*397*;.89&(42+7&3(.8(45&8(:&157*8.)*39*)&84(.)74,&1(4-41

Ѧ*89**;*394+4.2:.94*=.,*39*
)454394)*;.89&9*(341ࣻ,.(4ѧ
saúde cancelou qualquer tipo de evento
HNJSYऑKNHTJFYऍFXHTRZSNIFIJXFZYखSTRFX

LFQ 9TIFX FX FUWJXJSYFऋघJX KTWFR LWF[Fdas e podem ser vistas durante um mês, ao

NRUJINWFR TX UWTKNXXNTSFNX XTHNTXFSNYअ-

passo que os diretos eram realizados nos

WNTXFUFWYNHNUFWJRJRWJZSNघJXHNJSYऑKNHFX
Posto isto, tivemos que cancelar o congres-

períodos da tarde. Com tantas variações,
também do ponto de vista tecnológico este

so dois dias antes da data prevista para a
sua realização, o que representou inúmeros

J[JSYTKTNRZNYTJ]NLJSYJJYN[JRTXVZJWJHTWWJW F [अWNFX UQFYFKTWRFX T VZJ SइT KTN

problemas, até porque havia participantes

KअHNQ2FXSTKNRHTSXJLZNRTXNRUQJRJS-

IJTZYWTXUFऑXJXJFINअRTXUFWFTKNSFQIT
FSTHTRFKFQXFJ]UJHYFYN[FIJVZJFUFS-

YFW ZRF JXYWZYZWF JR VZJ KTN UTXXऑ[JQ HTSgregar todos os conteúdos, desde os dire-

demia poderia ser remitida, sendo que esta-

YTX FTX INKJWNITX UFXXFSIT UJQFX YWFIZ-

mos atualmente em vias de entrar numa
terceira onda. E aquilo que era para ser um

ções em simultâneo e a posteriori, posters
e outras atividades.

congresso presencial bastante amplo, no

+WFSHNXHT5FXHZFQ

&8THNIWTLFQHTMTQXTHNJIFIJHNJSYऑKNHFJXpanhola de estudos sobre álcool, alcoolismo e outras adições, organizou entre os
dias 30 de novembro e 4 de dezembro as
XZFX UWNRJNWFX OTWSFIFX TSQNSJ :R J[JSYT
internacional que tinha sido programado
para o mês de março, com preletores e assistentes oriundos de vários continentes e
que vai a caminho dos 50 anos de existência, acabou por realizar-se igualmente à esHFQF LQTGFQ HTR ZR XNLSNKNHFYN[T NS[JXYNRJSYT WJTWNJSYFIT UFWF FX UQFYFKTWRFX [NWtuais e que, além de ter sido disponibilizado
em direto, pode ser acompanhado atualRJSYJJRINKJWNITSFXXZFX[अWNFXHTRUTnentes. Canábis, cérebro, género, do uso teWFUऎZYNHT ऄ NQJLFQNIFIJѰ 4 5WJXNIJSYJ IF
Socidrogalcohol aborda, em entrevista, os
moldes pouco usuais em que uma sociedaIJHNJSYऑKNHFYWFGFQMFJRYJRUTXIJUFSIJmia…
9JWRNSFWFRFXFX/TWSFIFX3FHNTSFNXJ
|(TSLWJXXT.SYJWSFHNTSFQIF8THNIWTLFQ
HTMTQѰ(TRTKTNQJ[FWFHFGTZRHTSLWJX
XT TSQNSJ JR VZJ FX UJXXTFX SइT XJ YT
HFRFUJSFXXJ[JJRऄINXYआSHNF$
+WFSHNXHT 5FXHZFQ +5 ў Este congresso
estava programado para a primeira semana
de março, altura em que a atual pandemia
começou a disparar e em que o ministro da

HJSYWTIJ2FIWNIYJ[JVZJHTS[JWYJWXJUWNmeiro, no que entendemos que poderia ser

(TRTF[FQNFFUFWYNHNUFऋइT$
+5ўDesde logo, tivemos cerca de 100 pre-

um congresso híbrido, com um grupo redu_NITIJKTWRFUWJXJSHNFQJTZYWTTSQNSJ3T

letores e 650 pessoas inscritas, todos proKNXXNTSFNX XTHNTXFSNYअWNTX & 8THNIWTLFQ-

KNR F UFSIJRNF TGWNLTZSTX F WJFQN_FW ZR

cohol é uma sociedade multidisciplinar,

congresso exclusivamente online. Para poIJWRTX KF_ऎQT WJXUJNYFSIT FT Rअ]NRT

HTR ZR JSKTVZJ GNTUXNHTXXTHNFQ TSIJ HFbem médicos, psicólogos, trabalhadores

todo o programa que havíamos delineado,

XTHNFNXJSKJWRJNWTXFI[TLFITXJHTSTRNX-

MF[JSIT ZRF HTRUTSJSYJ RFNX KTWRFYN[F
uma espécie de pré-congresso, procurámos

tas, entre outras pessoas que tenham algo
a dizer sobre as adições. Alguns laborató-

WJFQN_FW\TWPXMTUXNSYJWFYN[TXJUWअYNHTXJ
em vez de estendermos o congresso a dois

rios patrocinaram mesas e debates e irão
brevemente publicitá-las e divulga-las, pelo

INFXYN[JRTXVZJTKF_JWSZRFXJRFSFUTW

VZJ YTIF JXYF GFLFLJR HNJSYऑKNHF J HTSMJ-

KTWRF F HTSYJRUQFW YTIFX FX FYN[NIFIJX J
pessoas que se tinham comprometido a

cimentos alocados no congresso serão disponibilizados à maior parte de gente possí-

participar e assistir. A vertente das jorna-

vel.

IFX KTN WJFQN_FIF IZWFSYJ ZR INF HTR ZR
seminário dedicado à investigação, sobre-

*XYFUFSIJRNFFHFWWJYFYFRGऍRLWF[JXXJ

tudo para investigadores jovens, com temas como metodologia, basicamente como

VZJQFXJHTSखRNHFXѰ(TRTYJRXNITF[NIF
IF 8THNIWTLFQHTMTQ SJXYJ HTSYJ]YT J VZJ

pesquisar, voltar à base e partilhar entre

NRUQNHFऋघJXYऎRXZWLNITITUTSYTIJ[NXYF

UWTKNXXNTSFNX RFNX J RJSTX J]UJWNJSYJX
5FWFQJQFRJSYJ UWTLWFRअRTX TZYWTX \TW-

IFUWTIZऋइTHNJSYऑKNHF$
+5 ў Economicamente, tivemos um pri-

kshops, com temas como chemsex, género,

RJNWTXZXYTFXXTHNFITFTKFHYTIJYJWRTX

assuntos de índole mais social, temas com
JXUJHNFQNXYFX HTRT UXNHखQTLTX JSKJWRJN-

tido que entregar uma reserva no local inicialmente designado para a realização do

ros… Dedicámo-nos no primeiro dia a uma

congresso que estivemos prestes a per-

ampla gama porque o sistema era distinto,
para que pudessem todos participar…

der. Também tivemos uma série de atividades comprometidas com o ministério,

2FX YFRGऍR MF[NF KFYTWJX HTRT FX INKJ

UTW IJQJLFऋइT IT ,T[JWST UFWF T 5QFST
Nacional de Drogas, que deveriam ser

WJSऋFX JSYWJ KZXTX MTWअWNTX IJ UFWYNHNUFS

executadas até 30 de junho. Do ponto de

YJXIJ[अWNTXHTSYNSJSYJXѰ
+5 ў Sim, este congresso permitiu assistir

vista económico, conseguimos solucionar, na maioria, estas duas componentes.

