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Abertura

A Imprensa fez-se eco da publicação de um Relatório (*) e de uma série de notícias vindas dos Estados Unidos 
da América louvando a lei portuguesa em relação às drogas e considerando que a esta lei se devem quer o 
baixo número de toxicodependentes existentes em Portugal (em comparação com outros países) quer a procura 
de tratamento.

Obviamente ficamos muito satisfeitos por a Lei nº 30/2000 de 29 de Novembro ser elogiada além fronteiras, 
porque é uma lei justa e correcta nos seus aspectos essenciais. E podíamos embandeirar em arco com tudo o 
que tem sido escrito e esquecer que nem tudo é verdade.

Assim, a diminuição de casos de toxicodependência em Portugal não pode ser considerada uma consequência 
da lei. Esta diminuição é consequência de um conjunto de factores entre os quais teremos que apontar os 
programas de prevenção que têm sido desenvolvidos e o investimento muito grande que, particularmente nos 
anos 90 e início deste século, foi feito. E também teremos de dizer que a situação ainda não é satisfatória e 
que muitos técnicos temem que uma diminuição das condições de tratamento - menos profissionais de saúde 
disponíveis – tenha consequências negativas nesta evolução.

Também a procura de tratamento não pode ser considerada uma consequência da lei. As estruturas de 
tratamento em Portugal sempre estiveram longe de qualquer perspectiva judicial – mesmo quando o CEPD 
estava integrado no Ministério da Justiça – e as várias leis que têm sido publicadas sobre o tratamento 
garantiram sempre, ao toxicodependente que procura tratamento, a confidencialidade. O Centro das Taipas, nos 
primeiros anos, chegou a atender toxicodependentes que se apresentavam anonimamente. Infelizmente a atitude 
das autoridades judiciais nem sempre compreendeu esta perspectiva de confidencialidade e invocando o dever 
de colaboração com a justiça chegaram a ameaçar de prisão directores de CATs e proceder a buscas nos CATs. 
Mas o dever de confidencialidade prevaleceu.

É necessário dizer, ainda, que, desde a publicação da Lei actual e da constituição das Comissões de Dissuasão, 
nem tudo foram rosas e que um dos ministros da Saúde teve mesmo uma posição que dificultou o trabalho 
destas Comissões, nomeadamente não substituindo membros das Comissões quando saíam.

Por outro lado, pensamos que o trabalho destas Comissões, muitas vezes realizado em difíceis condições, 
parece permitir uma dissuasão precoce nos casos de mais recente início nos consumos e pode contribuir para 
que os polícias se sintam a fazer um trabalho útil e com sequência, ao contrário do que sucedia anteriormente, 
em que a participação e o envio para Tribunal apareciam como despropositados e sem consequência.
Enfim temos uma lei justa e útil mas não uma panaceia que tudo resolveu.

(*) DRUG DECRIMINALIZATION IN PORTUGAL – LESSONS FOR CREATING FAIR AND SUCCESSFUL DRUG POLICIES – Glenn Greenwald – 
The Cato Institute – 1000 Massachusetts Avenue, NW -Washington, DC 20001.
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RESUMO
Vários modelos e hipóteses explicativas têm sido utilizados para a 
compreensão dos comportamentos adictivos no entanto, nunca 
foi possível definir com clareza uma estrutura de personalidade 
específica para esta problemática. Mas se, por um lado, se verifica 
que as diversas hipóteses explicativas só possibilitaram a obtenção 
de respostas parciais observa-se, igualmente, a existência de uma 
associação destes fenómenos com estados mentais dolorosos, particu-
larmente a dor mental. Perante esta constatação, os autores propõem 
um modelo compreensivo em que a toxicodependência é explicada 
como uma tentativa de fuga a uma dor mental insuportável. 
No sentido de justificar as suas concepções efectuaram uma revisão 
bibliográfica, procurando perceber as tentativas realizadas para a 
delimitação e conceptualização do conceito dor mental partindo, 
posteriormente, para a fundamentação da sua associação com a 
toxicodependência e para a determinação da sua importância na 
dinâmica dessa problemática. 
Com este artigo, pretende-se avaliar a relevância da dor mental para 
os comportamentos adictivos e desmistificar a ideia de que é a droga 
que é fonte de dor já que, tal abordagem não permite e censura a 
compreensão da preponderância da dor mental para a entrada e manu-
tenção na dinâmica adictiva, ideia, hoje, consensualmente aceite.
Palavras-chave: Dor Mental; Toxicodependência; Sofrimento Psíquico; 
Capacidade de Contenção; Modelo Compreensivo.

RÉSUMÉ
Bien que, plusieurs modéles et hypothèses ayant été proposés á fin 
de comprendre les comportements addictifs, on n’ait pas pu definir 
jusqu’á présent une structure de la personnalité spécifique de la 
toxicodépendance. Cependant, on a pu constater une association 
entre l’addiction et les affects douloureux, en particulier la douleur 
mentale. Les auteurs se proposent, avec ce travail, développer 
un modéle compréhensif de la toxicodépendance basé sur leur 
propre hypothèse, á savoir: la toxicodépendance s’institue comme 

une tentative pour échapper à une douleur mentale insupportable, 
ressentie mais pas avoué par le patient.
Dans ce travail les auteurs procèdent à une révision de la bibliographie 
sur le sujet da la douleur mentale tout en essayant de soutenir l’idée 
qu’il existe une association entre douleur mentale et toxicodépendance, 
determinante dans la dynamique psychologique de celle-ci.
Avec ce travail, les auteurs apportent des arguments qui visent 
montrer l’importance de la douleur mentale en tant que facteur 
déterminant dans la génese et la maintien de la toxicodépendance. 
Mots-clé: Douleur Mentale; Toxicodépendance; Souffrance Psychique; 
Capacité de Confinement; Modèle Compréhensif.

ABSTRACT 
Several explanatory models and hypotheses have been used to 
understand addictive behaviours, however, was never possible to 
clearly define a structure of personality for this specific problem. But 
if, the various explanatory hypotheses only obtain partial answers, 
we notice the existence of an association of these phenomena with 
painful mental states, particularly the mental pain. Given this finding, 
the authors propose a comprehensive model in which the drug 
dependence is explained as an attempt to escape to an unbearable 
mental pain.
In order to justify their conceptions they made a literature review, 
looking for the attempts made to understand the definition and 
conceptualization of the concept mental pain, and later, for reasons 
of its association with the drug dependence and to determine their 
importance in the dynamics of this issue.
The goal of this paper is to assess the relevance of the mental pain 
to the addiction, and dispel the idea that is the drug that causes pain, 
since this approach does not allow and censorship the understanding 
the importance of the mental pain for the entry and maintenance in 
the dynamic additive, idea, today, unanimously accepted.
Key Words: Mental Pain; Drug Dependence; Psychological Distress; 
Containment Capacity; Comprehensive Model.

Dor que Consome. Para uma compreensão da Dor 
Mental na Toxicodependência
Rui GuimaRães, manuela FleminG

Artigo recebido em 13/03/2009; versão final aceite em 20/05/2009.
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1 – INTRODUÇÃO

Perante uma sociedade que valoriza o imediatismo e 
o funcional em detrimento do afectivo e do relacional, 
a toxicodependência parece assumir, actualmente, a 
dimensão de um sintoma que remete para o próprio 
sentido da existência humana. Os seres humanos 
iniciam a vida em situação de extrema dependência. 
Toda a existência e desenvolvimento humanos são 
definidos por relações de dependência mútua. Mas, se 
as relações de dependência são inerentes à condição 
humana, pelo contrário, os processos de adicção 
constituem o exemplo da mais perversa dependência. 
Todas as culturas e épocas tiveram as suas drogas, 
compreendendo-se estas como substâncias tóxicas 
capazes de alterar os estados de consciência, no entanto, 
torna-se imperioso esclarecer que droga e toxico-
dependência não são, necessariamente, sinónimos. 
Não nos parece sensato equiparar o consumo de 
uma substância, qualquer que ela seja, quando este 
acontece sob um enquadramento cultural, social, ou 
quando assume um papel recreativo, com outro em 
que o que está presente é um esvaziamento e uma 
desafectação da componente simbólica e relacional.
Mas, o que fará com que indivíduos desenvolvam uma 
relação de dependência desorganizante e exclusiva 
com estas substâncias? Será que hoje, face a um 
futuro incerto, até mesmo ameaçador, o consumo 
de drogas, em alguns indivíduos, poderá assumir-se, 
sobretudo, como um meio de fuga perante a realidade 
do mundo e da sua “depressão”? Como é que tudo 
isso acontece? O que leva a essa escravidão? Como 
é que indivíduos se deixam enredar em relações de 
dependência que parecem imensamente destrutivos e 
dispendiosos, em tempo e energia? 
Ramos (2004) efectuou uma revisão das mais impor-
tantes contribuições psicanalíticas sobre o tema da 
dependência de droga, publicadas nos últimos 100 
anos, e comparou os resultados da sua revisão com as 
descobertas mais relevantes dos estudos prospectivos 
entretanto realizados (Vaillant, 1983, 1995). Concluiu que 
a síndrome da toxicodependência é multideterminada e, 
que a ênfase, deveria ser colocada, não nos possíveis 
factores etiológicos, mas nas vulnerabilidades que 

podem influenciar a sua ocorrência. Segundo o autor, 
os factores psicológicos individuais comummente 
estudados, embora presentes nos processos adictivos, 
não são específicos, não fazendo mais do que criar 
vulnerabilidades, prévias à instalação da dependência. 
Este processo, contudo, só se inicia se o indivíduo 
possuir outras vulnerabilidades, nomeadamente, bioge-
néticas, ambientais, antropológicas, sociais e outras. 
Tal facto, no entanto, não invalida que, como os outros 
factores, também a vulnerabilidade psicológica desem-
penhe um papel fundamental na organização de um 
qualquer processo de dependência. 
Colocando a ênfase no funcionamento mental, vários 
investigadores e clínicos tentaram, com êxitos diversos, 
esboçar hipóteses explicativas para os comportamentos 
adictivos. As tentativas centraram-se, em diversos 
aspectos tais como o narcisismo, a regressão oral, a 
perversão, a relação de objecto anaclítica, o masoquismo, 
a fragilidade do ego, a angústia da separação do objecto, 
no entanto, nunca foi possível definir com clareza uma 
estrutura particular, uma personalidade toxicofílica, 
uma vez que se pode encontrar cada um deles, ainda 
que em diferentes proporções e combinações, em 
todas as organizações de personalidade e perturbações 
mentais. Mas, se até ao momento, as diversas hipóteses 
explicativas só trouxeram respostas parciais existe, 
no entanto, um denominador comum a todas elas, a 
associação da toxicodependência com estados mentais 
dolorosos e com a incapacidade do aparelho psíquico 
com eles lidar e a sua inscrição numa fase precoce do 
desenvolvimento.
Partilhando desta opinião, Rosenfeld afirma que “o ego 
do adicto é fraco e não tem a força para lidar com a 
dor e com a depressão e, facilmente recorre a meca-
nismos maníacos, mas a reacção maníaca só pode ser 
alcançada com a ajuda das drogas” (1960, p.129). Mais 
recentemente, Khantzian (1985, 1986) e Dodes (1990) 
corroboram a ideia de que situações traumáticas numa 
fase precoce da vida geram um ego frágil, incapaz de 
tomar conta de si próprio e de lidar com os seus próprios 
sentimentos e, de que estas fragilidades condicionam a 
existência de necessidades específicas que podem 
conduzir o indivíduo ao consumo de determinadas 
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drogas. Estes autores defendem a hipótese de que 
o consumo de drogas é explicado como uma auto-
-medicação de um ego frágil sempre em desespero. 
Este sofrimento incontrolável originado nas relações 
primitivas entre mãe e bebé gera um sentimento 
crónico de necessidade que só pode ser controlado 
por forças omnipotentes (drogas) que mantêm a ilusão 
narcísica que o indivíduo é capaz e não depende de 
ninguém (Khantzian & Wilson, 1993).
Perante esta constatação uma questão se coloca: 
Será que os percursos existenciais, ligados à adicção, 
poderão ser explicados como uma tentativa de fuga a 
uma dor mental insuportável, por parte de indivíduos 
que sofreram traumas em idades precoces? Serão eles 
explicáveis como resposta e evidência de carências no 
plano de necessidades vitais para o desenvolvimento 
psicológico do indivíduo, que o confrontam com a 
incapacidade de suportar a dor mental?
Fleming (1995), num estudo de revisão dos resultados 
de um grande numero de investigadores, concluiu 
que a maior parte dos pacientes toxicodependentes 
sofreram traumas em idade precoce, quer resultantes 
de perdas de figuras importantes para o seu equilíbrio 
emocional, quer devido a falhas ocorridas no plano das 
necessidades vitais para o desenvolvimento psicológico. 
Nestas condições, a dor mental surgiria como um pano 
de fundo, uma vulnerabilidade associada a experiências 
não-simbolizadas e intoleráveis à consciência do sujeito, 
que na patologia da adicção se consubstanciaria numa 
falta, sempre presente. Esta hipótese leva a autora a 
formular a dor mental no quadro da toxicodependência 
como “indefinida e incontrolável, a dor duma imensa 
e insaciável necessidade e daí uma dor intolerável à 
qual não se segue o trabalho do luto… é de admitir que 
a sinta no corpo, que a substitua por um sofrimento 
controlado, através de um agir na procura incessante 
da substância. A sua incorporação e a disforia induzida 
pelos efeitos da droga, que ele acredita poder controlar, 
permite-lhe uma gratificação narcísica sempre insatis-
feita” (Fleming, 2005a, p.12).
Partindo desta concepção pretende-se, com este 
artigo, aprofundar a compreensão da toxicodependência 
à luz da hipótese formulada por Fleming e com 

isso contribuir para a elaboração de respostas às 
questões equacionadas. Para tal, foi efectuada uma 
revisão bibliográfica, procurando perceber as tentativas 
efectuadas para a delimitação e conceptualização 
do conceito dor mental, associado a diversas 
abordagens e problemáticas partindo, posteriormente, 
para a fundamentação da sua associação com a 
toxicodependência e para a determinação da sua 
importância na dinâmica dessa problemática. 
O estudo deste tema mostra-se importante por 
contribuir para a compreensão da toxicodependência, 
especialmente da sua associação com estados mentais 
dolorosos, em particular a dor mental. Importa sublinhar 
que o conceito de dor mental, embora assuma, na 
nossa perspectiva, uma importância relevante para a 
compreensão da dependência, raramente é relacionado 
na literatura sobre o tema, com a génese e a manutenção 
do fenómeno aparecendo, muito mais, como uma 
consequência do consumo.

2 – SOBRE O CONCEITO DE DOR MENTAl

O conceito de “dor mental” tem sido utilizado por 
vários autores, existindo algumas tentativas de o definir 
e delimitar de outros conceitos com características 
comuns, como sofrimento, ansiedade e depressão 
(Akhtar, 2000; Fleming, 2003, 2006; Freud, 1926; 
Orbach & Mikulincer, 2003a; Weiss 1934). No entanto, 
todas essas tentativas se centraram, essencialmente, 
na investigação clínica. Talvez só a subjectividade 
que o mesmo implica poderá explicar a escassez 
da investigação científica e consequente pobreza de 
publicações científicas sobre o tema. Esta constatação 
contrasta, fortemente, com a importância do tema, já 
que segundo Fleming “é a dor mental (ou o sofrimento 
psíquico) que leva o sujeito ao pedido de ajuda (embora 
ele disso possa não ter consciência) e é em torno 
dela que se gera o sistema defensivo que subjaz à 
organização psicopatológica do sujeito” (2008, p.4). 
Também Jobes (2000) considera que a dor mental é um 
elemento fundamental na estruturação e expressão de 
toda a psicopatologia. Inerente a todas as concepções 
efectuadas no sentido de compreender a relevância 
deste conceito está uma experiência de perda, real ou 
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fantasiada, que conduziria a um estado de tonalidade 
dolorosa com repercussões ao nível do sentimento de 
identidade e integridade. 
Já em 1963, Frankl afirmava que a dor mental e o 
sofrimento psíquico são uma forma de vazio advindo 
da perda de sentido da vida. Da mesma forma, Bakan 
(1968) enfatizou a experiência de perda como principal 
contribuição para o aparecimento da dor mental e 
concluiu que isso seria um sinal da ocorrência de uma 
disfunção na tendência do indivíduo para manter o 
sentimento de integridade. No mesmo sentido, Herman 
e Janoff-Bulman (1992) inferiram que a dor mental é 
instigada pelo trauma e pela perda, e que, na essência, 
seria a percepção da ocorrência de uma mudança 
negativa no Self. 
Uma contribuição importante para a clarificação do 
conceito foi dada por Shneidman (1985, 1993, 1996). No 
contexto da sua teoria do suicídio, debruça-se sobre a 
questão da dor mental que designa por “Psychache”. 
Concebe-a como consequência da frustração das 
necessidades essenciais do indivíduo, como ser amado, 
ter controlo, sentir a sua própria imagem protegida, 
evitar a vergonha e sentir-se seguro. A frustração 
dessas necessidades essenciais causaria uma mistura 
de emoções negativas como culpa, vergonha, defeito, 
humilhação, desespero e raiva. Esta variedade de emo-
ções negativas poderia, então, transformar-se numa 
experiência generalizada de dor mental insuportável. 
Shneidman (1985) afirma que quando a dor atinge uma 
grande intensidade e não existe esperança que isso se 
possa alterar no futuro, o indivíduo procura escapar a 
esta dor cometendo o suicídio.
Na mesma linha de entendimento, Baumeister (1990) 
refere-se ao suicídio como uma fuga do Self motivado 
pela necessidade de escapar a um intenso estado de 
consciência aversivo (dor mental). Segundo ele, a cor-
rente causal inicia-se com a ocorrência de eventos que 
colocam, severamente, em causa os objectivos e expec-
tativas do indivíduo. quando essas falhas são atribuídas 
internamente e existe, no indivíduo, uma excessiva e 
inadequada tendência para efectuar atribuições nega-
tivas às suas próprias falhas, este experienciaria dor 
mental. Esta consciência de inade quação do Self gera 

um afecto negativo e leva o indivíduo a tentar libertar-
-se dessa consciência e dos afectos a ela associados. 
A tentativa de resolução passaria pela procura de uma 
nova organização de funcionamento, que ele chama 
de “estado de desconstrução cognitiva” (focar-se num 
tempo mais curto, pensamento concreto, objectivos 
imediatos ou próximos, rigidez cognitiva e rejeição do 
significado) que impede a tomada de consciência e o 
contacto com os afectos. Este estado de desconstrução 
traz consigo irracionalidade e desinibição, fazendo com 
que medidas drásticas possam ser aceites pelo indiví-
duo. Depreende-se das suas teorias que a dor mental 
é um estado de consciência desagradável devido à 
discrepância entre o Self-Ideal e o Self-actual. A emoção 
básica da dor mental seria a frustração consigo mesmo 
e o suicídio concebido como o último passo no esforço 
de escapar do Self e do mundo.
Partindo de uma perspectiva qualitativa, Bolger (1999) 
tentou produzir uma narrativa da dor mental através da 
análise de entrevistas a indivíduos que sofreram expe-
riências traumáticas. A sua análise levou-o a concluir 
que a dor mental se assemelhava à fragmentação do 
Self. Este sentimento de fractura abrangia várias deter-
minantes incluindo sensação de vazio, distanciamento 
(de algo amado), despersonalização, perda de controlo 
e existência de um sentimento de alarme. 
Uma contribuição notável para a conceptualização da 
dor mental foi empreendida por Orbach, Mikulincer 
et al. (2003a). A inovação que propõem prende-se 
com a assumpção da dor mental como uma condição 
existencial básica, o que justifica o seu escrutínio como 
uma representação de um estado subjectivo único e 
separado de outras emoções negativas e estados da 
mente tal como a depressão e outros. Esta concepção, 
para além de salientar a importância da dor mental no 
desenvolvimento e funcionamento “normal”, chama a 
atenção para a importância deste conceito em toda a 
psicopatologia (2003a). 

