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EDITORIAL 

CONGRESSOS 

Setembro, o mês desta revista, está sempre «carregado» de congressos internacionais 
de várias especialidades. Só em cardiologia, éirurgia cardiovascular e cirurgia cardiotorácica, 
a que estou especialmente ligado, houve três importantes reuniões europeias, respectiva
mente em Estocolmo, Budapeste e Nápoles. 

Acorrem multidões de médicos, cirurgiões e, representantes da indústria e o tempo 
passa depressa, com toda a espécie de actividades, desde as conferências formais, às mesas
-redondas ou simpósios, às sessões de comunicações ou de vídeos, à exibição de «posters». 

As visitas aos «exhibits» são interessantes e necessárias, e até se recebem brindes em 
alguns «stands», que vão de uma esferográfica a um ... chapéu de chuva de cores garridas. 
Mas aprende-se muito através da sabedoria profissional dos expositores, que fazem propa
ganda legítima e útil. 

Além dos consagrados especialistas de meia idade (e mais ... ), encontram-se nestas 
reuniões os jovens colegas «motores>> científicos da actualidadJ, dos serviços mais desenvol
vidos e também os que estão, ou pretendem vir a estar, na fase ascendente das suas carreiras. 

De permeio, mas cada vez com mais raridade, há uns jantares, um concerto ou uma 
exibição folclórica, por vezes também degustativa. 

Setembro, mês de congressos e oportunidade para reflectir e pensar nos desafios que 
aguardam os dirigentes da Ordem, e os médicos em geral, até final do ano e em 1991. 
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OPINIÂO 

, 

CARREIRAS MEDICAS 

OU O REINO DO ABSURDO 

• PROF. ANTÓNIO GENTIL MARTINS

Arrastando-se penosamente por entre fases de agitação e acalmia, mal entendi
dos e divisões na classe, protagonizadas pela Ordem e Sindicatos Médicos (estes 
tentando a todo o custo obter os louros de uma vitória pírrica) surgiu finalmente 
o tão ansiado Diploma das Carreiras Médicas.

Se o Decreto 310/82 já não servia, o 
actual é seguramente pior: primeiro 
porque filosoficamente errado, 
segundo porque inexequível. Sur
preende que um tal Decreto tenha sido 
negociado por Médicos e por um 
Governo, conhecedores dos proble
mas. É verdade que a Ordem esteve 
marginalizada do processo: aliás nem 
outra coisa seria de esperar dado o seu 
Presidente ter ido, em data anterior, 
ao Ministério, cortar relações (infor
mando publicamente que não voltaria 
a reunir nas condições até aí vigentes). 
Mas não se esperaria que os Sindicatos 
Médicos agissem com tal leviandade e 
incompetência, que só teve paralelo na 
própria actuação do Ministério. 

Não pode deixar de surpreender que 
um Governo, ao mesmo tempo que se 
auto proclama de defensor da liber
dade dos indivíduos e a favor da eco
nomia de mercado, mas também da 
justiça social, cada vez mais pareça 
pretender controlar tudo e todos no 
campo da Saúde, mantenha a burocra
tização do sistema e resvale para as 
ópticas de prática comercial no exercí
cio da Medicina - desde sempre con
denadas pela Ética Médica, tradicio
nalmente Hipocrática. Porque no 
âmbito de um pequeno artigo deste 
tipo não é possível escalpelizar todos 
os absurdos e erros das actuais Carrei
ras, bastará referirmo-nos a dois casos 
paradigmáticos: remunerações e 
tempo exclusivo. 

a) Remunerações: com as novas
grelhas salariais conseguiu-se esta 
coisa extraordinária e seguramente 
inconstitucional Uá que a Constituição 
consagra o princípio de «a trabalho 
igual salário igual»: médicos com mais 
de 20 anos de Licenciatura, aprovados 
em Concurso para Chefes de Serviços 
da Carrreira Hospitalar, trabalhando 
agora em idêntico regime de 35 horas 
por semana, ganham neste momento 
respectivamente 127 400 contos 
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Com as novas grelhas 
salariais conseguiu-se 
esta coisa 
extraordinária e 
seguramente 
inconstitucional (já 
que a Constituição 
consagra o princípio 
de «a trabalho igual 
salário igual»: 
médicos com mais de 
20 anos de 
Licenciatura, 
aprovados em 
Concurso para Chefes 
de Serviços da 
Carrreira Hospitalar, 
trabalhando agora em 
. idêntico regime de 35 
horas por semana 

(regime anterior de 35 horas sem 
tomada de posse), 185 750 contos 
(regime anterior 45 horas e ainda sem 
tomada de posse) e 234 contos (regime 
anterior de 45 horas e já tendo tomado 
posse). Por outro lado um Chefe de 
Serviço tendo tomado posse e exer
cendo tal função há mais de 25 anos, e 
possuindo já 5 diuturnidades, entra 
agora no escalão O (e assim, até à 
reforma, nunca conseguirá atingir o 
topo da Escala); 

b) Tempo exclusivo: é este um outro
absurdo legal. Como se poderá com
preender que o Estado pague menos a 
um Médico só porque este último se 
compromete a não fazer mais nada 
após o seu horário de trabalho (respec
tivamente 660Jo e 100%) se ambos, 
possuindo a mesma categoria profis
sional, irão trabalhar ao mesmo 
tempo, nas mesmas circunstâncias e no 
mesmo Hospital? O que tem o 
Governo ou qualquer outra entidade 
com o que o cidadão livre faz nas suas 
horas vagas? Não será esta uma coarc
tação da liberdade individual e tam
bém uma violação do princípio consti
tucional de «a salário igual trabalho 
igual»? 

Porque paga o Estado mais 500Jo de 
ordenado a um, do que a outro? Não 
seria profissionalmente mais útil e 
mais produtivo que um médico, cum
pridas as suas funções no Estado, 
pudesse - se fosse essa a sua opção -
continuar a exercer medicina em vez 
de (por muito agradável que tal seja) 
ouvir música ou jogar ténis. Porquê 
esta «psicose» de trabalho exclusivo 
para o Estado? 

Sendo desejável fixar os melhores 
médicos aos Hospitais do Estado, não 
seria a melhor forma de o fazer dar
-lhes condições de trabalho e deixá-los 
aí exercer clínica privada? Pensamos 
que sim: mas então porquê limitar isso 
aos que aceitando o tempo exclusivo (e 
que assim deixa de ser) e não permiti-



-lo a todos aqueles que tenham_ j_á

alcançado a autonomia nas Especiali

dades que abraçaram nomeadamente

todos os Médicos do Quadro Perma-

nente? .
Como se explica que os escassos di-

nheiros para a Saúde sejam desbarata

dos pagando mais caro pelo mesm?
trabalho? Não se fala tanto na necessi

dade de fazer economias? O tempo

exclusivo é de facto, na esmagadora

maioria dos casos, um absurdo filosó

fico e económico. Filosófico porque
corta a liberdade, económico porque
paga mais sem qualquer vantagem ou
contrapartida válida. Não seria mais 
justo que o total das verbas dispo
níveis, (e que assim são divididas 
desigualmente) o fosse de uma forma 
equitativa? Afinal os que escolhem a 
exclusividade estão, no fundo, preju
dicando os que a não escolheram, 
absorvendo verbas que em parte deve-
iam pertencer a outros. Não será que 

o tempo exclusivo, salvo raras e hon
rosas excepções, é a defesa da medio
cridade, do «tacho» o mais bem remu
nerado possível, muitas vezes para
quem não se sente apto a competir
com base na qualidade técnica e
humana dos seus serviços? Será que é
assim que se pretende defender uma
medicina respeitadora dos direitos do
doente e motivadora dos médicos?

Como se não bastassem todos estes 
atropelos e absurdos das novas Carrei-

<!tertifirnmnB 11ue 

OPINIÂO 

Como se explica que 
os escassos dinheiros 
para a Saúde sejam 
desbaratados pagando 
mais caro pelo mesmo 
trabalho? Não se fala 
tanto na necessidade 
de fazer economias? 
Já é tempo para, 
tendo saído uma Lei 
de Bases, tudo ser 
revisto, mas com a 
ponderação e 
conhecimento de 
causá que estiveram 
seguramente ausentes 
nas negociações 
Ministério/Sindicatos, 
até agora efectuadas. 

..;, 

ras, continuam os Concursos de Pro
venientes dos Quadros e protelando-se 
por anos e anos, sem qualquer justifi
cação. Sem se integrarem nos quadros 

os Médicos vêem-se assim penalizados 
não só em Antiguidade na Carreira e 
Promoção mas também financeira
mente pois se mantêm com remunera
ções inferiores à sua verdadeira Cate
goria profissional, embora exercendo 
funções inerentes aos Concursos já 
realizados. Esta situação de instabili
dade é seguramente inaceitável como a 
é também a dos tarefeiros, utilizados 
num Sistema que .deles necessita mas 
despudoradamente os vai explorando. 

Já é tempo de os Políticos, que 
tanto falam em solidariedade e eficá
cia, se debrucem sobre estes problemas 
e lhes deem solução. Já é tempo para, 
tendo saído uma Lei de Bases, tudo 
ser revisto, mas com a ponderação e 
conhecimento de causa que estiveram 
seguramente ausentes nas negociações 
Ministério/Sindicatos, até agora efec
tuadas. 

Se a óptica da FNAM sempre foi a 
estatização da medicina, já não se 
compreende que o Sindicato Indepen
dente se tenha deixado ir a reboque só 
para não deixar de estar presente 
numas negociações, das quais melhor 
seria ter estado ausente. 

É tempo de os Doentes e Médicos 
perceberem quem defende os seus ver
dadeiros interesses e procurarem unir
-se à volta de Projectos que respeitem 
a liberdade, num Sistema de Saúde 
novo, que concretize a verdadeira 
revolução cuja falta tanto se faz sentir. 

r fBprrinliBtn e flemhrn IDitulnr beBte C!tnlrgin. 



OPIN/ÂO 

ENDOCRINOLOGIA - NUTRIÇÃO 
ESPECIALIDADE 

ALTAMENTE DIFERENCIADA? 

• DR. M.M. ALMEIDA RUAS*

Presidente da Sociedade
Portuguesa de Endocrinologia
Membro da Direcção do Colégio
de Endocrinologia
da Ordem dos Médicos

Como em muitas outras especialida
des, o nosso País, tem sabido acom
panhar o progresso científico e assim 
temos mais de uma centena de endo
crinologistas com conhecimentos de 
muito bom dos diversos campos que 
lhe dizem respeito. Como exemplo, 
aponto, na região centro, a formação 
de dez especialistas, desde que foi 
criada a respectiva carreira hospitalar. 
Há, neste momento, três em formação 
e mais haveria se, superiormente, 
tivesse sido permitido, pois que o 
único Serviço com idoneidade nos 
Hospitais da Universidade tem capaci
dade de formação não de um especia
lista por ano, mas de, pelo menos, 
três. Desde que a especialidade come
çou a ser mais conhecida e procurada, 
o número de doentes cresceu de forma
assustadora, relativamente, por exem
plo, às possibilidades assistenciais dos
Serviços dos H.U.C. Maior, ainda
seria o número de doentes se não hou
vesse, como, felizmente, já há, uma
Pediatria Endocrinológica no Hospital
Pediátrico, uma Endocrinologia Gine
cológica e Andrologia nos H.U.C. As
listas de espera são grandes e grande
número de endocrinopatias não pode
receber um parecer ou diagnóstico e
tratamento por parte de um endocri
nologista.

Na Zona Centro, por enquanto, 
todos têm lugares oficiais, embora 
muitos na situação de eventuais. Mas a 
grande concentração em Lisboa e no 
Porto lança muitos colegas em situa
ção frustrante, de não poderem utili
zar. a sua especialidade, a nível hospi
talar. É urgente o alargamento dos 
quadros médicos nos Hospitais Cen
trais e é preciso que existam endocri
nologistas em muitos dos Hospitais 
Distritais. Ter-se-ia que estudar bem o 
problema pois não seria vantajoso 
incluir todos os Hospitais Distritais. 
Um Serviço com um Chefe de Serviço 
e três Assistentes Hospitalares seria a 
equipa mínima já com grandes possibi-
111.lo.des de actuação. Hoje, os meios
complementares de diagnóstico em

8' - ORDEM DOS MÉDICOS

Na Zona Centro, por 
enquanto, todos têm 
lugares oficiais, 
embora muitos na 
situação de eventuais. 
Mas a grande 
concentração em 
Lisboa e no Porto 
lança muitos colegas 
em situação 
frustrante, de não 
poderem utilizar a sua 
especialidade, a nível 
hospitalar. 

É urgente o 
alargamento dos 
quadros médicos nos 
Hospitais Centrais é é 
preciso que existam 
endocrinologistas em 
muitos dos Hospitais 
Distritais. 

endocrinologia já não são ófilce à des
centralização. Muitos laboratórios de 
província já fazem, com boa fiabili
dade, a maioria dos doseamentos hor
monais necessários a uma boa prática 
(e até investigação) endocrinológica. 