JRINWJYTRFXNLZFQRJSYJJRINKJWNITUTW-

2FX TZYWFX FYN[NIFIJX IF 8THNIWTLFQ-

VZJYऑSMFRTXUWJQJYTWJXIT(FSFIअIT:WZLZFN IJ +WFSऋF IF .SLQFYJWWF FXXNR HTRT

HTMTQHTRTF*XHTQFIJ4ZYTSTFKTWRFção online, um estudo de comorbilidade,

assistentes de vários países, como Portu-

FYN[NIFIJXHNJSYऑKNHFXJKTWRFYN[FXIJ[NIT
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FTHTSKNSFRJSYT[NWFRTXUWF_TXIJJ]Jcução alargados pelo ministério até 30 de
dezembro, o que permitiu que a ciência
prossiga o seu trabalho e que a interação
JSYWJTXUWTKNXXNTSFNXHTSYNSZJ(WJNTVZJ
num momento de crise, este congresso e
FXFYN[NIFIJXVZJWJKJWNKTWFRTUTWYZSNIFdes de nos encontrarmos como necessidade e de procurarmos soluções.
6ZJ YJRFX J VZJXYघJX IJXYFHFWNF SJXYJ
UWNRJNWT JSHTSYWT TSQNSJ IF 8THNIWTLFQ
HTMTQ$
+5 ў 4 IJGFYJ XTGWJ F HFSअGNX RJINHNSFQ
IF QJLFQN_FऋइT KTN RZNYT NRUTWYFSYJ 9Jmos um problema em cima da mesa e há

GILEAD E SOCIDROGALCOHOL
57424;*2&*1.2.3&ࣰ࣬4)&-*5&9.9*
(*2:9.1.?&)47*8)*)74,&8
&97&;ࣲ8)4574,7&2&)*9*(9(

que debatê-lo. Creio que também a temáti-

4(425742.884(42&*1.2.3&ࣰ࣬4

ca das pequenas populações que têm pro-

&XTHNJIFIJHNJSYऑKNHF84(.)74,&1(4-41FXXNSTZSTUFXXFIT ZRFHTWITIJHTQF-

GQJRFX KTN NSYJWJXXFSYJ GJR HTRT F WJ[Nsão de alguns medicamentos. Creio que

GTWFऋइTHTRF,.1*&)HZOTTGOJYN[TJXYF[FFQNSMFITHTRTXJXYFGJQJHNITXUJQF4WLFSN_F-

YFRGऍR KTN NRUTWYFSYJ T HTSYWNGZYT IT IJ-

ऋइT2ZSINFQIJ8FछIJUFWFFJQNRNSFऋइTIFXMJUFYNYJX[NWFNX*XYJFHTWITKTNFXXNSFITUFWF
a realização do projeto DETECT-C, um programa de deteção da hepatite C em utilizadores de

legado do plano nacional, que nos abriu novas expectativas em torno de um trabalho

IWTLFX +TN JXXJ T XJZ NSऑHNT ST JSYFSYT FLTWF YFRGऍR ऍ QFSऋFIT UFWF F NSYJW[JSऋइT JR
abrigos, centros de saúde mental, centros de cuidados de migrantes, centros de inserção e

mais contínuo. Houve outros contributos
importantes, como considerar o tema da

HJSYWTX VZJ XJW[JR UTUZQFऋघJX HTR JQJ[FIF UWJ[FQऎSHNF IJ NSKJऋइT UTW ;-( 5TIJ FNSIF

KअWRFHTJHTSTRNF UTW VZJ HTRUFWYNHNUFW
alguns tratamentos e não outros, que possibilidades temos? A questão do género continua a ser importante e requer, por vezes,
XTQZऋघJXINXYNSYFXѰ4YJRFIFHTRTWGNQNIFIJFKऑXNHFUTWJ]JRUQTHTRFXMJUFYNYJX

XJWXTQNHNYFITUFWFJKJNYTXIJKTWRFऋइT
*XYNRFXJVZJJR*XUFSMFJ]NXYFRJSYWJJUJXXTFXHTRNSKJऋइTFYN[FIT[ऑrus da hepatite C que precisam de ser diagnosticadas e tratadas (dados de julho de 2019).
)JXIJRFNXIJITJSYJXKTWFRYWFYFITXJR*XUFSMFJ[NYFSITTWNXHTIJRTWYJUTWHNWWTXJJHFSHWTITKऑLFITJRTWGNQNIFIJHFZXFIFUTWITJSऋFXMJUअYNHFXHWखSNHFX
4YWFYFRJSYTIFITJSऋFXTKWJZZRFRZIFSऋFWFINHFQSTXछQYNRTXFSTXHTRTFUFWJHNRJSYT

e a psiquiátrica, com as depressões e os

IJ KअWRFHTX VZJ HTSYWNGZJR UFWF JQNRNSFW HTRUQJYFRJSYJ T [ऑWZX XJR UWFYNHFRJSYJ SJSMZSXJKJNYTXXJHZSIअWNTX

transtornos bipolares, é igualmente importante, bem como a possibilidade de utilizar-

4XST[TXKअWRFHTXYऎRZRFJKNHअHNFIJ JVZFXJXJRJKJNYTXXJHZSIअWNTX)JUTNXIJ
RZNYTXUWTGQJRFXIJFQYTHZXYTSTNSऑHNTIJXYFHTWWNIFIJJQNRNSFऋइTKTNKNSFQRJSYJINXUTSN-

mos determinadas drogas que podem ter
utilidade terapêutica… onde estão os limi-

GNQN_FITFRJINHFऋइTFYTITX&LTWFTTGOJYN[TऍIJYJYFWFXUJXXTFXVZJKFQYFRJHTQTHअQFX

tes entre um uso terapêutico e recreativo
ou até judicial? Houve muitos contributos e
muito distintos e não esqueço as mesas
RFNXJXUJHऑKNHFXUFWFUXNHखQTLTXYWFGFQMFdores sociais e uma das mesas que me
HMFRTZRZNYTFFYJSऋइTKTNFVZJQFJRVZJ
XJKFQTZXTGWJHTRTKZSHNTSFTSTXXTHऍWJbro. Se conhecêssemos bem o cérebro do
ser humano poderíamos atuar melhor… SaGJWJRTX VZJ NSYJWKJWऎSHNFX YऎR FX IWTLFX
no nosso cérebro? E o ambiente? E a conduYFIFXUJXXTFXFTWJITW$6ZJRNSYJWKJWJST
KFHYTIJZRFUJXXTFYJWZRFFINऋइTJXJF
tem, onde poderemos atuar para a podermos tratar?