3 – CONCEPÇÃO PSICANAlíTICA DE DOR MENTAl

Também para a escola psicanalítica este conceito tem 
vindo a assumir crescente importância enquanto factor 
fundamental para a compreensão do funcionamento e 



REVISTA TOXICODEPENDÊNCIAS | EDIÇÃO IDT | VOLUME 15 | NÚMERO 2 | 2009 | pp. 3-12 7

desenvolvimento individual. Na obra “Dor sem Nome” 
(Fleming, 2003), a autora procede a uma pesquisa 
sobre o conceito de dor mental e ao pôr em evidência 
o percurso do conceito na obra de Freud constata 
que este autor, em várias das suas obras (1895, 1911, 
1917, 1926), fala da dor mental, considerando-a um 
estado mental distinto de outros estados dolorosos. 
No Apêndice C da obra Inibição Sintoma e Angústia 
(Freud, 1926), o autor, procurando perceber a dinâmica 
subjacente ao aparecimento da dor mental questiona 
“em que circunstâncias a separação do objecto conduz 
à angústia, conduz ao luto e em que circunstâncias 
conduz somente à dor” (p.99). Para, logo depois, 
concluir que “a dor é a reacção própria à perda do 
objecto, a angústia a reacção ao perigo que esta 
perda comporta” (p.100), atribuindo a sua existência, 
especificamente, a sentimentos de tristeza, sofrimento 
e nostalgia (luto) depois de uma perda traumática. 
Nesse sentido, afirma que a primeira dor do homem é 
a dor do desamparo na separação do seu progenitor 
(Freud, 1895). Posteriormente, relaciona a capacidade 
ou incapacidade de tolerar essa frustração com o 
sucesso ou falha da função simbólica, e o consequente 
êxito ou fracasso do pensamento (Freud, 1911). Tal 
concepção remete-nos para a noção de tolerância 
ou intolerância à dor e para a sua importância no 
desenvolvimento ulterior do indivíduo.
Partilhando da concepção avançada por Freud, Weiss 
(1934) afirma que a dor mental surge quando “um dano 
– uma ruptura na continuidade – ocorre dentro do 
Ego… os objectos de amor tornam-se, como sabemos, 
libidalmente ligados ao Ego, como se fossem partes 
dele. Se eles desaparecem, o Ego reage como se tivesse 
sofrido uma mutilação. A ferida aberta produzida nele é 
o que se exprime na forma de dor mental” (p.12). Mas, a 
dor mental não acompanha qualquer perda de objecto, 
só a perda de objecto que conduz a uma ruptura do Ego 
ou uma lesão do Self (Joffe & Sandler, 1965; cit Fleming 
2005). Em 1978, Grinberg reforça a ideia de que a dor 
associada à perda de objecto é também a dor associada 
ao sentimento de perda de partes do próprio Self.  
Em 1999, Pontalis, procurando estabelecer a distinção 
entre dor e desprazer, que do seu ponto de vista são 

“indubitavelmente” diferentes, concebe o desprazer 
como uma “experiência de insatisfação” enquanto 
que a dor seria a efracção dos dispositivos mentais 
protectores do Self. Já em 1985, Anzieu pensava ser 
necessário clarificar a ideia, quanto a si errada, de que 
a dor mental seria o inverso do prazer. Do seu ponto 
de vista, a relação entre dor e prazer é assimétrica. 
Enquanto o prazer deixa o Eu intacto nas suas funções, 
a dor origina uma disfunção tópica, um esbatimento de 
fronteiras do Eu psíquico e do Eu corporal, entre Id, Eu 
e Super-Eu.
Também Bion (1962, 1963, 1967, 1970) coloca em 
evidência a questão da tolerabilidade à dor mental, 
tema que assume importância capital no seu modelo 
teórico. Na sua perspectiva, a dor mental é inerente ao 
funcionamento da personalidade e é o que se instala 
quando o indivíduo não tem a capacidade de sofrer. 
Afirma que o crescimento mental é “inseparável da 
necessidade de tolerar a dor concomitante ao cres-
cimento mental” (1967, p.156). O sofrimento aparece, 
portanto, associado a um nível de maior capacidade 
de contenção e elaboração mental. O autor relaciona 
a maior ou menor capacidade de um indivíduo tolerar 
a dor com uma disposição inata, com a adequabilidade 
da função continente (capacidade de conter no espaço 
mental as emoções dolorosas) e da função alfa (trans-
formadora) e com a qualidade do vínculo existente 
entre sujeito e objecto. Na sua teoria, estas funções 
contentoras, desintoxicantes e transformadoras, 
inicialmente desempenhadas pelo aparelho mental 
materno, vão sendo introjectadas e passam a ser 
desempenhadas pelo aparelho mental do bebé. Nesse 
sentido afirma: “a mãe equilibrada consegue aceitar 
esse temor e reagir terapêuticamente; isto é, de modo 
a fazer com que o bebe sinta estar recebendo de volta 
a sua própria personalidade amedrontada, mas de uma 
forma tolerável – os temores passam a ser manejáveis 
pela personalidade do bebé” (1967, p.132).
Apoiada nas concepções teóricas de Freud e Bion, 
Fleming (2003) retoma o tema e aprofunda-o. Procu-
rando clarificar a questão da diferença entre sofrimento 
psíquico e dor mental, a autora (2005a, 2005b) afirma 
que enquanto o sofrimento psíquico subjectiva, encontra 
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palavras que lhe dão sentido e pode ser elaborado 
pelo trabalho de luto, ao contrário, a dor mental des-
-subjectiva, não é comunicável e não permite o trabalho 
do luto. Segundo a autora, quando o aparelho mental é 
impressionado por um facto existencial imediatamente 
se empenha em outorgar sentido e significado a essas 
impressões sensoriais e procura transformá-las em 
pensamentos. quando essa função de transformação 
se encontra impedida, o psiquismo procura livrar-
-se destas emoções dolorosas através de poderosos 
mecanismos de defesa como a negação, a clivagem, a 
identificação projectiva ou a forclusão, mesmo que isso 
signifique clivar grande parte da sua energia mental. 
Este tipo de funcionamento conduz a uma espécie de 
deserto emocional e à presença de dores psíquicas 
indefiníveis e inexprimíveis que, por não toleradas, não 
podem ser nomeadas e transformadas.
Na clínica, essas dores expressam-se como uma 
constelação de sensações indefinidas de anseio, 
desamparo e aflição, para as quais o indivíduo não 
encontra palavras ou representações, o que nos 
remete “para uma experiência dolorosa que precisa 
de ser contida, mas que ultrapassando o limiar da 
tolerabilidade, extravasa, implicando uma perturbação 
tópica, um esbater de fronteiras entre o Eu-psíquico e 
o Eu-Corporal” (Fleming 2003a, p.5). A autora propõe o 
conceito de “dor sem nome” para designar a dor mental 
e descreve-a como um fenómeno de fronteira, entre 
o somático e o psíquico que, denuncia a experiência 
que não acedeu à possibilidade de ser representada 
mentalmente (pensada), que não acedeu ao processo 
de simbolização (2003a). 
Nesta concepção, é a capacidade de tolerar a frus-
tração que possibilita que o psiquismo desenvolva o 
pensamento como um meio através do qual a frustração 
se torna mais tolerável. Se a capacidade de tolerar 
a frustração for insuficiente ou inadequada a psique 
confronta-se com a necessidade de fugir à frustração, 
não tomando contacto com os afectos. Sentimentos de 
profundo ódio, desamparo, culpa ou desespero podem, 
assim, ser retirados da esfera psíquica, mesmo que o 
preço seja o de uma existência sem vida, sem afectos, 
sem sentido. 

4 – DOR MENTAl E TOxICODEPENDêNCIA

Durante o tratamento muitos pacientes dependentes 
confrontam-nos com o vazio da sua existência, falam 
de uma tristeza profunda e sem conteúdos que 
se apoderou do seu quotidiano, deixando-os num 
sentimento de habitarem um corpo desvitalizado. Falam 
de sensações, às vezes de impressões dolorosas para 
as quais têm dificuldade em associar pensamentos, 
ideias ou vivências situadas num espaço e num tempo. 
“Falam de sensações mais do que representações 
e usam muito mais o comportamento do que o 
pensamento para lidarem com a realidade” (Fleming, 
2005a, p.4). Descrevem uma dor para a qual não 
encontram palavras, nome ou sequer imagens ou 
formas que a configure e dê sentido. Existem abúlicos, 
desafectados, operatórios, como se se desligassem 
de tudo o resto, como se fugissem de sentir, de viver. 
Nesta anedónia relacional, que se acompanha muitas 
vezes de alexitimia, a ansiedade e a angústia são muitas 
vezes sentidas como instabilidade, em vez de sentidas, 
ou então são meramente agidas e a culpabilidade em 
vez de ser sentida como tal, aparece sob a forma de 
culpabilidade retaliatória. (Neto, 1996). 
Será que estes indivíduos se vêem obrigados a 
anestesiar a sua existência e recorrem a substâncias 
euforizantes para sobreviverem psiquicamente a dores 
mentais insuportáveis?
Todas as substâncias psicotrópicas comummente usadas 
possuem propriedades que permitem lidar com aspectos 
indesejáveis do funcionamento interno de cada indivíduo. 
Assim, por exemplo, a heroína é um antidepressivo 
original, capaz de reduzir as dores físicas e/ou psíquicas 
e aumentando, inversamente, a sensação intrínseca de 
prazer e bem-estar do utilizador. Diminui a produção de 
sintomas psicóticos e também uma enorme variedade 
de sintomas físicos. A sua utilização permite atenuar a 
depressão, as recordações penosas e os sentimentos 
de culpa, tendo um efeito imediato na redução da 
dor psíquica, preenchendo a sensação de vazio e 
adiando lutos. Este facto parece denunciar, por si só, 
o papel desempenhado pelo consumo de substâncias 
na economia psíquica do indivíduo consumido pela 
problemática adictiva. É útil observar que a palavra 
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“adicção”, tem a sua raiz etimológica em “addictus” 
proveniente do Latim e, refere-se a um costume antigo 
pelo qual o indivíduo era tido como escravo. Tal, parece 
apoiar a ideia de que o sujeito adicto é escravo de uma 
só solução para se esquivar da dor mental.
Vários estudos contribuíram para o reforço da 
associação entre estados mentais dolorosos e toxi-
codependência. Num estudo das características de 
personalidade em toxicodependentes, Weissman (1976, 
citado por Neto, 1996) com uma amostra de 106 heroi-
nodependentes, utilizando o SCL-90, conclui que um 
terço apresentava depressões moderadas a graves. 
Num artigo de revisão realizado em 1991 (estudos 
realizados entre 1975 e 1985), Neto dá conta da pre-
sença de uma elevada taxa de depressão em toxi-
codependentes e uma elevada taxa de incidência de 
perturbações do eixo 2, particularmente perturbação 
anti-social da personalidade. Também, Fernandez e 
Llorente (1997) resumindo estudos publicados sobre 
características de personalidade de heroinómanos em 
tratamento, referem que estes pacientes revelam uma 
pré-disposição para sintomas ansiosos e depressivos 
ao longo do tratamento.
Já em 1933, Rado postulava que, na base de toda 
a toxicodependência, existia uma “depressão tensa”, 
caracterizada pela intolerância ao sofrimento e por 
uma grande ansiedade dolorosa. Isso obrigaria a que o 
reencontro da satisfação narcísica perdida fosse, mais 
facilmente, conseguido à custa do consumo de drogas. 
Ainda apoiado na teoria da gratificação narcísica e, 
não querendo afirmar que exista uma personalidade 
toxicofílica, Bergeret e colaboradores (1983) defendem 
que a maioria dos toxicodependentes tem personalidades 
imaturas, fluidas, ansiosas e insa tisfeitas. Segundo os 
autores, três factores domina riam o quadro clínico das 
personalidades dos toxi codependentes: as manifestações 
comportamentais (derivadas de mecanismos de 
defesa projectivos, situando no exterior as fontes das 
dificuldades); as carências identificatórias (presentes 
nas dificuldades de afirmação perante os outros, 
ideais pessoais vagos e irrealistas e ausência de 
instâncias morais interiorizadas); e as carências do 
imaginário (apesar da imaginação estar exacerbada 

pelas substâncias químicas, o imaginário está reduzido, 
limitando as trocas afectivas com o exterior e dificultando 
a antecipação do desejo e prazeres realizáveis). Nesta 
concepção, o acto de se drogar comportaria uma 
dimensão de tentativa de preenchimento de um vazio 
objectal interno que testemunharia a incapacidade de 
simbolizar os afectos e “reenvia sempre a carências 
narcísicas sérias e precoces, que conduzem a vividos 
depressivos contra os quais se torna necessário lutar, 
simultaneamente, pelo comportamento e pelo corpo” 
(Bergeret, 1983). Parece pois, que mais importante do 
que o prazer derivado do consumo de substâncias 
psicoactivas é o sentimento de necessidade determinada 
por elas, que parece ser responsável pelos consumos. 
O que, segundo Olievenstein (1987) leva a concluir que 
o toxicodependente sofre psiquicamente de um estado 
crónico de necessidade, uma necessidade deslocada 
para uma “coisa” que se torna insatisfatória porque não 
sendo o objecto de que se precisa emocionalmente, 
nunca satisfaz.
Procurando obter respostas na busca da compreensão 
da economia psíquica presente nos fenómenos adictivos, 
McDougall (2001) afirma: “Na economia adictiva, toda 
tensão psíquica (oriunda de fontes externas ou internas) 
é rapidamente descarregada […] o comportamento 
adictivo propicia uma descarga imediata da tensão e 
da excitação psíquica então acumuladas e causadoras 
de desprazer, permitindo ao sujeito uma sensação 
de alívio imediato” (p.14). A autora esquematiza uma 
“estrutura adictiva” onde o agir representa uma tentativa 
compulsiva de evitar o «transbordamento» afectivo. 
Nestas pessoas qualquer tipo de emergência de emoção 
seria imediatamente dispersa pela acção: “apercebi-me 
que estes analisandos, devido a ansiedades psicóticas 
insuspeitas ou a uma extrema fragilidade narcísica, eram 
incapazes de conter ou lidar com momentos de maior 
carga de afectividade” (McDougall, 2001, p.10). O que 
caracterizaria a “personalidade adictiva” seria, então, a 
procura constante fora de si mesmo da resolução de 
problemas que são internos. O objecto poderia ser o 
mais variado, já que o importante seria o modo de se 
relacionar com ele (pode ser uma substância: álcool, 
comida, droga ou até a utilização activa dos outros). Mas, 
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como o objecto adictivo é uma tentativa de resolução de 
conflitos internos, o seu efeito é sempre transitório, e a 
actividade adictiva tem que ser renovada continuamente. 
É um objecto que nunca completa a transição para o 
registo da linguagem e do pensamento.
Partilhando, igualmente, dessa abordagem, Jacques 
(2001) concebe a toxicodependência como um dispositivo 
de adaptação às dores, recusadas ou inconscientes, e 
que preexistem à entrada na droga, afirmando que 
se é verdade que as drogas são susceptíveis de 
proporcionar prazer, não é isso que é responsável pela 
dependência. O autor chama a atenção para o termo 
«dor» que, segundo ele, remete para a ideia de «anti-
dor», de anti-álgico, que lhe parece a função mais bem 
assegurada e estabelecida dos opiáceos. Como tal, 
concebe a toxicomania como uma tentativa espontânea 
de tratamento pela droga de uma dor preexistente. Os 
toxicómanos não reconhecem com facilidade esta dor 
pois esta é objecto de uma recusa, de um desmentido 
ou de um recalcamento, o que leva a considerá-la 
como desconhecida e, portanto, inconsciente. O toxico-
dependente revela, então, “no seu sofrimento e no 
seu comportamento, um processo pessoal de inícios 
longínquos – as raízes fora da sua memória consciente. 
Um processo de desenvolvimento que lhe imprimiu 
uma falta, e este sentimento adquirirá a inexorabilidade 
de um destino.” (Sequeira, 2006, p.68).
Concordamos com Magalhães (2000), que referindo-se 
à toxicodependência, afirma “nesta área, a doença é a 
dor de existir e, para isso, estou em crer que não há 
cura. Ou então há, mas, paradoxalmente, a cura é a 
doença – é o escapar a essa dor: através da loucura ou 
da toxicodependência” (p.9).

5 – CONClUSÃO

Existe uma corrente significativa de clínicos e inves-
tigadores que acredita na importância dos afectos 
negativos e da dor mental para a génese e dinâmica 
de funcionamento presente nas condutas adictivas, 
mais especificamente na toxicodependência. As proble-
máticas da perda, com a existência de numerosas 
experiências traumáticas nas histórias dos dependentes, 
as dificuldades de simbolização, a utilização do corpo 
como local de descarga de todas as angústias, a 

associação dos consumos com afectos e estados 
mentais penosos, permitem-nos pensar que a dor 
mental poderá assumir grande importância na dinâmica 
psíquica da toxicodependência. A experiência do 
consumo de drogas parece reflectir sérias dificuldades 
ao nível da capacidade de simbolizar (pensar) e elaborar 
os afectos. Estas dificuldades, anteriores à instalação do 
problema, enviam-nos para a dimensão da experiência 
primária de insatisfação, para as frustrações precoces 
decorrentes da ausência e para a elaboração da 
perda do objecto. Assim, somos levados a entender 
que o consumo de substâncias, especialmente se 
com uma dependência estabelecida, poderá estar 
intimamente relacionado, e poderá ser percebido como 
uma tentativa, embora disfuncional, de lidar com o 
sofrimento e com a dor mental. 
Se um sujeito se consagra a estes produtos, apesar 
do interdito e dos riscos, é, a maioria das vezes, ainda 
que duma forma inconsciente, numa perspectiva de 
tentativa de cura, ou pelo menos na tentativa de se 
adaptar a provas penosas. Estes indivíduos, para lida-
rem com um sofrimento insuportável causado pela 
“experiência prematura, prolongada e traumática da 
separação, quer por intolerância inata à frustração 
e/ou inexistência de função adequada do continente 
materno, muito cedo deixaram de atribuir significado 
emocional à percepção, parecendo viver num estado de 
«não-experiência», em que o psicológico foi excluído.” 
(Sequeira, 2006, p.117). 
Na nossa perspectiva “a dor mental do toxicodependente 
é uma dor constante, indefinida e incontrolável porque 
não compreendida, a dor duma necessidade nunca 
satisfeita, a dor duma imensa e insaciável necessidade e 
daí uma dor intolerável... É de admitir que a substitua por 
um sofrimento controlado, através de um agir, a procura 
incessante da substância, a sua incorporação e a disfo-
ria induzida pelos efeitos da droga, que ele acredita 
poder controlar” (Fleming, 2005a, p.7). Mas, no paciente 
toxicodependente a dor mental não aparece, apresenta-
-se em «travesti», sob a forma de dor física num corpo 
mal tratado ou em privação. O que aparece são as dores 
psíquicas silenciadas sob o efeito de antídotos químicos 
poderosos que as mascaram sob a capa de uma total 
negação do sofrimento psíquico numa presunção de 
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invulnerabilidade que os protege, mas, lhes sonega toda 
e qualquer possibilidade de crescimento.
Estamos pois numa abordagem ao fenómeno da 
toxicodependência que contraria algumas das inter-
venções clínicas preconizadas para esta problemática, 
que valorizam o alívio imediato de todos e quaisquer 
sofrimentos, invalidando com isso a construção de 
um espaço simbólico de pensamento e contenção 
necessário ao crescimento mental. Torna-se necessária 
uma intervenção clínica onde o terapeuta, para além de 
procurar um novo sentido do sintoma toxicodependência 
na dinâmica psíquica do indivíduo, se ofereça, na rela ção 
terapêutica, como contentor das emoções não toleradas 
do paciente, seja capaz de as transformar e devolver 
de forma a que o paciente as possa integrar no seu 
Self. Pelo contrário, se o terapeuta ceder à tentação de 
aliviar imediatamente o sofrimento do paciente, estará 
a impedir o verdadeiro alívio que virá do trabalho de 
elaboração e integração a longo prazo. Mostra-se pois, 
necessário desmistificar a ideia, ainda presente, de que é 
a droga que é fonte de dor, opinião ainda hoje partilhada 
por técnicos e entidades oficiais com responsabilidades 
nesta área. O mais grave nesta formulação é que colocar 
as dores, a miséria e o isolamento, unicamente, como 
efeito dos consumos de drogas não permite e cen-
sura a compreensão da preponderância da dor mental 
para a entrada e manutenção da dinâmica adictiva. 
Tal abordagem, em nossa opinião, contribui, de forma 
decisiva, para a perpetuação do “conluio da cegueira” 
(Fleming, 1995, p.64).
Apesar dos avanços a que se tem assistido, nomea-
damente, em termos clínicos assiste-se, ainda hoje, à 
manifesta insuficiência de investigação científica que 
suporte as abordagens e intervenções na problemática 
da toxicodependência, nomeadamente nas centradas 
no sua relação com a dor mental. Ainda hoje, e segundo 
a nossa pesquisa, não só não existe nenhuma escala de 
dor mental validada em Portugal, mas também, nenhum 
outro estudo em que um instrumento de medida da 
dor mental seja relacionado com a dependência de 
substâncias isto, apesar da reconhecida relevância 
que o conceito assume nesta problemática. Sugere-
-se, então, que futuros estudos procurem contribuir 
para a operacionalização do conceito de dor mental e 

para a avaliação da sua associação com os fenómenos 
adictivos, particularmente a toxicodependência. 
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RESUMO
O objectivo do presente trabalho é o de apresentar uma visão actua-
lizada do estado de desenvolvimento da investigação científica por-
tuguesa sobre o Abuso de Substâncias, recorrendo a metodologias 
analíticas aplicadas à literatura científica. Foi realizada, para tal, uma 
análise bibliométrica e de redes sociais que caracteriza a produtivi-
dade, o grau de colaboração e o impacto das investigações científicas 
no período que decorre entre os anos de 2002 e 2006, identificando 
os principais grupos existentes na área e os âmbitos temáticos de 
investigação abordados. A produção científica é analisada tanto no 
plano interno como no internacional. São identificadas algumas limi-
tações do estudo, como as que se relacionam com o perfil das bases 
internacionais de dados. Da análise efectuada ressalta a regularidade 
de uma já assinalável produtividade científica no período em análise, 
gerada essencialmente por organismos políticos e sanitários, no caso 
da pesquisa nacional, e em equipas universitárias orientadas para a 
investigação básica, no caso da pesquisa internacional. Discute-se 
o significado dos resultados obtidos, no que toca à organização 
da comunidade científica das drogas, questionando a sua coesão e 
sublinhando a necessidade de reforçar as ligações entre os grupos e 
a sua variabilidade geográfica. 
Palavras-chave: Bibliometria; Droga; Investigação científica; Publi-
cação; Portugal.