A difusão da ecografia, da TAC e 
da RMN são bem conhecidas e não 
põe problemas. A não ser os casos de 
neuroendocrinologia tumoral, quase 
toda a patologia endócrina e metabó
lica pode ser bem diagnosticada e tra
tada nos hospitais distritais, com 
endocrinologistas. Aquela excepção 

deve-se, apenas à necessidade de uma 
neurocirurgia capaz, mais frequente
mente a neurocirurgia hipofisária por 
via transesfenoidal. 

Relativamente à diabetes e à retino
patia diabética com necessidade de tra
tamento com laser, o problema, tam
bém, não se põe desde que os hospitais 
distritais tenham uma oftalmologia 
capaz, como, aliás, já é quase sempre 
o caso. Os diagnósticos através de cito
logia também não são obstáculo.

Impõe-se, pois, medidas muit 
sérias no campo da Endocrinologia
-Nutrição. É preciso começar-se pelos 
Hospitais Centrais. É ridículo e obso
leto que certos Hospitais Centrais não 
tenham um Serviço de Endocrinologia 
autónomo. Recorre-se à palavra sec
tor, núcleo ou unidade para legitimar 
toda uma estrutura que tem direito a 
uma dimensão bem maior - a de Ser
viço. Todos os Hospitais Centrais 
devem ter Serviços de Endocrinologia
-Nutrição. A ambiguidade em certos 
Hospitais de Lisboa e do Porto é 
desesperante para quem lá trabalha e 
para os colegas da especialidade. A 
situação particular do Hospital de 
Santa Maria «brada aos céus»! 

Desconhecemos, talvez, as razões 
profundas que levam a que endocrino
logistas dos mais categorizados não só 
a nível nacional, como internacional, 
não possam ter um Serviço de Endo
crinologia, como aliás o Hospital Uni 
versitário de Santa Maria merecia ter. 
Impedidos de forma dramática, 
mesmo assim têm tido uma actividade 
assistencial, científica, organizativa e 
editorial verdadeiramente notáveis. É 
a minha situação de Presidente da 
Sociedade Portuguesa de Endocrino
logia que me mandata a pugnar por 
todos estes aspectos e a assumir estas 
posições. Devia-se, igualmente, exami
nar o que se passa no Hospital Curry 
Cabral. Fica-se perplexo porque é que 
aí também não há Serviço de Endocri
nologia autónomo, com um director, 
obviamente, endocrinologista. 

Salvo melhor informação há apenas 
três Serviços de Endocrinologia autó
nomos no País: Santo António, no 
Porto, H.U.C. em Coimbra e Egas 
Moniz em Lisboa. Tem-se que concor
dar que é muito pouco e que, também, 
neste aspec�o estamos muito longe da 
Endocrinologia-Nutrição da e.E.E. 
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Penso que não há legislação impedi
tiva à concretização do exemplo dos 
três hospitais apontados. Que os 
Directores empenhados em dificultar a 
diferenciação de novos Serviços, nos 
apontem as altas razões que os 
movem! 

Também noutros Hospitais Univer
sitários tem havido dificuldades de 
diferenciação o que aliás é paradoxal. 
Bem sabemos, com exemplos, que as 
Faculdades de Medicina sempre estive
ram na vanguarda do saber médico. 
Embora importantíssimo, o curricu
lum pré-graduado não pode ser o 
determinante da organização assisten
cial e científica do hospital em que se 
realiza. 

Em trabalho conjunto do Colégio 
de Endocrinologia-Nutrição da Ordem 
dos Médicos e a Direcção Geral dos 
Hospitais, se definiriam os Hospitais 

istritais a serem contemplados com 
sta importante e dignificante valên

cia. As Sociedades Portuguesas de 
Endocrinologia, de Diabetologia, de 
Andrologia e da Obesidade, assim 
como as Sociedades Portuguesas de 
Ginecologia, de Medicina da Reprodu
ção e de Pediatria, também poderiam 
emíl:ír pareceres muito válidos, que 
deveriam ser levados em conta. 

.. , ._ -----'-o_· P_'l.;_N._IA_o _ ___J 

Penso que não há 
legislação impeditiva 
à concretização do 
exemplo dos três 
hospitais apontados. 
Que os Directores 
empenhados em 
dificultar a 
diferenciação de 
novos Serviços, nos 
apontem as altas 
razões que os movem! 

O panorama da Especialidade fica
ria muito mais dignificado e a assistên
cia aos doentes seria altissimamente 
melhorada. O programa para solução 
destas importantes questões com
preende: 

· 1. Constituição de uma Comissão
integrada por elementos da Direc
ção do Colégio da Especialidade de 
Endocrinologia-Nutrição e da 
Direcção Geral dos Hospitais; 

2. Criação de Serviços de Endocrino
logia-Nutrição em todos os Hospi
tais Centrais;

3. Estudo dos Hospitais Distritais que
deviam ter Serviço de Endocrinolo
gia-Nutrição;

4. Estudo dos elementos necessários à
idoneidade de Serviço, já a nível
dos Hospitais Centrais, já a nível
dos Distritais;

5. Alargamento, consequente, dos
quadros médicos da carreira hospi
talar de Endocrinologia-Nutrição;

6. Encarregar-se a actual Direcção do
Colégio de Endocrinologia-Nutri
ção da Ordem dos Médicos que dê
os passos necessários à concretiza
ção deste plano.

_ Coimbra, 30 de Agosto de 1990. 

r----�---------,--------------------� -------- --�--,

REQUISIÇÃO PARA DIPLOMAS 

N.º ---

NOME COMPLETO DO MÉDICO ----------------------

NOME QUE DESEJA IMPRESSO NO DIPLOMA DE MÉDICO _ _ _________ _ 

FACULDADE PELA QUAL SE LICENCIOU ANO __ 

NOME QUE DESEJA IMPRESSO NO DIPLOMA DE ESPECIALISTA __________ _ 

ESPECIALIDADE 

N.º CHEQUE ________ _ BANCO

NUMERÁRIO----------------------------

DATA __ de ______ de 19 __ 

(Preencher em maitlsculas ou letras de imprensa) 

Morada para eventual envio do diploma: 
(à cobrança dos portes de correio) 

Assinatura 

------------------------------------------------------



NOTÍCIAS 

TRAUMATOLOGIA 

NO DESPORTO 

A Consulta de Traumatologia do 
Centro de Medicina Desportiva do 
Centro e a Sociedade Portuguesa de 
Medicina Desportiva vão realizar nos 
dias 22 e 23 de Fevereiro de 1991, o 
1. º Curso de Reabilitação em Trauma
tologia do Desporto, destinados essen
cialmente a todos os Médicos dedica
dos ao fenómeno desportivo. 

Decorrerá em Coimbra no Auditó
rio Principal dos H.U.C. e tem como 
objectivo: 

«A Reeducação Articular, Muscular 
e Tendinosa nas lesões desportivas. 
Princípios gerais do tratamento com 
Agentes Físicos; Técnicas de Fortaleci
mento; Correcção do Gesto Despo

tivo; Retoma da Actividade; Ortót _' 
ses. Demonstração Teórico-Prática.» 

Participação de médicos nacionais e 
estrangeiros. 

Médicos e paramédicos portugueses, integrados numa equipa da 
Assistência Médica Internacional (AMI), encontra-se na Jordânia, pres
tando auxílio humanitário nos campos de refugiados existentes naquele 
país árabe em consequência da crise do Golfo. 

ORGANIZAÇÃO: João Páscoa Pi
nheiro (Médico Fisiatra, responsável 

. pela Consulta de Traumatologia do 
C.M.D.C., médico da equipa de ande
bol da A.A.C.). Dirigida pelo Dr. Fernando Nobre, a equipa da AMI é constituída 

pelos Drs. Vasco Monteiro, Maria Luísa Gonçalves, Helena Pereira, 
Ramiro Figueira e pelos enfermeiros Maria Zeferino, Ercília Pedro e Ire
neu Lobo. 

Pedro Lemos Pereira (Médico Fisia
tra, colaborador da Consulta de Trau
matologia do C.M.D.C., médico da 
equipa de basquetebol da A.A.C.). 

Decreto-Lei n.0 295/90, de 21 de Setembro 

1. Este diploma vem tentar clarificar a situação jurídica
do pessoal das A.R.S., no sentido de os integrar na 
função pública a menos que declarem expressamente 
manter o actual regime de trabalho, que como resulta 
de Acórdãos já proferidos pelo Supremo Tribunal de 
Justiça, é de contrato individual de trabalho. 

2. Assim, e quanto ao pessoal médico, repete-se o regime
já anteriormente utilizado: 
- só mantém o regime de contrato de trabalho privado

quem expressamente (por escrito) o declarar no 
prazo de 60 dias a contar da entrada em vigor do 
diploma em causa. 

3. Assim, propõe-se que: se elabore uma informação
eventualmente a enviar aos médicos ex-S.M.S. e a 
publicar na revista e também na imprensa diária de Lis
boa (2 jornais), nos termos seguintes: 

AOS MÉDICOS EX-S.M.S. 

1. Foi publicado o Decreto-Lei n.0 295/90, de 21 de 
Setembro que promove a integração na função pública
dos médicos das A.R.S. (Ex-S.M.S.). 
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2. Porém, essa intenção não se efectuará se os médicos ·
interessados declararem EXPRESSAMENTE E POR 
ESCRITO que desejam manter o seu actual regime de 
trabalho. 

3. Para os médicos que NÃO PRETENDAM SER INTE
GRADOS NA FUNÇÃO PÚBLICA sugere-se que seja 
feita uma declaração nos termos da seguinte minuta: 

«Exmo. Senhor
Presidente da A.R.S. de ...

F ................ médico da A.R.S. de ................ . 
a prestar serviço em .......................................... , 
vem declarar, para os efeitos dos n .º' 2 e 3 do Art. 0 1. º 
do Decreto-Lei n.0 295/90, de 21 de Setembro que pre
tende manter o seu actual regime de contrato individual 
de trabalho.» 
Data (assinatura) 

4. Esta declaração deve ser entregue até ao dia 22 de 
Novembro de 1990, e deve solicitar-se no respectivo ser
viço uma cópia com o carimbo e a data da entrada. 

(Parecer elaborado pelo consultor jurídico da Secção 
Regional do Sul da O.M.) 



II JORNADAS DE MEDICINA FAMILIAR 
CLÍNICA GERAL DA COSTA DO SOL 

11-12-13 OUTUBRO DE 1990

PAVILHÃO DE CONGRESSOS DO ESTORIL 

11/10/90 

08.30 - Abertura do Secretariado

09.30 - Sessão de Abertura

10.00 - Clínica Geral/Medicina Familiar -Novas pers
pectivas na Europa 
Dr. Eduardo Mendes (Lisboa) 
Dr. Armando Brito e Sá (Lisboa) 
Dr. João Paulo das Neves Nunes dos Santos (Lis
boa) 

11.00 - INTERVALO 

11.30 - Novos Avanços em Reumatologia
Dr. José Canas da Silva 
Dr. Paulo Coelho 
(Unidade de Reumatologia do Serviço de Medi
cina IV do Hosp. Sta. Maria) 

12.30 -ALMOÇO 

14.30 -Hepatite B
Prof. Dr. Meliço Silvestre (Director do Serviço de 
doenças infecciosas do Hosp. Univ. de Coimbra) 
Prof. Dr. Fernando Ramalho (Chefe do Serviço 
de_ Gastrenterologia dos Hosp. Sta. Maria) 
Dra. Fátima Cerejo (Especialista de Gastrentero
logia do Hosp. Sta. Maria) 

16.00 -INTERVALO 

16.30 -Rastreio do cancro do colo do útero e da mama
Dr. Victor Gomes (Hosp. Egas Moniz) 

17.30 -Comunicações Livres
18.30 -Fim dos trabalhos do 1. º dia

12/10/90 

·09_30 - Tumores da cabeça e do pescoço
Prof. Dr. Mário Andrea (Director do Serviço de 
ORL do Hosp. Sta. Maria) 

11.00 -INTERVALO 

11.30 -Dispepsia
Dr. J. Castel-Branco da Silveira (Director do Ser
viço de Gastrenterologia do Hosp. D. Castelo 
Branco) 

12.30 -ALMOÇO 

14.40 -Saúde Infantil
COORDE ADO POR: Dr.ª Ana Maria Esteves 

(C.S. Oeiras) 

15.30 -INTERVALO 

16.00 -O Doente Geriátrico -Mesa Redonda
PRESIDENTE: Prof. Dr. João Barreto 
TEMA: ENVELHECIMENTO CEREBRAL NO 

DOENTE GERIÁTRICO 
Prof. Dr. João Barreto (Chefe de Serviço 
de Psiquiatria do Hosp. S. João-Porto) 

TEMA: PROBLEMAS REUMATOLÓGICOS 
DO DOENTE GERIÁTRICO 
Dr. Jaime Branco (Especialista em Reu
matologia do Hosp. Sta. Maria) 

TEMA: PROBLEMAS CARDIOLÓGICOS DO 
DOENTE GERIÁTRICO 
Dr. Vital Morgado (Chefe do �er�iço da 
Medicina dos H.C.L. - Espec1al1sta em 
Cardiologia) 

17.00 - Comunicações Livres
17 .30 -Fim dos trabalhos do 2. º dia

13/10/90 

10.00 -O Clínico Geral e a Toxicodependência

Dr. Carlos Carvalho -Médico de Medicina ln

terna (Hosp. Sta. Maria) 
Dr. António Lopes Ferreira -Psiquiatra (Centro

das Taipas) . 
Dr. António Maia -Psicólogo (Centro das Ta1-

pas) 

