
1

RE
V

IS
TA

 M
EN

SA
L 

• 2
 E

U
RO

S DEZEMBRO 2020

RUI RIBEIRO, PRESIDENTE DA AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA

“O NOSSO OBJETIVO É QUE NÃO HAJA MORTOS 
NEM FERIDOS GRAVES NA ESTRADA…”
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Sabia que o problema das drogas e da toxicodepen-
dência nos anos setenta era um gravíssimo proble-
ma social e de saúde pública, chegando a ocupar os 

lugares cimeiros na preocupação dos portugueses? Ainda 
recordo terríficos slogans como “droga, loucura e morte” e 
a terminologia dos “viciados ou drogados”, como eram de-
signados e vistos por uma sociedade que julgava que o fla-
gelo da droga se resolvia criminalizando, prendendo e con-
denando uma juventude na “praça pública” pelo crime de 
não saber como viver com uma das mais graves doenças 
da altura. Não podemos ignorar a história, daqueles toxi-
codependentes, que ficaram sós, sem família, sem amigos 
e sem abrigo, sentados em qualquer rua a injetarem-se 
nos braços, e outros no pénis, porque as veias já chega-
ram ao limite de tanto se injetarem… isto acontecia com 
muita frequência nos últimos trinta ou quarenta anos, e 
por isso o…

Instituto da Droga e da Toxicodependência foi criado para 
responder a este grave problema de saúde pública, descri-
minalizando o consumo, centrando toda a sua atenção no 

doente (deixando de lado a terminologia de viciado) e só de-
pois a substância. Revolução, dizem uns, pragmatismo, di-
zem os profissionais de saúde. Foi um caminho que se fez, 
construindo as pontes que viriam a dar origem à elaboração 
da Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga. Foi o momen-
to mais alto do saber fazer, foi a construção difícil de um dos 
mais importantes documentos para um combate que muitos 
julgavam impossível de conseguir, e foi a primeira vez que 
um executivo governamental definiu uma estratégia, pensa-
da e elaborada por um punhado de pessoas das mais varia-
das áreas do saber, para responder às questões da toxicode-
pendência, vividas e trabalhadas pelos profissionais no terre-
no. Por isso, não percebi as razões e os motivos que levaram 
à destruição da melhor estrutura e resposta aos problemas 
dos…

A ESPERA QUE 
DESESPERA

Comportamentos aditivos e dependências, que o 
mundo prestigiou, elogiou e copiou para aplicar 
no seu país. Estou, e volto a falar do Modelo Por-

tuguês, aquele que implementou um plano estratégico 
de intervenção, centrado no cidadão, em total respeito 
pela liberdade individual e dos direitos humanos, que foi 
capaz de criar respostas integradas, apoiadas numa for-
te formação e qualidade, que criou equipas de interven-
ção e apoio na rua, que apostou na prevenção, e no tra-
tamento, articulando com a sociedade civil respostas 
específicas para situações concretas. São muitos os 
países que nos tinham por referência e são inúmeras as 
individualidades nacionais e internacionais que não 
pouparam elogios à determinação de um punhado de 
homens e mulheres que foram capazes de levar a cabo 
um dos mais importantes ganhos em saúde de que há 
memória.

Agora, resta-nos a esperança de ver um dia aparecer 
um qualquer D. Sebastião, que tenha a coragem de 
repensar a estrutura em CAD, que um governo teve 

a ousadia de destruir o que um outro não tem coragem de 
reconstruir. 

De promessa em promessa, de adiamentos em 
adiamentos, não se justifica o atraso da decisão… 
já se passaram meia dúzia de anos. Já vamos no 

segundo governo, já vivenciámos alguns ministros e ou-
tros tantos secretários de estado, já foram discutidas e 
aprovadas decisões na casa da democracia, já vimos 
que os problemas dos comportamentos aditivos e das 
dependências não param de aumentar, e a única coisa 
que seguimos tendo a certeza, é a incerteza da decisão. 
Que pena!

Sérgio Oliveira, director
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A 31 de julho de 2020, quando já presidia a entidade em regime de 
substituição, Rui Ribeiro, Professor Universitário e investigador, toma-
va posse do cargo de Presidente da ANSR, em regime de comissão de 
serviço, na sequência de procedimento concursal. Durante a cerimó-
nia, na qual também tomou posse a Sra Vice-Presidente, Eng. Ana To-
maz, o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, destacava 
os resultados positivos alcançados nas últimas décadas, mas tam-
bém uma necessidade para os tempos futuros: que se deixasse de ser 
aceite como natural o número de vítimas na estrada e se orientasse o 
foco na inversão dessa realidade. Estava dado o mote para os próxi-
mos cinco anos do mandato que então se iniciava, enfrentando uma 
realidade tão exigente como desafiante. Desde logo, porque não são 
hoje admitidos retrocessos estatísticos em matéria de segurança e si-
nistralidade rodoviária, mas também porque a fasquia se encontra 
atualmente alta em Portugal, sugerindo-se muitas vezes compara-
ções com realidades, contextos e alocação de recursos de países 
completamente díspares. A Presidência iniciou o trabalho na ANSR 
pela base, definindo uma estratégia de intervenção que inclui planos 
legislativos, jurídicos, administrativos e financeiros e que determinam 
o início de um caminho que passou pela revisão da  estrutura orgânica 
e, num curto prazo, numa maior autonomia administrativa e financei-
ra. No início deste percurso  começou a projetar-se a prossecução de 
desígnios comuns, como afirma Rui Ribeiro: “A sinistralidade rodoviá-
ria é um problema de saúde pública, de responsabilidade  coletiva  e 
um desígnio de todos. Não podemos continuar a conviver com a atual 
realidade, a qual só pode ser combatida se se exigir um claro compro-
misso dos decisores nas entidades publicas e privadas e de toda a so-
ciedade. Não é tolerável que se percam vidas nas estradas». Em entre-
vista a Dependências, Rui Ribeiro aponta vetores decisivos para inter-
venção, como o veículo, as infraestruturas e o comportamento huma-
no e revela que a aposta deve residir especialmente na prevenção, 
sensibilização e educação: é a partir de uma maior aposta nas crian-
ças e jovens que Portugal poderá perspetivar um melhor futuro.

Comecemos pelas atribuições da  ANSR... entre outras, compete a 
este organismo contribuir para a definição das políticas no domínio 
do trânsito e da segurança rodoviária. Parece-nos pertinente ques-
tionar se essas contribuições são habitualmente levadas em conta 
pelos decisores políticos ou se, pelo contrário, raramente são priori-
zadas…
Rui Ribeiro (RR) – Achamos que não existem incompatibilidades 
quando falamos sobre este tema. O desejo da Autoridade Nacional de 
Segurança Rodoviária é comum a todos os portugueses, o de não ha-
ver vítimas mortais nem feridos graves na estrada, e é evidentemente 
o desejo Estado. Diz-se que Roma e Pavia não se fizeram num dia e a 
implementação de políticas públicas de combate à sinistralidade ca-
recem de tempo implementação e para que os seus efeitos sejam visí-
veis.; Há efetivamente um progresso que tem sido construído, e que 
tem recebido acolhimento por parte das entidades decisoras. A ação 
da ANSR encontra-se sustentada numa forte componente técnica, a 
qual tem contribuído para, a título de exemplo, a elaboração dos pla-
nos estratégicos de segurança rodoviária, nomeadamente a Estraté-
gia Nacional de Segurança Rodoviária 2008-2015, o Plano Estratégico 
Nacional de Segurança Rodoviária – PENSE 2020, estando já em ela-
boração a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária 2021-2030 – 
VisãoZero 2030, em conjunto com os nossos parceiros. Por outro 
lado, a ANSR também coordena outras medidas de caráter legislativo, 
como sejam as alterações ao Código da Estrada e legislação comple-
mentar, ao Regulamento da Sinalização do Trânsito ou o estudo da si-
nistralidade e de outras vertentes do fenómeno da sinistralidade rodo-
viária. Por outro lado, trabalhamos diariamente com as forças de se-
gurança e como já referi, nesse âmbito implementámos um Plano  
Nacional de Fiscalização. Temos assim, um conjunto de medidas que 

a ANSR promove, na sua competência de apoio à política em matéria 
de segurança rodoviária, que são visíveis. Obviamente, que no univer-
so das medidas que preconizamos e defendemos, nem tudo está im-
plementado, sabemos que demorará o seu tempo e, por isso, defende-
mos que as coisas sejam feitas de forma consistente, estruturada e à 
velocidade possível. Quer eu, quer a Sra. Vice-Presidente, Ana Tomaz, 
estamos em funções há quase dois anos e o nosso desejo seria con-
seguirmos mudar tudo num mês, mas sabemos que não é possível.

Outra atribuição da ANSR consiste na promoção e realização de ações 
de informação e sensibilização que fomentem uma cultura de seguran-
ça rodoviária e de boas práticas de condução. Em que medida terão os 
portugueses, em geral, assumido já essa cultura e preocupação?
RR – A segurança rodoviária é um fenómeno complexo e assenta em 
três vetores essenciais: veículo, infraestruturas e comportamento hu-
mano. Temos vindo a trabalhar estes vetores, sendo que pouco pode-
mos fazer relativamente aos veículos cujas homologações incumbem 
ao IMT. No entanto, daria como exemplo de medidas de segurança 
que promovemos juntamente com outras entidades competentes, a 
obrigatoriedade de implementação do arco de proteção nos tratores 
agrícolas. De resto, já todos os veículos automóveis vêm equipados 
de fábrica com outros mecanismos de segurança ativa e passiva que 
asseguram  a proteção dos seus ocupantes e dos  demais utilizadores 
da via. Por outro lado, as infraestruturas têm realizado um investimen-
to consequente nos últimos tempos e são mais tolerantes ao erro hu-
mano, ainda que menos do que seria desejável. Pelo facto de terem 
uma distração, as pessoas não têm que perder a vida na estrada. Esta 
tem que ser construída de modo a proteger a vida dos seus utilizado-
res, mesmo quando erram. No que concerne ao comportamento hu-
mano, temos vindo a eleger duas formas de trabalho: a sensibilização 
e a eficácia do processo contraordenacional, sendo que, obviamente, 
privilegiamos as mudanças de comportamento. A sensibilização de 
proximidade ficou algo comprometida pela atual situação pandémica, 
por não podermos estar juntos das pessoas, estratégia que encara-
mos como fundamental. Mas temos desenvolvido um conjunto de ati-
vidades desde intervenções junto de jovens e crianças, uma aposta 
que considero mais útil e potenciadora de resultados a longo prazo. 
Se conseguimos incutir nas crianças a consciência ecológica nos últi-
mos 15 anos e assim projetar um futuro melhor, também conseguire-
mos um futuro melhor em matéria de segurança rodoviária se eleger-
mos como foco esta faixa etária da população. Sabemos que se trata 
de um trabalho que não terá visibilidade imediata, mas que continuará 
a ser uma aposta clara, apesar dos constrangimentos recentes provo-
cados pela pandemia.

Esse objetivo pressupõe uma participação efetiva por parte de todos 
os agentes ligados à área da educação…
RR – Claramente! Voltando à questão anterior, em relação aos com-
portamentos humanos, tentamos sensibilizar as pessoas para a ado-
ção de um convício salutar, cívico, social e com respeito pelo próximo 
e, quanto mais disponíveis estiverem as pessoas para absorver estes 
conceitos, mais eficácia teremos ao nível da segurança rodoviária. Re-
tomaremos as ações de sensibilização em faixas etárias mais jovens, 
e voltaremos certamente aos concertos de verão, às queimas das fi-
tas e a todos os contextos em que estejam jovens, à semelhança do 
que fizemos no passado e estamos a retomar em força para 2021. Te-
mos uma ação curiosa destinada aos jovens, em que recorremos a 
óculos que simulam um estado de embriaguez em vários níveis de 
taxa de álcool no sangue, bem como de fadiga e o efeito de substan-
cias psicotrópicas, que tem um efeito surpreendente em todos os que 
fazem esta experiência, Depois, obviamente, temos campanhas para a 
população em geral que abordam os principais comportamentos de 
risco, potenciadores da ocorrência de acidentes rodoviários, sendo 
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que para mim o último reduto para educar as pessoas é o recurso à 
fiscalização e às coimas  que funciona como um dissuasor, para 
quem a sensibilização não produz qualquer efeito, teimando em conti-
nuar a desrespeitar as regras vigentes, colocando-se a si e aos outros 
em perigo, sendo as contraordenações e as suas consequências a úl-
tima medida.

