo está decepcionando positivamente, siente que lo está res-
petando como ser humano.
Duele decirlo, pero hay una gran hipocresía entre muchos, con el enfermo al-
cohólico y con otros enfermos a otras drogas, los marginan, los discriminan, 
los estigmatizan y así no podemos en este mundo, ayudar al enfermo que 
sufre, hay que decir, no a la discriminación, no a la marginación…

Usted ha escrito el libro: ‘Alcohólicos Anónimos, una puerta a la espe-
ranza’. Una cosa son los profesionales de la salud y otra los AA. ¿En qué 
coinciden los profesionales de la salud y en qué divergen de los AA?
ABP – Los profesionales cuando diagnosticamos es porque ya tenemos 
suficientes elementos como para decir: ‘esta persona es alcohólica’. Y el 
alcohólico cuando ya está en la asociación de alcohólicos anónimos, 
cuando comienza a aceptar la ayuda de los otros y de sus iguales es por-
que empieza a aceptar que tiene un problema con el alcohol. La tenden-
cia que tienen los alcohólicos es precisamente negar la enfermedad. 
Pero ya cuando están en AA, por los mecanismos que ellos utilizan, el in-
dividuo tiene que aceptar que no puede con el alcohol. Y en eso, los pro-
fesionales y los alcohólicos anónimos coincidimos.
Por la experiencia que he ido teniendo se discrepa en que muchas veces 
algunos alcohólicos anónimos, sobre todo al principio de estar en los gru-
pos, entran en una especie de “euforia” porque empiezan a entender la 
enfermedad, no quiere decir que la acepten totalmente. Sobre todo, si 
han estado haciendo un largo recorrido por centros médicos y no han de-
jado de beber. Ellos piensan que AA es la panacea y es la solución para 
todos sus problemas. Y a veces a los profesionales de la medicina nos 
sale el EGO, y no siempre con este tipo de enfermos podemos ganar la 
batalla. Es una enfermedad muy compleja  y los resultados con los al-
cohólicos muchas veces frustra mucho al profesional de la salud y con 
esa base empezamos a cuestionar su método de autoayuda, las “técni-
cas” que utilizan, sus terapias, otras. 
Desde mi experiencia que he observado y comprobado varias cosas, entre 
ellas: el alcohólico en un Grupo de AA, le es casi imposible engañar a otro al-
cohólico, en el grupo de iguales, no se andan con media tintas, son directos y 
claros, se paran en tribuna y dicen ante todos “soy esto y lo otro, explican… “y 
aunque aparentemente están hablando de sí mismo, el traje le queda que ni 
medido al simulador o al listo y además saben según sus doce pasos y doce 
tradiciones que implica violar, estos. Los profesionales muchas veces des-
conocemos como tratar al paciente alcohólico, muchas veces Ud. revisa los 
planes de estudios o la formación médica de muchas Escuelas de Medicina 
en el mundo y cuanto sabe el recién graduado de una carrera de la salud so-
bre esta enfermedad llamada Alcoholismo?... El profesional, justamente por 

lo que somos, debemos tener conocimientos, tacto y toda la medida para ir 
haciendo entender al individuo lo que le pasa, pero a veces el enfermo al-
cohólico engaña, frustra mucho... 
A mí como profesional médico lo que me importa es que deje de beber, deje 
de consumir alcohol. Este hombre que está deteriorado, que va destruyendo 
su familia, que tiene tantas dificultades laborales y todas las consecuencias 
que sabemos que trae el alcohol, no me importa en lo que crea (si en un po-
der superior, como cada uno lo conciba), a mí como profesional médico lo 
que me interesa es que ese individuo deje de beber. Que entienda que tiene 
una mala relación con el alcohol y que cada vez que lo consuma le va a dar 
problemas. No me importa que vaya a un grupo de AA, lo que haga y le fun-
cione y deja de beber, eso es lo que me importa, que no beba, que no consu-
ma bebidas alcohólicas, ah sí dice que AA es mejor que mi trabajo como mé-
dica, respeto su criterio, sus razones tendrá…, a veces muchos tendemos a 
comparaciones innecesarias y a juzgar siempre a los demás, pero al menos 
yo como medica lo que me interesa es que este enfermo alcohólico no beba, 
porque no beber implica muchas veces, recuperarse como persona en su 
dignidad, recuperar su familia, su trabajo, no beber implica que si bien no se 
le van a eliminar todos los otros problemas, pero por lo menos va a poder 
verlos y tratar de resolverlos.
Respeto los criterios de muchos que divergen del Programa de Alcohóli-
cos Anónimos, estos en su enunciado son muy claros, como profesional 
yo sí creo que el Programa de Alcohólicos Anónimos le funciona a mu-
chos, las evidencias son incuestionables y si creo en ese Programa, 
como una de las muchas alternativas para que una persona mantenga la 
abstinencia y sobretodo logre la difícil Sobriedad. Si creo que es una 
puerta a la esperanza