em tratamento. Para isso, a Aliança para a Eliminação da Hepatite Viral, esta comprometida
HTRTWFXYWJNTIFUTUZQFऋइTZRYJXYJXNRUQJXJWअUNITVZJYTWSJRFNXKअHNQXFGJWXJFUJXXTFJXYअNSKJYFIFTZSइT4)*9*(9(HZRUWJHTRJXYJTGOJYN[TIJWFXYWJNTJIJYJऋइTJUTXYJWNTWJSHFRNSMFRJSYTUFWFTWJHZWXTVZJJS[NFWअUFWFYWFYFRJSYTFUJXXTFNSKJYFIF

)46:*8*97&9&
4UWTLWFRFKTWSJHJYJXYJXWअUNITXIJINFLSखXYNHTUFWFHTSYWNGZNWUFWFFIJYJऋइTJRNHWTJQNRNSFऋइTSJHJXXअWNFXUFWFHZRUWNWTTGOJYN[TIF428
3T\\\IJYJHYHJXUTIJFHJIJWFTXWJVZNXNYTXFHZRUWNWUJQTXHJSYWTXGJRHTRTFNSKTWmação exaustiva sobre os testes que podem ser escolhidos para deteção de gota seca ou de
saliva, e o modo de realização.

+:9:74
4UWTLWFRFKTNYइTGJRWJHJGNITVZJFHFGFIJXJWFQFWLFITFTZYWTXYNUTXIJNSXYNYZNऋघJXIJ
intervenção junto das populações mais vulneráveis de elevada prevalência, para prosseguir
e desenvolverem a intervenção, pelo menos durante o do próximo ano de 2021.
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=1;./473&)&83&(.43&.8)*84(.)74,&1(4-41*..(43,7*884

COMO OFERECER AJUDA AOS
CONSUMIDORES DE CANÁBIS
na cognição e na memória e, portanto, um baixo

ѦWNXHTXѧVZJऍZRYJWRTGJRFHJNYJJSYWJFUTUZQF-

desempenho académico e de trabalho. Ao nível

ऋइTIJHTSXZRNITWJXIJHFSअGNXѧ-अFSTXVZJF

IFFKJYFऋइTUWऍKWTSYFQMअZRFHTSXJVZऎSHNFSF

Catalunha trabalha na introdução de medidas

estrutura inibitória do cérebro, que é responsável

comprovadas de redução de riscos em todas as

pelo controlo racional dos impulsos. Ao nível de

substâncias mais consumidas, incluindo o álcool.

WJXUTXYFWJFऋइTTWNXHTIJFHNIJSYJIJ[NFऋइTऍ

No caso da canábis em particular, até o Parlamen-

triplicado, a condução mais lenta, e o tempo de

to da Catalunha aprovou uma lei que visa regular,

reação é reduzido e a atenção é dividida e altera-

do ponto de vista da saúde pública, os clubes so-

da. E o consumo abusivo pode acabar por de-

HNFNX IF HFSअGNX  RFX JXYF QJN KTN UTXYJWNTWRJSYJ

senvolver dependência (consequências negati-

anulada pelo Tribunal Constitucional, segundo Co-

[FX VZFSIT T XJZ HTSXZRT HJXXF JTZ ZRF

QTR IJXJS[TQ[JRTX ZR UWTOJYT JXUJHऑܪHT HZOT

ITJSऋFRJSYFQ FJ[NIऎSHNFHNJSYऑܪHFYJRQNLFIT
7FKF2FQITSFIT
A canábis é a terceira substância mais consumida em Espanha, depois do álcool e do tabaco, de
acordo com o inquérito EDADES 2017. Há já alguns anos que se abre um debate sobre a necessidade de adaptar a regulamentação em consequência da mobilização social nesta matéria.

TGOJYN[TऍKTWRFWJR7JIZऋइTIJ7NXHTFXUJXXTFX

o consumo ao desenvolvimento da psicose).

que trabalham nos clubes de canábis e sensibilizar

As razões para o consumo de canábis são muito

para o papel que os Agentes de Saúde podem de-

[FWNFIFX4XHTSXZRNITWJXIJHFSअGNXUWTHZWFR
RJQMTWFWFXJRTऋघJXUTXNYN[FX  JSKWJSYFW
JRTऋघJX SJLFYN[FX   TZ XNRUQJXRJSYJ KZ-

senvolver nestes espaços.
4 UWTOJYT UTIJ XJW [NXYTQ ST XNYJ MYYUX\\\WIWHFSSFGNXHFYVZJUZGQNHFFWYNLTXIJNSYJWJXXJXT-

mar por hábito (29%), de acordo com um estudo

bre o consumo de canábis e a redução de riscos

prestes a ser publicado na revista Addictions.

FXXTHNFITX UWJXYF FHTSXJQMFRJSYT J KTWRFऋइT
aos Clubes e distribui materiais preventivos espe-

Por um lado, a evidência, ainda que escassa e

HNܪHFRJSYJHTSHJGNITXUFWFZYNQN_FITWJXIJFXXT-

UFWFITJSऋFXRZNYTJXUJHऑܪHFXIJFUQNHFऋइTYJ-

HNFऋघJXTZHQZGJXIJHFSअGNX:RJ]JRUQTIJYFNX

rapêutica. Por outro lado, a proteção da saúde

RFYJWNFNXऍFHFRUFSMFIJXJSXNGNQN_FऋइTѦ:RVZN-

pública, porque se trata de uma substância não
isenta de riscos, que não é inócua após o consu-

QTUTWFSTSइTKF_RFQTZKF_$ѧVZJHTSXNXYJSF

RT VZJ FQNअX YJR XTKWNIT [FWNFऋघJX VZFSYT FT

distribuição de material (um cartaz e brochuras)
JSYWJ TX ZYNQN_FITWJX IT HQZGJ TSIJ XइT NSKTWRF-

XJZHTSYJछITXTGFKTWRFKZRFIF3TXFSTX
um charro continha entre 3 e 5% de THC e 1-2%

ITXXTGWJFWJIZऋइTIJWNXHTXJUWTRT[JRFWJܫJ-

de Canabidiol (CBD). Atualmente, um charro con-

xão sobre o autoconsumo, para que seja o menos

tém cerca de 20% THC e 0,5% CBD.