11.45 -SESSÃO DE ENCERRAMENTO 
Entrega do prémio para a melhor Comunicação

Livre 

COMISSÃO DE HONRA 

Exrno. Senhor Presidente da República 
Exmo. Senhor Ministro da Saúde 
Exrno. Senhor Bastonário da Ordem dos Médicos 
Presidente da Câmara Municipal de Oeiras 

Presidente da Câmara Municipal de Cascais 

Presidente da Junta de Turismo da Costa do Estoril 
Director da Estação Agronómica acional 

Presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa 

Presidente da Associação Portuguesa dos Médicos de Oínica Geral 
Director do Instituto de Clínica Geral da Zona Sul 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

Presidente 

Dr. Fernando Santos 

Vogais 

Dr. Sérgio Duarte 
Dr. António Balsa 

Dr. José Farinha 

Dr. Manuel Oliveira 

Secretários 

Dr. Victor Corte 

Dr. Ramos Osório 

SECRETARIADO 

KALI-CHEMIE 

Div. Farmacêutica 
Av. E.U.A., 51-A - 1700 LISBOA 

Telef. 89 35 22 - Telefax 80 66 75 
Telex 16637 



II CURSO 
DE MESTRADO 
EM PATOLOGIA 
QUÍMICA 
Faculdade de Ciências Médicas da 
Universidade Nova de Lisboa 

A Universidade Nova de Lisboa, atra
vés da Faculdade de Ciências Médicas 
concede o Grau de Mestre em Patolo
gia Química, mediante aproveita
mento em curso especializado com as 
seguintes áreas Científicas: Tecnologia 
Química; Estudo dos Metabolismos; 
Bioquímica dos Órgãos e Sistemas; 
Análise e Valorização dos Resultados; 
Métodos Estatísticos; Bioquímica de 
Diabetes; Neuroquímica; Arterioscle
rose; Bioquímica de Nutrição e Obesi
dade; Patologia Química no Prognós
tico; Métodos Físicos em Bioquímica; 
Informática. 

DURAÇÃO DO CURSO: Dois 
anos Lectivos. 

CANDIDATURAS: Todos  os  
Licenciados em Medicina interessados 
poderão apresentar as suas candidatu
ras de 15 a 30 de Novembro de 1990. O 
Curso tem um Numerus Clausus de 25 
matrículas, que terão lugar de 3/12/90 
a 12/12/90. 

INÍCIO DO CURSO: 15 de Janeiro 
de 1991. 

INFORMAÇÕES e INSCRIÇÕES: 
Secretaria da Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade Nova de Lis
boa - A/c Sr.ª D. Inácia. Campo 
Mártires da Pátria - 1100 Lisboa. 
Telefone: 57 93 00; 57 91 50; 57 90 00. 

XVI REUNIÃO 
DA SOCIEDADE 
PORTUGUESA 
DE 
IMUNOLOGIA 

A Direcção da SPI vai promover 
uma vez mais a realização da sua Reu
nião Anual e Jornadas de Actualiza
ção em Imunologia. O tema geral da 
Reunião, este ano será - Imunologia 
da Infecção - Avanços Recentes. Este 
tema compreenderá análise de estra
tégias gerais da interacção de microor
ganismos com o sistema Imune, será 
ilustrado com vários modelos, nomea
damente mycobateria, HIV e HBV. 
Esta reunião realizar-se-á em Lisboa 
de 8-10 de Novembro de 1990, na Aula 
Magna da Faculdade de Medicina de 
Lisboa. 
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NOTÍCIAS 1 

HOMENAGEM AO 

PROF. JOSÉ CONDE 

A justa homenagem a quarenta anos de actividade profissional dedicados à 
medicina, com particular incidência à Oncologia, foi prestada ao Prof. José 
Conde. Uma iniciativa conjunta do Instituto Português de Oncologia e Liga Por
tuguesa Contra o Cancro, por ocasião da jubilação do distinto Catedrático. 

Com a presença do Secretário de 
Estado da Saúde, em representação do 
Governo, realizou-se na Aula Magna 
do IPO a Homenagem a 40 anos de 
actividade profissional do Prof. José 
Conde. Uma justíssima homenagem, 
com amigos e colegas do homena
geado a lotarem por completo a sala. 

Nas palavras que proferiu na oca
sião, o Prof. José Conde enalteceu 
particularmente o apoio eo encoraja
mento recebido por duas personalida
des em períodos distintos da sua vida. 
O pai, seu primeiro professor, e a sua 

mulher, pela colaboração e compreen
são que encontrou nela ao longo de 
toda a vida. 

Antes de homenageado, a sua obra e 
factos curiosos foram lembrados em 
intervenções do Dr. Luís Silveira 
Botelho, Director do Centro de Lisboa 
do IPO, Dr. João Sacadura, Director 
da Clínica Oncológica do IPOFG . 
Dr. Mário Bernardo. Também o DI, 
Albino Aroso, Secretário de Estado da" 
· Saúde, dirigiu algumas palavras ao
homenageado.

CONDIÇÕES DE ADMISSÃO POR 
CONSENSO NA COMPETÊNCIA DE 

NEURO-RADIOLOGIA 

A - Chefes de Serviço e. Assistentes Hospitalares de Neuro-Radio
logia. 

B - Chefes de Serviço e Assistentes Hospitalares de Radiologia que 
tenham trabalhado pelo menos 2 anos, em regime de tempo completo, 
em Neuro-Radiologia e que demonstrem possuir conhecimentos básico-· 
de neurologia e neuropatologia. 

C - Chefes de Serviço e Assistentes Hospitalares de Neurologia e 
Neurocirurgia que tenham trabalhado pelo menos 2 anos, em regime de 
tempo completo, em Neuro-Radiologia e que demonstrem possuir 
conhecimentos sobre a matéria curricular radiológica que é aplicável à 
especialidade de Neuro-Radiologia. 

D - Qualquer Médico com curriculum que não se enquadrando nos 
parâmetros anteriores seja demonstrativo de o candidato possuir condi
ções para ser admitido por consenso. 

Os curricula serão avaliados caso a caso e a decisão final dependerá 
do Conselho Nacional Executivo da O.M., sob parecer da Comissão de 
Admissão por Consenso. 

(90 dias) 
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• MEDICAL ETHICS - A subscription to the World Medical Journal
• MEDICAL EDUCATION - WMA Certificate for the office
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Á_çTUALIDADE 

, 

CUSTO ECONOMICO 

DO TRATAMENTO 

EM CIRURGIA DIGESTIVA:
})

a DR. JOAQUIM HENRIQUE(2> 
DR. C. ALVES PEREIRA<3> 

INTRODUÇÃO 

A importância dos factores económicos tem merecido na literatura médica 
uma atenção crescente, face ao agravamento dos custos no sector social da 
Saúde. 

Perante a multiplicidade de meios diagnósticos e ter11pêuticos, há que escolher 
aqueles que maior benefício oferecem ao doente, com custos - físico, temporal e 
económico menores. 

Na opinião dos autores, os doentes devem ser informados das modalidades 
terapêuticas e diagnósticas possíveis e suas implicações, e assumir explicitamente 
parte na formação das decisões que levam à implementação das referidas opções. 

Assim, a metodologia da formação 
das decisões torna-se de interesse fun
damental e o conhecimento quantifi
cável das premissas em causa (sen
sibilidade, especificidade, utilidade, 
morbilidade, mortalidade, duração, 
custo, etc.) imprescindível.· 

No Hospital, a determinação quan
titativa das variáveis em causa implica
o registo pormenorizado e a colabora
ção entre os diversos departamentos,
criando uma massa de informação
parcelada significativa.

Graças à disponibilidade de meios 
informáticos, é hoje, possível, com 
segurança e rapidez, concentrar um 
número elevado de dados e sumarizá
-los seguindo critérios consistentes, 
obtendo assim valores relativos para as 
variáveis em causa. 

Material e Métodos 

Com o objectivo de determinar o 
custo económico do tratamento cirúr
gico das patologias digestivas mais fre
quentes, estudámos os elementos cons
tantes dos boletins clínicos de 150 
doentes operados no nosso Hospital 
(50 com doença ulcerosa - Grupo A, 
50 com litíase vesicular - Grupo B, 50 
com neoplasia colo-rectal-Grupo C). 

A inclusão no estudo foi feita a par
tir de uma data, sequencialmente, não 
havendo exclusão de qualquer doente 
até se atingir o número pretendido (50 
para os grupos A e C e 25 homens + 25 
mulheres no grupo B). 

Apenas foram consideradas as des
pesas feitas com o acto cirúrgico e as 
realizadas imediatamente após a inter
venção. O estudo, o internamento bem 

assim como a preparação pré-operató
ria (ex.: - preparação do cólon), 
quando necessária, não foram consi
deradas porque, embora fazendo parte 
do tratamento do doente, reflectem a 
política de internamento hospitalar 
e/ou da equipa e não são imputáveis à 
intervenção. 

O custo do tratamento cirúrgico 
(CTC) foi calculado pela fórmula 
expressa no quadro anexo: 

O preço de 1' de Bloco Operatór 
será variável para cada Hospital e 
depende do modo de funcionamento 
do referido Bloco, do quantitativo do 
seu pessoal, do material de que dispõe, 
da sua dimensão e ainda da percenta
gem do seu _tempo de funcionamento, 
em relação ao tempo de funciona
mento administrativamente determi-A variedade com que se manifestam 

as diversas patologias digestivas 
(nomeadamente a úlcera duodenal, a 
litíase vesicular e o cancro colo-rectal) 
a frequência das recidivas e/ou das 
complicações, exigem diversas formas 
de tratamento e não uma terapêutica 
única para todos os doentes. 

Custo do Tratamento Cirúrgico (CTC) 

O tratamento médico, quando pos
sível, também tem complicações, reci
divas e custo. 

Conhecemos razoavelmente as fre
quências das complicações e recidivas 
para cada modalidade operatória! Mas 
qual o custo económico? 
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Tempo de intervenção • Preço de I' de Bloco Operatório 
+ 

Anestesia (gases e medicamentos empregues na anestesia) 

+ 

Consumo (Material de consumo intra-operatório) 

+ 

Farmácia (Medicamentos post-operatórios) 

+ 

Tempo de internamento (dias) • Preço diária internamento 



nado, factor que no nosso Hospital se 
situa em cerca de 700Jo deste último. 

Para este cálculo foi ainda conside
rado o material cirúrgico como tendo 
uma duração de 10 anos, as instalações 
de 30 anos e os custos de pessoal in
cluindo os honorários dos anestesistas. 
Não foram considerados os honorá
rios dos Cirurgiões dada a diversidade 
de regime de trabalho e retribuição 
destes elementos no nosso Hospital. 

Os elementos referentes ao tempo de 
intervenção, anestesia, consumo de 
material intra-operatório, medicamen
tos post-operatório e tempo de inter
namento post-operatório foram obti
dos pela consulta do processo clínico. 

O valor do preço médio do dia de 
· internamento foi arbitrariamente defe
nido como sendo de 7500$00 dia.

Os dàdos foram colectados e intro
duzidos em computador pelos aa
sendo os cálculos realizados automati
camente, de acordo com as .fórmulas e
valores indicados, sendo o «software»
utilizado uma folha de cálculo e tendo
sido utilizado um ficheiro para cada
grupo mencionado. O referido «soft
ware» permitia a reordenação («sort»)
por vários critérios e os totais, médias,
desvios, padrões, etc., foram obtidos
pelas funções do próprio programa
(bem assim como alguns gráficos).

Resultados 

O preço de 1' de Bloco foi estimado 
· em 162$00.

Dos 50 doentes com doença ulcerosa
(Grupo A) 9 apresentavam-se com per
furação, 7 com hemorragia e 3 com
estenose e as idades variavam entre os
21 e os 79 anos sendo a idade média de
41,4 anos.

Foram submetidos a Vagotomia
troncular + Ulcorrafia (VT + U) 20Jo
dos doentes, 40Jo a Vagotomia Selec
tiva Proximal (VSP), 80Jo a Ulcorrafia
apenas (U), lOOJo a VT + Bilroth I
(BI), 200Jo a VT + Piloroplastia (P) e
560Jo a Bilroth II (BII); o tempo de
intervenção variou entre 30 minutos e
5 horas e 10 minutos, sendo a média de
2 horas e 57 minutos.

O tempo de internamento médio
post-operatório foi de 17 dias e o custo
final médio de 176 347$00:

Na formação deste custo a anestesia
contribuiu com 0,60Jo, o consumo no
Bloco com 4, 1 OJo, a utilização (tempo)
do Bloco com 150'/o, os medicamentos
post-operatóriÓs (farmácia) com 9,30Jo
e o tempo de internamento (diária hos
pitalar) com 71 OJo.