RÉSUMÉ
L’objectif du présent travail prétend présenter une vision actualisée 
de l’état du développement de la recherche scientifique portugaise sur 
l’abus de substances, ayant recours à des méthodologies analytiques 
appliquées à la littérature scientifique. Pour cela, une analyse 
bibliométrique et de réseaux sociaux fut réalisée pour caractériser la 
productivité ou le degré de collaboration et l’impact des investigations 
scientifiques dans la période 2002-2006, en identifiant les principaux 
groupes existants dans le domaine et les tendances d’investigation 
abordées. La production scientifique est analysée tantôt au niveau 

interne comme international. Il faut cependant indiquer certaines 
limitations de l’étude, notamment en ce qui concerne le profil des 
bases de données internationales. De l’analyse effectuée, il ressort 
la régularité de la productivité scientifique déjà remarquée dans 
la période analysée, générée essentiellement par des organismes 
politiques et sanitaires pour le cas de la recherche nationale et en 
équipes universitaires orientées pour la recherche basique pour le 
cas de la recherche internationale. Le significat des résultats obtenus 
est discuté, en ce qui concerne l’organisation de la communauté 
scientifique des drogues, remettant en question sa cohésion et 
soulignant la nécessité de renforcer les relations entre les groupes 
et sa variation géographique. 
Mots-clé: Bibliométrie; Drogue; Investigation scientifique; Publication; 
Portugal. 

ABSTRACT 
The main objective of present work is to present an actualised vision 
of Portuguese scientific research development in substance abuse, by 
means of analytic methodologies applied to scientific literature. Thus, 
a bibliographical analysis and social network analysis was conducted 
to characterise productivity or collaboration degree and scientific 
research impact during the period 2002-2006, identifying main 
groups existing in the domain and research trends raised. Scientific 
production is analysed both at a national and international level. 
Nevertheless, few limitations must be pointed out, mainly concerning 
the profile of international database. Scientific productivity regularity 
must be emphasized in analysed period, generated mainly by political 
and sanitarian organisations for local research and in University 
teams oriented for basic research for international research. Main 
findings were discussed, concerning the organisation of scientific 
community in drugs, its cohesion and stressing the need to reinforce 
relations between groups and its geographical variation.
Key Words: Bibliometrics; Drugs; Scientific Research; Publication; 
Portugal.
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1 – INTRODUÇÃO

o consumo de drogas e os problemas relacionados 
com o mesmo é um dos principais e mais complexos 
desafios com que se confronta a sociedade portu-
guesa desde finais da década de 70 do século passado, 
quando a problemática social associada ao abuso de 
substâncias se generalizou, convertendo-se num pro-
blema de carácter nacional que chegou a representar a 
principal preocupação dos portugueses (poiares, 2003; 
bertrand, 2006; goulão, 2006). 
num primeiro momento, todos os esforços se centra-
ram no âmbito da intervenção, tendo a investigação um 
papel marginal, apesar de a mesma ser considerada 
parte das competências dos órgãos administrativos 
criados para enfrentar a problemática do consumo 
de drogas (Agra, 1993; poiares, 2003). A adesão de 
portugal ao grupo pompidou do conselho da europa 
(1985) e ao observatório europeu da droga e da 
toxicodependência (1993), localizado em lisboa, não 
alteraram esta situação, dado que o objectivo funda-
mental destes organismos, após a sua criação, se cen-
trou no nível político-administrativo e na intervenção, 
estabelecendo medidas para combater o consumo e o 
tráfico de drogas e tendo apenas reconhecido em data 
mais recente a importância da investigação (emcdA, 
2008). face a esta situação, foi a universidade que 
desempenhou o papel mais activo no desenvolvimento 
da investigação, se bem que  na maioria das vezes como 
resultado de projectos vocacionais dos investigadores 
mais do que de estratégias predefinidas, projectos que 
geralmente não tinham continuidade pela ausência de 
incentivos materiais e de oportunidades de divulgação 
(Agra, 1997; poiares, 2003; costa, 2001). A investigação 
não experimenta um impulso significativo até ao início 
da década de 90, convertendo-se num dos objectivos 
fundamentais da estratégia política na área (Agra, 1998). 
desta maneira, o relatório da comissão de estratégia 
nacional de luta contra a droga (1999) reconhece a 
importância de fomentar a investigação sobre as toxi-
codependências, fazendo-se eco da interpelação reali-
zada anos atrás a nível internacional na conferência 
de viena (1987) para que os estados desenvolvessem 
políticas específicas de prevenção adaptadas à reali-

dade social de cada país fundamentadas nos resultados 
das investigações científicas.
transcorridas mais de três décadas desde a publicação 
da que é considerada a primeira obra sobre toxicode-
pendências em portugal, um estudo clínico derivado 
das relações terapêuticas com os pacientes publicado 
em 1973 por dias cordeiro, responsável pela primeira 
consulta de atendimento a toxicodependentes, criada 
nesse mesmo ano no serviço de psiquiatria do hospital 
de santa maria (sampaio & al., 1978), diversos estudos 
sublinharam a necessidade de caracterizar a activi-
dade científica portuguesa sobre toxicodependências, 
identificando a comunidade científica articulada em 
torno da mesma (fernandes & pinto, 2002; poiares, 
2003). neste sentido, o objectivo do presente trabalho 
é o de apresentar uma visão actualizada do estado de 
desenvolvimento da investigação científica portuguesa 
sobre o Abuso de substâncias, recorrendo a metodo-
logias analíticas aplicadas à literatura científica. para 
tal fim, foi realizada uma análise bibliométrica e de 
redes sociais que caracteriza a produtividade, o grau 
de colaboração e o impacto das investigações cientí-
ficas (2002-2006), identificando os principais grupos 
existentes na área e os âmbitos temáticos de investi-
gação abordados. 

2 – MeTODOlOgIa

o processo seguido para a realização do trabalho foi 
o seguinte:
a) selecção de bases de dados e pesquisa de docu-
mentos.
para a identificação dos documentos publicados em que 
indexa mais de uma centena de publicações periódicas 
de várias disciplinas e especialidades biomédicas, e 
para os trabalhos publicados em revistas estrangeiras, 
foram utilizadas as bases de dados Science Citation 
Index-Expanded (sci-expanded) e Social Sciences Cita-
tion Index (ssci), pelo facto de serem duas bases de 
dados internacionais multidisciplinares de uso alargado, 
utilizando-se um produto derivado das mesmas, o 
Journal Citation Reports (Jcr), para a avaliação das 
publicações científicas. para a recuperação dos docu-
mentos nestas bases de dados foi construído um perfil 
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de pesquisa sobre o Abuso de substâncias onde foram 
consideradas 77 denominações de substâncias, 25 
termos referentes à adicção ou ao consumo abusivo 
das mesmas e 42 expressões de efeitos físicos, 
clínicos e psicológicos. os termos foram extraídos 
do thesaurus Medical Subject Headings (mesh) da 
national library of medicine e da lista de matérias 
da base de dados do projecto corK. também foram 
considerados os sinónimos e derivados para recuperar 
eventuais variantes gramaticais bem como os termos 
da mesma família semântica que possuem a mesma 
raiz. A tabela 1 mostra a lista completa dos termos 
utilizados. As pesquisas, adaptadas às características 
idiomáticas e às possibilidades de recuperação de 
informação das bases de dados, foram restringidas 
ao período cronológico 2002-2006, e como tipologias 
documentais foram considerados os artigos originais 
de investigação, as notas clínicas e as revisões. para 
a identificação dos trabalhos nos quais participaram 
instituições portuguesas, nas bases sci-expanded 
e ssci foi incluído o topónimo portugal na filiação 
institucional. 
b) descarga da informação dos registos bibliográficos, 
selecção de documentos e normalização.
com a informação bibliográfica dos registos recu-
perados, foi constituída uma base de dados relacional 
em microsoft Access para facilitar o tratamento da 
informação obtida. foi realizada uma revisão manual de 
todos os documentos, com o intuito de eliminar o “ruído 
documental”, ou seja, os documentos não relevantes 
recuperados. para tal tarefa, foram examinados os 
títulos, as palavras-chave e os resumos dos docu-
mentos por um painel formado por três especialistas, 
tendo assim acesso ao texto completo dos documentos 
duvidosos nos quais não era possível determinar com 
precisão o seu conteúdo e naqueles casos em que não 
existia consenso. A seguir, foi realizado um processo 
de normalização das diversas variantes pelas quais é 
denominado um mesmo autor e instituição, dado que 
as bases de dados costumam apresentar uma enorme 
variabilidade atribuível a todos os agentes que intervie-
ram no processo de publicação: os próprios autores, 
que nem sempre assinam os seus trabalhos de forma 

unívoca; os editores e comités de redacção, que podem 
introduzir as suas próprias políticas e às bases de 
dados bibliográficas, que têm as suas próprias normas 
de indexação. o critério seguido perante a existência de 
duas ou mais variantes que podem corresponder a um 
mesmo autor, foi verificar a coincidência na adscrição 
institucional de cada uma delas. no caso das institui-
ções, foram considerados os institutos, centros de 
investigação ou centros hospitalares que funcionam de 
forma autónoma com os seus próprios recursos e com 
as suas próprias políticas científicas, quer dependam 
organicamente de uma macro-instituição, quer de uma 
universidade ou do ministério da saúde. 
c) cálculo de indicadores bibliométricos de produtivi-
dade, colaboração e impacto científico. identificação 
de grupos de investigação e das redes de colaboração 
institucional.
A produtividade foi caracterizada a partir da quantificação 
do número absoluto de trabalhos publicados por revistas, 
autores e instituições. para a análise da colaboração foi 
determinado o índice de assinaturas por trabalho e o 
índice de autores por trabalho. o índice de assinaturas 
por trabalho estabelece a média de agentes científicos 
que intervêm nas investigações, determinando assim o 
maior ou menor grau de colaboração. por outro lado, o 
índice de autores por trabalho é um indicador da média 
de agentes científicos diferentes que participam nas 
investigações, sendo portanto, uma medida acerca do 
tamanho do grupo de colaboradores de um autor ou 
instituição. A identificação dos grupos de investigação 
foi realizada a partir da construção das redes de 
co-autoria científica, tendo em consideração a existência 
de um grupo quando eram identificados dois autores 
vinculados entre eles pelo facto de terem assinado 
conjuntamente mais de um artigo científico ao longo do 
período analisado. o mesmo critério foi utilizado para 
construir a rede de colaborações institucionais e por 
países. para a identificação e construção das redes foi 
utilizado o software networks-pajek.
para caracterizar as áreas temáticas objecto de inves-
tigação, foi determinada a frequência do aparecimento de 
palavras-chave atribuídas aos documentos publicados 
na revista Toxicodependências, por se tratar do principal 
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referente da investigação a nível nacional. Para os 
trabalhos publicados em revistas estrangeiras, foram 
utilizados os descritores atribuídos aos documentos 
pela National Library of Medicine através do thesaurus 
Medical Subject Headings (MeSh). Igualmente, são 
apresentadas as redes com as relações temáticas 
estabelecidas entre os termos, determinadas a partir da 
frequência da sua aparição conjunta nos documentos, 
representações que permitem determinar a maior ou 
menor densidade dos vários núcleos temáticos de 
investigação e as inter-relações entre os mesmos. 

3 – RESUlTADOS 

Foram recuperados 493 documentos sobre Abuso de 
Substâncias correspondentes ao período 2002-2006 
nos quais participaram instituições portuguesas, 299 
(60,65%) publicados em revistas nacionais e 194 
(39,35%) em revistas internacionais. Na tabela 2 são 
apresentados os principais indicadores de produtivi-
dade e colaboração científica subdivididos por bases de 
dados. Devemos sublinhar que a produção nacional 
apresenta uma estabilidade ao longo do período anali-
sado, com 50-72 artigos por ano. Pelo contrário, no 
número de trabalhos publicados em revistas estrangei-
ras salienta-se um aumento considerável, passando de 
22 artigos em 2002 para 84 em 2006. (gravura 1).
Os trabalhos foram publicados em 44 revistas portu-
guesas (tabela 3) e em 125 revistas estrangeiras 
diferentes (tabela 4). Toxicodependências é a revista 
nacional que reúne um maior número de trabalhos, 
com 123 (41,14% do total dos trabalhos), enquanto 
nas revistas estrangeiras, a Annals of The New York 
Academy of Sciences ocupa o primeiro lugar com 16 
trabalhos, existindo uma maior dispersão de trabalhos 
entre as diferentes revistas. Foram identificados 558 
autores diferentes nos trabalhos publicados em revistas 
portuguesas e 976 nas revistas estrangeiras, sendo os 
índices de transitoriedade (autores que publicaram um 
único trabalho) de 87,81% e de 84,63%, respectivamente. 
Foram identificados 68 autores que publicaram dois ou 
mais trabalhos em revistas nacionais e 150 autores em 
revistas estrangeiras, devendo-se salientar que entre 
estes últimos encontrámos três grandes produtores 

(autores com mais de > 9 trabalhos) e 18 produtores 
moderados (5-9 trabalhos) Na tabela 5 e na tabela 6 
são mostradas as listas de autores mais produtivos e 
os seus padrões de colaboração no âmbito nacional e 
internacional. 
Salientamos o facto de que os indicadores de colabo-
ração são sempre superiores nos trabalhos publicados 
em revistas estrangeiras. Assim, 97,94% dos trabalhos 
publicados em revistas estrangeiras foram assinados 
em colaboração por dois ou mais autores, face a 48,16% 
dos trabalhos publicados em revistas portuguesas, 
sendo o índice de assinaturas por trabalho de 6,65 e 
2,19, respectivamente.
A análise das relações de co-autoria permitiu identi-
ficar 12 núcleos ou grupos de autores nas revistas 
portuguesas, predominando os grupos formados por 
dois autores vinculados entre si (8 grupos), aparecendo 
a seguir os grupos de três autores (3 grupos) e por 
último, um único grupo de quatro autores (gravura 2). 
Nos trabalhos publicados em revistas estrangeiras, 
foram identificados 19 grupos de autores, oito grandes 
grupos formados por um número entre 5 e 35 membros 
e 11 grupos integrados num número entre dois e quatro 
autores (gravura 3).
A Universidade de Lisboa encabeça o ranking de pro-
dutividade institucional nos trabalhos publicados em 
revistas nacionais (32 trabalhos), seguida muito de 
perto pela Universidade do Porto (29 trabalhos), o 
Ministério de Saúde (20), o hospital de Santa Maria 
(19), o Instituto da Droga e da Toxicodependência (16) 
e o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (11). 
Mais 43 instituições participaram com um número de 
trabalhos compreendido entre 2 e 9, e por último, 105 
instituições intervieram num único trabalho (tabela 7). 
De uma forma geral, todas as instituições apresentam 
um número reduzido de colaboradores, colocando-se a 
média de assinaturas institucionais por trabalho entre 
1 e 2,33. A Universidade do Porto encabeça o ranking 
de produtividade institucional nos trabalhos publicados 
em revistas estrangeiras (64 trabalhos) seguida pela 
Universidade de Coimbra (28), a Universidade de 
Lisboa (19), o Observatório Europeu da Droga e da 
Toxicodependência e a Universidade Nova de Lisboa 
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(ambas com 13) e o hospital de Santa Maria (11). Mais 
83 instituições intervieram num número de trabalhos 
compreendido entre 2 e 9, e 315 instituições num único 
trabalho (tabela 8). Todas as instituições estrangeiras 
apresentam um elevado número de colaboradores e de 
assinaturas institucionais, dos quais derivam elevados 
índices de assinaturas institucionais por trabalho, 
salientando-se entre essas instituições portuguesas 
com maiores índices de assinaturas institucionais 
por trabalho, o hospital Egas Moniz (18), o hospital de 
Santa Maria (5) e o Observatório Europeu da Droga e 
da Toxicodependência (4,15).
Nos trabalhos publicados em revistas estrangeiras 
participou um maior número de instituições, com um 
índice de assinaturas institucional por trabalho muito 
superior ao observado nos trabalhos publicados em re-
vistas portuguesas (3,67 face a 1,3, respectivamente). 
Quanto à tipologia das instituições participantes, em-
bora nos trabalhos publicados em revistas portuguesas 
as universidades ocupem o primeiro lugar  (29,64% das 
assinaturas), colocam-se muito perto os centros hospi-
talares (26,8%), salientando-se a importante presença 
dos centros político-administrativos de prevenção e in-
tervenção (22,68%) e os centros de saúde e de cuidados 
na toxicodependência (totalizando ambos 16,49% das 
assinaturas). Pelo contrário, nas revistas estrangeiras a 
investigação é liderada maioritariamente pelas universi-
dades e pelos centros de investigação (45,44% e 29,31% 
das assinaturas, respectivamente), tendo um peso muito 
menor os centros hospitalares (19,49%) e sendo muito 
marginal a presença de outro tipo de instituições, como 
laboratórios farmacêuticos (1,82%), centros de saúde e 
de cuidados na toxicodependência (0,84%) ou organis-
mos administrativos.
Na gravura 4 mostra-se a rede de relações institucio-
nais dos trabalhos publicados em revistas portuguesas. 
Em todos os casos trata-se de relações nacionais entre 
instituições estreitamente vinculadas entre si pelo 
facto de serem hospitais ou institutos de investigação 
de universidades ou de centros localizados no mesmo 
município (Lisboa, Porto e Coimbra). Na gravura 5 
é representada a rede de relações institucionais 
dos trabalhos publicados em revistas estrangeiras. 