UWJOZINHNFQUTXXऑ[JQѧJFHWJXHJSYFѦJXYJUWTOJYTऍT

&HFSअGNXFKJYFTXNXYJRFHFSFGNSखNIJITHऍWJ-

resultado de um trabalho participativo e colaborati-

bro, uma área responsável, entre outras ques-

vo realizado com a mesma população-alvo, pelo
que estamos a receber uma receção muito boa en-

tões pela regulação das emoções. Quando consumida na adolescência, as consequências po-

YWJTXHQZGJXJFXFXXTHNFऋघJXѧ

/TFS(TQTR

Colom argumenta que também há evidências so-

dem ser piores, uma vez que o cérebro está em

GWJ F JܪHअHNF IJ YFNX JXYWFYऍLNFX SF WJIZऋइT IJ

pleno desenvolvimento e é provável que esteja a

4HTSXZRTHTSYNSZFJऍNRUTWYFSYJVZJFNSKTWRF-

KF_JWZRFXऍWNJIJHTSJ]घJXXNSअUYNHFXVZJUJW-

ção chegue ao público para que possam tomar as

UWTGQJRFX FXXTHNFITX ऄ HFSअGNX JXUJHNFQRJSYJ

manecerão ao longo de toda a vida da pessoa,

suas próprias decisões. Segundo Joan Colom,

evitar o início precoce do uso de canábis, escolher

VZJXJ[ऎFQYJWFITUTWJXYFXZGXYआSHNFYख]NHF4

8ZGINWJYTW,JWFQ&IOZSYTIFYT]NHTIJUJSIऎSHNFIF

tetrahidrocanabinol de baixa potência ou produtos

aparecimento de distúrbios mentais pode ser a

(FYFQZSMFѦTRTIJQTUTQऑYNHTITRNSFSYJFYऍFLT-

de canábis com uma relação equilibrada do THC

HTSXJVZऎSHNFITHTSXZRTUWJHTHJ7FKFJQ2FQ-

WFѦFUWTNGNऋइTITHTSXZRTWJHWJFYN[TѧIFHFSअGNX

com o canabidiol, abster-se de usar canabinóides

ITSFIT5WTKJXXTWIJ+FWRFHTQTLNFIF:SN[JWXN-

YJRXJ WJ[JQFIT NSJܪHF_ J HTSXJVZJSYJRJSYJ

sintéticos, evitar a inalação de canábis queimada e

IFIJ5TRUJZ+FGWFXFQNJSYTZVZJFXTHNJIFIJ

muitos países começaram a implementar políticas

IFWUWJKJWऎSHNFFTXRऍYTITXIJZXTUTWTZYWFXKTW-

tem uma perceção muito baixa do risco no que

que incluem a legalização total do seu consumo e

mas que não o tabagismo , evite práticas de inala-

diz respeito ao consumo da canábis, e que nada

KTWSJHNRJSYT3JXYJHTSYJ]YTFXJXYWFYऍLNFXHTS-

ऋइT UWTKZSIFX TZ TZYWFX UWअYNHFX IJ WNXHT J[NYJ

têm de recreativa terminologia que importa mu-

solidadas de redução de riscos são vitais. Note-se

HTSXZRTKWJVZJSYJ UTWJ]JRUQTINFWNFRJSYJTZ

IFW Ѧ3इT JXYFRTX F J]UQNHFW FTX OT[JSX VZJ T

também que as pessoas que consomem, mesmo

quase diariamente), abstenha-se de conduzir ou

HTSXZRTYJRZRWNXHTRZNYTXNLSNܪHFYN[TJNR-

que não pretendam parar, podem estar preocupa-

WJFQN_FWFYN[NIFIJXIJWNXHTXTGTXXJZXJKJNYTXJ[N-

UTWYFSYJ  ࣲ ZRF VZJXYइT IJ IJXJS[TQ[NRJSYT

das com a sua saúde. Entre estas pessoas, as in-

te o consumo de pessoas com risco acrescido de

cerebral.

tervenções baseadas no medo ou na abstinência

problemas de saúde e evite combinar comporta-

-अTZYWFXHTSXJVZऎSHNFX&TSऑ[JQITIJXJRUJ-

SइTXइTJܪHF_JXZRF[J_VZJTXIFSTXSइTHTW-

mentos de risco, como por exemplo, o início preco-

nho, haverá uma má aprendizagem, um impacto

WJXUTSIJRऄXZFWJFQNIFIJJUTWYFSYTKFQFRTXIJ

HJJZYNQN_FऋइTKWJVZJSYJ
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DEPRESSÃO