Dos doentes com litíase vesicular (25
homens e 25 mulheres) 10 foram ope
rados de urgência e 40 electivamente,
com idades entre os 83 e os 18 anos
sendo a idade média de 55 anos.
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. 1 AÇTUALIDADE 1 

O custo de 1' de 
Bloco operatório foi 
de 162$00. 
Em média na 
formação do custo de 
todas as operações a 
anestesia contribuiu 
com 1 O/o, o consumo 
no Bloco com 6,3%, 
a utilização (tempo) 
do Bloco com 12,9%, 
os medicamentos 
post-operatórios 
(farmácia) com 
10,50/o e o tempo de 
internamento (diária 
hospitalar) com 
69,4%. 
Perante soluções 
terapêuticas com 
utilidade semelhante a 
dimensão económica 
da terapêutica pode 
contribuir como 
variável decisora. A 
percepção dos custos 
relativos de cada 
gesto terapêutico 
ajudará certamente o 
Médico a expandir e 
concretizar a sua 
responsabilidade 
social estimulando-o a 
realizar mais e 
melhor. 

Idade Tempo Médio 
Grupo Média de Intervenção 

(A) (m) 

A 41,4 177 

B 55 85 

c 72 140 

Foram submetidos a 1 das 4 seguintes . 
modalidades terapêuticas - Colecistec
tomia (27 Doentes), Colecistectomia + 
+ colangiografia (18), Colecistecto
mia + Esfincteroplastia (3), Colecis
tectomia + Exploração instrumentai 
da VBP (1). O tempo médio de inter-

. venção foi de 83 minutos, o tempo 
inédio de internamento post-operató
rio de 10 dias e o custo final médio de 
121 000$00. 

As intervenções de urgência foram 
70Jo mais caras e a realização da colan
giografia intra-operatória dobrou o 
consumo intra-operatório. 

Na formação deste custo a anestesia 
contribuiu com 1 OJo, o consumo do 
Bloco com 70Jo, a utilização (tempo) 
do Bloco com 11 OJo, os medicamentos 
post-operatórios (farmácia) com 
10, 7 OJo e a diária Hospitalar com 
70,30'/o. 

Dos 50 doentes com cancro col 
-rectal, 37 eram do sexo masculino e 1
do sexo feminino, com idade média de 
72 anos.

Foram operados de urgência 12 e 
electivamente 38 com uma mortali
dade hospitalar de 40Jo. O tempo 
médio de intervenção foi de 140 minu
tos e o tempo médio de internamento 
post-operatório de 19.2 dias. As ope
rações realizadas podem descrever-se 
como pertencendo a um dos seguintes 
tipos: Fulguração, ressessão e deriva
ção. 

O custo final médio foi de 192000$00. 
O tempo de internamento médio 

post-operatório foi de 17 dias e o custo 
final médio de 176 347$00. 

Na formação deste custo a anestesia 
contribuiu com 0,60Jo, o consumo no 
Bloco com 4,1 OJo, a utilização (tempo) 
do Bloco com 150Jo, os medicamentos 
post-operatórios (farmácia) com 9,30Jo 
e o tempo de internamento (diária hos 
pi talar) com 71 OJo. 

Discussão 

Comparando várias modalidades 
terapêuticas verificámos que: 

- O custo da terapêutica médica da
úlcera duodenal, levando em conta 
apenas os antagonistas H2 é em média 
de 40 000$00 (anualmente) e varia 

Tempo Médio 
Custo Final 

Post-OP 
($) (d) 

17 176 347 

10 121 000 

19,2 192 000 



obviamente com a posologia, a droga empregue e a dura
ção do tratamento. 

A VT + P foi a modalidade terapêutica cirúrgica cujo 
custo médio foi mais baixo -160 000$00. 

A terapêutica cirúrgica da litíase vesicular parece-nos 
mais vantajosa. Com efeito a vesícula biliar é extirpada e 
não volta a ser sede de cálculos e, por outro lado as limita
ções da litotrícia e a prolongada duração terapêutica no 
caso da dissolução, justificam a opção cirúrgica. 

No cancro colo-rectal, a utilidade/vantagem das opera
ções, medida em termos de morbilidade e economia, é 
maior nas operações de recessão quando estas são compa
radas com as operações de derivação. 

Conclusão 

O custo total médio das intervenções foi por doença 
ulcerosa, 176 000$00; por Litíase Vesicular, 121 000$00; 
por Neoplasia Colo-rectal, 192 000$00. 

O custo de l' de Bloco operatório foi de 162$00. 
Em média na formação do custo de todas as operações a 

nestesia contribuiu com 1 OJo, o consumo no Bloco com 
,30'/o, a utilização (tempo) do Bloco com 12,90'/o, os medi

camentos post-operatórios (farmácia) com 10,50'/o e o 
tempo de internamento (diária hospitalar) com 69,40'/o. 

Perante soluções terapêuticas com utilidade semelhante 
a dimensão económica da terapêutica pode contribuir 
como variável decisora. A percepção dos custos relativos 
de cada gesto terapêutico ajudará certamente o Médico a 
expandir e concretizar a sua responsabilidade social 
estimulando-o a realizar mais e melhor. 
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esumo 

O presente trabalho analisa as soluções terapêuticas 
encontradas no tratamento de 150 doentes com patologia 
digestiva e compara os seus custos económicos, tempo de 
internamento post-operatório, tempo de intervenção, con
sumo intra-operatório. 

Foi possível concluir que a Anestesia contribui com 
cerca de 1 OJo para a formação do custo, o tempo de Bloco 
com 130'/o e a diária hospitalar com cerca de 700'/o e ainda 
determinar o custo de 1' de funcionamento do Bloco Ope
ratório. 

t O presente trabalho foi elaborado com base nos valores já apresenta
. dos no VIII Congresso Nacional de Cirurgia Digestiva em 1988 (Lisboa) em 
comunicações conjuntas dos autores com os Dr. J. Gens e J. Trindade. 

Àqueles colegas como a toda a equipa de Anestesia do Hospital Militar 
Principal, sem a qual não teria sido possível realizar o presente trabalho, 
expressam o seu agradecimento. 

2 Assistente Hospitalar de Cirurgia - Major Médico. 
3 Consultor de Cirurgia do HMP. Chefe de Serviço de, Cirurgia nos Hos

pitais Civis de Lisboa. 

A medicina em 
Düsseldorf. 
A MEDICA Düsseldorf, o forum 
internacional para a competência 
médica. Com a oferta universal da 
tecnologia médica e de laboratório, 
da bio- e da gentecnologia, da téc
nica farmacêutica e da informática. 
Apresentada por mais de 1.200
expositores, provenientes de 31 
países. Uma obrigação para o 
comércio especializado internacional 
também - não só por causa do 
MEDICA-Business-Center. Mais de 

É favor de me infor
mar sobre 

1 O o congresso
O a feira 

profissional 
1 Apelido: 

Nome:. 

Firma: 

Endereço: 

Pais, 
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A questão da toxicodependência analisada a partir de três trabalhos 
distintos. O primeiro, da autoria do Dr. lduíno Lopes, incide na Lei 
Orgânica, Legislação sobre drogas narcóticas e substâncias psicotrópicas 
dos circuitos. Depois, o Tratamento Combinado de Toxicodependentes, 
na perspectiva do Dr. Domingos Neto. Por último, a experiência do Cen
tro de Estudos e Profilaxia da Droga - Centro Regional do Centro -
Sua Experiência e Modelo Conceptual, da Dr.a Maria do Livramento 
Keating. 

" 

LEI ORGANICA 

• DR. IDUÍNO LOPES

LEI ORGÂNICA, LEGISLAÇÃO 
SOBRE DROGAS NARCÓTICAS E 
SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS 

E REGULAMENTAÇÃO DOS 
CIRCUITOS 

Através dos Decretos-Lei 790/ 791/ 
792 de 5 de Novembro de 1976, foram 
criados os Organismos oficiais e ope
racionais para a problemática da 
droga e referentes ao binómio substân
cia/indivíduo: 
- Especificamente em funções de

coordenação o Gabinete de Coor
denação do Combate à Droga.

- O Centro de Investigação e Con
trolo da Droga orientado para o
controlo e repressão do tráfico.
(CICD)

- O Centro de Estudos da Profilaxia
da Droga, CEPD através dos três
Centros Regionais usufruindo de
autonomia e exercendo acções nas
áreas preventiva, profiláctica/cura
tiva e reintegrativa.

A experiência recolhida ao longo
dos vários anos foi decisiva para a 
reestruturação das instituições acima 
mencionadas. Assim, o Decreto-Lei 
365/82 redimensionou o CEPD, 
dando autonomia administrativa aos 
Centros Regionais repetindo uma 
experiência enriquecedora como já 
havia sido constatado previamente 
com a autonomia técnica, integrou o 
CICD na Polícia Judiciária e reformu
lou o Gabinete de Planeamento e 
Coordenação do Combate à Droga. 

O modelo proposto e organizado em 
Portugal para o fenómeno de con
sumo de drogas susceptíveis de produ
zir dependência não difere substancial
mente do prestigioso National Insti
tute of Drug Addiction (NIDA) com 
os seus diversos Serviços, ramificações 
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Centrais e Regionais valorizado e 
expandido na sequência do famoso 
Rehabilitati0n Act de 1966 que levou o 
Governo Federal Americano pela pri
meira vez a criar estruturas específicas 
e autónomas dos Serviços tradicionais 
de psiquiatria para o tratamento dos 
adictos de drogas do tipo opioide. 

Portugal foi o primeiro país europeu 
a legislar sobre o uso de substâncias 
susceptíveis de produzir dependência. 
O Decreto-Lei 430/83 de 13 de Dezem
bro classifica e distribui as Drogas 
Narcóticas e Substâncias Psicotrópicas 
de acordo com a potencialidade letal, 
intensidade dos sintomas de abÚso, 
risco de abstinência, grau de tolerância 
e adictividade. Deste modo facilita ao 
Tribunal a penalização baseada em cri
térios específicos a cada substância e 
apresenta ainda outras disposições que 
o singularizam perante idêntica legisla
ção existente nos _três ou quatro países
que se preocuparam com matéria tão
complicada e complexa.

Do mesmo modo o Decreto Regula
mentar 71/84 de 13 de Setembro 
enquadrando as normas necessárias à 
execução do controlo dos circuitos dos 
medicamentos susceptíveis de produzir 
dependência aguarda que seja desco
berto com todo o seu mérito, como 
instrumento de verificação do mer
cado i l íc i to daqueles produtos 
incluindo os benzodiazepínicos apesar 
de votados e recomendada a sua inclu
são na Assembleia Especial do Órgão 
Internacional das Nações Unidas em 
1984. 

A ABORDAGEM E OS MODELOS 
INSTITUCIONAIS 

A autonomia dos três Centros 
Regionais permitiu às Direcções 

Regionais desenvolverem os seus pró
prios modelos clínicos, já que as res
pectivas Divisões Psicosociais funcio
naram sempre em esquemas comuns e 
desenvolveram estratégias comunitá
rias idênticas ou muito semelhantes 
quer de sensibilização quer de forma
ção e informação. 

Comum foi o mútuo reconheci
mento de que as abordagens e estraté
gias de tratamentos eficazes passavam 
pelas Comunidades Residenciais privi
legiadas pelos Centros Regionais do 
Sul e Centro ou pelo modelo de trata
mento por Narcótico Substituto no 
Centro Regional do Norte, esta última 
opção numa promunição de que se iria 
repetir a experiência americana. 

De facto estas são as duas modalida
des de tratamento que conseguem 
«fixar» os doentes consumidores de 
drogas do tipo opioide e que actual
mente representam 95 OJo dos indiví 
duos que procuram os três Centros 
Regionais, uma por confinamento 
físico e a outra pelas propriedades far
macodinâmicas do produto adminis
trado. 

Direi que o equívoco de outros tipos 
de tratamento segundo a minha expe
riência baseia-se numa deficiente inter
pretação da adictividade às drogas · 
narcóticas, caracterizada por repetidas 
e frequentes recaídas, aproximando-se 
dos 1000/o, custos insuportáveis em 
face das limitadíssimas verbas oficiais 
e, embora pese o desejo de «tratam (o 
objectivo último da nossa condição de 
médico), o juízo clínico determina 
uma estratégia terapêutica essencial
mente orientada para «cuidam por 
longo tempo, destes doentes. Ao pas
sar despercebida esta formulação só se 
perpetuará o. trágico do seu existir. 

Perspectivar a inabilidade dos toxi
codependentes em renunciarem ao 

c 
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consumo das drogas com todas as suas 
consequências sociais conceptualizar a 
defectividade do «self», reconhecer a 
inacessibilidade da grande maioria à 
relação terapêutica constitui os pressu
postos que levam a assumir a necessi
dade de um fármaco, especificamente 
um narcótico substituto, como auxiliar 
da reabilitação para os consumidores 
de drogas do tipo opioide. 

Não pretendemos justificar a aplica
ção de um modelo de tratamento por 
si só estabelecido e reconhecida que foi 
a importância da sua função abran
gente e aglutinante face ao crescente 
número de consumidores de heroína 
na década de sessenta nos r.stados 
Unidos e que na actualidade flagela a 
Europa. 

De facto a substituição medicamen
tosa pelo Cloridrato de Metadona, 
narcótico classificado e constando das 
abelas anexas (1-A) ao Decreto-Lei 

�30/83, suscitou sempre controversa 
desde 1964 quando foi experimentado 
por Dole e Nyswander num programa 
selectivo em regime ambulatório com 
adietas de heroína em Nova Iorque. 
Os resultados relevantes obtidos em 
termos de mudança de comportamen
tos associais e potencial ressocializante 
observado nos dependentes crónicos 
de heroína deram origem ao Rehabili
tation Act que para além de definitiva
mente considerar sem ambiguidade os 
consumidores de drogas como doen
tes, criou as Instituições próprias para 
o seu tratamento como anteriormente
já mencionado.