Una pregunta ahora en relación con el consumo y la economía. Cuba tie-
ne una relación con los puros, que son muy conocidos y buenos y el ron, 
que aparte de que es una bebida que agrada mucho a los cubanos, tam-
bién a los europeos y a medio mundo. Estamos hablando de una cultura 
que está arraigada en sus pueblos, pero que el consumo abusivo puede 
dañar la salud. ¿Cómo se puede intervenir en estas dos líneas?
ABP – Economía y Salud, son dos de las grandes líneas que muchas 
veces obligan al mundo a mirarse hacia el ombligo…, porque inevita-
blemente en este mundo hay grandes discrepancias entre aspectos 
económicos e indicadores de salud. En el caso de mi amado país, geo-
gráficamente pequeño pero inmenso en dignidad, tiene entre sus prin-
cipales fuentes de ingresos de divisas la comercialización del tabaco 
y el ron, entre otros recursos pero lo hace en condiciones muy difíciles 
pues inevitablemente hay que hacer mención del bloqueo económico 
del Gobierno de Estados Unidos a mi país, y los danos de este bloqueo 

“Cuando un hombre consume 
alcohol, más allá del componente 
individual, hay que ver el ambiente 

familiar y el social en 
que se 

desenvuelve”

“Duele decirlo, pero hay una gran 
hipocresía entre muchos, con el 

enfermo Alcohólico”
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influyen de manera muy negativa sobre los gastos que hacemos para 
mantener la salud pública.
El consumo de alcohol en el mundo de manera general está asociado al 
grandes injusticias e iniquidades sociales y de salud, son incomparables 
los ingresos económicos de un individuo del primer mundo con los de 
uno del tercer mundo, ambos consumen alcohol y fuman, cuando Ud., 
analiza los danos sobre la salud, sus graves efectos., cual es la realidad?: 
los mayores danos son en los pobres. Cada año mueren en el mundo 
más de tres millones de personas, tres millones!! Por causas del consu-
mo nocivo de alcohol, cuanto se invierte comparativamente en la carga a 
salud pública que causan los efectos de ese consumo?
Cuando presenté mi tesis de Doctorado, alguien me hizo una pregunta pare-
cida a la suya,  había una publicidad de Ron Habana Club, pero hubiera sido 
de cualquier otra bebida de cualquier lugar del mundo, pues nadie puede tirar 
la piedra… que decía: “Si el ron daña su trabajo, deje su trabajo”. Y entonces 
yo le respondí: ¿qué puedo hacer yo contra esto? Porque justamente, el tema 
económico gravita mucho sobre muchos temas de salud. Las investigacio-
nes científicas son clave para la humanidad, para su progreso, para el triunfo 
de las grandes ideas sin embargo cuando hay que hacer recortes económi-
cos,  la Ciencia es lo primero que se recorta, podemos conversar mucho so-
bre estas aristas pero haría falta otra entrevista…
Hay un aspecto no menos importante, el consumo que de modo indivi-
dual tengo derecho si quiero, del puro o del ron, esto crea una incompati-
bilidad. La incompatibilidad está en que  como individuo tiene ese dere-
cho; como gobierno, empresa vender las mercancías, pero ambos el pri-
mero cuidar su salud y ser responsable de su propia salud, en segundo 
como autoridad proteger e invertir en la salud de su pueblo, en la salud 
publica…. En lo ético, hay  que preparar al individuo a que sepa que tiene 
el derecho de fumar y de beber, pero hay un daño que le puede hacer. Un 
daño que afecta a lo psicológico, emocional y social