Destaca-se no centro da rede que aglutina um maior 
número de instituições, a Universidade do Porto, a qual 
manteve inúmeras relações de colaboração com outras 
instituições portuguesas, espanholas e de outros países 
europeus. De entre as instituições portuguesas com as 
quais colaborou a Universidade do Porto destacam-se 
o Instituto Politécnico do Porto (8 trabalhos), a Univer-
sidade de Coimbra (7), a Universidade de Aveiro (4), a 
Universidade do Minho (3), a Cooperativa do Ensino 
Superior, Politécnico e Universitário (3) e o Instituto 
do Desporto de Portugal (3). No que diz respeito às 
instituições espanholas e de outros países europeus, 
destacam-se a Universidade de Santiago de Compostela 
(3 trabalhos), o hospital Clínico Universitário de Santiago 
de Compostela (3), o hospital Universitário Doctor 
Peset Aleixandre de Valência (3) e o Institut National de 
la Santé et de la Recherche Médicale (3). Noutros dois 
núcleos importantes de instituições devemos salientar 
a presença do Observatório Europeu da Droga e da 
Toxicodependência e do hospital de Santa Maria. 
A nível geográfico existe um grande desequilíbrio entre 
as várias regiões, dado que três delas concentram 
a quase totalidade da participação institucional nas 
investigações, tanto nas revistas portuguesas como 
nas revistas estrangeiras: Estremadura (54,52% das 
assinaturas em publicações nacionais e 41,73% das 
assinaturas em revistas estrangeiras), Douro Litoral 
(24,29% e 35,61%, respectivamente), e Beira Litoral 
(11,58% e 15,71%, respectivamente), aparecendo o resto 
das regiões geográficas com valores marginais (1-3%) 
e existindo algumas regiões que não participaram em 
qualquer trabalho.
Na gravura 6 mostra-se a rede de relações internacionais 
dos trabalhos publicados em revistas estrangeiras e nos 
quais intervieram instituições portuguesas. A Espanha 
é o país com quem Portugal manteve um maior número 
de relações de colaboração (31 trabalhos), seguida 
pelo Reino Unido (27), Itália (22), França (21) e Países 
Baixos (20). A seguir, encontramos os Estados Unidos 
da América e a Alemanha (19), Dinamarca e Bélgica 
(14). Devemos salientar igualmente, a presença de três 
países lusófonos: Brasil, Cabo Verde e Angola.
Não se dispõe de instrumentos que permitam deter-
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minar o “impacto” das investigações publicadas em 
revistas nacionais entre a comunidade científica. No 
que diz respeito aos trabalhos publicados em revistas 
estrangeiras, devemos salientar que 146 dos 176 
documentos que a base SCI-Expanded considera como 
“citáveis” (82,95%) receberam pelo menos uma citação, 
totalizando-se 1.348 citações, salientando-se igualmente 
o facto de que a revista mais produtiva se encontra no 
primeiro quartil no Factor de Impacto do JRC. 
Por último, em relação aos âmbitos temáticos abordados 
nas investigações, na tabela 9 mostra-se a lista com a 
frequência de palavras-chave atribuídas aos trabalhos 
publicados na revista Toxicodependências e na gravura 7 a 
rede de relações conceptuais entre os mesmos. Devemos 
salientar o facto de que se trata de uma investigação 
muito diversificada, tendo-se abordado o estudo de 
um grande número de substâncias (heroína, álcool, 
cocaína, cannabis e ecstasy) em diferentes contextos de 
consumo (âmbito do lazer, laboral e escolar), incidindo 
os estudos nomeadamente nos gru pos populacionais 
jovens (adolescência), nos padrões de consumo, nos 
comportamentos de risco e na resposta que se dá 
ao consumo de drogas (nomeadamente a prevenção 
e tratamento ou assistência através da educação e 
terapias individuais ou familiares). Na tabela 10 mostra-
-se a lista com a frequência dos descritores atribuídos 
aos documentos nos quais intervieram instituições 
portuguesas publicados em revistas estrangeiras e na 
gravura 8 as inter-relações entre si. Nos âmbitos acima 
referidos, em torno dos quais se polariza neste caso a 
investigação, devemos salientar a investigação básica 
com animais em relação com a cocaína; os efeitos do 
consumo de drogas durante a gravidez; o tabagismo; 
métodos de detecção de substâncias; VIh e estudos 
epidemiológicos sobre a prevalência e os factores de 
risco em relação ao consumo de drogas. 

4 – DISCUSSÃO

O estudo realizado permitiu caracterizar o estado de 
desenvolvimento da investigação portuguesa sobre 
Abuso de Substâncias, identificando os grupos de 
investigadores existentes e os principais âmbitos de 
investigação objecto do estudo. 

Como limitações do estudo realizado, apresentamos 
as referidas a seguir: a) A aplicação de um perfil de 
pesquisa pode ser a causa da não recuperação de 
todos os documentos relevantes; b) Apenas foram 
consideradas três bases de dados. Estas bases retêm 
essencialmente revistas das áreas de Medicina e da 
Biologia, invisibilizando quase totalmente a contribuição 
das Ciências Sociais e humanas; c) apenas foram 
considerados os trabalhos divulgados em revistas 
científicas, excluindo outras tipologias documentais, 
como livros e capítulos de livro, comunicações a 
congressos, relatórios e teses de doutoramento; e d) 
em relação aos dados relativos ao factor de impacto, 
deve ter-se presente que a falta de indexação de 
revistas fora da área anglófona, pode ter originado uma 
diminuição do factor de impacto aos investigadores 
ibéricos (Aleixandre et al., 2009). No entanto, deve 
assinalar-se que a metodologia aplicada é a mais 
apropriada em relação ao propósito do estudo, dado 
que permite recuperar os trabalhos de uma área de 
conhecimento caracterizada por uma grande dispersão 
entre diversas revistas e disciplinas (gonzález et al., 
2008), tendo sido construído um perfil de pesquisa o 
mais exaustivo possível e eliminando a posteriori os 
documentos não pertinentes, visando minimizar a não 
recuperação de documentos relevantes. Da mesma 
maneira, as fontes utilizadas são a principal base de 
dados de literatura científica em português e as bases 
de dados que reúnem as publicações de maior difusão 
e impacto internacional, recolhendo ambas as filiações 
de todos os autores assinantes (Crespo, 2004). Por 
último, atendendo a que o artigo de revista é a tipologia 
documental mais frequente e que habitualmente os 
trabalhos de maior repercussão e qualidade difundidos 
através de outras tipologias documentais acabam 
por ser também difundidos em forma de artigos de 
revista em publicações periódicas, confere validade à 
aproximação realizada (Aleixandre et al., 2009).
De forma positiva, deve-se salientar o facto de que existe 
uma estabilidade na produção científica nacional sobre 
Abuso de Substâncias, com uma média de 50-72 artigos/
ano, dos quais um pouco acima de 40% é veiculado pela 
revista Toxicodependências, que apresentou desde o 
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seu aparecimento em 1995 uma grande regularidade, 
com um contributo de cerca de 25 artigos/ano, 
sendo portanto o principal referente nacional para 
os especialistas da área (Fernandes & Pinto, 2002). 
O aspecto mais significativo em relação à produção 
científica internacional recolhida nas bases de dados 
SCI-Expanded/SSCI, é que quase se quadruplicou o 
número de trabalhos no período objecto do estudo, 
passando a publicação de 22 artigos em 2002 para 74 
artigos em 2006. 
Os trabalhos publicados em revistas estrangeiras 
caracterizam-se por um maior grau de colaboração, 
com um índice de assinaturas por trabalho (6,65) que 
se coloca acima do observado na produção científica 
espanhola em revistas estrangeiras no período 1999-
-2004 (6,1). Pelo contrário, o grau de colaboração em 
revistas nacionais é sensivelmente inferior (2,19 face a 
3,7 no caso de Espanha) (gonzález et al., 2006). 
Salienta-se assim o facto de que apenas seis dos 
autores que publicaram mais de um trabalho, partici-
param tanto em revistas portuguesas como estran-
geiras, sendo apenas  dois os autores presentes de 
forma simultânea nos grupos nacionais e nos grupos 
internacionais identificados o que vem a confirmar a 
existência de uma dualidade na investigação: por um 
lado teríamos os autores que publicam em revistas 
nacionais e por outro lado aqueles que publicam em 
revistas estrangeiras, que formam diferentes grupos 
de investigação sem inter-relação entre eles. Em 
relação com isto, a análise das tipologias institucionais 
confirma que a intervenção continua a desempenhar 
um papel principal na investigação difundida através 
das revistas nacionais, com um peso importante dos 
organismos de carácter administrativo e clínico. Assim, 
a investigação gerada nos dispositivos dos serviços 
políticos (como o Observatório Europeu da Droga e 
da Toxicodependência ou o Instituto da Droga e da 
Toxicodependência) e sanitários (hospitais, centros de 
saúde e de cuidados na toxicodependência) totaliza 
65,97% das assinaturas de instituições. A nível disci-
plinar, destacam-se nestes trabalhos a Psicologia, a 
Saúde Pública ou a Epidemiologia, embora inúmeras 
revistas de diferentes especialidades médicas (como 

Medicina geral e Interna, Neumologia ou ginecologia e 
Obstetrícia) recolhessem trabalhos sobre o Abuso de 
Substâncias, o que tende a confirmar o carácter multi-
disciplinar da área e a continuidade combinada a nível 
nacional de modelos de investigação caracterizados 
como administrativo e de carácter médico-psicológico 
(Romani, 1999; Fernandez, 1998; Fernandes & Pinto, 
2002). Pelo contrário, as publicações internacionais, 
incluem em maior medida as investigações de carácter 
básico nas quais intervêm grandes grupos de trabalho, 
com um maior peso da investigação colaborativa entre 
diferentes áreas de conhecimento, sendo liderados os 
estudos de forma hegemónica pelas universidades e 
centros de investigação (gonzález et al., 2006). Face 
a esta situação, seria desejável fomentar-se a inter-
-relação e imbricação entre todos os tipos de investiga-
ção mencionados, favorecendo a comunicação entre os 
diferentes níveis e procurando evitar a criação de fron-
teiras estanques ou a consideração mais positiva de 
umas em relação com outras, dado que todos os tipos 
de investigação resultam fundamentais para o avanço 
do conhecimento e o exercício da prática profissional 
(ENLCD, 1999; Poiares, 2003). A sua imbricação é a 
melhor forma de evitar problemas como por exemplo 
o predomínio da investigação administrativa, actuando 
como legitimadora dos serviços oficiais, sendo incapaz 
de criar novidade (Fernandes & Pinto, 2002), que os 
organismos gestores das políticas sobre toxicodepen-
dências não contem com a necessária base de conhe-
cimento para implementar as acções mais adequadas 
para enfrentar esta problemática ou que a investigação 
básica esteja totalmente desvinculada dos problemas e 
da realidade social (Stokes, 2005; EMCDA, 2008). 
As universidades do Porto e de Lisboa são os dois 
focos produtivos principais, aglutinando em torno delas 
um importante número de centros, tanto nacionais 
como estrangeiros. É especialmente significativa a 
contribuição científica da primeira delas no âmbito 
internacional, pois a Universidade do Porto, através 
do Centro de Psicologia do Comportamento Desviante 
da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 
inaugurado em 1983-84, foi a instituição pioneira no 
impulso da investigação científica sobre as drogas em 
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Portugal, tendo como filosofia a pluridisciplinaridade 
da investigação. Este impulso foi mantido e ampliado 
através do referido centro e de outras Faculdades, 
Departamentos e de centros como o Instituto de 
Ciências Biomédicas Abel Salazar, convertendo-a 
actualmente no principal referente a nível internacional 
(Poiares, 2003). Deveria ser favorecido igualmente, 
o desenvolvimento da investigação noutras regiões e 
âmbitos geográficos, dado que está excessivamente 
concentrada na Estremadura e no Douro Litoral.  
Os dados de citação dos trabalhos publicados nas 
revistas estrangeiras, com mais de 80% dos trabalhos 
citados e uma média de 7,66 citações por trabalho, 
revelam que se trata de uma investigação com um 
importante “impacto” e repercussão internacional. 
Embora não se disponha de dados de citação dos 
trabalhos publicados em português nas revistas 
nacionais, deduz-se que igualmente são trabalhos de 
interesse e de utilidade para a comunidade científica que 
servem, tal como acontece noutros âmbitos geográficos 
como a Espanha, onde as duas principais revistas 
em espanhol especializadas em Toxicodependências 
(Trastornos Adictivos e Adicciones), embora também 
não estejam indexadas no JCR, colocam-se em posições 
destacadas nos “rankings” de impacto nacionais, 
imediatamente atrás das revistas das áreas biomédicas 
mais consolidadas, contribuindo de forma importante 
para o progresso do conhecimento da especialidade 
que representam. O problema da falta de visibilidade 
internacional de muitas das revistas especializadas na 
área das adicções, especialmente grave na área não 
anglófona, junto a outros problemas como o necessário 
melhoramento dos padrões de publicação e a regulação 
ética, são alguns dos princípios fundamentais da 
Associação Internacional de Editores de Revistas de 
Toxicodependências, que pôs em marcha o projecto 
PARINT (Publishing Addiccion Research Internationally) 
visando promover a excelência em relação com a 
comunicação e a divulgação de informação na área das 
adicções e disciplinas relacionadas (Edwards, 2001). 
A nível europeu também existe uma preocupação 
pela disseminação científica da informação como um 
aspecto de  importância capital (EMCDA, 2008).
Investigadores como Cândido Da Agra (1998), em finais 

da década de 90, faziam referência à inexistência de 
uma comunidade científica portuguesa sobre toxico-
dependências, referindo que a mesma se encontrava 
em estado fragmentário e incipiente. Por sua vez, 
Luís Fernandes e Marta Pinto (2002) questionavam-
-se alguns anos depois sobre se existiria de facto uma 
comunidade científica organizada, fazendo referência, 
tal como Carlos Poiares (2003) à necessidade de 
constituir uma comunidade científica estável. O estudo 
realizado apresenta-nos um panorama um pouco mais 
optimista, embora ainda distante de ser completamente 
satisfatório. A nível nacional, foi identificado um número 
reduzido de grupos formados por poucos integrantes e 
com um carácter disperso, resultado da maior prepon-
derância do trabalho individual e dos menores índices 
de colaboração, o que revela menor coesão e trabalho 
em equipa; esta circunstância não deve obscurecer o 
facto de existir uma importante produtividade científica 
anual nacional que se tem mantido constante ao longo 
do período, resultado do interesse de um grande núme-
ro de cientistas pelo campo das toxicodependências; 
nos trabalhos publicados em revistas internacionais 
observou-se um importante número de grupos, alguns 
deles formados por vários integrantes, embora em 
alguns casos sejam colaboradores estrangeiros.
Deve ter-se em conta, ao equacionar a possível 
existência de uma comunidade científica, a ausência 
de um consenso sobre os limites do respectivo 
campo. Com efeito, são muito distinto o olhar de um 
farmacólogo para quem a droga é uma molécula 
em interacção com a estrutura do Sistema Nervoso 
Central do olhar dum cientista social que dirige a sua 
atenção ao terreno do sócio-cultural. Em certo sentido, 
trabalham em realidades completamente distintas, 
porque nos seus trabalhos não têm em conta a possível 
interacção de uma sobre a outra. Assim, devem ser 
potenciadas as condições que favoreçam uma maior 
coesão e cooperação dos grupos de investigação, 
nomeadamente no âmbito nacional, convertendo-se os 
investigadores dos grupos identificados em núcleos 
de uma actividade científica muito mais ampla ou 
propiciando o aparecimento de novos grupos ou alian-
ças, sem esquecer  as condições que favoreçam o 
desenvolvimento de linhas de trabalho contínuas. 
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Os dois pilares fundamentais para se conseguir uma 
comunidade científica estável são, por um lado, a exis-
tência de um ensino sistemático de carácter interdis-
ciplinar sobre o fenómeno das toxicodependências e, 
por outro, prever mecanismos que assegurem linhas 
regulares de financiamento para a investigação. Em 
relação com o primeiro dos aspectos, num período de 
crise e de transição no âmbito educativo, é fundamental 
a criação de programas de formação e de especiali-
zação atraentes, dado que muitos países já alertaram 
que se torna difícil atrair os investigadores jovens para 
que se especializem nesta área, dada a incerteza no 
progresso das carreiras científicas. Noutros casos, 
aponta-se como principal limitação a dificuldade de 
obter recursos económicos estáveis, dado que habi-
tualmente os programas de financiamento são muito 
específicos e centrados em determinados problemas, 
o que entra em contraste com uma área caracterizada 
pela multidisciplinariedade e pela interdisciplinarie-
dade (Costa, 2001; Fernandes & Pinto, 2002; EMCDA, 
2008). As outras acções, não menos importantes, que 
devem ser iniciadas seriam potenciar os mecanismos 
de socialização, de divulgação e os foros de comuni-
cação científica dos candidatos e dos membros dessa 
comunidade; o fomento de iniciativas como as redes de 
trabalho cooperativo, multidisciplinar e interdisciplinar 
ou a integração interterritorial dos investigadores. 
A análise dos trabalhos publicados nos primeiros anos 
da revista Toxicodependências (1995-2002) demonstrou 
que a atenção principal da investigação estava focada 
na prevenção secundária (22,8% dos trabalhos), seguida 
da prevenção primária (12,6%), com uma presença resi-
dual da prevenção terciária (Fernandes & Pinto, 2002). 
Na análise temática apresentada no presente estudo 
(2002-2005), os aspectos relacionados com a preven-
ção pré-patológica e as acções cuja missão seria evitar 
a propagação da doença, continuam a constituir a área 
nuclear da investigação, embora também se aprecie um 
interesse pela prevenção terciária. Destacam-se neste 
sentido, no centro da rede terminológica, os vocábulos 
relacionados com as medidas que ajudam a diminuir 
ou atrasar ao máximo a possibilidade de que os jovens 
se convertam em consumidores de drogas (preven-
ção primária, educação, jovens, adolescência) ou que 

analisam os factores de risco e o âmbito (factores 
de risco, âmbito escolar, âmbito laboral, contextos de 
consumo); também têm um papel destacado no centro 
da rede os termos relacionados com a identificação 
precoce da doença para evitar que se converta em 
adicção e a sua propagação para outros ou que fazem 
referência à determinação do grau de consumo (inqué-
rito – averiguação, prevalência, consumo de drogas). 
Por último, ainda que em posições mais periféricas, 
também estão presentes os termos relativos à reabi-
litação dos indivíduos uma vez estabelecida a doença 
(terapia, redução de danos, tratamento, psicoterapia). 
Na rede terminológica dos trabalhos publicados em 
revistas estrangeiras observa-se um maior predomínio 
dos aspectos farmacológicos e neurológicos, ficando 
a investigação portuguesa alinhada, neste sentido, nas 
principais tendências de investigação a nível europeu e 
mundial (Muscat, 2006).
As principais conclusões do estudo realizado são as 
seguintes: A) Existe uma produção científica regular 
sobre Abuso de Substâncias em Portugal (73-142 
documentos/ano) que se apresenta polarizada em dois 
blocos, cada um deles formado pelos seus respectivos 
autores e grupos; B) Embora se possa afirmar que 
exista uma comunidade científica articulada em torno da 
investigação sobre as toxicodependências, apresenta-
-se ainda pouco coesa a nível nacional, com um maior 
número de grupos, um maior grau de integração e 
com autores mais produtivos a nível internacional, 
devendo ser propiciadas as condições que favoreçam 
a consolidação e uma maior coesão e imbricação 
dos grupos; C) Apenas uma revista especializada no 
âmbito do Abuso de Substâncias (Toxicodependências) 
aglutina a maior parte da investigação nacional (41,14% 
dos trabalhos), existindo uma grande dispersão entre 
revistas de diferentes áreas de conhecimento a nível 
internacional e D) Nas revistas nacionais é preponderante 
a investigação sobre os aspectos relacionados com a 
intervenção, gerada maioritariamente pelos organismos 
políticos e sanitários, enquanto nas revistas estrangeiras 
há um predomínio da investigação básica gerada por 
universidades e centros de investigação, com um maior 
grau de colaboração e um elevado impacto científico.
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TABElA 1 – Lista dos termos empregues para a realização das pesquisas de documentos sobre Abuso de Substâncias em que participaram instituições 
portuguesas (2002-2006).