Em 1983 a frequência aos progra
mas subsidiados pelo NIDA estavam 
distribuídos assim: 

- 580Jo pelas «Drug Free Clinics»
espalhadas por todo o país, na sua
grande maioria não separadas dos
Serviços tradicionais de Saúde
Mental, nelas sendo assistidos os
indivíduos em risco ou consumido
res de substâncias psicotrópicas
medicamentosas.

- 41 OJo pelos Serviços de Tratamento
por Narcótico Substituto localiza
dos nas grandes áreas metropolita
nas e os únicos subsidiados a IOOOJo
pelo Governo Federal.

- 1 OJo pelas Comunidades Residen
ciais.

O modelo clínico estabelecido no 
Centro Regional do Norte não difere 
substancialmente do subsidiado pelo 
NIDA. Em função idêntica às «Drug 
Free Clinics» e em edifício próprio 
funciona o Serviço de Acolhimento a 
Jovens e Família (SACJF) aonde é 
feita a triagem a todos os casos. São 
seguidos por uma equipa todos aque
les que não são consumidores de dro-
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gas do tipo opioide, bem como os indi
víduos em risco. Nesta consulta não se 
prescreve medicação susceptível de 
produzir dependência. Os adictos a 
Drogas Narcóticas são encaminhados 
depois de informados para os Serviços 
de Tratamento de Dependentes (STD) 
especificamente para o Programa de 
Tratamento por Narcótico Substituto. 

No Centro Regional do Norte aos 
in,divíduos consumidores de drogas 
narcóticas denominadamente a 
heroína, é-lhes oferecido um trata
mento simultaneamente psicológico e 
farmacológico pela Metadona, inicial
mente na forma de duas ou três desin
toxicações mandatórias e de duração 
máxima de 21 dias. No caso destas ten
tativas falharem, o que sucede em mais 
de 900Jo dos casos, por aconselha
mento, ou a pedido do próprio doente, 
pode ser iniciada uma manutenção 
cuja característica é a dose ficar fixa 
por tempo variável, sendo posterior
mente feitas tentativas de redução. 

MECANISMOS DE ACÇÃO 
DO AGONISTA, 
O CLORIDRATO DE METADONA 

O Cloridrato de Metadona é um 
na.reótico sintético inicialmente pres
crito como analgésico de baixo poten-
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eia! e cuja propriedade farmacológica 
mais significativa é ser um poderoso 
agonista com grande afinidade para os 
receptores µ, actuando por mecanismo 
de substituição em relação às acções 
e efeitos das outras drogas do tipo 
opioide. É reconhecido como substi
tuto ideal para a heroína. 

A sua administração revelou que 
este medicamento, dadas as proprieda
des farmacológicas evidenciadas, apre
senta baixíssimo teor sedativo, oferece 
elevada margem de segurança quando 
administrado por via oral, tem uma 
metabolização de aproximadamente 
36 horas, bem como um teor mínimo 
de acumulação e é eficaz em suprir em 
menos de duas horas os sintomas típi
cos de privação. 

Mais importante e significativo é o 
facto de não só anular o efeito eufó
rico produzido pela heroína, mas 
igualmente bloquear o desejo da 
mesma. O doente deixa de imediato de 
pensar naquela droga o que lhe per
mite 'iniciar uma dinâmica terapêutica 
global reestruturante em termos psico
lógicos e integrativa em termos sociais. 
Estas são as regras fundamentais que 
constam do contrato de admissão ao 
programa na forma de obrigatorie
dade em iniciar ou manter uma activi
dade profissional. 

A própria sintomatologia de priva
ção pela não tomada diária da dose, 
actua como factor disuador refor
çando o contacto institucional 
enquanto o tratamento for necessário, 
contrariando e em oposição às justifi
cações frequentemente apresentadas 
por estes doentes, para permanecerem 
no abuso da heroína. 

Pelas suas características específi
cas, este agonista permite um trata
mento ambulatório ideal e universal 
através de Programas de Desintoxica
ção ou de Manutenção, não só para os 
recentes consumidores mas muito par
ticularmente para os considerados cró
nicos e amotivados o «hard core» dos 
toxicodependentes ao mesmo tempo 
que são dispensados os internamentos 
como tentativa de desintoxicação em 
mais de 950Jo destes doentes, enquanto 
em tratamento, estando incluídos nos 
cinco restantes os indivíduos com pro
blemas de alcoolismo, com crises psi
cóticas agudas ou ideias de suicídio 
associados à sua dependência. 

Como qualquer outro narcótico, o 
Cloridrato de Metadona é depressor 
do Sistema Nervoso Central e produz 
dependência física. 

- Como é possível iniciar ou man
ter uma relação terapêutica com doen
tes que vivem entre a obnubilação do 
efeito da droga, o êxtase nirvânico ou 
as crises provocadas pela falta da 
mesma droga na forma de sintomato
logia de privação? 
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COMPARAÇÃO DOS VÁRIOS 
TIPOS DE TRATAMENTOS 
FARMACOLÓGICOS 

Os antagonistas (Naltrexone e ou
tros) não produzem dependência mas 
a sua afinidade para os receptores µ ao 
contrário da Metadona só lhes permite 
actuarem por mecanismo de competi
ção com os opioides, daí, o relativo 
fracasso em manter os doentes fora do 
consumo da heroína. A sua escolha 
fica limitada a casos previamente 
seleccionados, havendo ainda outro 
facto a considerar, o preço do medica
mento. Se à população em tratamento 
diário no Centro Regional do Norte, 
cerca de 700 utentes, fosse dada a 
opção deste tipo de desabituação só o 
custo do medicamento corresponderia 
a quatro vezes a verba orçamental que 
vem sendo atribuída a esta Instituição. 

Economicamente o custo de uma 
cama num hospital de psiquiatria fica 
presentemente em Esc. 10 000$00/ di'a, 
enquanto que a manutenção dúrante 
um ano de um adieto da heroína no 
programa de tratamento por narcótico 
substituto no Centro Regional do 
Norte fica em Esc. 12 000$00 (365 x 
x custo dose + 20 controlos toxicoló
gicos da urina + psicoterapia indivi
dual ou de família + consultas médi
cas e psiquiátricas). Este quantitativo é 
função do limitado Orçamento desta 
Instituição e proporcional ao número 
de doentes seguidos, bem como ao 
reduzido número de funcionários 
incluindo o quadro técnico. 

O Centro Regional do Norte tem 
igualmente uma experiência com 
outros tipos de tratamento farmacoló
gico incluindo o principio activo, a 
Clonidina com propriedades hipoten
sores, cujos resultados são redunda
mente maus, marcados pelo abandono 
do tratamento, o regresso de imediato 
à heroína ou a recusa sistemática em 
iniciar este tratamento. A Clonidina 
pode ocasionalmente ser administrada 
na fase terminal de desintoxicações 
naqueles doentes que ·referem queixas 
relacionadas com possíveis subidas da 
tensão fisiológica. 

Segundo a minha experiência, os 
tratamentos que podem ser considera
dos válidos para a dependência às dro
gas narcóticas são as comunidades 
terapêuticas idóneas e os programas 
por narcótico substituto vinculados a 
um contrato terapêutico e à adminis
tração da metadona sujeita a controlo 
rigoroso. Mesmo assim as primeiras 
estão condicionadas pela motivação 
do doente e limitadas pelo espaço 
físico, enquanto que os segundos, 
específicos como já referi para os indi
víduos que usam drogas narcóticas, 
particularmente a heroína, não tem 
limite no número de admissões. Por 
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ser reconhecido que o processo de 
recuperação é longo, doloroso e 
imprevisível não surpreende, mas se 
constata, que nas comunidades tera
pêuticas a média de permanência é de 
dois anos e os seus responsáveis recon
hecem a necessidade de mais um 
ano/média em �asas de saída para evi
tar o regresso à heroína. Os resultados 
não são melhores do que os consegui
dos com os toxicodependentes que fre
quentam e terminam o programa de 
tratamento por narcótico substituto o 
qual igualmente pode prolongar-se por 
vários anos o que confirma, que a 
adictividade, particularmente à 
heroína, deve ser considerada como 
uma condição de características cróni
cas. 

VANTAGENS E RAZÕES DA 
UTILIDADE DE UM AGONISTA 
JUSTIFICADAS EM FACTOS 
E DADOS 

O objectivo deste tipo de tratamento 
tem por finalidade a reinserção social e 
a integração afectiva, podendo mesmo 
o narcótico ser prescrito durante um
período de tempo ilimitado. Frequen- ·
temente, a curto prazo, as possibilida
des de sucesso são limitadas no que diz

respeito à abstinência definitiva mas 
excelente quanto a uma vida profissio
nal. 

Os factos e dados que passarei a 
enunciar são o produto da minha 
experiência clínica e da reflexão reco
lhida em anos anteriores e continuada 
com a abertura há mais de dez anos do 
Programa de Tratamento por Narcó
tico Substituto no Porto. 

Antes da generalização do trata
mento pela Metadona nos Estados 
Unidos, apesar de somente em Feve
reiro último a Organização Mundial de· 
Saúde (O.M.S.) o recomendar oficial
mente, a determinação de uma popu
lação consumidora, numa determi
nada área, era calculada pela regra de 
Baden modificada, multiplicando o 
número de autópsias de toxicodepen
dentes comprovados por 200. Ao 
mesmo tempo era reconhecido que a 
duração média de vida de um adict 
ficava pelos 35 anos. 

Os dados do Centro Regional do 
, Norte são extremamente significati
vos, no sentido de que a média etária 
dos adictos à heroína tem subido 
anualmente e no momento presente si
tua-se em 29,8 anos. Reconhecida a 
morbilidade dos consumidores de 
droga do tipo opioide, diremos que a 
taxa da mortalidade da população que 
passou pelo tratamento de Metadona 
neste Centro desde a sua abertura em 
1977 é extremamente baixa 1,500Jo' 
para aqueles que se mantêm em trata
mento correspondente respectiva
mente, a 18, 1 OJo a acidentes de viação, 
45 OJo a violência/ d,oenças físicas e 
36,60Jo a overdoses por consumo asso
ciado a psicotrópicos, secundários a 
suicídios ou por história de asma. 

Não surpreende, que se afirme de 
que a única estimativa possível na 
determinação duma população consu
midora é calculada pelo número d 
,indivíduos em tratamento pela Meta
, dona durante um ano e que este 
número corresponde entre 20 a 350Jo 
da população que esporadicamente ou 
diariamente usa heroína nessa área. A 
nossa estimativa para o Grande Porto, 
situa presentemente o número de 
dependentes de heroína entre 4000 e 
6000, que deve ser considerado grave 
quando comparado com a cidade de 
· Amesterdão ãonde iguã1meri-te -há Pro
gramas de Metadona e em 1985,
usando certamente a mesma estima
tiva, a população adieta à heroína foi
calculada em 13 000.

Através da dose substitutiva pres
crita no Centro e tendo em conta o
preço da heroína na rua pode também
calcular-se que devem estar a ser gas
tos anualmente com aquele produto
aproximadamente 9 milhões de con
tos. Pela mesma estimativa os doentes
no programa de tratamento devem
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economizar cerca de 3 milhões e meio 
de contos. 

Outro indicador relevante colhido 
no Centro Regional do Norte con
firma que 470Jo dos indivíduos do sexo 
masculino e 200Jo do sexo feminino no 
acto de admissão ao programa referem 
ter problemas policiais ou judiciais, 
descendo para percentagens idênticas 
à população não consumidora, 
enquanto em tratamento. 

Os factores sustinentes secundários 
à administração da Metadona e conse
quentes das propriedades farmacológi
cas anteriormente explanadas, para 
além de facilitarem o já referido esta
belecimento de estratégias como o 
apoio psicoterapêutico prolongado e a 
permanência no emprego, privilegiam 
inegavelmente a profilaxia física destes 
indivíduos. 

Enquanto que no Centro Regional 
do Norte a existência de um Programa 
de Metadona estruturado deve ser res
ponsabilizado pela baixa percentagem 
de sem-positivos anti HIV como se 
constata no quadro que se segue, na 
Europa a percentagem na mesma 
população ultrapassa os 700Jo e conti
nua a aumentar. 

É igualmente notória a acentuada 
diminuição de doentes sofrendo de 
outras doenças de contágio vírico, 
atingidos pela sífilis, septicémias, 
outras doenças físicas ou não necessi
tando de cuidados básicos. 