Esa es la principal dificultad para intervenir frente a los jóvenes y en 
concreto en la prevención del alcoholismo, ellos están tentados a querer 
saber. ¿Cuándo hablamos de prevención, nos referimos a la prevención 
con evidencia científica?
ABP – Me veo obligada al menos a retomar parte de lo ya dicho cuando ha-
blamos de intervención para la prevención de alcoholismo en jóvenes guan-
tanameros, con la argumentación científica suficiente y necesaria, con un 
modelo, un modelo con sus dimensiones: social, metodológica y de impacto, 
con un método y una metodología e hicimos yendo al contacto directo y sos-
tenido con la gente, con los jóvenes, allí donde estaba el problema.
El término ‘prevención’ es muy llevado y traído, en muchas ocasiones y 
parece un comodín… “tenemos que prevenir esto…”, “hay que hacer pre-

vención de…”, “la prevención…” y así en boca de políticos, en títulos de 
innumerables trabajos de eventos científicos Conferencias, Congresos, 
Jornadas… en fin, dicha por muchos y hecha efectiva por pocos...
Pero es muy buena pregunta. Yo muchas veces insisto en conferencias, so-
bre todo con profesionales y otros en que hay que educar, hay que dar expli-
car a las personas, hay que dar información en un lenguaje que sea asequib-
le, entendible, comprensible para el que lo recibe. Pueda intercambiar y dar 
su opinión también. Y a veces, no siempre, la manera de llevar la información 
corresponde con el público que está escuchando. No es lo mismo que hable-
mos usted y yo, que somos profesionales, que usted hable con un chico que 
está empezando la adolescencia y que en el grupo hay uno que fuma y todos 
se van a juntar para tratar de hacerlo. La prevención hay que hacerla de ma-
nera integral, adaptarla al contexto, al lugar, a las personas, al público al que 
va dirigida. Tenemos que sentir y mostrar que tenemos interés de verdad, de 
dentro, para ayudar a ayudarte. Que el otro aprenda a cómo hacerse respon-
sable de su salud y su vida. Por lo menos hacer lo que toca para hacerlo bien 
hecho desde adentro. Seguramente por su experiencia haya estado en cien-
tos y cientos de congresos y habrá visto a algunos hablando bien y muy bo-
nito, pero uno debe sentirlo. Yo  he estado por algunos eventos científicos en 
Cuba y por algún que otro lugar del mundo y solo tengo claro una cosa, hay 
que ayudar y amar al enfermo y  duele mucho, el tiempo, la época cambio, 
pero hay que tratar de ser lo más veraz posible, pero de verdad, el otro lo per-
cibe.

En los congresos ustedes hablan los unos con los otros, pero con los en-
fermos no hablan y como no se dirigen a ellos, ellos tampoco escuchan 
lo que ustedes les van diciendo. El alcohol figura entre las principales 
amenazas para la salud de todo el mundo, es un problema grande, la 
pregunta es muy clara: ¿El mundo está de borracheras?
ABP – En el III Encuentro Internacional “Estilos de Vida vs Hábitos Tóxi-
cos” que realizamos en Guantánamo en noviembre del 2018, invitamos a 
AA, y estuvieron los enfermos alcohólicos y nuestros colegas profesiona-
les de la salud, psiquiatras, psicólogos, profesores, educadores, líderes 
comunitarios, estudiantes, entre otros. Los enfermos alcohólicos hicie-
ron sus intervenciones. El intercambio realmente fue muy bueno. Ellos 
escucharon nuestras conferencias, pero como profesionales también los 
escuchamos a ellos. Quedó claro que hace mucho bien a todos escuchar 
y respetar la opinión de los otros, siempre se aprende …
 Desde 1950 el alcoholismo está en su tercera gran pandemia,  ahora es-
tamos en la pandemia del civil 19. Hemos dejado de consumir alcohol 
por causa del Covid19? Yo no creo que el consumo haya disminuido. Yo 
creo que efectivamente el mundo está en una gran borrachera y la resaca 
no acaba de llegar.