Sendo evidente que a evolução da sinistralidade rodoviária em Portu-
gal tem sido bastante positiva,  fica satisfeito com os indicadores 
mais recentes ou considera possível melhorá-los?
RR – Não fico satisfeito! A ANSR não fica satisfeita! Não podemos fi-
car satisfeitos quando há mortes e feridos graves na estrada. Em 
2019, morreram tantas pessoas na estrada em Portugal como teriam 
morrido se tivessem caído três aviões “Airbus A320”. Não toleraría-
mos tantas mortes num outro sistema de transportes como as que 
ocorrem nas estradas. O nosso objetivo, em linha com o europeu, é 
que não haja mortos nem feridos graves na estrada em 2050. Até lá, 
há um caminho a percorrer, sendo que o objetivo para a atual década 
reside numa redução de 50% nesses indicadores e acredito que seja 
possível, desde que haja uma consciência da sociedade e que com-
preendamos que a segurança rodoviária é uma responsabilidade de 
todos nós. Temos de estar conscientes dos custos que isto represen-
ta, desde a perda de vidas humanas, da quebra de produção de rique-
za para a nação, uma série de custos económicos, sanitários e sociais 
estimados em cerca de 3.714 milhões de euros (valores de 2019), que 
representam cerca de 1,6% do PIB. 

Existe alguma explicação para a existência de tanta sinistralidade ro-
doviária em Portugal?
RR – Estes números são importantes, representam um flagelo que 
não pode continuar a existir e creio que nos fazem cair na realidade, 
mas é preciso que entendamos que Portugal tem feito uma evolução 
muito positiva nos últimos anos. Em 1990, havia mais de 2.500 mor-
tes anuais na estrada. Na última década, esse número reduziu muito 
significativamente, mais até do que a média da Europa. É verdade que 
não atingiremos os objetivos a que nos propusemos no PENSE 2020, 
mas é importante que esta curva de resultados se mantenha a decres-
cer. Só assim atingiremos o objetivo global. Em suma, estamos no 
bom caminho. Claro que há muito a melhorar, em comportamentos 
como o excesso de velocidade, consumo de álcool ou distrações com 
o telemóvel, que são questões em que temos estado a trabalhar. Tam-
bém há muito a fazer nas infraestruturas, apesar do muito que tem 
sido feito. É importante que todos entendamos que estamos perante 
um problema complicado que não se pode resolver apenas com cam-
panhas na televisão, por exemplo, ou só com coimas, ou só com veí-
culos mais seguros. Temos que continuar a trabalhar para que os três 
vetores do sistema, veículo, infraestruturas e pessoas, assegurem um 
nível de proteção adequando a este sistema de transporte, e que, se 
um deles falhar, os outros dois ofereçam um nível elevado de confian-
ça. O nosso objetivo é continuarmos a trabalhar para que estes resul-
tados continuem a melhorar até atingir o único resultado aceitável: 
Zero Vitimas Mortais e Zero Feridos Graves. 

A Comissão Europeia tem vindo a estudar programas de bloqueios de 
álcool na Europa. Que avaliação faz deste tipo de medidas?
RR – Creio que essa medida representa a consciencialização do pro-
blema da condução sob efeito de álcool a nível europeu. Na ANSR, o 
nosso trabalho tem sido no sentido de consciencializar as pessoas de 
que quando não estão em condições de conduzir, não o façam. Seja 
pelo consumo de álcool ou drogas ou porque tiveram uma tontura, 
não devem arriscar e não devem conduzir. Mas essa é uma questão 

cultural, algo interiorizado na sociedade que, num processo de autoa-
valiação, cada condutor deverá ser capaz de decidir, de forma respon-
sável, se está capacitado para conduzir. Diria que já se começa a veri-
ficar um trabalho muito eficaz por parte da sociedade civil em muitos 
contextos, com um trabalho notável desenvolvido por várias organiza-
ções e que potencia esse tipo de cultura que tanto desejamos, nomea-
damente em contextos festivos e outros mais propícios a desvios 
comportamentais. Quando constato o que a sociedade civil está a fa-
zer neste domínio, verifico que estamos no bom caminho. Os donos 
das discotecas não querem que os estabelecimentos fiquem associa-
dos a acidentes com vítimas e muitos promovem atualmente um con-
sumo responsável. Implementámos muitas iniciativas nesse sentido, 
nomeadamente com a ANEBE, entidade responsável pelo projeto 
100% Cool; estamos a trabalhar em parceria com a Associação Nacio-
nal de Municípios Produtores de Vinho, uma entidade que representa 
parte da nossa cultura e economia e que interioriza uma vertente de 
responsabilidade social corporativa. Na vertente do condutor, a estra-
tégia passa por promovermos um consumo responsável a partir de 
uma série de parcerias desenvolvidas com entidades da sociedade ci-
vil. Entretanto, a UE promoveu que os novos veículos passem a estar 
equipados com alcohol lock, havendo países onde estes mecanismos 
já estão implementados, como seja o caso da França, ainda que volun-
tariamente como medida substitutiva da inibição de conduzir. O con-
dutor pode, em certos casos, ter à sua disposição a possibilidade e 
optar por conduzir um veículo equipado com este sistema que impede 
o veículo de começar a trabalhar se o condutor tiver acusado valores 
de álcool superiores aos previamente fixados. Creio que existe aqui 
um aspeto educativo que merece ser explorado. Em Portugal, acom-
panhamos temos acompanhado esta solução, em relação à qual au-
guro um futuro interessante.

Partindo de um diagnóstico global da segurança rodoviária em Portugal, 
convidá-lo-ia a terminar, não só como presidente da ANSR, mas igual-
mente como investigador, com uma análise swot da nossa realidade…
RR – Tem havido muitos progressos nesta área. Os investigadores 
portugueses não estão parados. Estão a desenvolver, por exemplo, no-
vos separadores para as autoestradas, metodologias que permitem 
perceber que os condutores excedem a velocidade ou se estão a utili-
zar o telemóvel, utilização do alcohol lock, cruzam informações e es-
tatísticas, tentam perceber se as infraestruturas podem ser melhora-
das, incrementando a segurança das pessoas. A sociedade não está 
de braços cruzados na expectativa de que os problemas se resolvam 
sozinhos. Sob esse ponto de vista, há uma atividade de investigação e 
desenvolvimento, que não é do conhecimento de todos, mas que está 
aí. Na ANSR, por exemplo, temos um observatório de segurança rodo-
viária que todos os dias analisa dados de sinistralidade com o objeti-
vo de promover a segurança rodoviária. 
Não estamos parados e não paramos até que atingir este desígnio na-
cional de Zero Mortes na estrada, o único número aceitável.

Os desafios de uma década: 
zero vítimas mortais na estrada 

“Portugal tem desenvolvido um trabalho que acom-
panha as linhas estratégicas da UE. Para os próxi-
mos anos, elegemos como objetivo fundamental 
Zero Vítimas mortais. É o único número que pode-
mos tolerar! Não podemos continuar a conviver de 
outra maneira! Para isso vamos trabalhar, contando 
com todos, pois este é um problema de todos”.
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INVESTIGAÇÃO EM PORTUGUÊS

CESSAÇÃO TABÁGICA: 
QUANTAS TENTATIVAS 
PARA DEIXAR DE FUMAR?

Luís Paulo Costa1

1 Médico interno de Medicina Geral e Familiar, USF Terras de Cira, Vila Franca de Xira

Resumo: Nas múltiplas tentativas de cessação tabágica é importante avaliar e rever um conjunto de predito-
res do doente (contexto social, familiar, psicológico e cognitivo) que podem ser orientadores do sucesso da 
tentativa e podem ajudar na melhor orientação terapêutica. Descreve-se um caso de um doente com múlti-
plos preditores negativos para cessação tabágica sendo necessário reforçar estratégias para uma tentativa 
bem sucedida. 

Palavras-chave: Cessação Tabágica, Preditores

Introdução: Estima-se que cerca de 70% dos fumadores desejam parar de fumar mas apenas 1/3 procuram 
ajuda para a desabituação tabágica.1  Nas tentativas múltiplas de cessação é importante avaliar e rever um 
conjunto de preditores do doente (contexto social, familiar, psicológico e cognitivo) que podem ser orientado-
res do sucesso da tentativa e podem ajudar na melhor orientação terapêutica.2

Descrição do caso: Homem de 65 anos, contabilista, solteiro, vive sozinho. Tem antecedentes de glaucoma e per-
turbação da ansiedade. Medicado com mexazolam. Início dos hábitos tabágicos aos 16 anos, fuma 25 cigarros/
dia (60 UMA). Múltiplas tentativas de cessação tabágica sem sucesso. Nunca teve períodos sem fumar. Iniciou 
programa intensivo de cessação tabágica. Apresentava um nível de dependência moderado de nicotina (6) e uma 
motivação de 6/10.  Além de terapêutica cognitivo-comportamental, foram feitas duas tentativas com vareniclina e 
2 tentativas com bupropiom em associação a substitutos da nicotina. Grau de motivação mantido em todas as 
consultas. Fez redução até 12 cigarros por dia mas aumentou consumo em contexto de conflitos com a entidade 
patronal. Foi oferecido apoio psicoterapêutico e agendou-se consulta para nova tentativa.

Discussão: É importante avaliar neste doente os múltiplos preditores que possam estar implicados no insu-
cesso das tentativas de cessação tabágica. O grau de motivação do doente não justifica o insucesso das ten-
tativas. A perturbação de ansiedade relaciona-se com maior dificuldade de abandono do consumo. A idade de 
início precoce dos hábitos tabágicos predispõe a uma taxa mais alta de dependência e relaciona-se com a ne-
cessidade de várias tentativas. O número de tentativas anteriores sem êxito relaciona-se com tentativas sub-
sequentes falhadas. O envolvimento social e familiar é um dos preditores mais importantes para o sucesso de 
uma tentativa de cessação. Fumadores casados têm mais sucesso na tentativa de cessação que os solteiros. 
Situações de conflito laboral podem influenciar negativamente o processo de desabituação.2 A psicoterapia 
aumenta a taxa de cessação em doentes com múltiplas tentativas prévias.3  

Conclusão: Nos doentes com várias tentativas falhadas de desabituação tabágica é importante reformular expec-
tativas e estar sensibilizado para preditores de cessação tabágica que podem ser úteis na identificação de desis-
tentes, possíveis recaídas e para melhor orientação terapêutica farmacológica e eventual psicoterapia.
Os profissionais de saúde dedicados às consultas de cessação tabágica devem estar preparados para lidar 
com uma variedade de fatores negativos ou positivos da história pessoal do fumador, que podem predizer o 
sucesso ou o fracasso de uma tentativa para deixar de fumar. 