Em face dos factos já apresentados 
pode concluir-se que não é por acaso 
que uma das estratégias em foco face à 
epidemia do abuso da cocaína nos 
Estados Unidos passa pela investiga
ção de um princípio activo que 
actuasse como um verdadeiro agonista 
bloqueando o desejo do «crak» e obti
vesse resultados idênticos aos atingi
dos pela Metadona. 
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No Centro Regional do Norte, 71 OJo 
dos homens e 500Jo das mulheres en
contram-se a exercer uma actividade 
profissional com carácter mais ou 
menos fixo. O grupo não activo em 
função da sua inabilidade social conse
quente às dificuldades psico-afectivas 
pode ser distinguido em dois sub
-grupos: um primeiro cuja capacidade 
de integração afectiva lhe permite ini
ciar uma actividade profissionalizante 
desde que terapeuticamente assistido; 
o segundo, dado as graves descompen-

SERO POSITIVOS ANTI - HIV 

TOTAL 
HOMENS MULHERES 1987 

6,32o/o 5,510Jo 10, 11 OJo 

TOTAL 
HOMENS MULHERES 1988 

5, 100/o 4,630Jo 7,510Jo 
-

ACTUALIZAÇÃO 
-

19/19/89 HOMENS MULHERES 

4,020/o 3,620/o 5,970Jo 
(1565) (1297) (268) 
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sações deve ser iniciado numa activi
dade vocacional funcionando esta 
como auxiliar importante na reestrutu
ração da identidade. Esta população 
não activa está igualmente classificada 
de acordo com as suas áreas de opção 
profissional. 

A Direcção Regional do Centro 
Regional do Norte vem pretendendo 
desde 1984, a criação de um Centro de 
Dia, destinado a actividades criativas e 
profissionalizantes para esta popula
ção, a qual corresponde ao «hard 
core» dos adictos à heroína e que fun
cionaria como uma Comunidade Am
bulatória. 

Direi que paradigmático tem sido o 
problema das dependências iatrogéni
cas ou por necessidade terapêutica ou 
devido a descuidos históricos em que o 
uso e abuso antecedem o reconheci
mento da droga. Com a legislação do 
Cloridrato de Metadona como auxiliar 
poderoso na restauração da génese d 
comportamento dos toxicodependen
tes parece poder reafirmar-se que o 
conflito será das pessoas que se recu
sam a pensar nesta modalidade de tra
tamento. 

Racionalizações focando a indução 
de mudanças maléficas na condição 
somática dos doentes não vencem as 
vantagens profilácticas atingidas num 
programa de manutenção pela Meta
dona. Não só os perigos e riscos são 
avassaladores e os custos económicos 
são alarmantes mas muito particular
mente o núcleo virtual da esfera emo
cional da grande maioria das pessoas 
que padecem a sua dependência nunca 
será tocado. 

Julgo ter apresentado o essencial 
sobre a natureza da experiência do tra
tamento por narcótico substituto da 
validade da dialéctica da sua concep
tualização, bem como da formalização 
do processo da mudança clínica. 

Aguardo que os doentes em progra
mas idóneos de Metadona não conti
nuem ghetizados e que quando viajam, 
por razões de lazer ou de trabalho, 
quer no seu próprio país ou pela 
Comunidade Europeia, não tenham de 
transportar heroína ou comprá-la nos 
locais para onde se deslocam. 

Finalmente, devimos aceitar o que 
passou a ser reconhecido como con
censual, a pluridimensionalidade da 
toxicodependência, mas apesar da 
importância das componentes social e 
judicial infelizmente muitas vezes com 
envolvimentos menos sublimados, as 
implicações médicas não podem ser 
secundarizadas até porque, e para 
além, do abuso das substâncias ilícitas 
continuarem a aumentar a legislação 
existente obriga a Classe a dela ter 
conhecimento. 
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TRATAMENTO COMBINADO 

DE TOXICODEPENDENTES 

• DR. DOMINGOS NETO

As toxicodependências pesadas, nomeadamente pela heroína, são o problema 
mais grave do uso de drogas que existe em Portugal. 

Esta substância começou a ser introduzida macissamente em Portugal no prin
cípio dos anos oitenta, portanto, com uns dez anos de atraso em relação a outros 
países da Europa. Neste momento, podemos afirmar que temos em Portugal de 
dez mil a vinte cinco mil heroinómanos. O primeiro número é obtido através da 
extrapolação feita a partir das consultas dos Centros. O segundo seria uma taxa 
previsível, se comparada com os países de maior consumo. 

Os heroinodependentes são oriun
dos de famílias de todas as classes 
sociais. No entanto são jovens que 
vivem em meios onde há mais dinheiro 
disponível: no litoral do· país, zonas 
piscatórias e turísticas. Embora exis
tam, cremos bem em todas as capitais 
de Distrito. São múitas vezes filhos de 
famílias de pais separados. Entre as 
famílias dos heroinómanos há doze 
vezes mais mortes de pais e seis vezes . 
mais separações de casais parentais do 
que na população normal. São jovens 
filhos de famílias com dificuldades de 
comunicação e de estruturação 
interna, oriundos de todos os grupos 
sociais. 

Os toxicodependentes podem ser 
tratados por clínicos gerais intermis
tas, por psiquiatras, ou em clínicas 
especializadas. Normalmente tratar 
um toxicodependente globalmente, é 
uma matéria complicada demais para 
um clínico geral. No entanto os heroi
nodependentes têm tantas doenças 
físicas associadas, que é fundamental 
que o clínico geral também os encare 
sob esse aspecto. Nomeadamente no 
que se refere à Sida é necessário o clí
nico geral aconselhar o jovem. No que 
se refere, por exemplo, à gravidez e à 
maioria das complicações físicas asso
ciadas ao uso da droga é importante a 
palavra do clínico geral. Alguns casos 
curam-se em ambulatório, ouvindo o 
jovem e dando pequenos conselhos 
pragmáticos à família. Uma maneira 
que o clínico geràl tem para tratar toxi
codependentes, é o socorrer-se de 
supervisão e de conselho, de psiquia
tras ou de clínicas especializadas, 
nomeadamente o Centro de Estudos 
da Profilaxia da Droga. Na prática e 
em termos de supervisão do C.E.P.D., 
basta telefonar e falar com o Director 
Regional, ou com o Chefe de Divisão 
Clínica, e conseguir-se-á a supervisão 
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de casos. A disponibi!Ídade · é de 
segunda a sexta-feira das 9.00 às 17.00 
horas. 

Além dos clínicos gerais, parece-me 
indicado que os psiquiatras e clínicos 
especializados se ocupem destes casos. 
Os toxicodependentes são muitas vezes 
impropriamente tratados em Hospitais 
Psiquiátricos, por exemplo, porque 
estes hospitais são vocacionados para 
outro tipo de doentes. É importante 
serem tratados em clínicas próprias 
para toxicodependentes, e para jovens 
do mesmo grupo etário. 

CARACTERIZAÇÃO DO NOSSO 
SERVIÇO 

O Centro Regional do Sul do Centro 
de Estudos da Profilaxia da Droga é 
uma Instituição com mais de dez anos. 
de existência. Foi criado em finais dos 
anos setenta tendo em vista uma 
cobertura global do tratamento de 
toxicodependentes. 

Neste momento, diria que abrange
mos as grandes áreas de tratamento 
destes casos, que são a Prevenção Pri
mária, a Secundária e a Terciária. 

No que se refere à Prevenção Primá-, 
ria temos uma Divisão Psico-social. 
Quanto à Prevenção Secundária e Ter
ciária existe uma Divisão Clínica; isto 
é: mais virada para a prevenção secun
dária e no fim desta com um suporte 
em Prevenção Terciária. 

o nosso serviço tem quatro psiquia
tras, treze psicólogos, sete assistentes 
sociais e quatro enfermeiros. 

A Divisão Psico-social faz Preven
·ção Primáriá em escolas, quartéis,
etc., formando operadores de preven
ção primária e falando directamente
com os jovens. Em 1988, realizou 484
sessões abrangendo 9124 participan
tes.

A Divisão Clínica é constituída po 
uma Consulta Externa e por uma 
Comunidade Terapêutica. A consulta 
externa fez 5025 consultas em 1988. 

Os nossos clientes são em cerca de 
900Jo heroinodependentes, que são a 
grande faixa dos toxicómanos em Por-· 
tugal. 

Neste momento, em termos de con
sumo não me parece fazer muito sen
tido falar em drogas leves e duras, por
que todas· as drogas quando tomadas 
de uma forma habitual são duras. São· 
perigosas. E não há dúvida nenhuma 
que a heroína é uma droga de grande 
perigo; com enorme mortalidade. As 
pessoas podem morrer por overdose. 
Por acidentes ligados à injecção. Por 
acidente ou assassinato ligado ao 
modo de vida que levam. Por suicídio' 
'ou por doenças físicas associadas. A 
heroína é, portanto uma droga muito 
perigosa e que provoca problemas gra
ves. Domina os jovens inteiramente, 
em vez de serein eles a dominarem-na 
ela. A nossa população utente é consti-: 
tuída maioritariamente por estes 
jovens. Predomina o sexo masculino e 
.as idades entre os 20 e os 30 anos. 

Na Consulta Externa temos valên
cias diferenciadas: acção médica psi
quiátrica e de clínica geral. Fazemos' 
psicoterapia individual e terapia farni-· 
liar. 

. TRATAMENTO COMBINADO 
E POR FASES 

A filosofia do nosso Serviço é a do 
tratamento combinado. Coexistem 
nele várias técnicas terapêuticas mas 
cada uma não tem por si só a capaci
dade de tratar globalmente o doente. 
Por isso, combinamos no mesmo 
jovem e respectiva família, ao mesmo 
tempo ou sequencialmente, diversas 



técnicas. A nossa filosofia base é, não 
sobrevalorizarmos uma delas em pro
veito das outras, mas usá-las em con
junto e deste modo. 

O tratamento destes jovens é sempre 
de longa duração. O jovem precisa de 
se tratar aproximadamente durante 
um quarto ou um terço do tempo em 
que esteve na droga. Se se dragou 
durante dez anos, por exemplo, pre
cisa de dois a três anos de tratamento 
assíduo para poder mudar significati
vamente a sua personalidade. Só 
quando esta muda para melhor pode
mos considerar que o jovem se curou. 
Aliamo-nos à parte sã da personali
dade do jovem para mudar a doente. É 
sempre um processo lento. 

Numa parte destes jovens, penso, a 
toxicodependência é um equivalente 
neurótico numa personalidade neuró
tico-normal. Outros terão personalida-

es com traços predominantemente 
císicos. Um menor número será 

orderline. Em todos a culpabilidade é 
retaliatória. Agida em vez de sentida 
como tal. 

Preferimos em primeiro lugar fazer 
o tratamento em ambulatório, e só se
este falhar, promover o internamento.
Se não tivéssemos a escassez de meios
de que dispomos, usaríamos mais os
meios de internamento, pois muitos
destes jovens necessitam deles. Em
ambulatório, normalmente, não pro
movemos a desintoxicação do doente
logo na primeira consulta. Fazemos
primeiro uma análise de motivação e
só num segundo momênto é que
damos medicação pai a desintoxicar. A
desintoxicação de heroína já não apre
senta grandes dificuldades e tem muito
menos riscos do que por exemplo, a
desintoxicação do álcool ou das bén
zodiazepinas. Não põe o doente em
·sco de vida, e não precisa durar mais
e oito dias. O jovem com sindroma

· de abstinência tem um quadro muito
apelativo, mas não corre riscos graves
em relação à sua saúde.

Numa primeira fase, fazemos a aná
lise de motivação, depois a desintoxi
cação e depois continuamos com con
sultas. Estas podem ser mais ou menos
psicoterapêuticas, ou podem incluir
uma ou outra acção de Terapia Fami
liar, isto é, ajudar os pais a lidarem
melhor com os filhos drogados, a pôr
-se numa posição de auxiliares o filho
a tratar-se, a deixar de se dragar.

Na Casa de Entrada, que não existe
ainda na nossa cadeia de tratamento,
faz-se uma intervenção mais médica,
com desintoxicação física e análise de
motivações.

Na Comunidade Terapêutica faz-se
um internamento psicoterapêutico de
longa duração, sem drogas nem psico
fármacos. Dura um mínimo de treze
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Neste momento, em 
termos de consumo 
não me parece fazer 
muito sentido falar 
em drogas leves e 
duras, porque todas 
as drogas quando 
tomadas de uma 
forma habitual são 
duras. São perigosas. 
E não há dúvida 
nenhuma que a 
heroína é uma droga 
de grande perigo; 
com enorme 
mortalidade. 

meses e ajuda o jovem a fazer uma 
mudança da sua personalidade. 

A Casa de Saída é já uma casa de re-
-socialização. Tem um período de
estadia de cerca de seis meses para
cada jovem e ajuda-se este a entrar
plenamente na sociedade em que vive.

A técnica do tratamento combinado 
implica várias intervenções terapêuti
cas no mesmo tempo bem como uma 
sequência de diversas intervenções 
actüando em tempos diferentes sobre a 
mesma pessoa. Na Casa de Saída o 
jovem pode fazer psicoterapia indivi
dual e ao mesmo tempo ter um certo 
apoio social, do tipo de Prevenção 
Terciária. 

As Comunidades Terapêuticas são o 
elo mais nobre e mais específico desta 
cadeia de tratamento. Diferem muito 
das Comunidades Terapêuticas do 
tipo criado por Maxwell Jones, que 
funcionam normalmente para doentes 
mais graves. 