Sinto-me incapaz
Estou sempre cansado
Não consigo concretizar

Brintellix®, o antidepressivo multimodal
que trata a depressão e restaura o
funcionamento do doente2-7
Brintellix 5, 10, 15 e 20 mg Comprimidos revestidos por película Brintellix 20 mg/ml gotas orais, solução. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA Cada comprimido revestido por película contém
bromidrato de vortioxetina equivalente a 5, 10 e 20 mg de vortioxetina. Cada ml de solução contém lactato de vortioxetina (D,L) equivalente a 20 mg de vortioxetina. Cada gota contém 1 mg de vortioxetina.
FORMA FARMACÊUTICA Comprimido revestido por película. Comprimido revestido por película cor-de-rosa, amendoado (5 x 8,4 mm) e gravado com “TL” num dos lados e “5” no outro lado. Comprimido
revestido por película amarelo, amendoado (5 x 8,4 mm) e gravado com “TL” num dos lados e “10” no outro lado. Comprimido revestido por película cor-de-laranja, amendoado (5 x 8,4 mm) e gravado
com “TL” num dos lados e “15” no outro lado. Comprimido revestido por película vermelho, amendoado (5 x 8,4 mm) e gravado com “TL” num dos lados e “20” no outro lado. Gotas orais, solução. Solução
límpida quase incolor a amarelada. INFORMAÇÕES CLÍNICAS Indicações terapêuticas Tratamento de episódios depressivos major em adultos. Posologia e modo de administração Posologia A dose
inicial recomendada de Brintellix é de 10 mg de vortioxetina uma vez por dia em adultos com idade inferior a 65 anos. Dependendo da resposta individual do doente, a dose pode ser aumentada até um
máximo de 20 mg de vortioxetina uma vez por dia, ou diminuída até um mínimo de 5 mg de vortioxetina uma vez por dia. Após o desaparecimento dos sintomas depressivos, é recomendado o tratamento
durante, pelo menos 6 meses, para consolidação da resposta antidepressiva. Interrupção do tratamento Os doentes tratados com vortioxetina podem parar de tomar o medicamento subitamente sem
necessidade de uma redução gradual na dose. Populações especiais Doentes idosos A dose mínima eficaz de 5 mg de vortioxetina uma vez por dia deve ser sempre utilizada como a dose inicial em
doentes com idade ≥65 anos. É recomendada precaução ao tratar doentes com idade (≥ 65 anos com doses superiores a 10 mg de vortioxetina uma vez por dia, para os quais os dados são ainda
limitados. Inibidores do citocromo P450 Dependendo da resposta individual do doente, pode considerar-se uma dose mais baixa de vortioxetina se for adicionado um potente inibidor do CYP2D6 (por
exemplo, bupropiom, quinidina, fluoxetina, paroxetina) ao tratamento com vortioxetina. Indutores do citocromo P450 Dependendo da resposta individual do doente, pode considerar-se um ajuste da dose
de vortioxetina se for adicionado um indutor extenso do citocromo P450 (por exemplo, rifampicina, carbamazepina, fenitoína) ao tratamento com vortioxetina. População pediátrica A segurança e eficácia
de Brintellix em crianças e adolescentes com idade inferior a 18 anos não foram ainda estabelecidas. Não existem dados disponíveis. Compromisso renal ou hepático Não é necessário qualquer ajuste de
dose com base na função renal ou hepática. Modo de administração Brintellix é para administração oral. Os comprimidos revestidos por película e as gotas orais podem ser tomados com ou sem alimentos.
Contraindicações Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes. Utilização concomitante com inibidores da monoamina oxidase (IMAOs) não-seletivos ou inibidores seletivos da
MAO-A. Efeitos indesejáveis Resumo do perfil de segurança As reações adversas mais frequentes foram náuseas. Lista das reações adversas As reações adversas encontram-se listadas abaixo usando
a seguinte convenção: muito frequentes (≥1/10), frequentes (≥1/100, <1/10), pouco frequentes (≥1/1.000, <1/100), raros (≥1/10.000, <1/1.000), muito raros (<1/10.000), ou desconhecido (não pode
ser calculado a partir dos dados disponíveis). A lista baseia-se em informações obtidas de ensaios clínicos e da experiência pós-comercialização. Doenças do sistema imunitário Desconhecido Reação
anafilática Doenças do metabolismo e da nutrição Desconhecido Hiponatremia Perturbações do foro psiquiátrico Frequentes Sonhos anormais Descohecido Insónia, agitação, agressão Doenças
do sistema nervoso Frequentes Tonturas Desconhecida Síndrome Serotoninérgica Afeções oculares Raros Midríase (que pode causar glaucoma de ângulo fechado agudo) Vasculopatias Pouco
frequentes Afrontamento Desconhecida Hemorragia (incluindo contusão, equimose, epistaxe, hemorragia gastrintestinal ou vaginal) Doenças gastrointestinais Muito frequentes Náuseas Frequentes
Diarreia, Obstipação, Vómitos Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos Frequentes Prurido, incluindo prurido generalizado Pouco frequentes Suores noturnos Desconhecida Angioedema, Urticária,
Erupção cutânea Descrição das reações adversas selecionadas Náuseas As reações adversas foram geralmente ligeiras ou moderadas e ocorreram durante as duas primeiras semanas de tratamento.
As reações foram em geral passageiras e não levaram à interrupção do tratamento. Reações adversas gastrointestinais, tais como náuseas, ocorreram mais frequentemente em mulheres do que em
homens. Doentes idosos Para doses ≥10 mg de vortioxetina uma vez por dia, a taxa de descontinuação dos estudos foi superior em doentes com idade ≥65 anos. Para doses ≥20 mg de vortioxetina
uma vez por dia, a incidência de náuseas e obstipação foi superior em doentes com idade ≥65 anos (42% e 15%, respetivamente) do que em doentes com idade <65 anos (27% e 4%, respetivamente).
Disfunção sexual A disfunção sexual foi avaliada em estudos clínicos utilizando a Escala de Experiência Sexual do Arizona (ASEX). Doses de 5 a 15 mg não demonstraram diferença comparativamente
ao placebo. No entanto, a dose de 20 mg de vortioxetina foi associada a um aumento de disfunção sexual (TESD). Efeito de classe Estudos epidemiológicos conduzidos principalmente em doentes com
50 anos de idade ou mais, demonstram um risco aumentado de fraturas ósseas em doentes a receber um medicamento de classes farmacológicas relacionadas de antidepressivos (ISRSs ou ADT). O
mecanismo por detrás do risco é desconhecido, e não é sabido se o risco também é relevante para a vortioxetina. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO H. Lundbeck A/S, Ottiliavej
9,2500 Valby, Denmark DATA DA REVISÃO DO TEXTO 07/2020 Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento no sítio da internet da Agência Europeia de Medicamentos: http://
www.ema.europa.eu. Medicamento sujeito a receita médica. Medicamento comparticipado pelo escalão C (regime geral 37% e regime especial 52%). Para mais informações deverá contactar o titular
da autorização de introdução no mercado. REPRESENTANTE LOCAL: Lundbeck Portugal.
Referências: 1. Kennedy et al. CANMAT MDD Guidelines Pharmacological Treatments Section Canadian J Psychiatry 2016. 2. Brintellix® Resumo
das Características do Medicamento. 3. Alvarez E et al. Int J Neuropsychopharmacol 2012; 15: 589-600. 4. Montgomery SA et al. Hum
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ENTREVISTA COM GERARDO FLORES:

“NÃO CONHECEMOS
48:+.(.*39*84'7*
4+:3(.43&2*394
)4(ࣲ7*'74ѧ
ITJSऋF VZJ RFSNKJXYF YWNXYJ_F FHTRUFSMFIF

tos secundários e tolerância a doses mais ele-

IJ TZYWTX XNSYTRFX VZJ YTWSFR INKऑHNQ VZJ F

[FIFX NXXT UJWRNYJ RJQMTWFW F JKNHअHNF RFX

pessoa se anime espontaneamente apenas

na verdade, os resultados também indicam

por via de bons conselhos.

que não existe um tratamento antidepressivo
NIJFQ3THTSOZSYTTXYWFYFRJSYTXKFWRFHTQख-

*RVZJRJINIFUTIJWअNXXTYJWYFRGऍRF[JW

gicos antidepressivos têm resultados simila-

HTRRFZXINFLSखXYNHTXWJFQN_FITXUJQTXRऍ

WJXRFXXइTRZNYTINKJWJSYJXSTUJWKNQIJYTQJ-

INHTXIJKFRऑQNF$

rabilidade e no tratamento de outros sintomas

,+ў*SYJSITVZJTXRऍINHTXIJKFRऑQNFXJOFR

VZJFXUJXXTFXHTRIJUWJXXइTFUWJXJSYFR4

submetidos a uma pressão assistencial impor-

melhor exemplo é a vortioxetina, o último anti-

tante e há que ter em conta que, apesar de a

IJUWJXXN[T F XJW FUWT[FIT J T RFNX NST[FITW

IJUWJXXइT XJW ZR YWFSXYTWST KWJVZJSYJ YFRGerardo Flores

não só trata os sintomas depressivos como

bém se usam muito os tratamentos antide-

HTSXJLZJ WJHZUJWFW T KZSHNTSFRJSYT IF UJX-

pressivos em situações de stress ou ansieda&XXNXYNRTX ऄ XZF FUWJXJSYFऋइT XZGTWINSFIF

soa, tanto a nível sexual, laboral e académico

de, quando a prescrição de tratamentos anti-

ऄFGTWIFLJRFTUFHNJSYJHTRIJUWJXXइTIZ

como resolve o aplanamento emocional, per-

depressivos vai muito mais além dos próprios

WFSYJ FX /TWSFIFX IF 8THNIWTLFQHTMTQ J KNHअ

diagnósticos de depressão. Claro que convém

RTX HTR ZRF Iछ[NIF HTSMJHJRTX TZ SइT T

WJFQN_FW ZR INFLSखXYNHT GJR KJNYT J JSYJSIJW

HऍWJGWTMZRFST$

que, nestes casos de depressão, não é apenas

,JWFWIT +QTWJX ,+ ў Diria que conhecemos

o ânimo que se vai abaixo mas igualmente per-

mais do que antes conhecíamos mas não o su-

das de energia, pouca motivação, pouca vonta-

KNHNJSYJSJRITRJXRTRTITVZJZRHFWINT-

IJ IJ KF_JW HTNXFX XJSXFऋघJX TGXJXXN[FX IJ

logista conhece o coração ou um pneumolo-

culpa ou de outros tipos, problemas relaciona-

gista conhece os pulmões. Estes sabem como

dos com o sono, apetite… um quadro bem

KZSHNTSFSFSTWRFQNIFIJFTIJYFQMJJXFGJR

mais complexo que há que valorizar.