Bibliografia:
[1] Santos JA. Cessação tabágica: um salto de acrobática. Rev Port Med Geral Fam. 2012; 28:358-66;
[2] Caponnetto P, Polosa R. Comon predictors of smoking cessation in clinical practise. Respiratory Medicine. 
2008; 102:1182-1192;
[3] Annemans L, Marbaix S, Nackaerts K, et al. Cost-effectiveness of retreatment with varenicline after failure 
with or relapse after initial treatment for smoking cessation. Preventive Medicine Reports. 2015. 2:189-195; 
[4] Horimoto FC, Bevilaqua M. Use of varenicline in smoking cessation: two case reports. Rev Psiquiatr RS. 
2007; 29(2):219-222.
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ENTREVISTA COM FRANCISCO PASCUAL, PRESIDENTE DA SOCIDROGALCOHOL

“ESTE EVENTO FOI MUITO EXIGENTE 
DO PONTO DE VISTA TECNOLÓGICO”

A Socidrogalcohol, sociedade científica es-
panhola de estudos sobre álcool, alcoolis-
mo e outras adições, organizou entre os 
dias 30 de novembro e 4 de dezembro as 
suas primeiras jornadas online. Um evento 
internacional que tinha sido programado 
para o mês de março, com preletores e as-
sistentes oriundos de vários continentes e 
que vai a caminho dos 50 anos de existên-
cia, acabou por realizar-se igualmente à es-
cala global, com um significativo investi-
mento reorientado para as plataformas vir-
tuais e que, além de ter sido disponibilizado 
em direto, pode ser acompanhado atual-
mente em diferido, nas suas várias compo-
nentes. Canábis, cérebro, género, do uso te-
rapêutico à ilegalidade… O Presidente da 
Socidrogalcohol aborda, em entrevista, os 
moldes pouco usuais em que uma socieda-
de científica trabalha em tempos de pande-
mia…

Terminaram as 47.as Jornadas Nacionais e 
2º Congresso Internacional da Socidrogal-
cohol… Como foi levar a cabo um congres-
so online, em que as pessoas não se to-
cam, apenas se veem à distância?
Francisco Pascual (FP) – Este congresso 
estava programado para a primeira semana 
de março, altura em que a atual pandemia 
começou a disparar e em que o ministro da 

Francisco Pascual

saúde cancelou qualquer tipo de evento 
científico e até as comunidades autónomas 
impediram os profissionais socio-sanitá-
rios a participarem em reuniões científicas. 
Posto isto, tivemos que cancelar o congres-
so dois dias antes da data prevista para a 
sua realização, o que representou inúmeros 
problemas, até porque havia participantes 
de outros países e adiámos para o final do 
ano, com a falsa expectativa de que a pan-
demia poderia ser remitida, sendo que esta-
mos atualmente em vias de entrar numa 
terceira onda. E aquilo que era para ser um 
congresso presencial bastante amplo, no 
centro de Madrid, teve que converter-se, pri-
meiro, no que entendemos que poderia ser 
um congresso híbrido, com um grupo redu-
zido de forma presencial e outro online. No 
fim, a pandemia obrigou-nos a realizar um 
congresso exclusivamente online. Para po-
dermos fazê-lo, respeitando ao máximo 
todo o programa que havíamos delineado, 
havendo uma componente mais formativa, 
uma espécie de pré-congresso, procurámos 
realizar workshops interativos e práticos e, 
em vez de estendermos o congresso a dois 
dias, tivemos que o fazer numa semana por 
forma a contemplar todas as atividades e 
pessoas que se tinham comprometido a 
participar e assistir. A vertente das jorna-
das foi realizada durante um dia, com um 
seminário dedicado à investigação, sobre-
tudo para investigadores jovens, com te-
mas como metodologia, basicamente como 
pesquisar, voltar à base e partilhar entre 
profissionais mais e menos experientes. 
Paralelamente, programámos outros wor-
kshops, com temas como chemsex, género, 
assuntos de índole mais social, temas com 
especialistas como psicólogos, enfermei-
ros… Dedicámo-nos no primeiro dia a uma 
ampla gama porque o sistema era distinto, 
para que pudessem todos participar… 

Mas também havia fatores como as dife-
renças entre fusos horários de participan-
tes de vários continentes…
FP – Sim, este congresso permitiu assistir 
em direto mas igualmente em diferido, por-
que tínhamos preletores do Canadá, do Uru-
guai, de França, da Inglaterra, assim como 
assistentes de vários países, como Portu-

gal. Todas as apresentações foram grava-
das e podem ser vistas durante um mês, ao 
passo que os diretos eram realizados nos 
períodos da tarde. Com tantas variações, 
também do ponto de vista tecnológico este 
evento foi muito exigente e tivemos que re-
correr a várias plataformas, o que não foi 
fácil. Mas, no fim, conseguimos implemen-
tar uma estrutura em que foi possível con-
gregar todos os conteúdos, desde os dire-
tos aos diferidos, passando pelas tradu-
ções em simultâneo e a posteriori, posters 
e outras atividades.

Como avalia a participação?
FP – Desde logo, tivemos cerca de 100 pre-
letores e 650 pessoas inscritas, todos pro-
fissionais socio-sanitários. A Socidrogal-
cohol é uma sociedade multidisciplinar, 
com um enfoque biopsicossocial, onde ca-
bem médicos, psicólogos, trabalhadores 
sociais, enfermeiros, advogados, economis-
tas, entre outras pessoas que tenham algo 
a dizer sobre as adições. Alguns laborató-
rios patrocinaram mesas e debates e irão 
brevemente publicitá-las e divulga-las, pelo 
que toda esta bagagem científica e conhe-
cimentos alocados no congresso serão dis-
ponibilizados à maior parte de gente possí-
vel.

Esta pandemia acarreta também graves se-
quelas económicas… Como tem sido a vida 
da Socidrogalcohol neste contexto e que 
implicações têm surgido do ponto de vista 
da produção científica?
FP – Economicamente, tivemos um pri-
meiro susto associado ao facto de termos 
tido que entregar uma reserva no local ini-
cialmente designado para a realização do 
congresso que estivemos prestes a per-
der. Também tivemos uma série de ativi-
dades comprometidas com o ministério, 
por delegação do Governo para o Plano 
Nacional de Drogas, que deveriam ser 
executadas até 30 de junho. Do ponto de 
vista económico, conseguimos solucio-
nar, na maioria, estas duas componentes. 
Mas outras atividades da Socidrogal-
cohol, como a Escola de Outono, a forma-
ção online, um estudo de comorbilidade, 
atividades científicas e formativas, devido 
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ao confinamento, viram os prazos de exe-
cução alargados pelo ministério até 30 de 
dezembro, o que permitiu que a ciência 
prossiga o seu trabalho e que a interação 
entre os profissionais continue. Creio que, 
num momento de crise, este congresso e 
as atividades que referi foram oportunida-
des de nos encontrarmos como necessi-
dade e de procurarmos soluções.

Que temas e questões destacaria neste 
primeiro encontro online da Socidrogal-
cohol?
FP – O debate sobre a canábis medicinal, 
da legalização, foi muito importante. Te-
mos um problema em cima da mesa e há 
que debatê-lo. Creio que também a temáti-
ca das pequenas populações que têm pro-
blemas foi interessante, bem como a revi-
são de alguns medicamentos. Creio que 
também foi importante o contributo do de-
legado do plano nacional, que nos abriu no-
vas expectativas em torno de um trabalho 
mais contínuo. Houve outros contributos 
importantes, como considerar o tema da 
fármaco-economia: por que comparticipar 
alguns tratamentos e não outros, que possi-
bilidades temos? A questão do género con-
tinua a ser importante e requer, por vezes, 
soluções distintas… O tema da comorbilida-
de, a física, por exemplo com as hepatites, 
e a psiquiátrica, com as depressões e os 
transtornos bipolares, é igualmente impor-
tante, bem como a possibilidade de utilizar-
mos determinadas drogas que podem ter 
utilidade terapêutica… onde estão os limi-
tes entre um uso terapêutico e recreativo 
ou até judicial? Houve muitos contributos e 
muito distintos e não esqueço as mesas 
mais específicas para psicólogos, trabalha-
dores sociais e uma das mesas que me 
chamou muito a atenção foi aquela em que 
se falou sobre como funciona o nosso cére-
bro. Se conhecêssemos bem o cérebro do 
ser humano poderíamos atuar melhor… Sa-
beremos que interferências têm as drogas 
no nosso cérebro? E o ambiente? E a condu-
ta das pessoas ao redor? Quem interfere no 
facto de uma pessoa ter uma adição e, se a 
tem, onde poderemos atuar para a poder-
mos tratar?

GILEAD E SOCIDROGALCOHOL 
PROMOVEM A ELIMINAÇÃO DA HEPATITE 
C EM UTILIZADORES DE DROGAS, 
ATRAVÉS DO PROGRAMA DETECT-C
O COMPROMISSO COM A ELIMINAÇÃO
A sociedade científica SOCIDROGALCOHOL assinou no passado (2019) um acordo de cola-
boração com a GILEAD cujo objetivo estava alinhado com os estabelecidos pela Organiza-
ção Mundial de Saúde, para a eliminação das hepatites virais. Este acordo foi assinado para 
a realização do projeto DETECT-C, um programa de deteção da hepatite C em utilizadores de 
drogas. Foi esse o seu início, no entanto, agora também é lançado para a intervenção em 
abrigos, centros de saúde mental, centros de cuidados de migrantes, centros de inserção e 
centros que servem populações com elevada prevalência de infeção por VHC. Pode ainda 
ser solicitado para efeitos de formação.
Estima-se que em Espanha existam entre 50.000 e 70.000 pessoas com infeção ativa do ví-
rus da hepatite C que precisam de ser diagnosticadas e tratadas (dados de julho de 2019). 
Desde 2015, mais de 130.000 doentes foram tratados em Espanha, evitando o risco de mor-
te por cirrose e cancro do fígado e morbilidade causada por doenças hepáticas crónicas.
O tratamento da doença sofreu uma mudança radical nos últimos anos com o aparecimento 
de fármacos que contribuem para eliminar completamente o vírus, sem praticamente ne-
nhuns efeitos secundários. 
Os novos fármacos têm uma eficácia de 95% e quase sem efeitos secundários. Depois de 
muitos problemas de alto custo no início desta corrida de eliminação, foi finalmente disponi-
bilizado a medicação a todos. Agora o objetivo é detetar as pessoas que faltam, e colocá-las 
em tratamento. Para isso, a Aliança para a Eliminação da Hepatite Viral, esta comprometida 
com o rastreio da população, um teste simples e rápido que torne mais fácil saber se a pes-
soa está infetada ou não. O DETECT-C cumpre com este objetivo de rastreio e deteção e pos-
terior encaminhamento para o recurso que enviará para tratamento a pessoa infetada.

DO QUE SE TRATA
O programa fornece testes rápidos de diagnóstico para contribuir para a deteção e micro-eli-
minação necessárias para cumprir o objetivo da OMS. 
No www.detect-c.es pode aceder aos requisitos a cumprir pelos centros, bem como a infor-
mação exaustiva sobre os testes que podem ser escolhidos para deteção de gota seca ou de 
saliva, e o modo de realização.

FUTURO
O programa foi tão bem recebido que acaba de ser alargado a outros tipos de instituições de 
intervenção junto das populações mais vulneráveis de elevada prevalência, para prosseguir  
e desenvolverem a intervenção, pelo menos durante o do próximo ano de 2021.
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XLVI JORNADAS NACIONAIS DE SOCIDROGALCOHOL E II CONGRESSO

COMO OFERECER AJUDA AOS 
CONSUMIDORES DE CANÁBIS

“riscos” que é um termo bem aceite entre a popula-
ção de consumidores de canábis.” Há anos que a 
Catalunha trabalha na introdução de medidas 
comprovadas de redução de riscos em todas as 
substâncias mais consumidas, incluindo o álcool. 
No caso da canábis em particular, até o Parlamen-
to da Catalunha aprovou uma lei que visa regular, 
do ponto de vista da saúde pública, os clubes so-
ciais da canábis; mas esta lei foi posteriormente 
anulada pelo Tribunal Constitucional, segundo Co-
lom, desenvolvemos um projeto específico cujo 
objetivo é formar em Redução de Risco as pessoas 
que trabalham nos clubes de canábis e sensibilizar 
para o papel que os Agentes de Saúde podem de-
senvolver nestes espaços. 
O projeto pode ser vistol no site https://www.rdr-
cannabis.cat/, que publica artigos de interesse so-
bre o consumo de canábis e a redução de riscos 
associados, presta aconselhamento e formação 
aos Clubes e distribui materiais preventivos espe-
cificamente concebidos para utilizadores de asso-
ciações ou clubes de canábis. Um exemplo de tais 
materiais é a campanha de sensibilização “Um qui-
lo por ano não faz mal, ou faz?”, que consiste na 
distribuição de material (um cartaz e brochuras) 
entre os utilizadores do clube, onde são informa-
dos sobre a redução de riscos e promovem a refle-
xão sobre o autoconsumo, para que  seja o menos 
prejudicial possível”, e acrescenta: “este projeto é o 
resultado de um trabalho participativo e colaborati-
vo realizado com a mesma população-alvo, pelo 
que estamos a receber uma receção muito boa en-
tre os clubes e as associações”.
Colom argumenta que também há evidências so-
bre a eficácia de tais estratégias na redução de 
problemas associados à canábis, especialmente: 
evitar o início precoce do uso de canábis, escolher 
tetrahidrocanabinol de baixa potência ou produtos 
de canábis com uma relação equilibrada do THC 
com o canabidiol, abster-se de usar canabinóides 
sintéticos, evitar a inalação de canábis queimada e 
dar preferência aos métodos de uso por outras for-
mas que não o tabagismo , evite práticas de inala-
ção profundas ou outras práticas de risco, evite 
consumo frequente (por exemplo, diariamente ou 
quase diariamente), abstenha-se de conduzir ou 
realizar atividades de risco sob os seus efeitos, evi-
te o consumo de pessoas com risco acrescido de 
problemas de saúde e evite combinar comporta-
mentos de risco, como por exemplo, o início preco-
ce e utilização frequente.