Termos utilizados

Substâncias

Consumo, abuso
ou dependência

Efeitos físicos, 
clínicos, 
psicológicos, 
padrões de
consumo e
outros termos

Português

álcool*; ALDh; anfetamina*, bolinha, arrebite; anabolizante; 
ayahuasca; barbitúric*; cerveja; benzodiazepina; Benzphe-
tamine*; buprenorfina*; cafeína; Canab*, cannab*, cânhamo, 
skunk; charuto; cocaína, merla; codeína; crack; cristal; droga 
sintética; Dextroamphetamine*; Disulfiram; Dom; doping, 
dopagem; droga; ecstasy, droga sintética, droga do amor; 
etanol; jogo; ghB; guaraná; alucinógeno; haxixe; heroína; 
hydromorphone; inalante; Kava; cetamina; khat; licor; lsd, 
psilocibina; maconha; M-CPP; mdma; mescalina; metadona; 
Methamphetamine*; Methylenedioxymethamphetamine; 
morfin*; MPTP; Nalbuphine; naloxona; naltrexona; Narco-
leptic; narcótic*; nicotin*; opiáceo*; opióide*; opio; Oxymor-
phone; PCP; Phencyclidine; Popper*; Psilocybin; droga* 
psicodélica; psicodélica; droga* psicotrópica; pílula do sono; 
fumar; solvente; Speed; esteróide; estimulante; – ; Tetrahydro-
cannabinol; ThC; tebaína; tabaco; tranquilizante; vinho

abuso; vício; co* dependência*, criar dependência; 
co-dependência*; consequência; consumo; ânsia; depen-
dência; beber, bebida; diversão droga*; Interacção de 
drogas; tráfico de droga; incidência; mast; abandono, 
abstinência; overdose; prevalência; prevenção; cafungar, 
fungar; substância; transtorno; tolerância; uso; utilização*

efeitos adversos; abstinência; anorexia nervosa; efeitos 
antagonistas; ansiedade; desordem de ansiedade; indústria 
da bebida; bebedeira; bulimia;  transferência deficiente 
de carbohidratos; vício cruzado; delirium; transtorno; 
idade bebedor; bebedor comportamento; legalização das 
drogas; abandono do consumo; terapia de substituição; 
diagnóstico dual; desordem na alimentação; síndrome 
alcoólica fetal; ressaca; redução de danos, redução dos 
danos; dependência iatrogênica; drogas ilícitas; intoxicação; 
síndrome de korsakoff; beber durante a gravidez, beber 
na gravidez; consumo múltiplo de drogas; trocar agulha, 
compartir agulha; Supervisão adulta; pais bebedores; 
policonsumo; anorexia; efeitos colaterais; bebedor social, 
alcoólatra, alcoolismo, bebedor abusivo, bebidas alcoólicas, 
embriagado; Abuso de substâncias; Encefalopatia de 
Wernicke; abstinência; síndrome de abstinência.

Inglês

Alcohol*; ALDh; Amphetamine*; Anabolic; Ayahuasca; 
Barbiturate*; Beer; Benzodiazepine; Benzphetamine*; 
Buprenorphine*; Caffeine; Cannab*; Cigarette*; Coca*; 
Codein; Crack; Crystal; Designer drugs*; Dextroam-
phetamine*; Disulfiram; Dom; Doping; Drug*; Ecstasy; 
Ethanol; gambling; ghB; guarana; hallucinogen*; hashish; 
heroin; hydromorphone; Inhalant*; Kava; Ketamine; 
Khat; Liquor; LSD; Marijuana; M-CPP; MDMA; Mescaline; 
Methadone; Methamphetamine*; Methylenedioxy-
methamphetamine; Morphin*; MPTP; Nalbuphine; Naloxone; 
Naltrexone; Narcoleptic; Narcotic*; Nicotin*; Opiate*; 
Opioid*; Opium; Oxymorphone; PCP; Phencyclidine; 
Popper*; Psilocybin; Psychedelic drug*; Psychedelic*; 
Psychotropic Drug*; sleeping pill*; Smok*; Solvents; Speed; 
Steroid*; Stimulant*; Street drug*; Tetrahydrocannabinol; 
ThC; Thebaine; Tobacco*; Tranquilizer*; Wine

Abuse*; Addiction; Co* dependenc*; Codependenc*; Conse-
quence*; Consumption; Craving; Dependenc*; Drink*; Drug 
diversion*; Drug interaction*; Incidence; MAST; Misuse; 
Overdose; Prevalence; Prevention; Sniffing; Substance*; 
Substance* disorder*; Tolerance; Use; Utilisation*; 
Utilization.

Adverse effects; Abstinenc*; Anorexia nervosa; Antagonist* 
Effect*; Anxiety; Anxiety disorder; Beverage industry; Binge 
drinking; Bulimia; Carbohydrate deficient transferring; 
Cross addiction; Delirium tremens; Disorder*; Drinking 
age; Drinking patterns; Drug legalization; Drug misuse; 
Drug substitution therapy; Drug trade; Dual Diagnosis; 
Eating disorder; Fetal Alcohol syndrome; hangover; harm 
reduction; Iatrogenic addiction; Illicit drug*; Intoxication; 
Korsakoff* syndrome; Maternal drinking; Maternal drug 
use; Multiple drug use; Needle exchange; Needle sharing; 
Parental drinking; Paternal drinking; Polydrug use; Reverse 
anorexia; Side effects; Social drinker; Substance abuse*; 
Wernicke* encephalopathy; Withdrawal; Withdrawal 
Symptom*.

Networks-Pajek: program for large network analysis [programa 
informático]. (consultado 2008 diciembre 10). Disponible en: http://
vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/

Poiares, C. A. (2003). Droga: deambulação em torno da investigação 
científica. Toxicodependências, 9(3):75-86.

Proyecto Cork. (consultado 2008 diciembre 10). Disponible en: http://
www.projectcork.org/index.html

Publishing Addiction Research Internationally (PARINT). (consultado 
2008 diciembre 10). Disponible en: http://www.parint.org/

Romani, O. (1999). Las drogas: sueños y razones. Barcelona: Ariel.

Sampaio, D., gameiro, J., Camilo, M. & Fazenda, M. (1978). Droga, pais 
e filhos. Lisboa: Bertrand.

Stokes, D. E. (2005). Quadrante de Pasteur: a Ciência Básica e a 
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24 A INVESTIgAÇÃO SOBRE TOXICODEPENDÊNCIAS EM PORTUgAL: PRODUTIVIDADE, COLABORAÇÃO CIENTíFICA, gRUPOS DE TRABALhO E âMBITOS DE INVESTIgAÇÃO ABORDADOS

gRáFICO 1 – Evolução diacrónica anual da produção científica sobre Abuso 
de Substâncias nos trabalhos em que participaram instituições portuguesas 
(2002-2006).

TABElA 2 – Principais indicadores de produtividade e colaboração científica nos trabalhos sobre Abuso de Substâncias em que participaram instituições 
portuguesas (2002-2006).

Indicadores Índex das Revistas Médicas SCI-Expanded / Social
 Portuguesas Sciences Citation Index

Nº de artigos  299 194

Nº de artigos em colaboração (%) 144 (48,16%) 190 (97,94%)

Nº de assinaturas 654 1.291

índice de assinaturas / trabalho 2,19 6,65

Nº de autores 558 976

índice de autores / trabalho 1,87 5,03

Nº de assinaturas institucionais 388 713

Nº de instituições  154 404

índice de assinaturas instituições / trabalho 1,3 3,67

TABElA 3 – Revistas de publicação de trabalhos sobre Abuso de Subs-
tâncias em que participaram instituições portuguesas (índex das Revistas 
Médicas Portuguesas, 2002-2006).

Revista  Nº de artigos

Toxicodependências 123
Revista Portuguesa de Clínica geral 17
Arquivos de Medicina 12
Revista Portuguesa de Pneumologia 12
gE-Jornal Português de gastrenterologia 11
Revista do CAR-Clube de Anestesia Regional 11
Medicina Interna 9
Observações-Boletim do Observatório 8
Nacional de Saúde
Revista da Faculdade de Medicina de Lisboa 7
Revista de Saúde Amato Lusitano 7
Acta Pediátrica Portuguesa 6
Boletim da Sociedade Portuguesa de  6
hemorreologia e Microcirculação
Revista Portuguesa de Cardiologia 6
Boletim SIDA 4
Clínica & Saúde 4
Coimbra Médica 4
Anamnesis 3
Arquivos da Maternidade Alfredo da Costa 3
Nascer e Crescer 3
Psilogos 3
Respir’AR 3
Revista do Centro hospitalar de Coimbra 3
Revista Factores de Risco 3
Revista Obstetrícia e ginecologia 3
Sinapse 3
6 revistas com dois trabalhos 12
13 revistas com um trabalho 13
Total 299
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TABElA 4 – Revistas de publicação de trabalhos sobre Abuso de Subs-
tâncias em que participaram instituições portuguesas (Science Citation 
Index-Expanded e Social Sciences Citation Index, 2002-2006).

Revista Nº de artigos

Annals of The New York Academy of Sciences 16
Pharmacoepidemiology and Drug Safety 7
Alcoholism-Clinical and Experimental Research 5
Pharmacy World & Science 5
Aids 4
Brain Research 4
Addiction 3
Clinical Infectious Diseases 3
Drug and Alcohol Review 3
Electroanalysis 3
European Journal of Cancer Prevention 3
Forensic Science International 3
health Education Research 3
International Journal of Clinical And health 3
Psychology 
Psychology & health 3
Toxicology 3
14 revistas com dois trabalhos 28
95 revistas com um trabalho 95

Total 194

TABElA 5 – Autores mais produtivos sobre Abuso de Substâncias e padrões de colaboração (índex das Revistas Médicas Portuguesas, 2002-2006).

Autor Nº de Nº de Índice de assinaturas Nº de Índice de autores 
 artigos assinaturas por trabalho colaboradores por trabalho

Matias Dias, Carlos 7 16 2,28 8 1,28
Barros, henrique 4 12 3 6 1,75
Fernandes, Luís 4 10 2,5 5 1,5
Manita, Celina 4 7 1,75 3 1
Tinoco, Rui 4 7 1,75 3 1
Trigo, Miguel 4 5 1,25 1 0,5
Calheiros, José Manuel 3 8 2,67 4 1,67
Caramés, MA 3 15 5 10 3,67
Carneiro de Moura, Miguel 3 6 2 3 1,33
Carvalho, Lina 3 8 2,67 5 2
Lunet, Nuno 3 11 3,67 6 2,33
Luz Rodrigues, h 3 13 4,33 10 3,67
Negreiros, Jorge 3 4 1,33 1 0,67
Paixão, Maria Teresa 3 3 1 0 0,33
Pereira Miguel, José 3 10 3,33 7 2,67
Rebelo, Luís 3 3 1 0 0,33
Soares de Melo, Raul António 3 3 1 0 0,33
Sousa Pinto, Marta de 3 7 2,33 3 1,33
Torres, Nuno M 3 5 1,67 2 1
49 autores com 2 trabalhos - - - - -
490 autores com 1 trabalho - - - - -
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TABElA 6 – Autores mais produtivos sobre Abuso de Substâncias e padrões de colaboração (Science Citation Index-Expanded e Social Sciences Citation 
índex, 2002-2006).

Autor Nº de Nº de Índice de assinaturas Nº de Índice de autores 
 artigos assinaturas por trabalho colaboradores por trabalho

Macedo, Tice R 14 82 5,86 38 2,78
Tavares, Maria Amelia 13 61 4,69 27 2,15
Carvalho, Félix 10 77 7,7 34 3,5
Barros, henrique 9 33 3,67 23 2,67
Bastos, Maria de Lourdes 9 74 8,22 32 3,67
Remião, Fernando 8 64 8 25 3,25
Borges, Fernanda 7 42 6 21 3,14
Cortez Pinto, helena 7 38 5,43 19 2,86
Marques Vidal, Pedro 7 27 3,86 10 1,57
Antunes, Francisco 6 73 12,17 56 9,5
Summavielle, Teresa 6 31 5,17 12 2,17
Camacho, Ricardo Jorge 5 121 24,2 91 18,4
Camilo, Maria Ermelinda 5 32 6,4 18 3,8
Carmo, helena 5 38 7,6 11 2,4
De Boer, Douwe 5 34 6,8 10 2,2
Kremers, Stef PJ 5 45 9 25 5,2
Magalhaes, Ana 5 25 5 9 2
Melo, Pedro 5 24 4,8 10 2,2
Rego, Ana Cristina 5 27 5,4 12 2,6
Vandamme, Anne Mieke 5 121 24,2 91 18,4
Wiessing, Lucas 5 30 6 24 5
Cabrita, Jose 4 20 7,78 10 2,75
Clumeck, Nathan 4 96 24 83 21
De Sousa, Liliana 4 19 4,75 6 1,75
De Vries, hein 4 33 8,25 15 4
Delerue Matos, Cristina 4 20 5 4 1,25
Dos Reys, Lesseps A 4 32 8 9 2,5
garrido, Jorge Manuel Pinto Jesús 4 20 5 4 1,25
Lundgren, Jens D 4 79 19,75 67 17
Martins, Alexandra 4 24 6 15 4
Mudde, Aart N 4 41 10,25 24 6,25
Oliveira Brett, Ana Maria 4 20 5 4 1,25
Oliveira, Catarina R 4 20 5 8 2,25
Proença, Paula 4 26 6,5 12 3,25
Teixeira, helena 4 26 6,5 12 3,25
Vieira, Duarte Nuno 4 26 6,5 12 3,25
Vitoria, Paulo D 4 33 8,25 15 4
27 autores com três trabalhos - - - - -
86 autores com dois trabalhos - - - - -
826 autores com um trabalho - - - - -
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gRáFICO 2 – Principais relações de colaboração (> 1 trabalho em co-autoria) dos autores que publicam em revistas portuguesas.

gRáFICO 3 – Principais relações de colaboração (> 1 trabalho em co-autoria) dos autores que publicam em revistas estrangeiras.

Continua
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gRáFICO 3 – Principais relações de colaboração (> 1 trabalho em co-autoria) dos autores que publicam em revistas estrangeiras.

Continuação
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TABElA 7 – Instituições mais produtivas sobre Abuso de Substâncias e padrões de colaboração (índex das Revistas Médicas Portuguesas, 2002-2006).

Instituição Nº de artigos Nº de Nº de assinaturas Média de
 (Nº de artigos colaboradores institucionais assinaturas
 em colaboração   institucionais
 institucional)   por trabalho

Universidade de Lisboa 32 (18) 11 52 1,62
Universidade do Porto 29 (11) 10 44 1,52
Ministério da Saúde (Lisboa) 20 (15) 4 37 1,85
hospital de Santa Maria (Lisboa) 19 (12) 6 33 1,74
Instituto da Droga e da Toxicodependência (Lisboa) 16 (7) 4 23 1,43
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Lisboa) 11 (11) 3 24 2,18
Centro hospitalar de Coimbra  9 (3) 3 12 1,33
hospitais da Universidade de Coimbra 9 (4) 3 14 1,55
Centro de Atendimento a Toxicodependentes de Cedofeita 7 (4) 4 12 1,71
hospital de São João (Porto) 7 (3) 2 11 1,57
Universidade Nova de Lisboa 7 (3) 3 10 1,43
Universidade de Coimbra 6 (3) 1 9 1,5
Universidade Lusófona de humanidades e Tecnologias 6 (5) 5 13 2,17
(Lisboa)
Centro de Atendimento a Toxicodependentes do Restelo 5 (1) 3 8 1,6
hospital de São Teotónio de Viseu 5 (1) 1 6 1,2
Universidade Técnica de Lisboa 5 (3) 5 10 2
Centro de Atendimento a Toxicodependentes das Taipas 4 (2) 2 6 1,5
Centro hospitalar de Vila Nova de gaia 4 (1) 1 5 1,25
hospital Amato Lusitano (Castelo Branco) 4 (0) 0 4 1
hospital Fernando Fonseca (Amadora) 4 (0) 0 4 1
Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência  4 (0) 0 4 1
(Lisboa)
Universidade do Minho (Braga) 4 (3) 3 7 1,75
Centro de Saúde de Alvalade 3 (3) 2 7 2,33
Centro de Saúde de Odivelas 3 (3) 2 7 2,33
hospital de gran Canaria Dr Negrín (Espanha) 3 (0) 0 3 1
hospital de Santo André 3 (1) 2 5 1,67
hospital garcia de Orta 3 (0) 0 3 1
University of Essex (Reino Unido) 3 (1) 1 4 1,33
Université de Montreal (Canadá) 3 (0) 0 3 1
19 instituições com dois trabalhos -  - - -
105 instituições com um trabalho - - - -
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TABElA 8 – Instituições mais produtivas sobre Abuso de Substâncias e padrões de colaboração (Science Citation Index-Expanded e Social Sciences Citation 
índex, 2002-2006).

Instituição Nº de artigos Nº de Nº de assinaturas Média de
 (Nº de artigos colaboradores institucionais assinaturas
 em colaboração   institucionais
 institucional)   por trabalho
Universidade do Porto 64 (39) 94 195 3,05
Universidade de Coimbra 28 (19) 17 60 2,14
Universidade de Lisboa 19 (10) 45 65 3,42
Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência 13 (11) 36 54 4,15
(Lisboa) 
Universidade Nova de Lisboa 13 (12) 25 38 2,92
hospital de Santa Maria (Lisboa) 11 (9) 39 55 5
Universidade do Minho (Braga) 9 (6) 15 26 2,89
Instituto Politécnico do Porto 8 (8) 4 22 2,75
hospital de Egas Moniz (Lisboa) 6 (6) 82 108 18
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Lisboa) 6 (6) 6 13 2,17
Maastricht University (Países Baixos) 6 (6) 21 38 6,33
Universiteit Utrecht (Países Baixos) 6 (6) 110 132 22
Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa 5 (4) 4 9 1,8
Katholieke Universiteit Leuven (Bélgica) 5 (5) 68 91 18,2
National Public health Institute in Finland (Finlândia) 5 (5) 74 99 19,8
Royal Free & University College Medical School (Reino Unido) 5 (5) 77 90 18
Universidade de Santiago de Compostela (Espanha) 5 (5) 5 18 3,6
University of Athens (grécia) 5 (5) 104 124 24,8
ChU Saint-Pierre (França) 4 (4) 76 86 21,5
Danish Cancer Society (Dinamarca) 4 (4) 40 54 13,5
hospital de São João (Porto) 4 (2) 9 14 3,5
hvidovre University hospital (Dinamarca) 4 (4) 57 70 17,5
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 4 (4) 50 56 14
(França) 
Instituto do Desporto de Portugal (Lisboa) 4 (4) 3 10 2,5
Instituto Nacional de Medicina Legal de Coimbra 4 (4) 3 11 2,75
Portuguese Council for Smoking Prevention (Lisboa) 4 (4) 10 25 6,25
Universidade de Aveiro  4 (4) 6 13 3,25
University of Manchester (Reino Unido) 4 (4) 14 28 7
Associação Nacional das Farmácias (Lisboa) 3 (1) 1 4 1,33
Chaim Sheba Medical Center (Israel) 3 (3) 66 82 27,33
Cooperativa de Ensino Superior, Politécnico e Universitário 3 (3) 3 12 4
(Porto) 
Frankfurt University (Alemanha) 3 (3) 76 86 28,67
hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela 3 (3) 3 12 4
(Espanha) 
hospital Universitario Doctor Peset Aleixandre (Espanha) 3 (3) 15 20 6,67
Institut Municipal de Salut Pública de Barcelona (Espanha) 3 (3) 13 21 7
Karolinska University hospital (Suécia) 3 (3) 67 74 24,67
National Institute of Public health and the Environment 3 (3) 61 66 22
(Países Baixos)
Universiteit van Amsterdam (Países Baixos) 3 (3) 57 60 20
Universitat de Barcelona (Espanha) 3 (3) 60 63 21
Università degli Studi di Milano (Itália) 3 (3) 56 59 19,67
Universidade da Beira Interior (Covilhã, Portugal) 3 (3) 8 12 4
Università di Torino (Itália) 3 (3) 51 56 18,67
Univesity of London Imperial College Science and 3 (3) 37 41 13,67
Technology (Reino Unido) 
Virco Lab Inc (Estados Unidos da América) 3 (3) 46 54 18
45 instituições com dois trabalhos - - - -
315 instituições com um trabalho - - - -



REVISTA TOXICODEPENDÊNCIAS | EDIÇÃO IDT | VOLUME 15 | NÚMERO 2 | 2009 | pp. 13-34 31

gRáFICO 4 – Núcleo principal da rede de relações de colaboração institucional (> 1 trabalho) da produção científica de instituições portuguesas em revistas 
nacionais (2002-2006).

gRáFICO 5 – Rede de relações de colaboração institucional (> 1 trabalho) da produção científica de instituições portuguesas em revistas estrangeiras 
(2002-2006).