TVZJXJUFXXFVZFSITIJYJWRNSFIFKZSऋइTXJ

mitindo que a pessoa volte a sentir e a expresXFW FX XZFX JRTऋघJX IJ KTWRF SFYZWFQ J HTStrolada. A vortioxetina é o mais abrangente e
muito adequado às necessidades dos doentes
com depressão.
-F[JWअZRYNUTIJIJUWJXXइTJRZNYTXITJS
YJX TZ RZNYTX YNUTX IJ IJUWJXXघJX J RJSTX
ITJSYJX$
,+ ў )NWNF VZJ Mअ ZRF IJUWJXXइT J KTWRFX
GJRINXYNSYFXJRVZJXJRFSNKJXYFSTXITJS-

altera, ao passo que nós não sabemos como

&IJUWJXXइTYJRHZWFTZFUJSFXYWFYFRJSYT$

KZSHNTSFTHऍWJGWTHTRSTWRFQNIFIJSTXJSYN-

,+ ў ࣲ ZRF ITJSऋF VZJ YJR ZR YWFYFRJSYT

do de como gera um pensamento ou uma

que melhorou e tem cada vez melhores op-

emoção. Há muitas ideias, a investigação me-

ções mas também que apresenta uma elevada

lhorou muito mas não sabemos do mesmo

percentagem de doentes que se tornam cróni-

RTITHTRTZRHFWINTQTLNXYFXFGJKFHJऄXऑX-

cos. E é também uma doença episódica, em

tole ou a diástole. Em suma, não conhecemos

que cada episódio implica maiores riscos de

HTRT IJ[JWऑFRTX T KZSHNTSFRJSYT IF RJSYJ

XJVZJQFX J HWTSNHNIFIJ 2FX XFQNJSYT FX RJ-

JITHऍWJGWTJHTRTYFQVZFSITKZSHNTSFRFQ

lhoras no tratamento e o nível de resposta ao

,+ў(WJNTVZJXJOFVZFQKTWFITJSऋFTXYWF-

TRJXRTXZHJIJࣲ[JWIFIJSइTHTSMJHJRTX

mesmo, embora haja essa tal percentagem

tamentos orais que requerem um certo tempo

TXZKNHNJSYJXTGWJTHऍWJGWT

muito importante de cronicidade.

ou cronicidade estão relacionados com uma

YJX)FRJXRFKTWRFVZJJ]NXYJFUJSFXZR[ऑWZXFXXTHNFITFT(T[NIRFXFXRFSNKJXYFऋघJX
são variadas em cada doente.
5TW VZJ MF[JWअ YFSYF INKNHZQIFIJ WJQFHNTSFIF
HTR F FIJXइT FT YWFYFRJSYT KFWRFHTQखLNHT
SJXYFअWJF$

má adesão em quase todos os estudos produ2FX XFGJRTX VZJ F IJUWJXXइT ऍ ZRF ITJS

*]NXYJ FQLZR FSYNIJUWJXXN[T NIJFQ UFWF T YWF

zidos. Sejam os diabéticos, os hipertensos ou

ça…

YFRJSYTIFIJUWJXXइT$

outros, creio que a adesão da população à

,+ ў Sim, sabemos que a depressão é uma

,+ўEssa é uma questão que me motiva risos

toma de pastilhas não é muito boa em geral.