A canábis é a terceira substância mais consumi-
da em Espanha, depois do álcool e do tabaco, de 
acordo com o inquérito EDADES 2017. Há já al-
guns anos que se abre um debate sobre a neces-
sidade de adaptar a regulamentação em conse-
quência da mobilização social nesta matéria. 
Por um lado, a evidência, ainda que escassa e 
para doenças muito específicas, de aplicação te-
rapêutica. Por outro lado, a proteção da saúde 
pública, porque se trata de uma substância não 
isenta de riscos, que não é inócua após o consu-
mo, que aliás tem sofrido variações quanto ao 
seu conteúdo sob a forma fumada. Nos anos 80, 
um charro continha entre 3 e 5% de THC e 1-2% 
de Canabidiol (CBD). Atualmente, um charro con-
tém cerca de 20% THC e 0,5% CBD. 
A canábis afeta o sistema canabinóide do cére-
bro, uma área responsável, entre outras ques-
tões pela regulação das emoções. Quando con-
sumida na adolescência, as consequências po-
dem ser piores, uma vez que o cérebro está em 
pleno desenvolvimento e é provável que esteja a 
fazer uma série de conexões sinápticas que per-
manecerão ao longo de toda a vida da pessoa, 
que se vê alterado por esta substância tóxica. O 
aparecimento de distúrbios mentais pode ser a 
consequência do consumo precoce. Rafael Mal-
donado, Professor de Farmacologia da Universi-
dade Pompeu Fabra, salientou que a sociedade 
tem uma perceção muito baixa do risco no que 
diz respeito ao consumo da canábis, e que nada 
têm de recreativa terminologia que importa mu-
dar. “Não estamos a explicar aos jovens que o 
consumo tem um risco muito significativo e im-
portante.  É uma questão de desenvolvimento 
cerebral.   
Há outras consequências: Ao nível do desempe-
nho, haverá uma má aprendizagem, um impacto 

na cognição e na memória e, portanto, um baixo 
desempenho académico e de trabalho. Ao nível 
da afetação pré-frontal, há uma consequência na 
estrutura inibitória do cérebro, que é responsável 
pelo controlo racional dos impulsos. Ao nível de 
resposta/reação: o risco de acidente de viação é 
triplicado, a condução mais lenta, e o tempo de 
reação é reduzido e a atenção é dividida e altera-
da. E o consumo abusivo pode acabar por de-
senvolver dependência (consequências negati-
vas quando o seu consumo cessa) e/ou uma 
doença mental (a evidência científica tem ligado 
o consumo ao desenvolvimento da psicose).
As razões para o consumo de canábis são muito 
variadas. Os consumidores de canábis procuram 
melhorar as emoções positivas (35%), enfrentar 
emoções negativas (25%) ou simplesmente fu-
mar por hábito (29%), de acordo com um estudo 
prestes a ser publicado na revista Addictions.  

O consumo continua e é importante que a informa-
ção chegue ao público para que possam tomar as 
suas próprias decisões. Segundo Joan Colom, 
Sub-diretor-Geral Adjunto da toxicodependência da 
Catalunha,  “o modelo político dominante, até ago-
ra “a proibição do consumo recreativo” da canábis, 
tem-se revelado ineficaz e, consequentemente, 
muitos países começaram a implementar políticas 
que incluem a legalização total do seu consumo e 
fornecimento. Neste contexto, as estratégias con-
solidadas de redução de riscos são vitais. Note-se 
também que as pessoas que consomem, mesmo 
que não pretendam parar, podem estar preocupa-
das com a sua saúde.  Entre estas pessoas, as in-
tervenções baseadas no medo ou na abstinência 
não são eficazes, uma vez que os danos não cor-
respondem à sua realidade e, portanto, falamos de 

Rafa Maldonado

Joan Colom
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ENTREVISTA COM GERARDO FLORES:

“NÃO CONHECEMOS 
O SUFICIENTE SOBRE 
O FUNCIONAMENTO 
DO CÉREBRO”

tos secundários e tolerância a doses mais ele-
vadas, isso permite melhorar a eficácia mas, 
na verdade, os resultados também indicam 
que não existe um tratamento antidepressivo 
ideal. No conjunto, os tratamentos farmacoló-
gicos antidepressivos têm resultados simila-
res mas são muito diferentes no perfil de tole-
rabilidade e no tratamento de outros sintomas 
que as pessoas com depressão apresentam. O 
melhor exemplo é a vortioxetina, o último anti-
depressivo a ser aprovado e o mais inovador: 
não só trata os sintomas depressivos como 
consegue recuperar o funcionamento da pes-
soa, tanto a nível sexual, laboral e académico 
como resolve o aplanamento emocional, per-
mitindo que a pessoa volte a sentir e a expres-
sar as suas emoções de forma natural e con-
trolada. A vortioxetina é o mais  abrangente e 
muito adequado às necessidades dos doentes 
com depressão.

Haverá um tipo de depressão e muitos doen-
tes ou muitos tipos de depressões e menos 
doentes?
GF – Diria que há uma depressão e formas 
bem distintas em que se manifesta nos doen-
tes. Da mesma forma que existe apenas um ví-
rus associado ao Covid mas as manifestações 
são variadas em cada doente.

Por que haverá tanta dificuldade relacionada 
com a adesão ao tratamento farmacológico 
nesta área?
GF – Creio que, seja qual for a doença, os tra-
tamentos orais que requerem um certo tempo 
ou cronicidade estão relacionados com uma 
má adesão em quase todos os estudos produ-
zidos. Sejam os diabéticos, os hipertensos ou 
outros, creio que a adesão da população à 
toma de pastilhas não é muito boa em geral. 
Creio que os doentes depressivos têm uma 
melhor adesão, sobretudo no início, porque 
têm uma maior consciencialização da doença 
do que, por exemplo, os pacientes psicóticos 
mas, ao longo prazo, e sobretudo quando co-

Assistimos à sua apresentação, subordinada 
à abordagem ao paciente com depressão, du-
rante as Jornadas da Socidrogalcohol e ficá-
mos com uma dúvida: conhecemos ou não o 
cérebro humano?
Gerardo Flores (GF) – Diria que conhecemos 
mais do que antes conhecíamos mas não o su-
ficiente, nem do mesmo modo que um cardio-
logista conhece o coração ou um pneumolo-
gista conhece os pulmões. Estes sabem como 
funciona na normalidade, ao detalhe, e sabem 
o que se passa quando determinada função se 
altera, ao passo que nós não sabemos como 
funciona o cérebro com normalidade, no senti-
do de como gera um pensamento ou uma 
emoção. Há muitas ideias, a investigação me-
lhorou muito mas não sabemos do mesmo 
modo como um cardiologista sabe face à sís-
tole ou a diástole. Em suma, não conhecemos 
como deveríamos o funcionamento da mente 
e do cérebro e, como tal, quando funciona mal, 
o mesmo sucede. É verdade, não conhecemos 
o suficiente sobre o cérebro.

Mas sabemos que a depressão é uma doen-
ça…
GF – Sim, sabemos que a depressão é uma 
doença mas creio que não soubemos transmi-
tir isso à população em geral. Muita gente con-
tinua a pensar que depressão é sinónimo de 
estar apenas triste e que o que deve fazer-se é 
animar a pessoa. Não entendem que é uma 

doença que manifesta tristeza acompanhada 
de outros sintomas que tornam difícil que a 
pessoa se anime espontaneamente apenas 
por via de bons conselhos.

Em que medida poderá isso ter também a ver 
com maus diagnósticos realizados pelos mé-
dicos de família?
GF – Entendo que os médicos de família sejam 
submetidos a uma pressão assistencial impor-
tante e há que ter em conta que, apesar de a 
depressão ser um transtorno frequente, tam-
bém se usam muito os tratamentos antide-
pressivos em situações de stress ou ansieda-
de, quando a prescrição de tratamentos anti-
depressivos vai muito mais além dos próprios 
diagnósticos de depressão. Claro que convém 
realizar um diagnóstico bem feito e entender 
que, nestes casos de depressão, não é apenas 
o ânimo que se vai abaixo mas igualmente per-
das de energia, pouca motivação, pouca vonta-
de de fazer coisas, sensações obsessivas de 
culpa ou de outros tipos, problemas relaciona-
dos com o sono, apetite… um quadro bem 
mais complexo que há que valorizar.

A depressão tem cura ou apenas tratamento?
GF – É uma doença que tem um tratamento 
que melhorou e tem cada vez melhores op-
ções mas também que apresenta uma elevada 
percentagem de doentes que se tornam cróni-
cos. E é também uma doença episódica, em 
que cada episódio implica maiores riscos de 
sequelas e cronicidade. Mas saliento as me-
lhoras no tratamento e o nível de resposta ao 
mesmo, embora haja essa tal percentagem 
muito importante de cronicidade.

Existe algum antidepressivo ideal para o tra-
tamento da depressão?
GF – Essa é uma questão que me motiva risos 
mas que comungámos entre clínicos… Qual é 
o tratamento ideal para a depressão? Não 
existe uma resposta clara. É evidente que os 
tratamentos melhoraram quanto à tolerância 
ao longo dos últimos anos. Com menos efei-

Gerardo Flores
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meça a sentir-se bem, a sua adesão baixa muito, o que constitui um 
perigo pois o risco de recaída é elevado.

Também referiu na sua comunicação que o transtorno depressivo 
pode resultar do uso de uma substância ou medicamento… quer dizer 
que não se trata de uma doença “natural”?
GF – É uma doença com todas as conotações de “naturalidade” que 
pode ter mas é certo que a chegada da depressão pode ser influencia-
da por ilusões e outros agentes, como o caso mais claro do álcool, 
que potencia claramente o surgimento de episódios depressivos. É 
discutível, mas também muito provável que um grande número de 
quadros depressivos que coexistem com consumos abusivos de ál-
cool não existissem caso esses consumos não se verificassem. Claro 
que poderão existir fatores tóxicos e farmacológicos que precipitam o 
surgimento de um episódio depressivo.

Existem no mundo cada vez mais casos de suicídio… será o culminar 
de inúmeros casos de depressão?
GF – Em muitas depressões, infelizmente, é, embora o suicídio seja 
um fenómeno complexo envolto em outros fatores de risco, mas diria 
que a depressão é o principal. O paciente depressivo, cada vez que 
consome algum agente aditivo, como o álcool, aumenta sobremaneira 
o seu risco mas diria a depressão é um aspeto a ter muito em conta 
relativamente à ideação suicida. Por isso, devem ser acompanhados e 
vigiados muito proximamente.

Será esta uma doença que afeta mais as pessoas idosas ou igual-
mente os jovens?
GF – É uma doença que aumenta a sua incidência e prevalência com a 
idade. Também porque é uma doença que, em muitos pacientes, tem 
uma conotação episódica e, quanto mais idade, mais riscos de surgirem 
mais episódios e que se torne crónica. Mas, obviamente, é uma doença 
que também aparece em gente jovem, particularmente em adolescentes 
e adultos jovens e, quanto mais precocemente surja, mais gravidade irá 
ter. Por outro lado, também o género é um fator a ter em conta, pois as 
mulheres apresentam mais quadros depressivos do que os homens, o 
que sugere uma maior atenção, até porque muitas tardam em solicitar 
apoio, sobretudo se houver problemas de adições associados.