Continua



32 A INVESTIgAÇÃO SOBRE TOXICODEPENDÊNCIAS EM PORTUgAL: PRODUTIVIDADE, COLABORAÇÃO CIENTíFICA, gRUPOS DE TRABALhO E âMBITOS DE INVESTIgAÇÃO ABORDADOS

gRáFICO 5 – Rede de relações de colaboração institucional (> 1 trabalho) da produção científica de instituições portuguesas em revistas estrangeiras 
(2002-2006).

gRáFICO 6 – Rede de relações de colaboração institucional (> 1 trabalho) da produção científica de instituições portuguesas em revistas estrangeiras (2002-
2006). Com os países localizados na margem da rede, apenas foi mantida uma relação de colaboração.

Continuação
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gRáFICO 7 – Rede de relações conceituais (frequência de co-ocorrência > 3) das palavras-chave dos trabalhos publicados na revista Toxicodependências 
(2002-2006).

TABElA 9 – Lista das palavras-chave mais frequentes atribuídas aos trabalhos publicados na revista Toxicodependências (2002-2006).

Palavra-chave Frequência Palavra-chave Frequência

Toxicodependência 27 histórias de vida 4
Consumo de Drogas 18 Personalidade 4
Drogas 18 Prevenção Primária 4
Prevenção 17 Psicoterapia 4
Toxicodependentes 13 Razões para o consumo de Drogas 4
Comportamentos 12 Ansiedade 3
Dependência 10 Avaliação 3
Consumidores 9 Cannabis 3
Redução de riscos 9 Cocaína 3
Adolescência 8 Consequências do consumo 3
Terapia 8 Criminalidade 3
VIh/SIDA 8 Doenças infecto-contagiosas 3
Comportamentos de risco 6 Ecstasy 3
heroína 6 Educação 3
Investigação científica 6 gravidez 3
Atitudes 5 Jovens adultos 3
Família 5 Legislação 3
Padrões de consumo 5 Relação 3
Portugal 5 Religião 3
Prevalência 5 Sistema Nervoso Central 3
Álcool 4 Terapia Familiar 3
Factores de risco 4 Tratamento 3



34 A INVESTIgAÇÃO SOBRE TOXICODEPENDÊNCIAS EM PORTUgAL: PRODUTIVIDADE, COLABORAÇÃO CIENTíFICA, gRUPOS DE TRABALhO E âMBITOS DE INVESTIgAÇÃO ABORDADOS

TABElA 10 – Lista de descritores mais frequentes atribuídos aos trabalhos sobre Abuso de Substâncias em que participaram instituições portuguesas, 
publicados em revistas estrangeiras (2002-2006).

Palavra-chave Frequência Palavra-chave Frequência

humans 110 Toxicity 19
Male 91 Análisis 18
Female 85 Adverse effects 17
Adult 56 Chemistry 17
Epidemiology 47 Etiology 17
Animals 43 genetics 17
Metabolism 42 Risk Factors 17
Drug effects 41 Statistics & numerical data 17
Middle Aged 39 Complications 16
Rats 33 Prevalence 16
Portugal 28 Smoking 16
Adolescent 27 hIV Infections 15
Methods 27 Blood 13
Pharmacology 26 Psychology 13
Drug therapy 25 Prevention & control 12
Aged 22 Chemically induced 11
Rats, Wistar 21 hIV-1 11
Administration & dosage 20 Pregnancy 11
Pathology 20 Time Factors 11
Physiology 20 Case-Control Studies 10
Europe 19 Cocaine 10
Therapeutic use 19 Questionnaires 10

gRáFICO 8 – Rede de relações conceituais (frequência de co-ocorrência > 7) dos descritores dos trabalhos sobre Abuso de Substâncias em que 
participaram instituições portuguesas, publicados em revistas estrangeiras (2002-2006).
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RESUMO
Neste estudo procedeu-se à aplicação de um inquérito sobre 
consumos recreativos e segurança rodoviária a uma amostra de 
200 estudantes universitários, comparando-se posteriormente os 
resultados obtidos de um amostra de 282 sujeitos recolhida entre 
a população frequentadora de bares e discotecas localizadas em 
Braga. Os resultados obtidos indicam que os sujeitos da amostra de 
frequentadores de bares e discotecas recorrem com mais frequência 
ao consumo de substâncias e, dentre estes, os homens mais do que 
as mulheres. Da mesma forma, e segundo essa mesma ordem, estes 
sujeitos conduzem com mais frequência sob o efeito de substâncias. 
Implicações destes resultados para as campanhas de segurança 
rodoviária são, por fim, discutidas. 
Palavras-chave: Consumos recreativos; Abuso de substâncias; Se-
gurança rodoviária.

RÉSUMÉ
Dans cette étude on a procédé à l’application d’une enquête sur les 
consommations récréatives et sécurité routière à un échantillon 
de 200 étudiantes universitaires comparé postérieurement aux 
résultats obtenus sur un échantillon de 282 sujets qui fréquentaient 
régulièrement des bars et discothèques localisés en Braga. Les 
résultats obtenus indiquent que les sujets de l’échantillon qui 
fréquentent les lieux nocturnes recourent plus fréquemment à la 
consommation de substances et que d’entre eux sont plutôt les 
hommes qui le font par rapport aux femmes. De la même façon, 
se sont ceux qui conduisent plus fréquemment sous l’effet de 
substances. Des implications pour les campagnes de sécurité 
routière sont, a la fin, discutées.
Mots-clé: Consommations récréatives; Abus de substances; Sécurité 
routière.

ABSTRACT 
In this study we´ve carried out a comparative application of an inquiry 
about recreational use of substances and road traffic security in a 
sample of 200 university students and a  sample of 282 subjects 
randomly assembled among the population that are regular clients of 
pubs and discos located in Braga. The results indicate that the pubs 
and discos’ clients are more frequently substance’ consumers and 
among these males consume more frequently than females. In the 
same way, these individuals drive more frequently under substance 
effects. Implications for road traffic security campaigns are finally 
addressed.
Key Words: Recreational use of substances; Substance abuse; Road 
traffic security.

Consumos Recreativos e (In)Segurança Rodoviária
Olga Cunha, Rui abRunhOsa gOnçalves

Artigo recebido em 13/03/2009; versão final aceite em 03/06/2009.
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1 – INTRODUÇÃO

O consumo de drogas apresenta-se como um tema 
social complexo, exigindo cada vez mais a atenção 
de cidadãos, instituições públicas e forças políticas. 
Negreiros (1998, 1999) afirma que o consumo de subs-
tâncias representa um fenómeno social inquietante 
no nosso país, uma vez que só é possível prevenir de 
forma eficaz se forem conhecidos os contextos (Melo, 
2000), as razões e os factores que estão na origem, 
directa ou indirecta, do problema (Mendes, 2000). 
Nos últimos anos, o consumo de drogas na população 
juvenil suscitou uma crescente preocupação, sendo 
mesmo concebido como um dos grandes problemas 
sociais da actualidade. Os consumos juvenis não se 
apresentam apenas como um problema de saúde e, por 
isso, não surgem isolados de outros comportamentos 
de risco (e.g., Lomba, Apostolo, Loureiro, graveto, Silva 
& Mendes, 2008; Matos, Carvalhosa, Reis & Dias, 2001; 
Mendes & Lopes, 2007). Na realidade, cada tempo e 
contexto têm as suas drogas, e o uso destas substân-
cias inscreve-se num percurso histórico, apresentando 
origens civilizacionais que fazem parte integrante da 
cultura dos povos. Porém, cada vez mais, os estudos 
demonstram a associação do consumo de substâncias 
a outros factores de risco, nomeadamente o envol-
vimento em actividades criminosas (e.g., Farrington, 
2004; Farrington & West, 1990; West, 1982).
Os consumos na juventude adoptam padrões e tipo-
logias próprias. Assim, verifica-se uma maior concen-
tração aos fins-de-semana, fora de casa, em contextos 
de tempos livres e momentos de diversão (Silva, 2005). 
Vários são os motivos apontados em diversos estudos 
para o consumo de substâncias, entre os quais se 
destacam a busca de novas sensações, a procura 
de diversão, a pressão dos pares, o desejo de testar 
limites, a fuga aos problemas, a redução do stress 
e a desinibição (Macfarlane, Cordeiro, Macfarlane & 
Robson, 1997; Negreiros, 1991; Silva, 2005). 
Na sequência de consumos abusivos podem ocorrer 
acidentes de viação. Vários estudos referem que os 
jovens parecem subestimar os riscos potenciais as-
sociados à condução sob o efeito do álcool (Ferreira, 
2003, cit. por Silva, 2005). Tal é explanado num estudo 

de greenfild e Rogers (1999, cit. por Silva, 2005) onde 
se concluiu que os sujeitos mais jovens admitiam 
conduzir após o consumo de bebidas alcoólicas. Por 
outro lado, nas estradas portuguesas parece assistir-
-se a uma “cultura da impunidade e violência rodoviária” 
(graça & Ramos, 2001, p. 4), sendo a prática da condu-
ção rodoviária em Portugal marcada por uma colectiva 
e generalizada interiorização da impunidade, factor que 
pode explicar o elevado número de mortos e feridos 
graves nas estradas. Este sentimento de impunidade 
não é mais do que a gestão de um conhecimento colec-
tivamente partilhado pelos condutores portugueses 
de que a prática de manobras perigosas, de excesso 
de velocidade e de toda uma variedade de comporta-
mentos agressivos apenas é fiscalizada e sancionada 
esporadicamente. Paralelamente, é também partilhada 
a ideia de que a condenação jurídica da prática de 
infracções e crimes relacionados com o meio rodoviá-
rio é irrelevante (cf., graça & Ramos, 2001).
O objectivo do presente trabalho é alertar para os 
riscos da condução sob o efeito do álcool, mediante 
a comparação de dados obtidos num estudo sobre a 
relação entre o consumo de substâncias psicoactivas 
e a segurança rodoviária, efectuado numa amostra 
de estudantes do ensino superior, com os resultados 
obtidos com uma amostra de sujeitos frequentadores 
de bares e discotecas. 

2 – PROCEDIMENTO

Para a recolha de dados, utilizou-se um questionário 
de auto-preenchimento, denominado ”Consumos 
Recreativos e Segurança Rodoviária”1, desenvolvido 
pelos autores a partir da literatura existente (e.g. 
Negreiros, 1999; Melo, 2000) e de estudos anteriores 
(e.g. Mourão & Torgal, 1999, 2001; Balsa et al., 2001; 
Fonte, 2003; Silva, 2005) com o objectivo de conhecer 
a prevalência e frequência dos consumos e avaliar 
as práticas de condução entre a população jovem. O 
questionário inclui questões demográficas, frequência 
de consumos de álcool e estupefacientes, motivos 
para o consumo, condução sob o efeito do álcool, 
incumprimento dos limites de velocidade e motivos 
para o não cumprimento. Numa primeira fase, os 
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sujeitos foram questionados sobre o consumo de 
substâncias em geral e, posteriormente, uma vez que 
as questões rodoviárias incidem especificamente sobre 
os consumos de álcool, as questões direccionaram-se 
para o consumo e a condução sob o efeito do álcool.
O instrumento foi aplicado sob anonimato em dois 
momentos distintos. Numa primeira fase foi aplicado a 
alunos universitários e, numa segunda fase, a sujeitos 
frequentadores de locais de diversão nocturna. 

3 – AMOSTRA

A amostra é constituída por 482 indivíduos, sendo que 
200 são estudantes universitários e 282 são frequen-
tadores de bares e discotecas. A média de idades do 
grupo dos estudantes universitários é de 21,28 anos 
(dp = 3,81), variando entre um mínimo de 18 e um máxi-
mo de 45 anos. Por sua vez, o grupo dos frequentadores 
de bares e discotecas apresenta uma média de idades 
de 25,44 anos (dp = 5,97), e varia entre um mínimo de 
16 e um máximo de 51 anos. A amostra dos estudantes 
universitários é constituída por 114 elementos do sexo 
feminino (57%) e 86 elementos do sexo masculino (43%), 
enquanto que a amostra dos frequentadores de bares e 
discotecas conta com 63 sujeitos do sexo feminino 
(22,3%) e 219 sujeitos do sexo masculino (77,7%). No 
total, a amostra é constituída por 177 elementos do sexo 
feminino e 305 do sexo masculino.

3.1 – Análise dos resultados
No que respeita ao consumo de substâncias em geral, 
em ambas as amostras, encontramos que mais de 50% 
dos sujeitos inquiridos afirma recorrer “algumas vezes” 
ao consumo de substâncias (cf. Quadro 1). Na amostra 
de estudantes, verifica-se uma associação significativa 
entre os consumos e o sexo dos participantes (X2 
(3) = 9,609, p = .022). De facto, são os sujeitos do 
sexo masculino que consomem substâncias com mais 
frequência (Z = -3,04, p < .01). Também se verifica 
uma correlação negativa significativa entre a idade e o 
consumo de substâncias (rho = -.220, p < .01), sendo os 
sujeitos mais jovens que recorrem com mais frequência 
ao consumo de substâncias. 
De igual forma, encontramos um efeito significativo da 

variável idade (X2 (2) = 9,98, p < .01). Nos testes Mann 
Whitney com correcção de Bonferroni, verificamos 
que os participantes mais jovens recorrem com mais 
frequência ao consumo de substâncias. Na amostra de 
frequentadores de bares e discotecas, encontramos 
uma associação significativa entre o sexo e o consumo 
de substâncias (X2 (3) = 36,71, p < .001), sendo os 
sujeitos do sexo masculino que consomem substâncias 
com mais frequência (Z = -5,037, p < .001). Em relação 
à variável idade, não se verificou uma correlação 
significativa (rho = -.041, NS) nesta amostra. 

Em relação ao tipo de substâncias consumidas, verifi-
camos que, em ambas as amostras, as bebidas alcó-
olicas (60% e 86,2%, para os estudantes e frequentadores 
de bares e discotecas, respectivamente) são as mais 
consumidas (cf. Quadro 2). Na amostra de estudantes 
universitários, verificou-se, ainda, uma relação signifi-
cativa entre o sexo e o tipo de substância consumida 
(X2 (2) = 9,056, p < .05), sendo estas consumidas prefe-
rencialmente por sujeitos do sexo masculino. Contudo, 
não encontramos uma associação significativa entre a 
idade e o tipo de substância consumida (X2 (4) = 3,64, 
NS). Também na amostra de frequentadores de bares e 
discotecas, há uma associação significativa entre o sexo 
dos sujeitos e o consumo de substâncias (X2 (1) = 3,44, 
p < .05), apontando no sentido de que as mulheres 
consomem menos substâncias que os homens. Contudo, 
não encontramos um efeito significativo da variável sexo 
(Z = -1,85, NS). No que concerne à variável idade tam-
bém não foram observadas diferenças significativas 
entre os grupos etários (X2 (3) = 7,01. NS).

QUADRO 1 – Distribuição das amostras em função da frequência do con-
sumo de substâncias.

Frequência com que recorre ao consumo de substâncias

Frequência Amostra de estudantes Amostra de
 universitários frequentadores
 (N = 200) de bares e
  discotecas (N = 282)

Nunca 31,5% (N = 63) 7,1% (N = 20)

Algumas vezes 50,5% (N = 101) 55,7% (N = 157)

Bastantes vezes 9% (N = 18) 16% (N = 45)

Muitas vezes 9% (N = 18) 21,3% (N = 60)
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Os motivos mais apontados para o consumo de 
substâncias, em ambas as amostras, foram a desinibição 
(19,5% para os estudantes), o alívio do stress (16,5% 

No que respeita à condução sob o efeito de substâncias, 
encontramos que mais de 40% dos estudantes afirma 
“nunca” conduzir sob o efeito de substâncias enquanto 
que 20% refere fazê-lo “algumas vezes”. Por sua vez, 
na amostra dos frequentadores de bares e disco-
tecas, 24,5% refere “nunca” conduzir sob o efeito de 
substâncias e 46,1% afirma conduzir “algumas vezes” 
sob o efeito de substâncias (cf. Quadro 4). 
Na amostra de estudantes universitários não encon-
tramos uma associação entre o sexo e a condução sob 

o efeito de substâncias (X2 (3) = 3,281, NS). Contudo, 
foram encontradas diferenças significativas na amostra 
de frequentadores de bares e discotecas (X2 (3) = 37,31, 
p < .001), sendo que são os sujeitos do sexo masculino 
que conduzem com mais frequência sob o efeito de 
substâncias. De facto, verifica-se um efeito significativo 
da variável sexo (Z = -5,65, p < .001). Tal pode explicar 
as diferenças entre as duas amostras, visto que a 
amostra de frequentadores de bares é maioritariamente 
constituída por elementos do sexo masculino, enquanto 

para os estudantes), a descontracção (20,5% para 
os estudantes), o sentir-se bem (25% e 18,1% para 
os estudantes e para os frequentadores de bares e 
discotecas, respectivamente) e a diversão (58,2% para 
os frequentadores de bares e discotecas) (cf. Quadro 3). 
Quer na amostra de estudantes universitários, quer na 
amostra de frequentadores de bares e discotecas, não 
foi encontrada uma relação entre o sexo e os motivos 
para o consumo de substâncias, com excepção do 
“estabelecer contactos com o sexo oposto”, sendo este 
motivo quase exclusivamente apontado por indivíduos 
do sexo masculino. No que respeita à idade, também 
não foram encontradas associações entre esta variável 
e as motivações para o consumo de substâncias. 

QUADRO 2 – Distribuição das amostras em função das substâncias con-
sumidas.

Substâncias consumidas

Frequência Amostra de estudantes Amostra de
 universitários frequentadores
 (N = 200) de bares e
  discotecas (N = 282)

Bebidas alcoólicas 60% (N = 120) 86,2% (N = 243)

Estupefacientes 1% (N = 2) –

Bebidas alcoólicas 8% (N = 16) 8,1% (N = 23)
e estupefacientes 

Sem consumo 31% (N = 63) 5,7% (N = 16)

QUADRO 3 – Distribuição das amostras em função dos motivos para o consumo de substâncias.

Motivos para o consumo de substâncias

Motivos Amostra de estudantes Amostra de frequentadores
 universitários de bares e discotecas

Pressão dos colegas 5,5% (N = 11) 2,1% (N = 6)

Desinibição 19,5% (N = 39) –

Estabelecer contactos com o sexo oposto 7,5% (N = 15) 4,3% (N = 12)

Testar limites 3% (N = 6) 2,5% (N = 7)

Busca de novas sensações 8,5% (N = 17) 2,5 (N = 7)

Fugir dos problemas 3% (N = 6) –

Aceitação social 3% (N = 6) –

Alívio do stress 16,5% (N = 33) –

Descontracção 20,5% (N = 81) –

Estabelecer interacções 7,5% (N = 15) –

Sentir-se bem 25% (N = 50) 18,1% (N = 51)

Diversão – 58,2% (N = 164)
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que a amostra de estudantes universitários é composta 
por mais elementos femininos. 
Na amostra de estudantes verifica-se uma associação 
significativa entre a idade e a condução sob o efeito 
de substâncias (rho = .252, p < .005). De facto, há um 
efeito significativo da idade (X2 (2) = 12,096, p < .01), 
sendo que, nos testes Mann Whitney com correcção 
de Bonferroni, são os participantes mais velhos que o 
fazem com mais frequência. Também na amostra de 
frequentadores de bares e discotecas, encontramos 
uma associação significativa entre a idade e a condução 
sob o efeito de substâncias (rho = .167, p < .01). Assim, 
os sujeitos mais velhos conduzem com mais frequência 
sob o efeito de substâncias, verificando-se um efeito 
significativo da variável idade (X2 (3) = 14,93, p < .01). Tal 
também pode explicar as diferenças entre as amostras, 
uma vez que, em média, os sujeitos da amostra de 
frequentadores de bares e discotecas são mais velhos. 
Adicionalmente, uma boa percentagem de estudantes 
universitários (46,1%) não possui carro próprio.