doença mas creio que não soubemos transmi-

mas que comungámos entre clínicos… Qual é

Creio que os doentes depressivos têm uma

YNWNXXTऄUTUZQFऋइTJRLJWFQ2ZNYFLJSYJHTS-

o tratamento ideal para a depressão? Não

melhor adesão, sobretudo no início, porque

tinua a pensar que depressão é sinónimo de

J]NXYJ ZRF WJXUTXYF HQFWF ࣲ J[NIJSYJ VZJ TX

têm uma maior consciencialização da doença

JXYFWFUJSFXYWNXYJJVZJTVZJIJ[JKF_JWXJऍ

tratamentos melhoraram quanto à tolerância

do que, por exemplo, os pacientes psicóticos

animar a pessoa. Não entendem que é uma

FT QTSLT ITX छQYNRTX FSTX (TR RJSTX JKJN-

mas, ao longo prazo, e sobretudo quando co-
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meça a sentir-se bem, a sua adesão baixa muito, o que constitui um
perigo pois o risco de recaída é elevado.
9FRGऍR WJKJWNZ SF XZF HTRZSNHFऋइT VZJ T YWFSXYTWST IJUWJXXN[T
UTIJWJXZQYFWITZXTIJZRFXZGXYआSHNFTZRJINHFRJSYTѰVZJWIN_JW
VZJSइTXJYWFYFIJZRFITJSऋFѦSFYZWFQѧ$
,+ўࣲZRFITJSऋFHTRYTIFXFXHTSTYFऋघJXIJѦSFYZWFQNIFIJѧVZJ
UTIJYJWRFXऍHJWYTVZJFHMJLFIFIFIJUWJXXइTUTIJXJWNSKQZJSHNFda por ilusões e outros agentes, como o caso mais claro do álcool,
VZJ UTYJSHNF HQFWFRJSYJ T XZWLNRJSYT IJ JUNXखINTX IJUWJXXN[TX ࣲ
discutível, mas também muito provável que um grande número de
quadros depressivos que coexistem com consumos abusivos de álHTTQSइTJ]NXYNXXJRHFXTJXXJXHTSXZRTXSइTXJ[JWNKNHFXXJR(QFWT
VZJUTIJWइTJ]NXYNWKFYTWJXYख]NHTXJKFWRFHTQखLNHTXVZJUWJHNUNYFRT
surgimento de um episódio depressivo.
*]NXYJRSTRZSITHFIF[J_RFNXHFXTXIJXZNHऑINTѰXJWअTHZQRNSFW
IJNSछRJWTXHFXTXIJIJUWJXXइT$
,+ ў *R RZNYFX IJUWJXXघJX NSKJQN_RJSYJ ऍ JRGTWF T XZNHऑINT XJOF
ZRKJSखRJSTHTRUQJ]TJS[TQYTJRTZYWTXKFYTWJXIJWNXHTRFXINWNF
VZJ F IJUWJXXइT ऍ T UWNSHNUFQ 4 UFHNJSYJ IJUWJXXN[T HFIF [J_ VZJ
consome algum agente aditivo, como o álcool, aumenta sobremaneira
o seu risco mas diria a depressão é um aspeto a ter muito em conta
relativamente à ideação suicida. Por isso, devem ser acompanhados e
vigiados muito proximamente.
8JWअ JXYF ZRF ITJSऋF VZJ FKJYF RFNX FX UJXXTFX NITXFX TZ NLZFQ
RJSYJTXOT[JSX$
,+ўࣲZRFITJSऋFVZJFZRJSYFFXZFNSHNIऎSHNFJUWJ[FQऎSHNFHTRF
idade. Também porque é uma doença que, em muitos pacientes, tem
uma conotação episódica e, quanto mais idade, mais riscos de surgirem
RFNXJUNXखINTXJVZJXJYTWSJHWखSNHF2FXTG[NFRJSYJऍZRFITJSऋF
que também aparece em gente jovem, particularmente em adolescentes
e adultos jovens e, quanto mais precocemente surja, mais gravidade irá
YJW5TWTZYWTQFITYFRGऍRTLऍSJWTऍZRKFYTWFYJWJRHTSYFUTNXFX
mulheres apresentam mais quadros depressivos do que os homens, o
que sugere uma maior atenção, até porque muitas tardam em solicitar
apoio, sobretudo se houver problemas de adições associados.
5FWJHJRJ]NXYNWRZNYFXXTQZऋघJXKFWRFHTQखLNHFXRFXѰVZJWJXUTX
YFXJ]NXYJRUFWFFJXYNLRFYN_FऋइTIJXYJXITJSYJXVZJYJNRFJRUJW
XNXYNW$
,+ўEssas respostas parecem complicadas… como dizia antes, contiSZF F XJW RZNYT INKऑHNQ KF_JW JSYJSIJW FT UछGQNHT JR LJWFQ VZJ F IJpressão é uma doença. Existem outras doenças que a população coSMJHJRJQMTWJFUJXFWITXJXKTWऋTXUTWUFWYJIF428JIFXFZYTWNIFIJXIJXFछIJUFWFVZJXJJSYJSIFTXNLSNKNHFITIJXYFITJSऋFFRJSXFLJR FNSIF SइT UFXXTZ JKJYN[FRJSYJ 5JSXT VZJ T UWNRJNWT UFXXT
para eliminar o estigma passará por conseguirmos passar essa mensagem, que a depressão é uma doença e, mais do que isso, uma doença grave.
(TRTUTIJWअ[N[JWRJQMTWFUJXXTFHTRIJUWJXXइT$
,+ў&UJXXTFIJUWJXXN[FYJRVZJWJFQN_FWZRLWFSIJJXKTWऋTўJNXYT
ऍKअHNQKFQFWўUFWFJ[NYFWVZJTHTSHJNYTIJUWJXXइTJFXJSXFऋइTIJUWJXXN[F FHFGJR UTW KF_JW UFWYJ IF XZF UJWXTSFQNIFIJ J T UFHNJSYJ
como tal, acabe por considerar-se depressivo, com tudo o que isso imUQNHF5WJHNXFRTXVZJKFऋFZRNRUTWYFSYJJXKTWऋTSFFYN[FऋइTIFXZF
conduta e que, na medida do possível, lute contra esses sintomas e é
RZNYTNRUTWYFSYJVZJUWTHZWJZRFUTNTXTHNFQJKFRNQNFWUFWFTFHTRpanhar e animar nessa ativação de conduta, sendo que mais além, a
RJINHFऋइTUTIJWअXJWZRKFYTWKZSIFRJSYFQ
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O MARKETING DOS JOGOS INVESTE
2.1-ࣽ*8)**:748547&34
MUITO LONGE DO QUE SE INVESTE
EM PROGRAMAS DE PREVENÇÃO

2FNXIJUJXXTFXJR*XUFSMFYऎRINXYछWGNTUFYTQखLNHTIJOTLT

De acordo com o mais recente inquérito da EDADES (2017) do Plano Nacional de Drogas (PNSD) 2,5% das pessoas entre os 15 e os 64 anos têm probleRFXHTRTOTLT9JSITJRHTSYFVZJFUTUZQFऋइTJXUFSMTQFIJXYFKFN]F
etária em 2017 era de quase 31 milhões de pessoas, pode dizer-se que mais
IJUJXXTFXXTKWJRIJUWTGQJRFXIJOTLT4SछRJWTUTIJWNFXJW
maior se considerarmos pessoas com mais de 65 anos e se tivermos em
conta que a situação poderia ter-se agravado nestes três anos. Existe uma
preocupação crescente com o aumento dos jogos de azar na sociedade espanhola. Nos últimos anos, bairros inteiros têm sido mobilizados pela elevada presença de sites de apostas em áreas de elevada vulnerabilidade. Este
KJSखRJSTUWJXJSHNFQJTSQNSJYJRXNITFHTRUFSMFITUJQTNS[JXYNRJSYTJR
UZGQNHNIFIJKJNYFUJQTXTUJWFITWJXIJOTLTVZJFYNSLNZRNQMघJXIJJZWTX
em 2019 (20 milhões em patrocínios e 182 milhões em publicidade). Em
KTWFRRNQMघJXIJJZWTX*XYJX[FQTWJXWJKJWJRXJFTOTLTTSQNSJ
J]UQNHFITUTW+WFSHNXHT/TXऍ*XYZUNऔअHTTWIJSFITWIT5XN(FQQIF:SN[JWXNIFIJ(TRUQZYJSXJIJ2FIWNIUJQTVZJT[FQTWIJ[JXJWFNSIFRFNTWXJXT/TXऍ*XYZUNऔअ

marmos o jogo presencial.
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“De acordo com os dados da
Delegação Geral do Plano
Nacional de Drogas, foram
FYWNGZऑITXVZFXJRNQMघJXIJ
JZWTXJRUFWFܪSFSHNFW
programas de dependência
comportamental”
&SLJQF.GअऔJ_