“La prevención hay que hacerla 
de manera integral, adaptarla al 

contexto, al lugar, a las personas, 
al público al que va dirigida”

“En lo ético, hay que preparar al 
individuo a que sepa que tiene el 

derecho de fumar y de beber, pero 
hay un daño que le puede hacer”
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21 ANOS DE CENTRO DE 
RESPOSTAS INTEGRADAS 
DO LITORAL ALENTEJANO

Completamos no dia 3 de setembro 21 anos, achamos que estamos de Parabéns!!
Somos atualmente o Centro de Respostas Integradas do Litoral Alentejano, unidade publica para a 
Prevenção e Tratamento dos Comportamentos Aditivos e Dependências nos cinco concelhos do Litoral 
Alentejano, dependemos funcionalmente da D.I.C.A.D. (Divisão de Intervenção nos comportamentos 
Aditivos) da Administração Regional de Saúde do Alentejo (A.R.S. Alentejo) que integra o Ministério da 
Saúde.
Quando em 1999 fomos criados localmente chamávamo-nos Centro de Atendimento a Toxicodepen-
dente (C.A.T.) e estávamos inseridos numa estrutura designada Serviço de Prevenção e Tratamento 
das Toxicodependências (S.P.T.T.) que partindo de Lisboa foi criando estruturas espalhadas inicial-
mente pelas capitais de distrito. Depois também em outros territórios, em que o alvo essencial eram 
os toxicodependentes de heroína.
Apesar de, ainda hoje, nos designarem pelo nome de “criança” fomos crescendo e alargando respon-
sabilidades quer territoriais quer no âmbito de atividade. Em 2002 transitámos para o Instituto da Dro-
ga e da Toxicodependência (I.D.T.) tornámo-nos uma equipa de Tratamento do Centro de Respostas In-
tegradas do Baixo Alentejo e do Alentejo Litoral (integrando a Delegação Regional do Alentejo). Conti-
nuámos no tratamento da dependência de heroína, mas também da cocaína, dos consumos problemá-
ticos de canábis e depois nos problemas ligados ao álcool.
Em 2011 estávamos então a completar 12 anos foi extinto o I.D.T. e passámos a ter “pais” separados. 
O SICAD (Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e Dependências) a nível nacional em 
Lisboa, e a ARS Alentejo (DICAD) cá mais próximo de que dependemos no nosso processo de desen-
volvimento. Foram-nos atribuídas mais funções/responsabilidades, com o surgimento de novas de-
pendências e novos padrões de relacionamento interpessoal. Para além de intervirmos nas chamadas 
substâncias ilícitas (heroína, cocaína, canábis,…) e nas legais como a álcool, passámos a intervir na 
prevenção e tratamento nos comportamentos aditivos e dependências sem substância (o jogo, o ga-
ming, redes sociais…), fruto de uma sociedade dinâmica e claramente influenciada pelos ecrãs que en-
traram em definitivo na vida de todos.
Comemoramos os nossos 21 anos a atravessar a pandemia do Covid19 num esforço de adaptação 
para, apesar dos constrangimentos, continuarmos a prestar cuidados à população do Litoral Alenteja-
no.
Ambicionamos para o futuro próximo continuar a crescer, a evoluir na resposta às situações emergen-
tes e (re)emergentes…sentimos a necessidade de integrar mais gente para o projeto e aumentar a re-
lação de cooperação interinstitucional e a integração na comunidade, pois continuamos a acreditar 
que só com intervenções globalizadas e interdisciplinares conseguiremos a melhor resposta indivi-
dual e comunitária.

Acácio Santos

Psicólogo Clinico do CRILA
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DIA MUNDIAL DA
PREVENÇÃO DO SUICÍDIO 

O Ministério da Saúde lançou no Dia Mundial da Prevenção do Suicí-
dio, uma campanha nacional que visa reduzir a taxa de suicídio em 
Portugal, onde diariamente três pessoas se suicidam e muitas outras 
tentam fazê-lo.