No que respeita à frequência com que os sujeitos 
infringem os limites de velocidade, encontramos 
que a grande maioria dos sujeitos (mais de 40%) 
infringe “algumas vezes” (cf. Quadro 5). Verificam-
-se diferenças entre as duas amostras, sendo que 
os sujeitos da amostra de frequentadores de bares e 
discotecas infringem os limites de velocidade com mais 
frequência. Na amostra de estudantes universitários, 
não encontramos uma associação significativa entre 
o sexo dos participantes e a infracção dos limites 
de velocidade (X2 (3) = 3,665, NS). Por sua vez, na 

amostra de frequentadores de bares e discotecas 
encontramos uma associação significativa entre estas 
duas variáveis (X 2 (3) = 25,229, p < .001), apontando no 
sentido de que são os homens que infringem com mais 
frequência os limites de velocidade. De facto, verifica-
-se um efeito significativo do sexo dos participantes 
(Z = - 4,25, p < .001). No que respeita à variável idade, 
não encontramos uma associação significativa, quer 
na amostra de estudantes universitários (rho = .070, 
NS) quer na amostra de frequentadores de bares e 
discotecas  (rho = -.046, NS). 

No que concerne aos motivos para o incumprimento 
dos limites de velocidade verificamos a cilindrada do 
carro (16,5% e 12,1%, para os estudantes e frequen-
tadores de bares e discotecas, respectivamente), os 
limites de velocidade inadequados (38,5% e 35,1% para 
os estudantes e frequentadores de bares e discotecas, 
respectivamente) e a pressão do tempo (51,5% e 31,9% 
para os estudantes e frequentadores de bares, respec-
tivamente) como aqueles que mais sujeitos apontam 
em ambas as amostras (cf. Quadro 6). De ressalvar 
que o “testar limites” (X2 (1) = 5,079, p < .05) e a “cilin-
drada do carro” (X2 (1) = 8,504, p < .005), associados à 
velocidade, são mais frequentemente encontrados em 
sujeitos do sexo masculino. Por sua vez, a “pressão do 
tempo” é apontada maioritariamente por sujeitos mais 
velhos (X2 (2) = 7,039, p < .05).

QUADRO 4 – Distribuição das amostras em função da frequência da con-
dução sob o efeito de substâncias.

Frequência da condução sob o efeito de substâncias

Frequência Amostra de estudantes Amostra de
 universitários frequentadores
 (N = 138) de bares e
  discotecas (N = 259)

Nunca 44% (N = 88) 24,5% (N = 69)

Algumas vezes 20% (N = 40) 46,1% (N = 130)

Bastantes vezes 1% (N = 2) 6,4% (N = 18)

Muitas vezes 4% (N = 8) 14,9% (N = 42)

QUADRO 5 – Distribuição das amostras em função da frequência com que 
infringem os limites de velocidade.

Frequência com que infringem os limites de velocidade

Frequência Amostra de estudantes Amostra de
 universitários frequentadores
 (N = 188) de bares e
  discotecas (N = 267)

Nunca 15,5% (N = 31) 18,1% (N = 51)

Algumas vezes 46,5% (N = 93) 44% (N = 124)

Bastantes vezes 19,5% (N = 39) 13,5% (N = 38)

Muitas vezes 12,5% (N = 25) 19,1% (N = 54)
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4 – DISCUSSÃO

No estudo efectuado verificou-se que o consumo de 
álcool e drogas, quer na amostra de estudantes, quer 
na amostra de frequentadores de bares e discotecas, se 
encontra relacionado com os contextos nocturnos e de 
diversão. Os motivos mais destacados para o consumo 
de substâncias são, à semelhança daquilo que outros 
autores encontraram, a procura de prazer, diversão e 
descontracção (e.g., Macfarlane, Cordeiro, Macfarlane 
& Robson, 1997; Negreiros, 1991; Silva, 2005).
Os dados do estudo são congruentes com dados obtidos 
a nível nacional, quer no que respeita aos consumos da 
população portuguesa em geral (Balsa, et al., 2001; Matos & 
Carvalhosa, 2003), quer no que diz respeito aos consumos 
da população universitária (Mourão & Torgal, 1999, 2001; 
Negreiros, 2001,a,b; Fonte, 2003). São os indivíduos do 
sexo masculino que mencionam consumir com mais 
frequência, quer bebidas alcoólicas quer estupefacientes, 
ainda que tal efeito se verifique de forma mais clara nos 
rapazes frequentadores de locais de diversão por oposto 
aos estudantes. De salientar que nos estudos que foram 
feitos a nível nacional se constata que os consumos de 
drogas são, na generalidade, superiores nos homens do 
que nas mulheres (Balsa et al., 2001; Feijão & Lavado, 
2001, 2004; Negreiros, 2001a,b; Mourão & Torgal, 2001), 
facto que também se verifica no nosso estudo.
De igual forma, também encontramos que os sujeitos 
de ambas as amostras desrespeitam os limites de 
velocidade, sendo que são os homens que o fazem 
mais frequentemente. Assim, de facto, parece viver-
-se um desrespeito pelas regras éticas e jurídicas, 
assistindo-se a uma falta de prudência na condução 

(graça & Ramos, 2001). A prática social da condução 
rodoviária em Portugal é marcada por uma colectiva 
e generalizada interiorização da impunidade (graça & 
Ramos, 2001), onde a condução sob o efeito do álcool e 
drogas e os excessos de velocidade têm lugar com muita 
frequência. No entanto, os jovens universitários, quando 
comparados com os frequentadores habituais de bares 
e discotecas, ao afirmarem que consomem substâncias 
e conduzem sob o efeito das mesmas com menor 
frequência, parecem ser indivíduos mais responsáveis, 
pelo que o factor educação/instrução pode ser um 
elemento protector no que respeita ao envolvimento em 
comportamentos de risco. Acres cente-se, igualmente, 
que o facto de serem em média mais novos quatro anos, 
poderia abonar em função de uma maior imaturidade 
psicológica e, nesse sentido, uma maior tendência para 
correr riscos. Contudo, não parece ser esse o caso, ainda 
que não se tenha efectuado nenhuma avaliação específica 
desta dimensão em qualquer um dos grupos.
Os níveis das componentes de predisposição anti-social 
são também diferentes em homens e mulheres (Rher 
& Waldman, 2002; Rowe, Vazsonyi & Flannery, 1995, 
cit. por Lahey & Waldman, 2004). A partir dos 4 anos, 
sensivelmente, os rapazes envolvem-se mais facilmente 
em problemas de comportamento do que as raparigas 
(Tremblay et al., 1996; Lahey et al., 2000; Moffit et al., 
2001; Lahey & Waldman, 2004). Por outro lado, os 
rapazes têm uma maior tendência para externalizar 
os seus comportamentos, enquanto que as raparigas 
têm uma maior tendência para os internalizar (Rutter 
et al., 2004), o que poderá explicar a maior propensão 
nos homens para consumir substâncias em idades 

QUADRO 6 – Distribuição das amostras em função dos motivos para o não cumprimento dos limites de velocidade.

Motivos para o não cumprimento dos limites de velocidade

Motivos Amostra de estudantes Amostra de frequentadores
 universitários de bares e discotecas

Cilindrada do carro 16,5% (N = 33) 12,1% (N = 34)
Limites de velocidade inadequados 38,5% (N = 77) 35,1% (N = 99)
Pressão dos colegas 2% (N = 4) 1,4% (N = 4)
Impressionar 4,5% (N = 9) 0,7% (N = 2)
Testar limites 6% (N = 12) –
Desafiar a autoridade 4% (N = 8) 1,8% (N = 5)
Busca de novas sensações 5% (N = 10) 5,3% (N = 15)
Pressão do tempo 51,5% (N = 103) 31,9% (N = 90)
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precoces (Silva, 2005). Outros autores defendem que 
os rapazes apresentam um atraso significativo em 
termos do desenvolvimento médio da linguagem nos 
primeiros anos (Sanson, Smart, Prior, & Oberklaid, 1993, 
cit. por Lahey & Waldman, 2004), o que faz com que as 
raparigas sejam mais facilmente socializáveis (Keenan 
& Shaw, 1997, Lahey & Waldman, 2004). Estas mostram 
ainda, e desde cedo, níveis mais elevados de empatia e 
de culpa/remorso do que os rapazes (Keenan & Shaw, 
1997, Lahey & Waldman, 2004), que constituem factores 
protectores em relação a posteriores envolvimentos em 
comportamentos de risco mais problemáticos.
O consumo de substâncias associa-se a comportamentos 
e atitudes anti-sociais (e.g., Fonseca, 2004). No Estudo 
de Desenvolvimento da Delinquência de Cambridge 
(Farrington, 2004; Farrington & West, 1990; West, 1982)
verificou-se que o comportamento precoce dos sujeitos, 
como o alcoolismo ou o consumo de drogas, podia predizer 
a delinquência mais tarde, uma vez que ambos medeiam 
a personalidade anti-social subjacente. Do mesmo modo, 
aos 18 anos, observou-se que os delinquentes condenados 
bebiam mais, embriagavam-se com mais frequência 
e referiam que a bebida os tornava mais agressivos e 
violentos. Estes tinham também maiores probabilidades 
de ser condenados por delitos menores, como conduzir 
sob o efeito do álcool ou ficarem feridos em acidentes 
rodoviários ou de ter consumido outras drogas. Apesar 
da maioria dos tipos de crimes diminuir com a idade, aos 
32 anos, o abuso do álcool em festas, a condução sob o 
efeito do álcool e o consumo de “drogas duras” (cocaína 
e heroína) aumentaram (e.g., Farrington, 2004). 
Outros estudos também relacionam o consumo de 
substâncias com a existência de comportamentos 
violentos, quer se trate da violência conjugal ou da 
anti-socialidade em geral (e.g. gonçalves, 2008; Matos, 
2003). Assim, cerca de 60% das mulheres maltratadas 
referem que os ofensores bebem em excesso e em 
pelo menos um episódio violento estavam intoxicados 
e em mais de 80% dos casos de violência doméstica 
que resultaram em homicídios os maltratantes estavam 
embriagados (Matos, 2003). Do mesmo modo, Logan, 
Walker e Leukfeld (2001) verificam uma forte prevalência 
de histórias de violência conjugal em sujeitos presos por 
crimes relacionados com o consumo de substâncias. 

Tal, não significa que o álcool esteja directamente 
relacionado com a violência, porém, a violência tende a 
ser mais frequente e séria quando os sujeitos estão sob 
o efeito do álcool (Browne, 1987; Walker, 1984, cit. por 
Matos, 2003). De igual forma, o consumo de cocaína, 
crack, anfetaminas e heroína também está associado a 
um aumento da violência (Matos, 2003). 

5 – CONClUSÃO

Os resultados obtidos neste estudo possibilitam um 
conhecimento factual da realidade juvenil no que respeita 
a consumos abusivos e condução sob o efeito de 
substâncias, reforçando evidências anteriores que 
apontam para a associação do consumo a outros factores 
de risco, como é, por exemplo, o envolvimento em 
comportamentos sexuais de risco (e.g., Lomba et al., 
2008). Neste sentido, conhecendo os contextos (Melo, 
2000), as razões e os factores que estão na origem, 
directa ou indirecta, do problema (Mendes, 2000) podemos 
prevenir de forma eficaz os consumos abusivos e os 
comportamentos de risco na estrada. Assim, torna-se 
claro que eventuais campanhas de sensibilização sobre as 
problemática dos consumos abusivos associados a uma 
condução inconsciente, onde os riscos são subestimados, 
devem abranger essencialmente um público jovem e do 
sexo masculino, nos contextos por eles frequentados, 
em especial aqueles onde podem ocorrer excessos e 
consequentes comportamentos de risco. Contudo, é 
importante chamar atenção para o facto das conclusões 
obtidas estarem limitadas à menor especificidade da 
amostra no que toca aos grupos etários considerados 
e à representatividade de género dos participantes. 
Mesmo assim, os resultados no que toca ao padrão 
de consumos são em muito semelhantes a estudos de 
carácter epidemiológico já conduzidos entre nós (e.g., 
Feijão & Lavado, 2001, 2004; Matos et al., 2001).
Parece-nos ser fulcral incidir sobre o risco associado 
a consumos irresponsáveis e comportamentos incons-
cientes, e tornar evidente que a taxa de alcoolemia não é 
um produto linear do tipo de substância consumida e do 
grau em que é consumida, mas antes parte de um todo 
onde intervêm, entre outros, factores como a massa 
corporal, a idade e sexo dos indivíduos e o contexto de 
consumo. São estes factores que devem ser tidos em 
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consideração aquando do consumo de qualquer tipo de 
substância, uma vez que o abuso de substâncias por si 
só pode não se constituir como um factor de risco mas 
quando associado a outros comportamentos, como a 
condução sob o seu efeito, pode constituir-se como um 
factor de vulnerabilidade para a ocorrência de acidentes 
graves e que podem colocar em risco a vida dos jovens.
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RESUMEN
Desde la consideración de las teorías del riesgo desde una 
perspectiva constructivista, la FAD (España) planteó una investigación 
cuanticualitativa sobre cómo los jóvenes españoles (15-24 años) 
vivencian los peligros de las drogas.
Los resultados del Estudio muestran un panorama mucho más 
complejo que lo que de forma bastante estereotipada se plantea en 
algunos programas de prevención.
La importancia de la expectativa de beneficios para neutralizar el 
efecto disuasorio de las amenazas, la dimensión social de los riesgos 
y los beneficios, la distancia entre las posturas formales y el discurso 
grupal, la exigencia de inclusión en el grupo, de “normalidad”; son 
algunos de los aspectos que se ponen de manifiesto y que, todos ellos, 
tienen una enorme significación para las estrategias preventivas.
Palabras chave: Riesgo; Consumo; Beneficio; Discurso Juvenil.

RÉSUMÉ
Depuis l’examen des théories du risque à partir d’une perspective 
constructiviste, la FAD (Espagne) a recherchée, d’une façon 
quantitative et qualitative, comment les jeunes espagnols (15-24 ans) 
font l’expérience des dangers associés aux drogues.
En comparaison avec l’approche, pleine de idées reçues, de certains 
programmes de prévention, les résultats de cette étude montrent un 
panorama beaucoup plus complexe.
L’importance des bénéfices attendus pour la neutralisation de l’effet 
dissuasif de la menace, la dimension sociale des risques et des 
bénéfices, la distance entre les attitudes formels et les discours du 
groupe, l’obligation d’inclusion au sein du collectif, soit une certaine 
“normalité”; voilà quelques aspects évidents et que, chacun d’entre 
eux, ont une importance énorme pour les stratégies de prévention.
Mots-clé: Risque; Usage; Benefices; Danger; Discours Juvenile.

ABSTRACT 
Since the consideration of risk theories from a constructivist pers-
pective, FAD (Spain) made a quantitative and qualitative research on 
the young spaniards (15-24 years) approach to the dangers of drugs. 
The results of this investigation show a much more complex situation 
than the stereotyped conclusions of some prevention programs. 
The importance of the expected benefits in neutralizing  the deterrent 
effect of threats, the social dimension of the risks and benefits, the 
distance between the formal behaviour and collective speech, the 
need for inclusion in the group, towards some «normality»; these are 
some aspects that are evident and that have, all of them, enormous 
significance for preventive strategies.
Key Words: Risk; Use; Benefit; Harm Young Speech.

El riesgo de las drogas: la percepción de los jóvenes
elena RodRíguez San Julián, euSebio MegíaS Valenzuela

Artigo recebido em 28/04/2009; versão final aceite em 20/05/2009.



44 EL RIESgO DE LAS DROgAS: LA PERCEPCIóN DE LOS JóVENES

Riesgo y consumo es un binomio recurrente en el aná-
lisis de los comportamientos ante las drogas y de las 
estrategias de intervención en esta materia. La evoluci-
ón de la percepción del riesgo se ha analizado siempre 
de forma pareja a la de los consumos, considerándola 
como un indicador eficiente para explicar las dinámicas 
de relación con las distintas sustancias. Aunque haya 
sido ampliamente contrastada la correlación inversa 
entre los términos de este binomio, en el momento 
actual, sin embargo, no parece servir como explicación  
plena y cierta de las tendencias, al menos entre los 
adolescentes y jóvenes, y mucho menos como factor 
único o primordial. 
Es muy probable que en uno de los extremos de la 
balanza valorativa, entre quienes minimizan los riesgos, 
encontraremos una buena parte de los usos de drogas 
potencialmente más problemáticos, pero no podemos 
obviar la existencia de un gran grupo de jóvenes y 
adolescentes que, sin minimizar los riesgos y asumien-
do su existencia en términos formales, apuestan por 
determinados tipos de consumos.

1 – EL ANÁLISIS TEÓRICO DEL CONCEPTO DE 
RIESGO

A menudo, el análisis de riesgos percibidos ante las 
drogas se ha alejado de los avances teóricos sobre 
el concepto de riesgo, ampliamente desarrollados en 
otras disciplinas, y enmarcados en el contexto de la 
sociedad actual. De hecho, la propia idea de riesgo, tal 
como podemos conceptualizarla en estos momentos, 
es fruto de un momento histórico, tiene sentido sólo en 
ese marco, y refleja las características de la sociedad 
que la condiciona. Su ambivalencia de fondo es, tal 
como destacan algunos autores, consonante con el 
espíritu propio de la modernidad (Ramos, R. 2002)1.
La ambivalencia intrínseca se manifiesta en, al menos, 
dos grandes aspectos. Por una parte, la dicotomía 
entre la valoración del riesgo como amenaza o como 
oportunidad; por otra, la dicotomía entre considerar el 
riesgo como un daño en sí mismo o como una poten-
cialidad (de obtener daños, pero también de obtener 
ventajas). En las reflexiones que se han realizado desde 
el campo de trabajo social sobre drogas con frecuencia 
se ha apostado sólo por los primeros términos de estas 
dicotomías, cuando –como veremos- las realidades de 