Não se põem os jovens drogados, 
por exemplo, a votar sobre se devem 
fazer isto ou aquilo. Nós achamos que 
votar é para quem consegue ganhar a 
vida. Em contrapartida ajudamos os 
jovens a fazer coisas que nunca tinham 
feito antes, tais como lavar a sua 

roupa, fazer a confecção dos seus ali
mentos, habituarem-se a gerir uma 
casa. Todo o trabalho que fazem é 
directamente para eles e todas as tare
fas auxiliares, de limpeza, de cozinha e 
quase toda a parte administrativa é 
feita por eles. 

Ao mesmo tempo, todas as dificul
dades que esta prática quotidiana da 
vida lhes impõe, todos os problemas 
de relação, de chefia, as hierarquias, 
vão geri-las num grupo especial, cha
mado Grupo de Encontro, que se 
reune duas horas de cada vez, três 
vezes por semana. 

Nos Grupos de Encontro começam 
por discutir as dificuldades que sentem 
uns com os outros e dentro de si pró
prios, por vezes de maneira agressiva, 
e normalmente cada pessoa acaba per
cebendo melhor os seus problemas, a 
origem psíquica deles e evoluindo. Há 
uma grande combinação entre as tare
fas da casa e os Grupos de Encontro. 

Além destes, fazem-se Grupos de 
Prospecção, mais virados para as difi
culdades «históricas» de cada um, e 
grupos do tipo Conversa Flutuante 
Livre, mais virados para um ou para 
outro tema (Grupos de Fases, grupos 
sobre a sexualidade). A Terapia Fami
liar e o Grupo de Pais pontuam toda 
esta actividade, ao longo do interna
mento de cada jovem. 

A nossa Comunidade Terapêutica 
tem três normas negativas: não a rela
ções sexuais entre residentes, não ao 
álcool e às drogas, mesmo as ditas 
leves e mesmo aos fins de semana, e 
não à violência física mesmo que seja 
de tipo ameaça, ou sobre animais ou 
objectos inanimados. Tem um con
junto de normas positivas: seja 
honesto, relacione-se, confronte e 
aceite ser confrontado. 

O nosso programa tem quatro fases 
de autonomia progressiva. O trata
mento é sempre inteiramente voluntá
rio. A casa está sempre aberta para 

· quando se o jovem se quiser ir
embora. No entanto, enquanto lá está
dentro, deve conformar-se com as nor
mas da casa.

Estas casas têm uma vida muito rica
em interacções e em experiências afec
tivas entre os jovens.

Ao fim de quatro meses começam a
sair, e nós nessa altura encorajamo-los
a retomar os contactos, tanto familia
res, de uma maneira nova, como a
retomar namoros, e começar a investir
numa vida relacional.

Eu diria que as Comunidades Tera
pêuticas dos anos 80 e 90 são urbanas,
ou estão na periferia dos centros urba
nos. Não é adequado separar os jovens
dos pais geograficamente. Os pais são
muito importantes na terapia destes
jovens. São comunidades urbanas,
que contam com a ajuda dos pais, e
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• 
com a terapia familiar. São comunida
des onde não se dá qualquer tipo de 
medicação psiquiátrica mas apenas 
medicação para doenças físicas 
quando necessário. Não são clínicas. 
Não há pessoal de enfermagem 
enquanto tal, nem há pessoal médico 
psiquiátrico enquanto tal. 

Uma boa casa tem 40 a 500Jo de 
taxas de cura, e uma estadia média por 
residente de quatro a cinco meses. Há 
uma correlação entre a esperança de 
cura para cada residente e o tempo que 
este aceita viver na casa. 

A Comunidade Terapêutica, da 
Praça de Diu, funciona em moldes 
internacionalmente maioritários, 
embora, penso, seja a única no país a 
funcionar com Grupos de Encontro e 
com Prescrição de Saúde Mental. Pa
rece-me necessário que se criem mais 
casas deste género em Portugal. Em 
nenhum caso se deve aceitar que 
jovens drogados sejam tratados em 
organizações específicas, apenas geri
das por ex-toxicodependentes e não 
por pessoal de saúde, nomeadamente 
médicos _psiquié!J:@s.. 

Em finais de 1988, 470Jo dos resfden--:. 

tes que de um modo ou de outro saí-
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ram da nossa Comunidade Terapêu
tica encontrava-se abstinente de 
droga. 

Achamos que devem separar-se as 
fases, e não misturar formação profis
sional com tratamento, por exemplo. 
Na nossa Comunidade não estamos 
ainda a dar formação profissional mas 
apenas a ajudar as pessoas a motiva
rem-se para trabalhar. Não deve dar
-se, por exemplo, formação profissio
nal a quem não se Hbertou ainda dos 
consumos. 

CONCLUSÃO 

O nosso Serviço teve actividades de 
formação nos últimos três anos, em 
Prevenção Primária e Secundária. Já 
fez três cursos de formação em preven
ção secundária, para médicos e outros 
profissionais de Saúde da zona Sul do 
país, anuais, abrangendo sempre cerca 
de setenta a oitenta participantes. 

Tratar t9xicodependentes não é uma 
actividade sem esperança. Vemo-los 
recuperar-se e·vemos o sucesso daquilo
que fazemos. Muitos dos casos que. 

recaem voltam a entrar no circuito do 
tratamento. 

Os jovens podem dirigir-se a estes 
Serviços, para triagem ou primeira 
consulta, de segunda a sexta-feira das 
9.00 às 17 .00 horas. Os telefonemas e 
contactos dos colegas não psiquiatras e 
psiquiatras, para a discussão de casos 
ou para esclarecimento de dúvidas são 
benvindos. Encorajamos os colegas a 
telefona, e a contactar o Director do 
Serviço, o Chefe de Divisão Clínica ou 
um médico presente na altura, para 
esclarecerem dúvidas sobre jovens que 
tenham em tratamento, ou para falar 
de outros aspectos. 

Lisboa, 18 de Abril de 1989. 

O esquema sequencial em ambulatório é o seguinte: 

Consulta -----1__.� Desintoxicação -----1__.� Consulta 

Consulta· Desintoxicação Consulta 

Análise Acção Psiquiátrica Psicoterapia 
-de + 

motivação e da desintoxicação incidência na 
.... família em casa família 

No que se refere ao internamento, também temos uma sequência de casas. 

Casa de Entrada 
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__ __..._� Comunidade 
,,.. Terapêutica 

__ __.__.� Casa de Saída 
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CENTRO REGIONAL CENTRO 
SUA EXPERIÊNCIA E MODELO CONCEPTUAL 

• DR.A MARIA DO LIVRAMENTO KEATING *

O Centro de Estudos e Profilaxia da Droga em Coimbra iniciou a sua exis
tência em Novembro de 1977 inserido na primeira estrutura oficial e nacional 
vocacionada para a Prevenção e Tratamento das Toxicodependências, à altura
integrada no âmbito da Presidência do Conselho de Ministros. 

Ao longo destes 12 anos o C.E.P.D. - Centro Regional de Coimbra - tem 
vindo a acumular o saber que se constroi na reflexão constante e exigente de uma 
experiência diária na relação com os jovens que nos procuram (toxicodependen
tes e outros) nos contactos continuados que mantemos com as suas famílias e 
com as suas estruturas sociais a que se encontram ligados. A análise crítica e per
sistente da nossa actuação tem vindo a permitir ao longo dos anos a modelação e 
reformulação desta estrutura de saúde. 

O C.E.P.D. - Centro, assenta no 
nceito de saúde mental como a 

anização Mundial de Saúde a 
ctefine. É uma estrutura de Saúde 
Mental Juvenil. 

Com uma equipa de Prevenção Pri
mária a actuar na comunidade; um 
Departamento de Prevenção Secundá
ria de que fazem parte duas equipas na 
Consulta Externa e uma Equipa na 
Comunidade Terapêutica; e um grupo 
menos estruturado de Prevenção Ter
ciária que tenta levar a cabo um pro
grama integrado de Prevenção, Trata
mento e Reinserção Social dos Toxico
dependentes. 

Como é prática corrente de outras 
instituições geralmente não médicas, 
nunca tivemos por princípio uma 
actuação sobre a toxicomania, strictu

sensus, extirpando a droga dum orga
nismo dependente dela. Não é por
tanto sobre a «doença» toxicomania 
nem sobre o «sintoma» toxicomania 

A: pretendemos actuar, mas nas pes
'Ws «doentes», nas personalidades 
perturbadas em que a perturbação visí
vel é a dependência das drogas. 

Encaramos o toxicodependente 
como o portador de uma perturbação 
funcional, múltipla nas suas manifes
tações e nas suas causas, em que a toxi
codependência é um dos sinais visíveis 
do seu desequilíbrio no que diz res
peito à sua realidade intrapsíquica e 
relacional e à sua adaptação ao mundo 
externo. Propomo-nos, portanto, 
exercer a nossa acção não só nos toxi
codependentes que vêm à nossa con
sulta em desequilíbrio ou sofrimento 
mas também no ambiente familiar e 
social extremamente perturbado que 
estes trazem consigo. 

• Médica Psiquiatra. Directora do Centro de
Estudos da Profilaxia da Droga. Centro Regional 
Centro - Coimbra. 

O toxicodependente apresenta-se 
deficitário nos vários níveis em que a 
O.M.S. define a Saúde Mental. Isto é,
o toxicodependente não mantém rela
ções harmoniosas com os outros; não
resolve os seus conflitos internos; não
desenvolve 'a sua personalidade de
modo a poder abrir aos seus impulsos
um campo de expressão e criatividade
na realização das suas possibilidades;
não participa ou contribui construtiva
mente para as modificações do seu
meio físico e social.

O programa de Prevenção e Trata
mento do C.E.P .D. está voltado para 
a compreensão desta perturbação do 
jovem e para as circunstâncias psicoló
gicas, familiares e sociais em que este 
«adoecer» acontece. 

Quando falo num Programa de Tra
tamento ou Recuperação da pessoa do 
toxicodependente nesta perspectiva 
quero dizer que o C.E.P.D. - Centro, 
aposta numa diversificação de aborda
gens terapêuticas integradas num pro
jecto de mudança da rede relacional, 
familiar e social, onde o toxicodepen -
dente se insere. 

O seu tratamento e recuperação é 
assumido por profissionais de saúde 
com competências diversificadas em 
equipas multiprofissionais (Psiquia
tras, Psicólogos, Técnicos de Serviço 
Social, Monitores Profissionais) e 
muitas vezes por outras e variadas Ins
tituições Sociais. 

Trata-se de pôr à disposição uma 
rede de tratamento, reinserção e apoio 
social que permita ao jovem toxicode
pendente circular pelas estruturas que 
na altura forem mais adequadas às 
necessidades da sua evolução terapêu
tica. 

Nesta perspectiva permito-me intro
duzir aqui em esquema o modo como 
concebemos o programa de trata
mento e recuperação do C.E.P.D. de 

Coimbra e a importância que atribuí
mos às interacções e ligações com a 
Comunidade e com as estruturas 
sociais. 

O Centro de Estudos e Profilaxia da 
Droga de Coimbra, em termos de 
organização tem em conta várias cor
rentes dos movimentos de desinstitu
cionalização da Psiquiatria: a impor
tância das estruturas intermédias
extra-hospitalares da Psiquiatria do 
Sector em França; os Programas
Comunitários de Saúde Mental nos 
Estados Unidos; e ainda o movimento
das Psicoterapias Institucionais ini
ciado em Inglaterra depois da Segunda 
Guerra Mundial, e os importantes 
contributos que este movimento 
trouxe à investigação e tratamento nos 
grupos e Comunidades Terapêuticas. 

Assume-se como uma instituição 
psicoterapêutica em que a Psicanálise 
com as suas novas formulações e ela
borações são o seu referencial teórico. 

O «modo de estar» dos profissionais 
nesta Instituição tem a ver com o senti
mento interior da disponibilidade na 
escuta e compreensão da palavra do 
outro e na capacidade de descortinar o 
conteúdo subjacente a essa comunica
ção ajudando a «devolver pela palavra 
o afecto latente, numa compreensão
profissional competente». Implica,
pois, que o terapeuta tenha uma apu
rada consciência de si próprio e das
suas contra-atitudes, para que a sua
presença e actuação seja equilibrada.

Também implica que a própria Ins
tituição tenha em si a capacidade de 
gerar espaços formativos e espaços 
dinâmicos de relação entre os técnicos 
onde todas as questões levantadas na 
relação e no tratamento do toxicode-

. pendente e da sua família se possam 
formular e reformular, e onde a aná
lise de atitudes e contra-atitudes seja 
possível. Espaços de formulação e estí-
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mulo para uma atitude terapêutica 
sempre em aferição. 

Considerando o conceito de matriz 
dum grupo, segundo Foulkes (1967) 
como a «teia hipotética de comunica
ção e relação, o terreno partilhado 
em conjunto», podemos conceber a 
Instituição C.E.P.D. como a matriz 
institucional que vai acolher os ado
lescentes/ jovens em desequilíbrio e 
sofrimento e que trazem consigo as 
matrizes familiares e sociais onde se 
desenvolveram desorganizadamente. 
Acolhemos assim os jovens e todos os 
seus envolventes. 

O toxicodependente que nos pro
cura, e que durante mais tempo se vai 
inserir  na matriz  inst itucional 
C.E.P.D. (assim como os seus envol
ventes), é dum modo geral, uma perso
nalidade estruturada segundo um
modelo depressivo ou borderline.