Parecem existir muitas soluções farmacológicas, mas… que respos-
tas existem para a estigmatização destes doentes, que teima em per-
sistir?
GF – Essas respostas parecem complicadas… como dizia antes, conti-
nua a ser muito difícil fazer entender ao público em geral que a de-
pressão é uma doença. Existem outras doenças que a população co-
nhece melhor e, apesar dos esforços por parte da OMS e das autorida-
des de saúde para que se entenda o significado desta doença, a men-
sagem ainda não passou efetivamente. Penso que o primeiro passo 
para eliminar o estigma passará por conseguirmos passar essa men-
sagem, que a depressão é uma doença e, mais do que isso, uma doen-
ça grave.

Como poderá viver melhor a pessoa com depressão?
GF – A pessoa depressiva tem que realizar um grande esforço – e isto 
é fácil falar – para evitar que o conceito depressão e a sensação de-
pressiva acabem por fazer parte da sua personalidade e o paciente, 
como tal, acabe por considerar-se depressivo, com tudo o que isso im-
plica. Precisamos que faça um importante esforço na ativação da sua 
conduta e que, na medida do possível, lute contra esses sintomas e é 
muito importante que procure um apoio social e familiar para o acom-
panhar e animar nessa ativação de conduta, sendo que mais além, a 
medicação poderá ser um fator fundamental.
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XLVI JORNADAS NACIONAIS DE SOCIDROGALCOHOL E II CONGRESSO

O MARKETING DOS JOGOS INVESTE 
3,72 MILHÕES DE EUROS POR ANO, 
MUITO LONGE DO QUE SE INVESTE 
EM PROGRAMAS DE PREVENÇÃO

Mais de 700.000 pessoas em Espanha têm distúrbio patológico de jogo

De acordo com o mais recente inquérito da EDADES (2017) do Plano Nacio-
nal de Drogas (PNSD) 2,5% das pessoas entre os 15 e os 64 anos têm proble-
mas com o jogo. Tendo em conta que a população espanhola desta faixa 
etária em 2017 era de quase 31 milhões de pessoas, pode dizer-se que mais 
de 700.000 pessoas sofrem de problemas de jogo. O número poderia ser 
maior se considerarmos pessoas com mais de 65 anos e se tivermos em 
conta que a situação poderia ter-se agravado nestes três anos. Existe uma 
preocupação crescente com o aumento dos jogos de azar na sociedade es-
panhola. Nos últimos anos, bairros inteiros têm sido mobilizados pela eleva-
da presença de sites de apostas em áreas de elevada vulnerabilidade. Este 
fenómeno presencial e online tem sido acompanhado pelo investimento em 
publicidade feita pelos operadores de jogo, que atingiu 372 milhões de euros 
em 2019 (20 milhões em patrocínios e 182 milhões em publicidade).   Em 
2018 foram 378 milhões de euros.  Estes valores referem-se ao jogo online, 
explicado por Francisco José Estupiñá,   coordenador do PsiCall  da Universi-
dade Complutense de Madrid, pelo que o valor deve ser ainda maior se so-
marmos o jogo presencial.José Estupiñá
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De acordo com os dados do PNSD, os programas são financiados di-
reta ou indiretamente em relação a dependências comportamentais 
(aqui estão também as tecnologias, não apenas o jogo) realizados ou 
levadas a cabo por Comunidades Autónomas, Entidades Sem Fins Lu-
crativos, Sociedades Científicas e Entidades de Investigação, num to-
tal de 2.907.159 euros em 2019. É difícil saber o total exato dos dados 
de investimento na prevenção por várias razões. Primeiro, porque 
cada comunidade autónoma rege-se por padrões diferentes. Em se-
gundo lugar, porque são levadas a cabo ações preventivas de várias 
instituições (ONG, recursos públicos especializados, entidades priva-
das, sociedades científicas, etc.) E, em terceiro lugar, porque existem 
ações preventivas que são levadas a cabo a nível nacional, outras a ní-
vel regional e outras a nível local. Por conseguinte, para conhecer os 
dados exatos, seria conveniente somar todos estes montantes que 
não estão totalmente acompanhados. O que é verdade e é claro, é que 
o investimento em marketing está muito longe do investimento na pre-
venção: “É como uma luta de David contra Golias”, diz Francisco Pas-
cual, presidente da Socidrogalcohol: “seria interessante se pudésse-
mos saber os dados exatos de investimento de prevenção para avaliar 
se são suficientes e, claro, avaliar a implementação de programas pre-
ventivos, para que pudéssemos polir e melhorar essas ações de modo 
a evitar mais problemas futuros”.
Entre 18,6 e 25,6% dos adolescentes, dependendo da idade, partici-
pou neste tipo de jogos presencialmente, e entre 8,0% e 14,6% onli-
ne: “Existem dúvidas sobre o efeito que esta publicidade pode ter 
nos adolescentes e jovens e o papel que pode desempenhar nas 
elevadas taxas de jogo com apostas em adolescentes e jovens”, ex-
plica Estupina que falou sobre o jogo e o impacto do marketing. O 
professor realizou uma revisão de estudos em relação à exposição 
ao jogo juntamente com outros autores. “Até 96% dos adolescentes 
recebem publicidade do jogo na TV e na internet; que o volume de 
publicidade recebida é importante, dando uma relação significativa 
entre a aceitabilidade e a recuperação da publicidade, idade, com-
portamento do jogo e a probabilidade de desenvolver problemas de 
jogo mais tarde”, explica o investigador. Relativamente ao novo De-
creto, afirma que “impõe proibições e restrições em áreas marca-
das por estudos potencialmente prejudiciais para os adolescentes: 
transmissões e equipamentos desportivos, bónus de boas-vindas, 
publicidade nas redes sociais ou uso de celebridades. Nesse senti-
do, está alinhada com as evidências, embora ainda existam áreas 
para melhorar, como o acesso dos adolescentes a aplicações de jo-
gos gratuitos.”

Do ponto de vista dos cuidados, Angela Ibáñez, Chefe do Serviço de Psi-
quiatria do Hospital Universitário Ramón y Cajal, e chefe da Unidade de 
Ludopatia, pioneira em Espanha, explica que “até há cerca de 10 anos o 
perfil do ludopata que veio à Unidade em busca de tratamento era um ho-
mem com uma idade média de cerca de 45 anos, que tinha problemas 
com o jogo entre os 7 e os 8 anos antes. Embora os problemas ocorram 
em todas as classes e condições, tratamos mais frequentemente os pa-
cientes com estudos não universitários, ativos no trabalho, casados ou 
vivendo juntos como um casal. O principal problema eram as máquinas 
de slot. Nos últimos anos, a idade de início do problema tem sido consi-
deravelmente reduzida, detetando cada vez mais problemas de jogo na 
população mais jovem. Atualmente, entre 30 e 40% dos que frequentam 
o tratamento são jovens, entre os 25 e os 35 anos, solteiros, com estudos 
universitários em mais de 25% dos casos, que têm problemas com apos-
tas desportivas online durante 1 ou 2 anos”. Uma percentagem significa-
tiva deles, entre 30 e 40% começou a jogar ainda menores, destacando o 
problema do jogo na adolescência. 40% têm problemas com o jogo onli-
ne como modalidade única ou associado ao jogo presencial. As apostas 
desportivas são o principal problema em pelo menos um terço dos pa-
cientes, sendo a causa mais comum no modo de jogo online. E acrescen-
ta: “O que não mudou foi a proporção de mulheres que vêm à procura de 
tratamento, por isso ainda são homens 9 em cada 10, apesar dos  estu-
dos na população geral que sugerem que 1 em cada 3 ludopatas são mu-
lheres.”
Pascual manifestou preocupação com o jogo: “A regulação é um bom co-
meço, mas não o suficiente, é imperativo que a prevenção não seja dele-
gada para segundo plano e apenas sejam implementadas restrições de 
tempo ou controlo de conteúdos. A informação é poder, e permite que os 
cidadãos tomem decisões. Tanto a informação como a prevenção devem 
ser abordadas de uma forma especial para os jovens de hoje para preve-
nir os vícios de amanhã.”

“De acordo com os dados da 
Delegação Geral do Plano 
Nacional de Drogas, foram 
atribuídos quase 3 milhões de 
euros em 2019 para financiar 
programas de dependência 
comportamental”

Angela Ibáñez

“A regulação é um bom começo,  
mas não o suficiente, é imperativo 
que a prevenção não seja delegada 
para segundo plano e apenas sejam 
implementadas restrições de tempo 
ou controlo de conteúdos”
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ENTREVISTA COM ISABEL PONTE E CRISTIANA VALE PIRES

O ESTEREÓTIPO DO GÉNERO COMO 
OBSTÁCULO AO ACESSO DAS 

MULHERES COM CAD AOS SERVIÇOS 

Por quê formar profissionais dedicados à in-
tervenção em CAD na questão do género? O 
que vos levou a desenvolver esta formação?
Isabel Ponte – Esta formação teve origem 
num pedido do Sicad. Uma vez que, quer eu, 
quer a Cristiana Pires, em diferentes serviços, 
temos estado a fazer um grande investimento 
nesta área – das questões de género nos CAD 
– fomos convidadas a organizar esta forma-
ção e reunimo-nos, eu enquanto elemento da 
Cri Oriental da ARS que tem vindo a trabalhar 
estas questões com o Sicad, e a Cristiana en-
quanto elemento da Kosmicare e da Universi-
dade Católica… Por que é importante formar? 
Sabemos que uma parte dos obstáculos ao 
acesso à rede socio-sanitária em CAD reside, 
não só na própria forma como os serviços es-
tão estruturados, como também em alguns 
preconceitos ou desconhecimento da realida-
de e das circunstâncias em que muitas destas 
pessoas/mulheres vivem no contexto das dro-
gas, em particular na rua e nos locais de onde 
o consumo e tráfico ocorre com maior fre-
quência. A investigação e o trabalho etnográfi-
co dizem-nos que há uma deteção tardia do 
problema com drogas em mulheres, por outro 
lado, do ponto de vista social, e por questões 
ligadas ao papel do género, há uma dissimula-
ção do comportamento da parte das mulheres 
na sua vida social que acaba por normalizar, e 
é também muitas vezes difícil para os profis-
sionais identificarem o problema, nomeada-

Isabel Ponte Cristiana Vale Pires

mente quando as próprias mulheres o ocultam 
por vergonha. Por outro lado verificámos que, 
genericamente, nos serviços, os protocolos de 
colheita de dados para os diagnósticos não 
contemplam muitas vezes as diferenças entre 
mulheres e homens. Há ausência da perspeti-
va de género. Depois, a questão da influência 
dos estereótipos em nós, profissionais e nos 
próprios dispositivos em que trabalhamos e as 
atitudes que tal pressupõe. Existe ainda o fa-
tor predominância de género, as mulheres 
atendidas constituem um número reduzido em 
relação ao universo global, o que também con-
tribui para gerar estereótipos generalizados a 
todas as mulheres com uso e abuso de subs-
tâncias. Acrescento o facto de, em vários estu-
dos científicos acerca do uso de drogas em 
populações vulneráveis, aparecerem recorren-
temente mencionados os problemas de saúde 
mental, que em alguns casos são fatores que 
ocultam o uso e abuso de substâncias psicoa-
tivas e os problemas daí decorrentes. Tam-
bém é comum, que as próprias refiram a entra-
da nos cuidados de saúde primários há muitos 
anos atrás, com prescrição de substâncias 
psicotrópicas, para questões relacionadas 
com depressão ansiedade e adaptabilidade, 
situação que acaba também por ocultar algu-
mas questões relacionadas com o comporta-
mento aditivo. Observando, os determinantes 
sociais da saúde, normalmente entendidos 
como condições sociais e fatores estruturais 

em que as pessoas vivem, trabalham e se de-
senvolvem, é a partir do conhecimento destes 
mesmos determinantes, do conhecimento do 
conceito de género, das questões relaciona-
das com as dificuldades na própria aborda-
gem institucional que muitas barreiras podem 
ser derrubadas para facilitar a continuidade. 
Face há minha experiência profissional no ter-
reno, na rua, constato, também que muitas 
destas mulheres têm dificuldades pessoais na 
acessibilidade aos serviços, não tem contacto 
telefónico, têm dificuldades sociais na sua 
própria integração como pessoas que utilizam 
drogas, num universo masculino, algumas tem 
trabalho informal, mas quase sempre numa 
posição de subalternização. É reprodução do 
estereótipo, na comunidade, na rua, na família 
e tantas vezes na forma como se pensam.