“O suicídio um problema de saúde pública que representa um grande 
desafio em todo o mundo. Em Portugal, cerca de três pessoas mor-
rem por suicídio em cada dia e muitas mais tentam fazê-lo”, disse a 
psiquiatra  Sónia  Farinha Silva na apresentação da campanha num 
‘webinar’ promovido pelo Ministério da Saúde.
É um fenómeno que «não escolhe classes, género, idade ou região 
geográfica», sendo um problema particularmente importante em ho-
mens, em pessoas mais velhas, em zonas rurais, como o Alentejo.
Mas também é um problema importante em alguns grupos mais espe-
cíficos como, por exemplo, os adolescentes, a população LGBTI, em 
algumas profissões de risco, como os profissionais de saúde ou as 
forças de segurança, a população prisional ou pessoas que vivem em 
condição de sem abrigo, apontou a psiquiatra.
Perante esta realidade, e à semelhança do que já acontece em outros 
países, surgiu “a necessidade de se criar uma resposta nacional e 
coordenada para combater este problema”, defendeu uma das coor-
denadoras do  projeto, sublinhando que “cerca de 90% das pessoas 
que morrem por suicídio tinham uma doença mental”.
A Campanha Nacional de Prevenção do Suicídio foi apresentada pelo 
psiquiatra Paulo Barbosa, também coordenador da iniciativa, que ex-
plicou que a campanha pretende “reduzir a taxa de suicídio em Portu-
gal e “juntar toda a sociedade nesta missão”.
“Desenvolvemos esta campanha com três desafios em mente: alcan-
çar a população, mudar as atitudes das pessoas em relação ao suicí-
dio e à doença mental e promover mudanças na sociedade que sejam 
significativas e duradouras e permitam melhor qualidade de vida e 
melhor saúde”, sublinhou.
Trata-se de uma campanha multicêntrica assente numa ação coorde-
nada de entidades parceiras a nível local e regional, sob a liderança do 
Programa Nacional para Saúde Mental.

O objetivo é “chegar às pessoas” através dos parceiros locais e regio-
nais que conhecem as necessidades de cada população específica, 
de cada grupo, e podem disponibilizar-lhes informação, para “aumen-
tar a  literacia destas pessoas em saúde mental e para lutar contra o 
estigma”.
“Queremos que as pessoas saibam que há uma opção, que é pedir aju-
da, encontrar tratamentos para a sua doença mental e melhorar a sua 
qualidade de vida, fazendo com que o suicídio não seja uma opção”, 
disse, destacando “o papel importante” que os amigos, a família, os 
colegas de trabalho ou mesmo desconhecidos podem ter nesta mis-
são e que são chamados de “porteiros sociais”.
“São pessoas que no seu dia a dia podem encontrar-se com alguém 
que está em risco e que podem encaminhar essa pessoa para os ser-
viços” de saúde e “salvar uma vida”.
A campanha tem como públicos-alvo a comunidade, os profissionais 
de saúde e os jornalistas e é assente em três eixos: o mês da Preven-
ção do Suicídio (setembro), a formação de uma rede parceiros e um 
website (suicídio.pt) que já está disponível.
“Queremos chegar aos profissionais de saúde para capacitá-los para 
esta resposta dos serviços de saúde e também queremos chegar aos 
jornalistas que têm uma missão muito importante na prevenção do 
suicídio, porque através do seu trabalho podem ter um impacto positi-
vo ou negativo na vida das pessoas”, salientou Paulo Barbosa.
Presente no ‘webinar’, a diretora-geral da Saúde afirmou que “numa al-
tura em que as consequências da pandemia sobre a saúde mental são 
um dado adquirido toda esta questão se torna ainda mais premente”.
“Os dispositivos de saúde são fundamentais no planeamento, mas por 
si só são insuficientes na implementação das medidas de prevenção”, 
disse Graça Freitas.
No seu entender, serviços de atendimento telefónico de linha direta, 
programas de prevenção de suicídio, grupos de apoio, entre outros, 
são respostas igualmente importantes, juntamente com “a limitação 
do acesso a meios letais e a continuidade de cuidados após a alta 
hospitalar”.
“Foi um compromisso do Programa Nacional para a Saúde Mental 
da Direção-Geral reativar o Plano Nacional de Prevenção do Suicídio e 
mesmo neste ano tão difícil conseguimos avançar com a organização 
desta campanha nacional de prevenção do suicídio”, frisou.
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A Missão de Portugal nas Nações Unidas participa da campanha 
“I am with you”, ou “Estamos Juntos”, contra casos de depres-
são na juventude.
A campanha é uma iniciativa do The Master Plan, o maior grupo 
mundial de jovens líderes para promoção dos Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável, ODSs.