Dum modo geral apresenta uma 
notável carência do funcionamento 
imaginário donde decorre uma 
pobreza de mentalizações compensada 
pela tendência a passagens ao acto e ao 
desenvolvimento de alterações com
portamentais mais ou menos graves. 

No depressivo, a capacidade de ligar 
o real ao simbólico parece conservar
-se inibida, bloqueada e ineficaz no
desenvolvimento de uma sintomatolo
gia mais mentalizada. A capacidade de
sonhar e fantasiar perdeu a caracte
rística de possibilitar a satisfação ima
ginária dos desejos. A expressão
·defensiva desta intensa depressividade
aparece num sofrimento corporal ou
num comportamento, por vezes numa
overdose, num acidente ou noutro
comportamento suicidário.

Para Bergeret, a inserção do toxico
dependente numa estrutura psicotera
pêutica fortemente promotora duma
dinâmica relacional é de importância
fundamental, para que se torne possí
vel a criação desse espaço interno que
não foi construído, e que define neste
contexto como: «um espaço de activi
dade mental e criativa, um espaço
transicional activo em que o indivíduo
posto perante a representação dos seus
objectos internos faz a ligação entre o
real e o simbólico a que se chama de
'espaço imaginário'».

Bergeret pensa que a função funda
mental de toda a instituição psicotera
pêutica é o desenvolvimento de cada
pessoa (Terapeuta, Técnico, doente ou 
envolvente), através do imaginário
específico de cada instituição, onde se
procura ligar a diversidade do vivido
do real de cada um dos membros, ao
simbolismo comum a todos os mem
bros da Instituição, determinando
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assim um quadro integrativo, tolerante 
e agregador. 

A actuação prática do modelo con
ceptual do C.E.P.D. - Centro, situa-se 
em dois eixos fundamentais: 

- O eixo de actuação sobre o
doente designado - e o eixo de fun
cionamento da equipa multiprofissio
nal. 

Os pedidos de ajuda, apoio ou trata
mento podem ser feitos pelo telefone e 
marcada consulta imediatamente, ou 
directamente na Consulta Externa, 
onde das 9.30 às 17.00 horas funciona 
directamente uma equipa de atendi
mento constituída por um médico psi
quiatra e um técnico psicólogo, de ser
viço social ou enfermeiro. 

O doente e a família são acolhidos 
numa primeira consulta de avaliação 
onde também são informados das dis
ponibilidades e funcionamento do 
Centro. 

Na reunião semanal da equipa inter
veniente, Ó caso é analisado e avaliado 
e a equipa multidisciplinar na consulta 
seguinte desdobra-se: 

- um terapeuta recebe o doente
que por norma irá acompanhar
ao longo de todo o tempo de tra
tamento;

- os outros membros da equipa
recebem cada um dos membros
da família;

- o médico psiquiatra está dispo
nível para intervir na sequência
de uma abordagem feita previa
mente.

- O terapeuta procura estabelecer
logo de início uma relação privilegiada 
de confiança e acolhimento que per
mita ao jovem manifestar-se livre
mente. O primeiro passo será lidar 
com o pedido explícito que ele nos traz 
com as suas palavras e compreender o 
pedido implícito dos seus afectos 
latentes. Trata-se de criar um suporte 
onde o doente possa sentir-se capaz de 
lidar com ºos seus impulsos e afectos 
contraditórios em relação ao desejo de 
se tratar; até poder sentir esse desejo 
como seu. Há que tornar viável o 
caminho de acesso a si próprio para 
poder ser possível uma psicoterapia 
individual sempre de longo prazo. 

- A intervenção do psiquiatra não
é só sintomático ou psicofarmacoló
gica para o sindrome de abstinência. É 
também uma intervenção pedagógica 
ao nível da consciência racional do 
doente ajudando-o a compreender a 
sua realidade interna e externa e os 
meios terapêuticos que tem ao seu dis-

por na mesma perspectiva de motiva
ção para o tratamento numa aliança 
terapêutica com a instituição. 

- O apoio à família ou outros
acompanhantes é feito por um ou mais 
membros da equipa. Para além de 
colherem todos os dados possíveis e 
objectivos para a elaboração duma 
história clínica fiável tentam que a 
família possa compreender o seu mem
bro doente, o seu sintoma, as circuns
tâncias do tratamento e a importância 
da sua ajuda. Há alguns pais que aca
bam por compreender que necessitam 
eles próprios um tratamento psiquiá
trico e/ou psicoterapêutico. 

Também por vezes se acompanham 
os pais em grupos terapêuticos ou 
numa terapia familiar específica. 

- Outras técnicas de intervenção
como relaxamento, massagens <a. outras intervenções corporais são aJ:W
cadas por vezes ao doente para o pre
parar e permitir a psicoterapia indivi
dual. 

- O apoio psico-social pode come
çar no primeiro momento ou não, mas 
vai também inserir-se no tratamento 
do toxicodependente mais tarde ou 
mais cedo. 

O técnico de apoio social tenta que o 
doente tome consciência da sua reali
dade objectiva, familiar e social e 
possa fazer face a ela. Vai acompanhar 
o doente ao longo do seu percurso
terapêutico e da sua reinserção social.

- O internamento é um cuidado
suplementar a acrescentar, dirigido às 
situações graves (que são a maior 
parte). 

O modelo de funcionamento adop
tado é o de uma Comunidade Tera
pêutica. A sua característica específica 
decorre do aproveitamento terapêA
tico tão amplo quanto possível P 
todos os meios da realidade do dia a 
dia do funcionamento institucional 
que integra espaços diversificados de 
trabalho 0impezas, cozinha, oficinas, 
alguns deles remunerados) de lazer, 
culturais e terapêuticos. 

Oferece ao jovem a possibilidade de 
fazer a reaprendizagem social e sua 
interiorização a partir dum modelo 
restrito de organização social, que a 
Comunidade é. 

A Comunidade Terapêutica com
porta dois aspectos nem sempre facil
mente harmonizáveis mas quanto a 
nós indispensáveis à recuperação do 
toxicodependente: 

- Por um lado a reaprendizagem
das relações com os outros e com a 
realidade prática dum dia a dia sem· 
droga, com a aceitação das normas em 
vigor na Comunidade e a correspon-



dente responsabilidade face à sua 
infracção. 

- Por outro lado a possibilid1:tde do
crescimento interno que vai panfalém 
de simples adaptação ao modelo pro
posto e que implica a interiorização 
maturativa onde a individualidade, a 
autonomia e a criatividade têm espaço 
próprio. 

- A psicoterapia individual é a
linha condutora que traz o doente 
desde as primeiras consultas passando 
pelo internamento, até à reinserção na 
família e sociedade. 

A equipa multidisciplinar funcio
nando numa instituição psicoterapêu
tica tem em si várias funções a desem
penhar. É um grupo de trabalho, 
supervisão e análise do trabalho tera
pêutico. É também um grupo de for
mação de terapeutas. A comunicação 
no grupo que se reune semanalmente 
durante duas a três horas, desenvolve
-se à volta dos casos clínicos a avaliar 
pela primeira vez, os dados novos a 
introduzir noutros casos, as formula
ções e reformulações para o trata
mento e análise dos casos já em segui
mento em psicoterapia na consulta e 
na Comunidade Terapêutica. 

A problemática trazida pelo toxico
dependente e sua família a cada uma 
das pessoas da equipa que os atende, é 
desde logo imbuída de reacções e senti
mentos mais ou menos conscientes, 
mais ou menos latentes daqueles que 
fazem o atendimento. 

Cada um traz à equipa à sua maneira, 
a compreensão que teve dessa proble
mática. As associações que se vão 
fazendo sobre os casos (os problemas 
dos pais ou familiares, os dados sobre 
a estrutura psicológica, as relações 
objectais precoces, a violência, a 
depressão, os deficientes processos de 
identificação, a dinâmica das separa
ções na família, a problemática social, 
etc.), vão produzir no grupo uma rede 
dinâmica de associações verbais, inte
racções pessoais que gerem a com
preensibilidade dos fenómenos laten
tes em cada um dos membros da 
equipa. A reunião é importante na 
medida em que contrapõe à tendência 
desagregadora gerada pela problemá
tica do toxicodependente e da família, 
uma atitude concertada e tolerante de 
escttta, compreensão e construção 
duma identidade terapêutica. 

A POPULAÇÃO QUE PROCURA 
O CENTRO É MUITO DIVERSIFI
CADA. Desde o adolescente com proa. 
blemas e em risco trazido pelos profes
sores, aos pais preocupados trazendo 
ou não os filhos, aos jovens consumi
dores ocasionais de drogas leves, aos 
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consumidores habituais de drogas 
pesadas, aos casos vindos das instân
cias judiciais com processos pendentes 
para avaliação e tratamento. 

A sua proveniência é também muito 
variada. Embora a estrutura do 
C.E.P.D. - Centro, esteja vocacionada
para a prevenção e tratamento dos
toxicodependentes da Zona do Centro
do país, a mobilidade da população
toxicodependente e as suas caracterís
ticas multifacetadas fazem abrir o
nosso programa de tratamento aos
toxicodependentes que nos procuram,
que tendo já experimentado outro tipo
de abordagens terapêuticas desejem e
possam inserir-se num ou noutro
módulo do nosso programa de trata
mento.

O número de doentes do sexo mas
culino é muito superior ao do sexo 
feminino numa relação aproximada de 
um para três mantendo-se nesta pro
porção em toda a faixa etária (dos 15 
anos aos 30 anos) mas principalmente 
nas idades superiores a 21 anos. 

A droga mais consumida pelos 
doentes que observamos é a heroína 
injectada, embora os consumidores 
com um uso de drogas mais prolon
gado parecem ser os fumadores de 
heroína. São também os de idade 
superior. Ultimamente a percentagem 
de indivíduos com idades superiores a 
25 anos aumentou nitidamente. 

Quase todos os dependentes de 
heroína começaram a sua escalada na 
dependência de drogas pelo haxixe ou 
similares. O número de cocaínomenos 
é muito reduzido na população que 
nos procura. 

AO TENTARMOS AVALIAR O 
PROGRAMA de tratamento do 
CEPD concebido nas suas linhas 
gerais há cerca de 12 anos (pelo seu 
primeiro Director Prof. Dr. C. Amaral 
Dias), deparamos com várias dificul
dades: 

Quais os critérios de cura numa toxi
codependência? Que resultados alcan
çamos? 

Pelos nossos critérios obtivemos 
uma evolução satisfatória e boa em 
29% dos casos ao fim de 1 a 2 anos de 
evolução, sendo o maior número de 
evoluções favoráveis nas faixas etárias 
mais baixas, resultados obtidos num 
trabalho feito em 1985. 

Actualmente estamos a avaliar o 
seguimento a mais longo prazo desses 
resultados que serão apresentados 
noutra altura. 

O problema de avaliação do trata
mento é porém muito complexo. O 
menos difícil e o mais rápido de se con
seguir é ainda a redução ou supressão 
do consumo de drogas. 

Temos remissões periódicas de con
sumos talvez de ordem de mais de 
60%. 

Muito mais difícil e morosa é a 
nossa mudança do estado psicológico 
e a mudança psicossocial. 

Nos parâmetros de evolução do tra
tamento pelos quais nos pontamos 
temos em conta os vários aspectos. 

No primeiro avaliamos a mudança 
do consumo de drogas - substituição, 
redução e abandono da droga. 

No segundo a mudança psicológica 
- maior capacidade de Insight, rela
ções mais estáveis, maior autonomia
do Eu.

No terceiro parâmetro avaliamos a 
mudança psicossocial - investimentos 
no estudo, no trabalho, relações fami
liares e extrafamiliares mais aceitáveis, 
abandono da criminalidade. 

Estes parâmetros levam à definiçã 
de várias etapas de evolução - nu! 
ou desconhecida, reduzida, satisfató
ria e boa. 

Na nossa perspectiva um critério de 
cura teve de atender a todos estes fac
tores. 

A análise dos números da nossa 
consulta mostra uma desproporção de 
cerca de 1 para 20 do número de pri
meiras consultas para o número de 
seguimentos em segundas consultas de · 
toxicodependentes e familiares. 

Por exemplo no primeiro semestre 
deste ano (1989) ao número de 175 -
primeiras consultas corresponde em 
número de consultas de seguimento de 
2152. 

Estes números, semelhantes aos 
anos anteriores traduzem a nossa 
forma de trabalhar. Privilegiamos o 
seguimento dos doentes a longo prazo 
e o trabalho psicológico e social em 
profundidade. 

Repetindo o que dizíamos ao princí
pio consideramos que a toxicodepen
dência é o sinal duma perturbação 
mais vasta e mais profunda. 

As recaídas no consumo da droga só 
se tornam menos frequentes à medida 
que a mudança psicológica se vai ope
rando e a reinserção social se vai 
fazendo. 

É inútil travar, isoladamente; o sin
toma toxicodependência, embora estas 
mudanças sejam necessariamente len
tas e trabalhosas, levando não menos 
de 2 a 5 anos conforme a gravidade 
dos casos. 

Face à nossa experiência de 12 anos 
parece-nos francamente inadequado 
investir dinheiros públicos em progra
mas cosméticos ou de curto prazo, 
deixando por vezes sem apoio eficaz 
esforços e experiências de trabalho 
sério e aprofundado. 