Porque trabalha no terreno em projetos de 
RRMD e face ao exposto pela Isabel, pergunto 
à Cristiana se considera mais difícil a inter-
venção junto de mulheres do que junto de ho-
mens…
Cristiana Vale Pires – Não se trata de ser 
mais difícil ou fácil… o género é um conceito 
transversal que estabelece hierarquias so-
ciais, onde há dominância do masculino e 
subalternidade do feminino. É algo constan-
te na história e que se interceciona com a 
área a partir da qual pensámos o género, 
que é a área das drogas. Repare que o com-
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portamento de consumo de drogas é estig-
matizado e, como relacionamos o consumo 
de drogas com género, sendo que o género 
feminino remete normalmente para subalter-
nidade, os impactos dos consumos afetam 
de forma desproporcional as mulheres, quer 
em termos de violência, quer de estigma, 
etc. Estas assimetrias surgem em consu-
mos problemáticos mas também em consu-
mos sociais e recreativos, sendo que o mes-
mo tipo de consumo é visto de forma mais 
degradante se a pessoa utilizadora for uma 
mulher e serve para legitimar as situações 
de violência física e simbólica que esta pos-
sa sofrer. Todos/as ouvimos notícias de mu-
lheres alcoolizadas que são violadas e em 
muitas surgem narrativas culpabilizantes 
como “por que bebeu? Por que estava sozi-
nha? Por que vestiu aquela roupa?”, tirando 
o foco do principal responsável pela agres-
são… Quanto à questão que colocou, creio 
que ainda não há uma abordagem com uma 
perspetiva de género que seja transversal, 
pelo menos em Portugal, e que nos permita 
pensar se as mulheres reagem melhor ou 
não aos serviços. E quando falo em transver-
salidade refiro-me a pensar os serviços des-
de a fase de design, incluindo as necessida-
des e vivências específicas de mulheres. As 
respostas têm que ser pensadas caso a 
caso, porque há uma grande diversidade de 
padrões e perfis de consumo e de serviços, 
no entanto, há referenciais para quem inter-
vém na área e pretende que os seus serviços 
sejam mais inclusivos. Considerar a perspe-
tiva de género de forma transversal na inter-
venção na área das drogas implica pensar 
sobre o staff, como são alocados os recur-
sos, como são pensados os espaços e in-
fraestruturas, quem detém o poder ou a deci-
são e também de que forma são envolvidas 
e ouvidas as pessoas beneficiárias, neste 
caso as mulheres que consomem drogas… 
Diria que, em geral, a área das drogas, como 
a da saúde em geral, é androcêntrica, focada 
na saúde masculina como neutra e como a 
norma, e não considera muitas vezes os fa-
tores de saúde feminina e as normas sociais 
contribuem para que as mulheres que con-
somem drogas sejam penalizadas de for-
mas muito particulares e genderizadas .

Isabel, quando temos um diagnóstico, no âm-
bito do PORI, a ajudar a definir prioridades, 
esquece-se esta questão relacionada com o 
género?
Isabel Ponte – É uma questão difícil mas perti-
nente… Muitas vezes, quando não estamos a 
ver através da lente de que necessitamos, não 
conseguimos ler, porque a letra é muito peque-
na… É um pouco como nos nossos serviços… 
E a letra é de facto pequena porque as mulhe-

res são uma minoria quando estamos a abor-
dar um espetro de pessoas que usam drogas. 
E também a informação estratégica e os da-
dos específicos, que agora sim, começaram a 
ser uma prática Portugal, e o SICAD e a Ludmi-
la Carapinha tem vindo a desenvolver trabalho 
nessa área, não eram até há pouco agregados 
por género. As estimativas do tamanho da po-
pulação não eram agregadas por género, o 
que fazia com que, na prática, quer na acessi-
bilidade das mulheres aos serviços quer na 
própria lente diagnóstica, nos esquecêsse-
mos, muitas vezes de ampliar na lupa as ques-
tões que, de uma forma geral, são transversais 
e societais. Habitualmente, quando desenvol-
vemos um diagnóstico, falamos nessa perspe-
tiva androgénica do universo dos utilizadores 
de substâncias psicoativas, falamos dos tra-
balhadores sexuais – e aí sim, damos ênfase 
ao feminino – mas não em particular das mu-
lheres com CAD, independentemente de se-
rem trabalhadoras sexuais ou de terem outro 
trabalho qualquer. Creio que, quando pensar-
mos um novo momento de diagnóstico, deve-
mos criar indicadores que permitam caracteri-
zar essa realidade e particularidade do consu-
mo no feminino, para assim podermos vir a ter 
respostas que vão ao encontro das necessida-
des específicas.

Nalguns périplos que Dependências realizou 
por estabelecimentos prisionais testemunhá-
mos um significativo número de mulheres a 
cumprirem penas por delitos relacionados 
com drogas… Encontram alguma justifica-
ção?

Isabel Ponte – É verdade que as mulheres são 
mais visadas no que reporta a medidas jurídi-
cas e há literatura que relaciona esse facto 
com a existência de uma predominância do 
companheiro face à mulher que também con-
some. Isso também acontece no trabalho se-
xual, é idêntico. É como se a mulher trabalhas-
se em cooperação para o consumo de ambos. 
Aproveito para salientar que, no domínio do 
trabalho sexual e CAD, exatamente porque as 
mulheres ocultam mais e estão mais sozi-
nhas, são muito menos contactáveis, raramen-
te têm contacto telefónico e dificilmente con-
seguimos chegar a elas senão através de es-
tratégias de proximidade. E quando queremos 
empreender algum caminho, temos que as le-
var de carrinha, naquele momento, àquele lo-
cal, porque estão extremamente isoladas e 
são invisibilizadas no universo dos consumi-
dores de uma forma verdadeiramente abusiva. 

Cristiana Vale Pires – Gostaria de acrescentar 
que os mercados globais de drogas reprodu-
zem e, em muitos casos, agudizam as assime-
trias económicas de género, o que significa 
que as mulheres participam neste tipo de eco-
nomia informal mas têm, mais uma vez, pa-
peis subalternos, são elas que estão na base 
da cadeia de produção e distribuição, são elas 
que cultivam e tratam dos campos, que fazem 
de “correios de droga” transportando e estan-
do envolvidas no micro-tráfico, principalmente 
tráfico internacional como nos mostram os 
dados do SICAD, mas quem verdadeiramente 
rentabiliza com estes mercados são os ho-
mens.
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PLATAFORMA DAS ORGANIZAÇÕES INTERVENIENTES NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS

“NÃO ESTAMOS A RECLAMAR VERBAS PARA 
A INSTITUIÇÃO, MAS SIM PARA PESSOAS 

QUE TÊM NECESSIDADES DE TRATAMENTO”
tuir-se como parceiro privilegiado, contribuindo com propostas no domí-
nio dos CAD bem como de necessidades emergentes associadas; Apoiar 
na capacitação dos recursos humanos das Comunidades Terapêuticas, 
através da promoção de ações de formação para profissionais e voluntá-
rios; e promover e dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelas organi-
zações.
Como consequência da dispersão de serviços nesta área da saúde, a PO-
CAD constata um aumento significativo da morosidade nas respostas às 
solicitações dos utentes e respetivo encaminhamento para as CT’s e de 
diferentes procedimentos e metodologias para o encaminhamento de 
utentes para as CT’s, dependendo da área geográfica do país em que nos 
encontramos, de variadíssimos constrangimentos no acompanhamento 
a estas pessoas. A instituição alerta ainda que a supervisão e acompa-
nhamento das CT’s, estão a cargo de diferentes organismos, que aparen-
tam desconhecimento geral do contexto de funcionamento das CT’s que, 
não obstante os excelentes resultados apresentados, correm o risco de 
serem desvirtuadas, em consequência das exigências que estes vários 
organismos colocam. Por último, a crescente exigência por uma maior 
profissionalização e especialização das equipas multidisciplinares deter-
minadas para o serviço prestado pelas CT’s, não tem sido acompanhada 
pela oferta de formação especializada em Comportamentos Aditivos e 
Dependências (CAD), e no tratamento em CT’s, defende a POCAD.
Em entrevista à Dependências, Francisco Chaves e Luís Machado, diri-
gentes da Plataforma das Organizações intervenientes nos Comporta-
mentos Aditivos e Dependências anteveem um futuro nefasto face à in-
sustentabilidade que atualmente assola uma boa parte das comunida-
des terapêuticas e clínicas portuguesas no domínio dos CAD…

Com que problemas se defrontam, neste período de pandemia, as clíni-
cas e comunidades terapêuticas?
Face aos ecos que nos vão surgindo, percebemos que existe um enca-
deado de razões… A maior será atualmente a questão da sustentabilida-
de e da sobrevivência financeira, muito associada ao funcionamento da 
rede de referenciação. Como é sabido, a esmagadora maioria das comu-
nidades depende da rede de referenciação para receber utentes, sendo 
que nos primeiros dois meses de pandemia, entre março e abril, houve 
um lock down completo, reabriu-se no início de maio, num regime de qua-
rentena que até entendemos, mas, a partir de setembro, começámos no-

Pandemia, mais gastos, menos utentes referenciados, um subfinancia-
mento que assume já contornos de cronicidade… parece fácil antever o 
encerramento de muitas comunidades terapêuticas que, ao longo de 
anos, também ajudaram a construir o tal modelo português que fez eco 
no mundo…
A Plataforma de Organizações Intervenientes na Área dos Comporta-
mentos Aditivos e Dependências (POCAD) tem por objeto contribuir para 
a promoção da saúde, designadamente para a prevenção, o apoio, o tra-
tamento, a recuperação, redução de riscos e minimização de danos e re-
inserção social de pessoas dependentes de substâncias psicoativas líci-
tas e ilícitas e outros comportamentos aditivos, através da defesa dos 
interesses comuns das Partes e, indiretamente, dos pacientes e dos de-
mais utentes, perante o Estado, o Serviço Nacional de Saúde e os subsis-
temas de saúde, públicos e privados.
Como forma de enfrentar os desafios e os constrangimentos a que estão 
expostas, as organizações que atuam na área dos CAD em geral e, sobre-
tudo as que gerem comunidades terapêuticas em particular, associaram-
-se e deram início à Plataforma, elegendo como principais objetivos de-
senvolver ações no sentido da criação de um organismo único que assu-
ma a definição das políticas para o sector, bem como a articulação e a 
coordenação com a rede pública e privada, o licenciamento, a orientação 
técnica, a fiscalização e o financiamento;  Contribuir, ativamente, para as 
alterações legislativas mais adequadas à natureza e intervenção realiza-
da pelas organizações, bem como às especificidades desta área; Consti-

Francisco Chaves Luís Machado
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tem pelo menos angariar recursos, nem que sejam alimentares, que ali-
viem um pouco o nosso orçamento… O que não deveria ter de acontecer… 
estas entidades têm que ser vistas como parceiras e não como meros 
prestadores de serviços, ainda por cima subfinanciadas…

Durante este período, face à ausência de admissões, quantas pessoas 
estimam que terão ficado sem resposta?
Apenas de março a agosto, houve uma diminuição das admissões na or-
dem dos 40%, o que equivalerá a cerca de 300 pessoas que ficaram sem 
resposta durante este período. É uma estimativa face ao mesmo período 
em 2019 mas, pelo que constatamos, até ao final do ano, creio que pode-
remos ter cerca de 500 pessoas carentes de um a resposta.