Objetivos
Em entrevista à ONU News, o embaixador de Portugal, Francisco 
Duarte Lopes, explicou o objetivo da iniciativa.
“É uma campanha criada por um grupo de estudantes da cidade 
de Nova Iorque, estudantes estrangeiros em Nova Iorque e ou-
tros norte-americanos, que se dirige à população jovem univer-
sitária para lhes transmitir mensagens positivas, especialmente 
em relação àquela franja da juventude, que se sente afetada pela 
depressão e por outras questões de saúde mental.”
A campanha pretende chamar a atenção para os milhões de jo-
vens em todo o mundo que sofrem de depressão, solidão e 
ideias suicidas e angariar fundos para o seu tratamento. O obje-
tivo está enquadrado no 
ODS 3 sobre assegurar 
uma vida saudável e pro-
mover o bem-estar para 
todos, em todas as ida-
des.

Importância
De acordo com a Organi-
zação Mundial da Saúde, 
OMS, cerca de 20% dos 
adolescentes em todo o 
mundo sofrem de trans-
tornos mentais. O suicí-
dio é a segunda principal 
causa de morte entre as 
pessoas de 15 a 19 anos 
de idade.

PORTUGAL PARTICIPA EM CAMPANHA
CONTRA DEPRESSÃO DE JOVENS UNIVERSITÁRIOS

Três jovens, com 13 e 14 anos, nas Honduras, que foram vítimas 
de assédio.

“Cerca de 20% dos adolescentes 
sofrem de transtornos mentais”

“Suicídio é a segunda principal 
causa de morte entre adolescentes 
de 15 a 19 anos”

Em 2016, mais de 62 mil pessoas entre 10 e 19 anos de idade 
cometeram suicídio. Segundo a campanha, “o desespero emo-
cional dos jovens é uma crise de saúde global.”
A iniciativa estará presente nas redes sociais, mostrando que as 
ligações na internet são insuficientes para uma vida feliz e in-
centivando a criação de relações na vida real com jovens, pro-
fessores e pais.
Segundo a campanha, esses dois últimos grupos, em particular, 
“têm a responsabilidade de ajudar não apenas a desenvolver as ca-
pacidades dos jovens, mas também o seu bem-estar emocional.”

Estratégia
O embaixador Francisco Duarte Lopes contou que Portugal se 
envolve nesta área há vários anos. Em 2017, o país juntou-se ao 
Brasil para apresentar, no Conselho de Direitos Humanos, em 
Genebra, um projeto de resolução sobre saúde mental, que foi 
adotado.
“Temos continuado a trabalhar nessa área, quer com o Brasil 
quer com os outros países da Cplp. E temos também, quer aqui 

em Nova Iorque, quer em 
Genebra, quer noutras 
instituições multilaterais, 
das Nações Unidas e não 
só, temos sido sempre 
muito ativos nas ques-
tões relacionadas com a 
juventude e na aproxima-
ção da juventude às orga-
nizações multilaterais e, 
neste caso, às Nações 
Unidas.”
Além de Portugal, partici-
pam na campanha as Mis-
sões do Botswana, Marro-
cos, Costa Rica e Norue-
ga além de ativistas inde-
pendentes.
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COMUNIDADES TERAPÊUTICAS EM RISCO DE ENCERRAR.  