)JFHTWITHTRTXIFITXIT538)TXUWTLWFRFXXइTKNSFSHNFITXINreta ou indiretamente em relação a dependências comportamentais
(aqui estão também as tecnologias, não apenas o jogo) realizados ou
QJ[FIFXFHFGTUTW(TRZSNIFIJX&ZYखSTRFX*SYNIFIJX8JR+NSX1ZHWFYN[TX8THNJIFIJX(NJSYऑKNHFXJ*SYNIFIJXIJ.S[JXYNLFऋइTSZRYTYFQIJJZWTXJRࣲINKऑHNQXFGJWTYTYFQJ]FYTITXIFITX
de investimento na prevenção por várias razões. Primeiro, porque
HFIF HTRZSNIFIJ FZYखSTRF WJLJXJ UTW UFIWघJX INKJWJSYJX *R XJgundo lugar, porque são levadas a cabo ações preventivas de várias
NSXYNYZNऋघJX 43,WJHZWXTXUछGQNHTXJXUJHNFQN_FITXJSYNIFIJXUWN[FIFXXTHNJIFIJXHNJSYऑKNHFXJYH*JRYJWHJNWTQZLFWUTWVZJJ]NXYJR
ações preventivas que são levadas a cabo a nível nacional, outras a nível regional e outras a nível local. Por conseguinte, para conhecer os
dados exatos, seria conveniente somar todos estes montantes que
SइTJXYइTYTYFQRJSYJFHTRUFSMFITX4VZJऍ[JWIFIJJऍHQFWTऍVZJ
o investimento em marketing está muito longe do investimento na pre[JSऋइTѦࣲHTRTZRFQZYFIJ)F[NIHTSYWF,TQNFXѧIN_+WFSHNXHT5FXHZFQ UWJXNIJSYJ IF 8THNIWTLFQHTMTQ ѦXJWNF NSYJWJXXFSYJ XJ UZIऍXXJmos saber os dados exatos de investimento de prevenção para avaliar
XJXइTXZKNHNJSYJXJHQFWTF[FQNFWFNRUQJRJSYFऋइTIJUWTLWFRFXUWJventivos, para que pudéssemos polir e melhorar essas ações de modo
FJ[NYFWRFNXUWTGQJRFXKZYZWTXѧ
Entre 18,6 e 25,6% dos adolescentes, dependendo da idade, participou neste tipo de jogos presencialmente, e entre 8,0% e 14,6% onliSJ Ѧ*]NXYJR Iछ[NIFX XTGWJ T JKJNYT VZJ JXYF UZGQNHNIFIJ UTIJ YJW
nos adolescentes e jovens e o papel que pode desempenhar nas
JQJ[FIFXYF]FXIJOTLTHTRFUTXYFXJRFITQJXHJSYJXJOT[JSXѧJ]UQNHF*XYZUNSFVZJKFQTZXTGWJTOTLTJTNRUFHYTITRFWPJYNSL4
UWTKJXXTWWJFQN_TZZRFWJ[NXइTIJJXYZITXJRWJQFऋइTऄJ]UTXNऋइT
FTOTLTOZSYFRJSYJHTRTZYWTXFZYTWJXѦ&Yऍ ITXFITQJXHJSYJX
recebem publicidade do jogo na TV e na internet; que o volume de

)TUTSYTIJ[NXYFITXHZNIFITX&SLJQF.GअऔJ_(MJKJIT8JW[NऋTIJ5XNVZNFYWNFIT-TXUNYFQ:SN[JWXNYअWNT7FRखS^(FOFQJHMJKJIF:SNIFIJIJ
1ZITUFYNFUNTSJNWFJR*XUFSMFJ]UQNHFVZJѦFYऍMअHJWHFIJFSTXT
UJWܪQITQZITUFYFVZJ[JNTऄ:SNIFIJJRGZXHFIJYWFYFRJSYTJWFZRMTmem com uma idade média de cerca de 45 anos, que tinha problemas
com o jogo entre os 7 e os 8 anos antes. Embora os problemas ocorram
JRYTIFXFXHQFXXJXJHTSINऋघJXYWFYFRTXRFNXKWJVZJSYJRJSYJTXUFcientes com estudos não universitários, ativos no trabalho, casados ou
[N[JSITOZSYTXHTRTZRHFXFQ4UWNSHNUFQUWTGQJRFJWFRFXRअVZNSFX
de slot. Nos últimos anos, a idade de início do problema tem sido consideravelmente reduzida, detetando cada vez mais problemas de jogo na
UTUZQFऋइTRFNXOT[JR&YZFQRJSYJJSYWJJ ITXVZJKWJVZJSYFR
o tratamento são jovens, entre os 25 e os 35 anos, solteiros, com estudos
universitários em mais de 25% dos casos, que têm problemas com aposYFXIJXUTWYN[FXTSQNSJIZWFSYJTZFSTXѧ:RFUJWHJSYFLJRXNLSNܪHFtiva deles, entre 30 e 40% começou a jogar ainda menores, destacando o
problema do jogo na adolescência. 40% têm problemas com o jogo online como modalidade única ou associado ao jogo presencial. As apostas
desportivas são o principal problema em pelo menos um terço dos pacientes, sendo a causa mais comum no modo de jogo online. E acrescenYFѦ4VZJSइTRZITZKTNFUWTUTWऋइTIJRZQMJWJXVZJ[ऎRऄUWTHZWFIJ
tratamento, por isso ainda são homens 9 em cada 10, apesar dos estudos na população geral que sugerem que 1 em cada 3 ludopatas são muQMJWJXѧ
5FXHZFQRFSNKJXYTZUWJTHZUFऋइTHTRTOTLTѦ&WJLZQFऋइTऍZRGTRHTRJऋTRFXSइTTXZܪHNJSYJऍNRUJWFYN[TVZJFUWJ[JSऋइTSइTXJOFIJQJgada para segundo plano e apenas sejam implementadas restrições de
YJRUTTZHTSYWTQTIJHTSYJछITX&NSKTWRFऋइTऍUTIJWJUJWRNYJVZJTX
HNIFIइTXYTRJRIJHNXघJX9FSYTFNSKTWRFऋइTHTRTFUWJ[JSऋइTIJ[JR
XJWFGTWIFIFXIJZRFKTWRFJXUJHNFQUFWFTXOT[JSXIJMTOJUFWFUWJ[JSNWTX[ऑHNTXIJFRFSMइѧ

UZGQNHNIFIJWJHJGNIFऍNRUTWYFSYJIFSITZRFWJQFऋइTXNLSNKNHFYN[F
entre a aceitabilidade e a recuperação da publicidade, idade, comportamento do jogo e a probabilidade de desenvolver problemas de
OTLTRFNXYFWIJѧJ]UQNHFTNS[JXYNLFITW7JQFYN[FRJSYJFTST[T)JHWJYT FKNWRF VZJ ѦNRUघJ UWTNGNऋघJX J WJXYWNऋघJX JR अWJFX RFWHFIFXUTWJXYZITXUTYJSHNFQRJSYJUWJOZINHNFNXUFWFTXFITQJXHJSYJX
transmissões e equipamentos desportivos, bónus de boas-vindas,
publicidade nas redes sociais ou uso de celebridades. Nesse sentido, está alinhada com as evidências, embora ainda existam áreas
para melhorar, como o acesso dos adolescentes a aplicações de joLTXLWFYZNYTXѧ

“A regulação é um bom começo,
RFXSइTTXZܪHNJSYJऍNRUJWFYN[T
VZJFUWJ[JSऋइTSइTXJOFIJQJLFIF
UFWFXJLZSITUQFSTJFUJSFXXJOFR
NRUQJRJSYFIFXWJXYWNऋघJXIJYJRUT
TZHTSYWTQTIJHTSYJछITXѧ
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