Houve algum apoio, por parte das ARS, direcionado à aquisição extraor-
dinária de materiais e equipamentos de proteção individual?
Não, que saibamos… e após alguns apelos, dizem-nos que não possuem 
verbas para esses efeitos. O que temos ultimamente solicitado é um 
apoio de urgência e excecional de quatro vezes a fatura de fevereiro por-
que, (fazendo as contas por baixo) se entraram menos 200 utentes entre 
março e agosto, essa verba estaria já cabimentada e não foi gasta e po-
deria ajudar a que muitas instituições não encerrassem, pelo menos para 
já…

Parece que, na decisão política, ainda permanecem dúvidas quanto à re-
lação custo benefício de cuidar utentes com problemas de CAD…
O mito de que as instituições estão à procura de clientes para sorver uma 
organização, e falo por mim e por muitas que conheço, é completamente 
falso. A esmagadora maioria destas instituições surgiu para cuidar pes-
soas e, por essa via, através do financiamento, mantém-se uma rede de 
cuidados, saudável, que tem sido muito importante para o país. E, conse-
quentemente, também se criam boas oportunidades e um SNS para os 
CAD que produz melhorias para toda a sociedade. Aqui, a relação custo 
benefício é mais do que justificada. Reconheço que nem sempre seja fá-
cil gerir, mas, que é necessário abordar e que estamos num momento 
crucial, creio que ninguém terá dúvidas.

vamente a regredir. Ora, se as comunidades não podem ter utentes refe-
renciados, o financiamento é escasso…

Em que medida poderão as comunidades terapêuticas resolver os seus 
atuais problemas face a um regresso da referenciação de utentes?
Seguramente não! Este é um aspeto, mas a conjuntura é atualmente mul-
tifatorial. Não indo para as questões mais terapêuticas, face a limitações 
de movimento ou a restrições à integração no mercado de trabalho, outro 
aspeto tem a ver com o facto de continuarmos com convenções híper de-
satualizadas e sem qualquer apoio financeiro durante este período para 
lidarmos com estes constrangimentos, desde a subfacturação, sub-refe-
renciação e maior investimento em equipamentos de proteção individual. 
Se o financiamento já era deficitário, nesta altura a situação revela-se ain-
da mais grave. Por isso, muitas comunidades terapêuticas estão atual-
mente em sério risco de fechar e, não fosse alguma ginástica financeira 
por parte de algumas instituições, muitas outras teriam já fechado. O Co-
vid veio apenas acentuar uma realidade porque esta questão do subfi-
nanciamento já tem anos… muitas comunidades têm sobrevivido graças 
ao esforço dos seus colaboradores, que vão prescindindo de direitos tão 
básicos, como percentagens dos seus salários. Há que perceber que a 
maioria das comunidades terapêuticas, salvo raras exceções, surgiu para 
suprir uma necessidade da sociedade, para ajudar pessoas… se fosse 
pelo negócio em si, já tínhamos ido todos embora há muito tempo. É ób-
vio que uma gestão boa e responsável não pode significar viver no red 
line. E quando estamos a pedir financiamento não estamos a reclamar 
verbas para a instituição, mas sim para pessoas que têm necessidades 
de tratamento. Uma vez que o estado não possui estruturas para o efeito, 
convenciona com entidades que prestam essas valências. E nós não 
prestamos apenas cuidados de saúde; deslocamos pessoas aos servi-
ços de saúde, aos tribunais, resolvemos problemas sociais, compensa-
mos muitas vezes os 20% que eles não têm e que a Segurança Social, 
muitas vezes, não paga… E resta-nos pouco mais do que sermos criati-
vos para angariarmos financiamentos, criar bolsas de bem-feitores e pe-
quenos negócios, agarrar tudo o que sejam pequenos projetos cofinan-
ciados e criar uma rede de relações com entidades locais que nos permi-
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CAMPANHA
“+ VERÃO… SEM DROGAS”

Na garantia que a disponibilização venda e consumo de SPA lícitas no 
mercado regional, seja feita de forma segura e não indutora de uso/con-
sumo nocivo;
Na disponibilidade das drogas ilícitas e das novas substâncias psicoati-
vas no mercado regional.

A população alvo da campanha consiste nos adolescentes, jovens adul-
tos e famílias, bem como empresários e colaboradores de estabeleci-
mento de diversão e restauração, vendedores ambulantes e promotores 
de eventos recreativos.
A campanha é dinamizada pela Unidade Operacional de Intervenção em 
Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD) e é frequentemente 
realizada em contextos recreativos (ex. arraiais, festivais, festas acadé-
micas, entre outros), com intervenção direta junto da população que fre-
quenta estes espaços. 
Este ano, e devido às contingências associadas à Covid-19, a Campanha 
foi essencialmente dinamizada e promovida nas plataformas digitais, no-
meadamente na página de Facebook (https://www.facebook.com/Vibe-
s4UNoDrugs) e Instagram (https://www.instagram.com/vibes4u_no-
drugss). 
Foi composta por duas partes distintas que ocorreram no período de Ve-
rão: a divulgação de desafios e frases preventivas (entre os dias 23 de ju-
nho e 13 de agosto) e a divulgação de vídeos (entre os dias 19 de agosto 
e 24 de setembro).
Inicialmente foram divulgados desafios dinâmicos e interativos que in-
centivassem a população alvo à adoção de comportamentos saudáveis e 
ao longo do verão como alternativa saudável a comportamentos de risco 
e lançadas frases preventivas com informação essencial relativa às con-
sequências dos consumos de substâncias psicoativas e com recomen-
dações para comportamentos promotores de bem-estar.
Numa fase posterior, foram difundidos vídeos com a participação de di-
ferentes figuras públicas oriundas de vários contextos profissionais da 
sociedade madeirense, nomeadamente pilotos de rali, jogadores de fute-
bol, personal trainer, locutores de rádio, cantora, DJ, surfista, maquilhado-
ra profissional e enfermeiro, os quais apoiaram a Campanha, apelando a 
um estilo de vida saudável. Foram exemplos com mensagens preventi-
vas essenciais para uma minimização de riscos e redução de danos. 

A Campanha “+ Verão… Sem Drogas”, promovida pela Secretaria Regio-
nal da Saúde e Proteção Civil e operacionalizada pelo IASAÚDE, IP-RAM 
desde 2017, visa dinamizar uma política pública integrada e eficaz no do-
mínio dos Comportamentos Aditivos e das Dependências, fundamentada 
na articulação intersectorial e focada em ganhos sustentáveis em saúde 
e bem-estar individual e social.
É suportada pelas parcerias com várias entidades regionais com ação no 
domínio da redução da procura e da redução da oferta de substâncias 
psicoativas na Região Autónoma da Madeira (RAM), esta iniciativa surge 
enquadrada nas atuais políticas internacionais, nacionais e regionais diri-
gidas aos Comportamentos Aditivos e das Dependências.

Os objetivos gerais da campanha consistem:
Na prevenção, dissuasão, redução e minimização dos problemas relacio-
nados com o consumo de substâncias psicoativas (SPA), e com os com-
portamentos aditivos e as dependências (CAD) na população da RAM;



COMPROMETIDOS  
COM A SAÚDE MENTAL

DIA MUNDIAL
DA SAÚDE
MENTAL

Lundbeck Portugal
Desde 2002 que a Lundbeck em Portugal se compromete a fornecer 
diariamente os melhores tratamentos desenvolvidos pela nossa 
investigação, sediada em Copenhaga, na Dinamarca, com enorme 
paixão, criatividade e elevado sentido de responsabilidade.

Em conjunto com os profissionais de saúde portugueses, trabalhamos para que os 
doentes recuperem a sua saúde mental e que possam voltar a dar o seu melhor aos 
seus projetos pessoais, à sua família e à sua comunidade.

Comprometidos
com a Saúde Mental

“Com o nosso posicionamento único como especialistas 
em doenças mentais e neurológicas, nomeadamente 
a Depressão, a Esquizofrenia e a Doença de Alzheimer, 
queremos sensibilizar e desafiar todos os portugueses a melhorar 
a aceitação das pessoas que sofrem destas patologias, 
para aumentar as oportunidades 
de recuperação plena das suas vidas.”

Deborah Dunsire
CEO H. Lundbeck

Lundbeck Portugal - Rua da Quinta da Quintã, Ed. Q37 Plaza II, n.º 5, Piso 0, fração D e E, 2770-203, Paço de Arcos, Portugal • NIF: 503573922 
 
LUP202007015
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REUNIÃO DE COORDENADORES NACIONAIS DE DROGAS 
DA UE

Nocontextodeintervençãoemmeiolaboral,oSICAD, desenvol-
veu maisdoisprojetosdeprevençãoemCADnasCâmarasMu-
nicipais deGondomaredeMatosinhos.
NaautarquiadeMatosinhosodiagnósticoorganizacional, que
serviudebaseàintervenção, foidesenvolvidopelaFaculdadede
PsicologiaeCiênciasdaEducaçãodaUniversidadedoPorto.
Esta intervençãoprocuracentrarestratégiasnoâmbitodares-
ponsabilidade e éticas organizacionais, apoiando as organiza-
ções,assuaschefiaseosseustrabalhadores,tentandotambém
alargarasuaintervençãoàsfamíliasecomunidadesondeestas
autarquiasseinserem.
Comestesdoisprogramasdepromoçãodasaúdeno localde
trabalho,pretende-seabrangercercade3.800trabalhadores du-
ranteospróximos24meses.
As intervençõesserãodesenvolvidasemparceriacomoCRIOrien-
taleCRIocidentaldoPorto,ambosdaDICADdaARSNorte.
OSICADdesenvolveudocumentosdeboaspráticasdeinterven-
çãoemcontextolaboral,queservemdefundamentoàsativida-
despromovidas. 
Podeconsultaraqui:
http://www.sicad.pt/BK/Intervencao/meio_laboral/Documents/
Modelo%20de%20Intervenção%20-%20Autarquias,%20Municí-
pios.pdf
http://www.sicad.pt/BK/Intervencao/DocumentosTecnicoNor-
mativos/Lists/SICAD_DOCUMENTOSNORMATIVOS/Attach-
ments/19/SICAD%20-%20LinhasOrientadorasParaInterven-
caoEmMeioLaboral.pdf
http://www1.ipq.pt/PT/Site/EspacoQ/novoespacoQ/Comis-
soesSetoriais/CS09/CAD/index.html

 CAD EM TEMPOS DE PANDEMIA 
- PISTAS DE AÇÃO, FOI O TEMA 
ESCOLHIDO PARA A SÉTIMA 
VIDEOCONFERÊNCIA DO SICAD
Dedicada aos Comportamentos Aditivos e Dependências em
TemposdePandemia–PistasdeAção,oeventocontoucomum
lequealargadodeconferencistas,todosinvestigadores,Ludmila
CarapinhaeVascoCalado,doSICAD;LídiaMoutinho,doCentro
Hospitalar e Psiquiátrico de Lisboa; Sofia Ferreira, do Centro
HospitalarePsiquiátricodaCovadaBeira; eSóniaDias,daEs-
colaNacionaldeSaúdePública.Amoderaçãoesteveacargode
AlcinaLó,diretoradosServiçosdeMonitorizaçãoeInformação
doSICAD. 
Oálcool,ainterneteosvideojogos,obingedrinkingeadepen-
dênciadainternetemjovens,eobarómetroCovid19eOpinião
Social,foramos estudosapresentados perante125participan-
tes.  Manuel Cardoso, Diretor-Geral do SICAD,  nas boas vin-
das, destacouaimportânciadesteciclodeconferências nadis-
seminaçãodoconhecimento,aofazerchegaroconhecimentoa
quemdeleprecisa. 
Deacordocomosconferencistas,verificou-seumimpactone-
gativo da pandemia na saúde mental, refletido em comporta-
mentosprejudiciaisàsaúde,comoconsumodeálcool,tomade
ansiolíticose antidepressivos,afetandomaisosgrupossocial-
mentemaisvulneráveis.Asrazõesreferidas paraadiminuiçãoe
paraoaumentodoconsumodeálcoolduranteapandemiafo-
ram,respetivamente, adiminuiçãodoseventossociasedegru-
po emaistempolivredeobrigaçõeseresponsabilidades;oim-
pactodapandemiadaCovid19,aníveldeinternet,refletiu-seno
aumentodotempoonline,sobretudoparatrabalho,enquantoo
jogoonlineaumentoumuitopouco; verificou-seuma maiorpreo-
cupaçãoparentalcomotempoonline,doquecomoconteúdo.  