COMPROMETIDO O TRATAMENTO 
DE TOXICODEPENDENTES

A crónica falta de financia-
mento e a diminuição de ad-
missões devido à covid-10 es-
tão a pôr em causa a sobrevi-
vência das comunidades tera-
pêuticas em Portugal e o 
apoio a esta população debili-
tada, alertou a plataforma que 
representa estas instituições.
Segundo a Plataforma de Orga-
nizações Intervenientes na 
Área dos Comportamentos Adi-
tivos e Dependências (POCAD), 
as Comunidades Terapêuticas 
são unidades residenciais, originalmente, vocacionadas para o 
tratamento da toxicodependência. Em Portugal, grande parte 
destas unidades, foram fundadas pela sociedade civil nas déca-
das de 80 e 90 para darem resposta ao pico da epidemia do 
consumo de heroína. Este tipo de resposta constitui desde há 
décadas a melhor resposta para o tratamento da dependência 
de todo o tipo de substâncias lícitas e ilícitas.
Acresce o facto de, por insuficiência de respostas do setor 
publico, começaram a ser encaminhadas para estas institui-
ções muitos outros tipos de casos, designadamente meno-
res com comportamentos desviantes, alcoólicos em idade 
sénior e muitas outras situações no âmbito da saúde mental 
às quais as unidades do SNS são incapazes de responder.
Importa ainda realçar que, na sua grande maioria, as comuni-
dades terapêuticas são respostas geridas por organizações 
sem fins lucrativos, IPSS e outras ONG’s, sendo que o seu 
funcionamento só é possível com o financiamento do erário 
público, mais concretamente do Ministério da Saúde.
Este financiamento é de 24 euros dia por cama ocupada e 
não é atualizado desde 2008. Este facto tem estrangulado fi-
nanceiramente as instituições, conduzindo-as atualmente 
para uma situação de rutura, de grande dificuldade económi-
ca e até em alguns casos de pré-falência técnica. (Nos últi-
mos 10 anos encerraram mais de uma dezena de comunida-
des terapêuticas)
Os níveis de qualidade técnica exigíveis às Comunidades Te-
rapêuticas para desenvolverem a sua atividade, pressupõe a 
existência de um quadro de pessoal cada vez mais especiali-
zado, que inclui médicos, enfermeiros, psicólogos, assisten-
tes sociais, educadores sociais entre outros, durante 365 
dias por ano e 24 horas por dia.

Desde o início da pandemia que 
estas unidades se empenha-
ram em proteger os seus uten-
tes de uma possível contamina-
ção pelo COVID19 e em asse-
gurar os seus processos tera-
pêuticos com a menor 
turbulência possível bem como 
garantir a segurança das suas 
equipas. De salientar que numa 
rede de 1800 camas, até à data, 
não são conhecidos casos de 
infeção com COVID19.
Muitas das medidas adotadas, 

durante a pandemia, na área dos comportamentos aditivos e 
dependências, afetaram direta ou indiretamente o normal 
funcionamento das organizações, o qual, tarde a regularizar-
-se sendo que, durante este período, ficaram sem uma res-
posta adequada algumas centenas de pessoas. Este número 
assume uma maior gravidade por se tratar de pessoas com 
problemas de adição, exclusão social, delinquência, vulnera-
bilidades e comorbilidades várias ao nível da saúde, que po-
dem colocar em risco a sua saúde e a de terceiros, e natural-
mente um gravíssimo caso de saúde publica.
Igualmente grave é a situação com a admissão de utentes 
nas comunidades terapêuticas, que só é possível em perfeita 
articulação com a rede pública de referenciação e as unida-
des públicas de desabituação física, serviços que reduziram 
substancialmente o seu funcionamento desde o início da 
pandemia do COVID 19.
Apesar do investimento de milhões realizado na área da saú-
de, constata-se a inexistência de qualquer apoio financeiro 
às comunidades terapêuticas e a ausência de orientações 
especificas para a sua atividade, emitidas pela DGS, lamenta 
a organização
A POCAD, a braços com “uma quebra significativa de admis-
sões” e perante o “esforço financeiro realizado nas adapta-
ções para lidar com a pandemia”, alerta para “a situação de 
sufoco” que as comunidades atravessam.
“A menos que sejam tomadas medidas urgentes”, estas co-
munidades “veem comprometido o seu futuro”, “as respostas 
e o tratamento de uma população, já por si muito debilitada, 
com inúmeras doenças associadas, abandonadas à sua sor-
te vítimas do estigma social e na sua maioria pessoas sem 
retaguarda familiar e sem-abrigo”.