SICAD DESENVOLVE AÇÃO EM CONTEXTO LABORAL

  
OSICADrealizouumaaçãodecapacitaçãodirigidaaquadrosde
empresas no âmbito da promoção da saúde e da prevenção dos
CADemcontextolaboral.Estaaçãoresultadeumtrabalhoconjunto
quetemsidodesenvolvido,nosúltimosmeses,entreoSICADea
empresaSIDUL/GrupoASR. A sessão abrangeuaadministração,
quadroseequipadesaúdeocupacionaletevelugaraposodesen-
volvimentodedocumentoseestratégiasdeintervençãonoâmbito
dapromoçãodasaúdeedaintroduçãoderegulamentaçãoparaa
prevençãoecontrolodeconsumosdeálcooleoutrassubstâncias
psicoativas.Estaaçãodesenvolve-secombaseno documento Se-
gurançaeSaúdedoTrabalhoeaPrevençãodoConsumodeSubs-
tâncias Psicoativas: Linhas Orientadoras para a Intervenção em
MeioLaboral quepodeserencontradonositedoSICAD.



| 23

87ª REUNIÃO DE CORRESPONDENTES PERMANENTES DO GRUPO POMPIDOU

Decorreu,nodia19denovembro,a 87ªReuniãodeCorresponden-
tesPermanentesdoGrupoPompidou,presididaporJoãoGoulão,
Coordenador Nacional para os problemas da Droga, daToxicode-
pendênciaedoUsoNocivodoÁlcool.
Nestareuniãovirtual,emqueparticiparamaquasetotalidadedos
41paísesmembros,foramabordadasváriasmatérias,comparticu-
larrelevânciaparaadiscussãoeaprovaçãopelosCorrespondentes
Permanentes da Resolução Estatutária do Grupo Pompidou, que
atualizaomandato,procedimentosemétodosdetrabalhodeacor-
docomaevoluçãodapolíticadedrogaseadiçõeseosseusdesa-
fiosnacionaiseinternacionais.
Esta ResoluçãoEstatutária,vaisersubmetidaaoComitédeMinis-
trosdoConselhodeEuropaparaadoçãoformalnodecorrerda Pri-
maverade2021,anoemquesecelebraráo50ºaniversáriodafun-
daçãodoGrupo. 

8ª SEMANA DE 
CONSCIENCIALIZAÇÃO
PARA OS DANOS 
PROVOCADOS PELO ÁLCOOL
Comemora-se,entreosdias16a20denovembro,a 8ªSema-
nadeConsciencializaçãoparaosDanosProvocadospeloÁl-
cool,cujotemaparaesteanofoi:Álcoolecancro.
Oobjetivodesteeventoéapelaràconsciencializaçãoparaos
danosprovocadospeloconsumodeálcooleaumentarapres-
sãojuntodoslegisladoresdaUnião Europeiaparaestaques-
tão,visandoumaabordagemintegradaparaapolíticadoál-
cool.
AOrganizaçãoMundialdeSaúdepreparouparaestasemana
umconjuntodeatividades,quevãodesdewebinarsamate-
riaisdedivulgaçãodenaturezapreventiva. 
Saibamaisem: https://www.awarh.eu/media/

ANSR ASSINALA 
DIA MUNDIAL EM 
MEMÓRIA DAS 
VÍTIMAS DA ESTRADA

No Dia Mundial em Memória das
VítimasdaEstrada,oPresidenteda
ANSR,RuiRibeiro,estevepresente
na missa da Sé de Évora, em Me-
móriadasVítimasdaEstrada,que
foi presidida pelo Sr. Arcebispo D.
FranciscoJoséSenraCoelho,bem
como na cerimónia organizada
pelaAssociaçãoGARE.AVice-pre-
sidentedaANSR,AnaTomaz,parti-
cipouemconjuntocomaSecretá-
riadeEstadodaAdministraçãoIn-
terna, Patrícia Gaspar, na ação de
sensibilização rodoviária promovi-
dapelaPolíciadeSegurançaPúbli-
ca(PSP),emTorresVedras.
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Tendo consciência da realidade atual de dificuldade de fi-
nanciamento para projetos de investigação, e mais especi-
ficamente nesta problemática, a Associação Portuguesa 
dos Enfermeiros dos Comportamentos Aditivos (IntNSA 
Portugal) anuncia pela 1ª vez, a abertura de concurso para 
apoio a projetos de Investigação. Lançamos o Concurso - 
Bolsa de Investigação IntNSA Portugal - 2020, no valor to-
tal de 1000 euros, para projetos de investigação nas se-
guintes áreas:

- Melhoria/Inovação de práticas de cuidados a pessoas 
com comportamentos aditivos e dependências;

- Novas abordagens terapêuticas em comportamentos adi-
tivos e dependências;

- Processos de monitorização e avaliação de efetividade 
das intervenções com pessoas com comportamentos adi-
tivos e dependências e familiares;

Foi recentemente realizada a reunião de kick off do projeto Alham-
bra  – Alcohol Harm: measuring and building capacity for policy 
reponse and action em que o SICAD é o principal dinamizador. 
Trata-se de um projeto europeu financiado, decorrente do RARHA 
e alargado a vários parceiros que contará com a realização de três 
workshops - consumo de álcool no trabalho, consumo não regis-
tado e mensagens eletrónicas relacionadas com a Saúde; e de 
três investigações: sobre publicidade, bebidas de baixo teor al-
coólico (ou nulo),  mas apresentadas como alcoólicas na rotula-
gem. 
Esta Ação Conjunta está inscrita no Convite à Apresentação de 
Propostas 2013 no âmbito do Segundo Programa de Ação Comu-
nitária no domínio da Saúde (2008-2013) e contribuirá para a im-
plementação da estratégia da União Europeia de apoio aos Esta-
dos-Membros, na redução dos efeitos nocivos do álcool. 
Os resultados finais do projeto serão apresentados nos dias 21 e 
22 de novembro de 2022, antecedendo a próxima edição da Lis-
bon Addictions.

- Criação de instrumentos de suporte à decisão clínica em 
comportamentos aditivos e dependências.

Apesar de sermos uma associação muito recente, e com 
recursos muito limitados, assumimos a nossa missão e 
pretendemos estimular a investigação nos contextos de 
prática clínica, em equipas multidisciplinares, sem excluir 
a hipótese de parcerias com a academia.

O período de submissão será de 1 de dezembro de 2020 a 
15 de fevereiro de 2021.

Os projetos de investigação serão avaliados por uma co-
missão independente.

Para mais informações consultar o regulamento disponível 
em: https://drive.google.com/.../1YeLLVIyLpCe0EsUy-
7GR.../view...

SICAD LIDERA
PROJETO ALHAMBRA
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OMS E O COMBATE À TUBERCULOSE

ANGOLA, BRASIL E MOÇAMBIQUE 
CITADOS EM NOVO RELATÓRIO 
CONTRA TUBERCULOSE

RELATÓRIO GLOBAL SOBRE A 
TUBERCULOSE INDICA QUE 7 MILHÕES 
DE PESSOAS FORAM DIAGNOSTICADAS E 
TRATADAS CONTRA A DOENÇA EM 2018, 
PNUD TUVALU/AURÉLIA RUSEK

A tuberculose continua sendo a doença infecciosa que mata mais pessoas 
no mundo.  Aproximadamente 90% das vítimas vivem nos 30 países mais 
afetados.  
De acordo com o novo relatório, dados de mais de 200 países mostraram re-
duções significativas nas notificações de novos casos.  
Países com alta carga, como Índia, Indonésia e Filipinas, tiveram quedas de 
25 a 30% entre janeiro e junho. Essas reduções podem levar a um aumento 
dramático nas mortes por  tuberculose.  Muitos  países tomaram medidas 
para mitigar o impacto da pandemia, -como expansão do uso de tecnologias 
digitais e tratamento domiciliar. 
Em comunicado, a diretora do Programa Global de Tuberculose da OMS, Te-
reza Kaseva, disse que “durante a pandemia, os países, a sociedade civil e 
outros parceiros uniram forças para garantir que os serviços essenciais fos-
sem mantidos.” Segundo ela, “esses esforços são vitais para fortalecer os 
sistemas de saúde, garantir saúde para todos e salvar vidas.” . 
A meta do documento é reduzir 90% nas mortes e 80% na taxa de incidência 
até 2030, em comparação com 2015. Entre os objetivos para 2020, estão 
baixar a taxa de incidência em um quinto e 35% nas mortes. 
Em setembro de 2018, aconteceu a primeira reunião de alto nível sobre tu-
berculose  na Assembleia Geral da ONU.  Durante o encontro, foi adota-
da a Declaração Política da ONU sobre Tuberculose, que inclui quatro novas 
metas para o período entre 2018 e 2020, incluindo o tratamento de 40 mi-
lhões de pessoas e tratamento preventivo para pelo menos 30 milhões. 
Mobilizar pelo menos US$ 13 bilhões anualmente para o acesso universal ao 
diagnóstico, tratamento e cuidados é outro dos objetivos. 
 A tuberculose é evitável e curável. Cerca de 85% das pessoas que desenvol-
vem os sintomas podem ser tratadas com sucesso com um regime de me-
dicamentos de 6 meses. Desde 2000, o tratamento evitou mais de 60 mi-
lhões de mortes. 

CRIANÇA RECEBE TRATAMENTO CONTRA 
A TUBERCULOSE NO SUDÃO DO SUL, EM 
INICIATIVA DO FUNDO GLOBAL, PNUD 
SUDÃO DO SUL/BRIAN SOKOL

A OMS publicou estimativas sobre a incidência total de casos nos 30 paí-
ses mais afetados. A Índia lidera a lista, com cerca de 2,6 milhões de ca-
sos, seguida pela Indonésia, com 845 mil casos, e a China, com 833 mil. 
Três países de língua portuguesas fazem parte da lista. Em Angola, a ten-
dência tem sido de descida, e foram estimados 112 mil casos no ano 
passado. Já Moçambique tem mantido seus números estáveis, com cer-
ca de 110 mil casos. No Brasil,  a incidência está subindo desde 2016, 
chegando no ano passado a 96 mil. 
Tratamento 
A tuberculose é mais grave para pessoas com formas da doença resis-
tente a medicamentos. Cerca de 465 mil pessoas foram recentemente 
diagnosticadas e menos de 40% conseguiram obter tratamento.  
Em comunicado, o diretor-geral da OMS,  Tedros  Ghebreyesus, disse 
que “o acesso equitativo a diagnóstico, prevenção, tratamento e cuida-
dos de qualidade e oportunos continua a ser um desafio.” 
Cerca de 14 milhões de pessoas foram tratadas para tuberculose no pe-
ríodo 2018-2019, cerca de um terço da meta traçada para os 5 anos até 
2022, 40 milhões. 
Em relação a tratamento preventivo, chegou a cerca de 6,3 milhões de 
pessoas, um quinto da meta a 5 anos de 30 milhões. 
Financiamento 
Em 2020, o financiamento para prevenção, diagnóstico, tratamento e cui-
dados atingiu US$ 6,5 bilhões, representando metade da meta de US$ 13 
bilhões, acordada na Declaração Política da ONU sobre Tuberculose. 
As interrupções nos serviços causadas pela pandemia Covid-19 levaram 
a mais retrocessos. Em muitos países, recursos humanos e financeiros 
foram realocados e os sistemas de coleta de dados também foram im-
pactados negativamente. 
humanos e financeiros foram realocados e os sistemas de coleta de da-
dos também foram impactados negativamente. 
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ATENÇÃO. NÓS NÃO VAMOS DESISTIR. POR MAIS 
QUE NOS DESAFIES, VOLTAREMOS MAIS FORTES. 
MAIS DETERMINADOS EM TRAZER AVANÇOS NA 
CIÊNCIA E PARCERIAS PARA LUTAR CONTRA TI 
E CONTRA O QUE TU REPRESENTAS, E, UM DIA, 
VAMOS ERRADICAR-TE DE VEZ.

ATÉ ESSE DIA,
SOMOS VIIV HEALTHCARE

ESTAMOS AQUI
ATÉ TU NÃO ESTARES.

OLÁ  
VIH/SIDA