los consumos no pueden enajenarse del conjunto de 
valores y condiciones sociales generales en que se 
producen y toman sentido.
En el análisis de las condiciones de la modernidad, 
Beck2 ha resaltado “la doble cara” del riesgo. La que 
implica un valor positivo, de iniciativa y dinamismo 
social (“el mundo que no se arriesga es un mundo quieto, 
tradicional, abocado a la escasez”), que asocia el riesgo 
con la experiencia y la proliferación de oportunidades 
crecientes. La otra cara, la negativa, es la que enfrenta 
a las experiencias indeseables que se manifiestan en la 
probabilidad de encontrar daños, o en la culpabilización 
cuando el resultado no ha sido el previsto.
En las sociedades desarrolladas actuales esa primera 
cara, que hace del riesgo algo socialmente deseable 
y que lo concibe en términos de motor de cambio 
personal y social (“quien no arriesga no gana”), aporta 
una buena parte de los elementos que operan en su 
valoración, al menos cuando se aplica a  determinados 
contextos y tipos de situaciones. Y es así porque esta 
perspectiva es la que enfatiza la realidad indisociable de 
la experiencia del riesgo y la de los beneficios, en un 
contexto social y cultural en el que, además, se presu-
pone la capacidad personal e individual en la obtención 
de logros a corto o medio plazo: capacidad que lo es 
de acción y, sobre todo, de toma de decisiones “modi-
ficables e imputables moral, política y jurídicamente” 
(Luján, J.L: Echeverría, J. eds. 2004)3.
Por otra parte, el contexto actual para la evaluación del 
riesgo –sea como amenaza o como oportunidad- debe 
tener también como referencia la idea de seguridad, 
más aún la de seguridad absoluta. En la sociedad del 
hiperconsumo definida por Lipovetsky (2007)4, en la 
que el individuo busca en el consumo sin límites el 
bienestar, el placer y la felicidad, en un ejercicio neta-
mente individualista pero marcado por una conciencia 
colectiva  basada en la creencia de que es posible el 
crecimiento ilimitado. Las ideas de bienestar que se 
desarrollan a través del consumo se fundamentan en 
ese supuesto crecimiento sin límites en el que la socie-
dad debe ser la responsable para ejercitar la capacidad 
de controlar la escasez y las catástrofes. La sociedad 
debe sentirse capaz, por tanto, de proveerse también 
de seguridad, de protección también ilimitada, que per-
mita eliminar el miedo, la inseguridad y la incertidumbre 
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que las aspiraciones de bienestar llevan aparejadas.
El debate Jonas- Luhmann articulado por Ramón 
Ramos5 pone de manifiesto las contradicciones intrín-
secas de este modelo de sociedad, y de las opciones 
frente al miedo y la incertidumbre, contraponiendo los 
términos del principio de precaución (Jonas) y el de 
responsabilidad (Luhmann). En el primer caso, frente a 
los riesgos asociados a las dinámicas del crecimiento, 
Jonas postula la necesidad de primar valorativamente 
el sentimiento de amenaza y optar por el conservadu-
rismo en la toma de decisión ante las innovaciones6: 
no se optará por el posible cambio mientras no existan 
“garantías” de seguridad, que hayan sido secundadas y 
consensuadas colectiva o democráticamente. Desde el 
segundo de los principios citados, el de responsabili-
dad, Luhmann apuesta por la responsabilidad colectiva 
y el debate, partiendo de la premisa de que la sociedad 
y el entorno social y natural no son intrínsecamente 
seguros per se, y que, por tanto, evitar los riesgos (o las 
innovaciones) no garantiza seguridad alguna. 
Lo que Luhmann pone sobre el tapete es la desmitifica-
ción de la creencia de que la inacción conlleva menos 
riesgos que la acción, dejando al descubierto el esce-
nario del riesgo “total”, que conlleva potenciales daños 
o beneficios tanto si se actúa como si no se hace: la 
realidad social actual se caracteriza por una mezcla de 
incertidumbre, riesgo, ignorancia e indeterminación, 
cuyo afrontamiento pone de manifiesto también el 
escenario de gestión de oportunidades. 
Pero también se resalta el hecho de que cambia el 
escenario evaluativo de las opciones frente a los ries-
gos, de un plano estrictamente moral (las nociones 
sobre lo bueno y lo malo, desde postulados moralmente 
definidos) a otro de compromiso humano, ejercitando 
la contraposición de ideas y entendimiento. Esta idea 
es clave para fundamentar la necesidad de no reducir 
las opciones frente al riesgo a la evaluación realizada 
desde un único tipo de lógica o racionalidad que se 
pueda considerar estrictamente legítima: es necesaria 
la comprensión de lógicas alternativas, de explicaciones 
o puntos de vista diferenciados ante las posibilidades 
de afrontamiento de riesgos. 
El debate sobre la legitimidad diversa en las opciones 
ante el riesgo, fraguado desde las aproximaciones tec-
nológicas, pone claramente en cuestión la convicción de 

que los expertos (científicos, administradores, profesio-
nales, adultos o, en general, cualquier colectivo consi-
derado a priori valedor del conocimiento en una materia 
concreta) puedan formular y transmitir sin más las refe-
rencias sobre las que debe tomar posición el resto de 
la sociedad no experta, máxime cuando ese resto de la 
sociedad es capaz de esgrimir posturas contradictorias 
frente a la opinión supuestamente calificada.
El concepto de racionalidad alternativa se enmarca 
en una corriente de análisis del riesgo centrada en el 
marco social, político y cultural en el que tienen lugar 
los procesos de percepción y comunicación de los 
riesgos ((Douglas, M. 19867; Puy Rodríguez, A. 1994)8. 
Desde las corrientes más sociológicas o sociocultu-
rales se resalta que es el modelo social y cultural el 
que posibilita que el riesgo sea una categoría social 
relevante en un contexto determinado, así como a qué 
cuestiones se atribuye y de qué manera se plantea el 
debate o la toma de posiciones. Este contexto es el que 
define qué se entiende por riesgo y qué no, y en qué 
condiciones se considera aceptable, desde el punto de 
vista de los valores, creencias y actitudes compartidas 
por el colectivo social.
La perspectiva de la construcción social del riesgo 
determina el papel de los grupos de referencia rele-
vantes, y de la socialización, para determinar cuál es la 
expectativa de comportamiento, que no es otra que la 
expectativa compartida por dichos grupos de referencia. 
También muestra que dicha expectativa se asienta en 
el conjunto de valores (o convicciones ético-morales 
según Douglas) propios del colectivo que asume la eva-
luación del riesgo implícito en determinados comporta-
mientos. Lo que remite a que el código específico de 
normas y valores propios de cada grupo social puede 
entrañar posiciones y valoraciones diferentes ante el 
mismo supuesto riesgo objetivo. 
Más aún cuando entre distintos colectivos existan 
experiencias previas diferenciales, que también operan 
en la configuración de los valores y las normas. Los 
planteamientos sobre la necesidad de consensuar y 
debatir entre las opciones sociales ante el riesgo están 
lógicamente determinados por el contexto social de 
valoraciones, en el que los individuos están dispuestos 
a aceptar determinados tipos de riesgos en función de 
su grado de adhesión a un tipo determinado de sociedad. 
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Ese contexto, desde una perspectiva constructivista, 
determina las condiciones específicas en las que se 
produce la evaluación (y comunicación) de los riesgos, 
y sobre todo, las condiciones desde las que se delimitan 
los distintos tipos que son susceptibles de ser tenidos 
en cuenta por parte de los distintos grupos sociales.  
La jerarquización de los riesgos (¿por qué se considera 
más arriesgado un comportamiento que otro cuando no 
parece existir suficiente justificación objetiva para ello?), 
la consideración de las condiciones de vulnerabilidad de 
unos colectivos u otros y, en general, todo el conjunto de 
argumentos para el dimensionamiento del riesgo pasan 
por el tamiz de las representaciones sociales, entendidas 
como “conjunto sistemático de valores, nociones y cre-
encias que permiten a los sujetos comunicarse y actuar, 
y así orientarse en el contexto social donde viven (…y 
que) implican unas actitudes (…) que se relacionan con 
unos comportamientos” (Megías, E. dir. 2001)9. Desde 
este punto de vista, el concepto de riesgo objetivo, queda 
relativizado por la idea de riesgo subjetivo, más asentado 
en la idea de percepción o construcción social específica: 
el riesgo no lo es tanto por su naturaleza intrínseca sino 
por su interacción con las condiciones psicosociales 
(normas, motivaciones, valores…). 
También serían las condiciones sociales las que deter-
minarían cual es el límite o umbral (Luhmann, 1998)10 
que hace que se considere aceptable o intolerable la 
asunción o la exposición a las amenazas, en virtud del 
equilibrio que se pueda establecer entre el manteni-
miento de la seguridad y el aprovechamiento de las 
posibles oportunidades, desde el punto de vista de las 
percepciones sociales para delimitarlas.

2 – ALGUNAS EXTRAPOLACIONES (HIPÓTESIS, SI 
SE QUIERE) SOBRE LOS RIESGOS DE LAS DROGAS

Tomando como referencia los elementos explicitados, se 
podrían extrapolar los siguientes elementos de reflexión 
al análisis de la percepción de riesgos en relación con 
los consumos de drogas (especialmente los juveniles):

• La percepción social del riesgo en los consumos 
de drogas es claramente multidimensional: es una 
realidad dinámica y compleja, en la que influyen, de 
forma abrumadora, todas las referencias sociales 
comunes en relación con esta cuestión.
• No se puede reducir el análisis a la peligrosidad y 

características de las sustancias (sus efectos, conse-
cuencias…), sino que debe tener en cuenta las condi-
ciones de consumo, las características del colectivo 
consumidor y las referencias específicas de éste.
• La percepción subjetiva del riesgo respecto a las 
drogas remite a un clásico en los estudios de per-
cepción social de las drogas: la diferencia intrínseca 
entre la problematización general de las situaciones 
abstractas (las referidas a un teórico conjunto social) 
y la minimización de los riesgos que se refieren a 
uno mismo o al entorno más cercano.
•Las decisiones sobre la relación con las drogas se 
basan en esa racionalidad alternativa determinada 
por el ajuste de los valores colectivos, y las normas, 
a las creencias y dimensiones más relevantes, en 
particular para los jóvenes. La evaluación de la pro-
pia exposición al riesgo, las diferencias entre esa 
evaluación y la que se percibe para otros, o para 
el conjunto, está determinada por esos valores, por 
las expectativas sociales, por la experiencia y, en 
definitiva, por los contextos en los que se produce 
la toma de decisiones.
• Además, cuando hablamos de expectativas socia-
les nos referimos a múltiples dimensiones del mismo 
asunto: expectativas sobre los comportamientos de 
los jóvenes, expectativas concretas respecto a los 
comportamientos del grupo de iguales, expectativas 
de los jóvenes sobre los contextos en los que se 
movilizan los consumos, y expectativas sobre las 
sustancias mismas.
• La experiencia (propia o vicaria) reduce la expec-
tativa de peligro potencial: son las situaciones más 
novedosas o menos conocidas las que general 
mayor nivel de alarma para la toma de decisiones.
• Es fundamental la incorporación de la idea de 
beneficios en los contextos de evaluación de los 
riesgos sobre drogas. La mera posibilidad de exis-
tencia de beneficios en los consumos plantea la 
tesitura real en la que se produce la dicotomía de 
la toma de decisiones. Si no hay perspectiva de 
beneficios el concepto de riesgo no tiene sentido: 
no hay decisión posible. 
• La valoración general de los riesgos está con-
dicionada por la “percepción de la probabilidad de 
exposición, la de la magnitud de las consecuencias 
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y la del control personal” (Puy Rodríguez, 1994)11. 
Así, en el caso de las drogas, esta consideración es 
fundamental. Para determinados tipos de consumo, 
la normalización (alta probabilidad de ocurrencia), 
estaría compensada por la sensación de alto control 
personal (o derivado de la experiencia vicaria) y del 
conocimiento de la escasa trascendencia de las 
consecuencias (al menos en el corto plazo).
• La expectativa de riesgos y beneficios que se com-
parte en el seno del grupo de referencia modulará la 
toma de decisiones respecto a la experimentación o 
el uso más o menos cotidiano de drogas. Tan impor-
tantes son los referentes sociales generales para la 
constitución del sustrato valorativo hacia los riesgos, 
como lo son los contextos y referencias específicas, 
las de la micro-cultura juvenil propia. Es imposible 
no destacar el papel de los amigos y el grupo como 
referentes básicos para la valoración y, sobre todo, 
para la toma de decisiones. El referente grupal, 
situado en la cabeza de las jerarquías de valores, 
no puede ser ajeno, como apoyo, como coartada o 
como simple justificación, a todo lo que tiene que ver 
con las percepciones de los riesgos de drogas.
• Como hemos señalado en muchas ocasiones, 
los consumos de drogas (y, por tanto, las justifi-
caciones argumentativas sobre los riesgos y los 
beneficios) son coherentes y consonantes con el 
resto de valores dominantes, muy concretamente 
con las expectativas de valor hacia lo presente, lo 
hedonista, y lo consumista.
• Desde la perspectiva de los valores colectivos y 
del consumo podemos hablar de una nueva cultura 
de los riesgos, en la que las drogas cuentan con 
un estatus más normalizado y consecuente con los 
presupuestos consumistas. Los estereotipos estig-
matizadores sólo funcionan para lo no conocido o 
para lo que escapa del supuesto control propio. Los 
mismos parámetros dinámicos rigen para todas 
los objetos: si es moda, si es normal, vale, aunque 
pueda producir daños.

3 – INTENTANDO CONTRASTAR LAS HIPÓTESIS. 
LA LECTURA FORMAL DE LOS RIESGOS

A partir de todas las reflexiones antedichas, la FAD se 
planteó una investigación12 que tratara de dar cuenta 

de alguna de ellas. La justificación del proyecto nece-
sitaba poca argumentación. La FAD, entidad enfocada 
prioritariamente a la prevención de los problemas 
ligados a los consumos de drogas, debía plantearse 
el análisis de todos estos elementos para avanzar en 
conocimientos decisivos: en qué medida la vivencia 
del riesgo es disuasora de los consumos, qué otras 
posibles variables intervienen y, sobre todo, cómo se 
construye una vivencia que se presume tan decisiva 
para eludir unos comportamientos que a priori se con-
sideran peligrosos.
Para enfrentar el desafío se planteó una metodología 
cuanticualitativa13, por dos razones fundamentales. En 
primer lugar, porque la deseable representatividad de 
un colectivo que permite el abordaje cuantitativo, se 
matiza con la amenaza de obtener respuestas excesi-
vamente estereotipadas y formales, haciendo deseable 
la complementación con un abordaje cualitativo que 
ofrezca mejores oportunidades de una comprensión 
en profundidad del objeto de análisis. En segundo lugar 
porque, si desde la reflexión teórica que antecede, 
se defiende que la noción del riesgo se construye 
grupalmente y, desde la observación empírica, se 
constata la distancia entre los discursos individuales y 
colectivos14, parecía necesario proceder a la lectura de 
las posturas personales (que, siempre influidas por la 
representación colectiva, tienden a traducirse en cons-
trucciones personales/formales cuando se responde a 
una encuesta domiciliaria), y del discurso grupal juvenil, 
probablemente más fiel  a lo que realmente se cons-
truye y se cree en el grupo de referencia. Es cierto que 
ese discurso grupal en ocasiones enfatiza posiciones 
radicales y tiende a ahogar los matices, pero (más allá 
de que se trate de eso, de leer lo dominante) no lo es 
menos que, como sabemos, buena parte de los consu-
mos juveniles se determinan también en grupo y, por 
tanto, bajo la influencia de ese discurso grupal.
Pues bien, aunque tan sólo podría considerarse una 
sorpresa por la intensidad con que aparece, el primer 
hallazgo viene dado por la enorme diferencia entre el 
discurso grupal de los jóvenes y el que podría deducir  -                 
-se de las respuestas que, individualmente, proporcio-
nan en sus domicilios. Por fijarnos en esta última situ-
ación, el análisis de los resultados apenas se apartan 
de los ya conocidos entre los adultos o la población 
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general; tan sólo algunos matices apuntan elementos 
diferenciales, que sólo se agrandan, toman cuerpo y 
llegan a conformar constructos específicos en el análi-
sis cualitativo del discurso grupal.
De entrada, la población juvenil, aunque de forma muy 
matizada, parece estar conforme con esa atribución 
que habitualmente se hace sobre ella de representar 
una etapa vital propicia a la asunción de riesgos y a la 
experimentación. Hasta un 41% están muy de acuerdo 
con que los riesgos (en su sentido más genérico) son 
inevitables, que hay que asumirlos, que pueden tener 
una función positiva, y que todo ello es especialmente 

Casi nueve de cada diez jóvenes ven un riesgo máximo 
en el consumo de cocaína o “pastillas” (con una media 
de gravedad de casi nueve puntos en la Escala 1-10) y 
entienden que en forma alguna compensa asumir los 
riesgos que esa gravedad supone. Lógicamente, son 
menores los porcentajes que señalan esa dimensión 
de peligrosidad en los consumos más habituales, de 
alcohol o tabaco, frente a los que los porcentajes se 
sitúan entre 5 y 6 de cada 10. Una vez más, el consumo 
de cánnabis aparece en la divisoria entre las sustancias 

propio de su edad. Son menos (29%) los que se sitúan 
en posturas contrarias, de enfatización de la prudencia, 
incluso de un cierto retraimiento protector; y casi uno 
de cada cuatro (23.6%) mantiene posiciones intermedias.
Pues bien, frente a lo anterior, cuando el foco se dirige 
directamente a los riesgos de las drogas, las posturas 
parecen hacerse más cautelosas y apenas se diferen-
cian de las de la población general. Una gran mayoría de 
jóvenes se muestra muy contraria a aceptar los riesgos 
de los consumos, de los que subrayan la peligrosidad. 
Esto puede advertirse claramente en los datos refleja-
dos en la Tabla 1. 

consideradas drogas “más drogas” y las que son objeto 
de una percepción mucho más normalizada, situándose 
progresivamente más próximo a éstas últimas. 
Siempre se puede argumentar que, aunque las mayor-
ías están claras, la existencia de minorías que señalan 
pocos riesgos (véase la Tabla 2) justifica la afirmación 
de que la existencia de esas minorías suponen una 
situación de potencial conflictividad, pero creemos que 
en ningún caso se sostiene la afirmación tan repetida de 
que el conjunto de los jóvenes banalizan los riesgos.

TABLA 1 – Lectura juvenil de los posibles daños y del grado en que compensa consumir drogas

Gravedad de Posibles Daños Grado de Compensación de los 
Posibles Beneficios

Media
(1-10)

% Que Ve gravedad 
Máxima*

Media
(1-10)

% Que Ve Compensación 
Mínima**

Consumir habitualmente cocaína 8.9 86.1 1.8 87.1

Consumir habitualmente “pastillas” 8.8 85.0 1.8 89.0

Consumir habitualmente cánnabis 7.7 63.8 2.8 70.8

Consumir habitualmente alcohol 7.5 56.1 3.3 56.9

Consumir habitualmente tabaco 7.3 52.6 3.4 57.1

* Puntos 8, 9 y 10 de la Escala 1-10         ** Puntos 1, 2 y 3 de la Escala 1-10

% Que Ve Poca o Ninguna Gravedad 
en Daños Potenciales*

% Que Cree que los Beneficios 
Compensan Totalmente o Mucho**

Consumir habitualmente “pastillas” 4.8 2.4

Consumir habitualmente cocaína 5.1 2.7

Consumir habitualmente cánnabis 7.1 6.5

Consumir habitualmente alcohol 5.2 5.5

Consumir habitualmente tabaco 7.7 7.1

* Puntos 1, 2 y 3 de la Escala 1-10         ** Puntos 8, 9 y 10 de la Escala 1-10

TABLA 2 – Porcentajes de jovenes que minimizan los riesgos o incrementan la expectativa de beneficios de los consumos
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Parecería evidente que de esos grupos minoritarios, 
de alrededor de 1 de cada 20 jóvenes que ven poca 
peligrosidad en los consumos de cocaína o “pastillas”, 
y sobre todo de los porcentajes que entienden que 
los beneficios de esos consumos compensan (aproxi-
madamente 2.5 de cada 100), se nutren los colectivos 
operativamente consumidores; de hecho podría argu-
mentarse un cierto paralelismo entre estas tasas que 
señalamos y las de los consumidores que para estas 
sustancias apuntan las encuestas epidemiológicas. 
No creemos en cambio que pueda hacerse la misma 
afirmación para los usuarios de cánnabis o de alcohol, 
sustancias ante las que la negación de peligrosidad 
y la afirmación de que los beneficios compensan, 
es asumida por unos porcentajes de jóvenes mucho 
menores de los que nutren las cohortes de consumo. 
Hay que sospechar por tanto que, para el cánnabis y el 
alcohol (como para el tabaco), la realidad apunta a que 
la circunstancia del consumo no está exclusivamente 
condicionada por la visión de la peligrosidad del mismo, 
ni siquiera por el equilibrio de compensaciones entre 
riesgos y beneficios que pudieran esperarse15. Los 6 
de cada 100 que, más o menos, entienden que compen-
san los beneficios del consumo de alcohol o cánnabis, 
parecen ser bastantes menos que los que finalmente 
consumen esas sustancias habitualmente.
Valga concluir que, en el plano de las respuestas for-
males, independientemente de que desde la propia 
lectura del observador sea inaceptable la existencia de 
grupos que infravaloran los riesgos, no puede en forma 
alguna negarse que la inmensa mayoría de las respues-
tas del colectivo de jóvenes, en nuestro caso entre 15 
y 24 años, coincide sustancialmente con la visión de 
peligrosidad que la población general atribuye a los 
consumos de drogas. Quizás haya que insistir en que, 
si la existencia de esa circunstancia de minimización 
de riesgos es lógicamente una variable de correlación 
positiva con los consumos, no parece ser suficiente 
para explicar la génesis de los mismos. 
Por ejemplo, en el mismo plano de respuestas forma-
les, ya aparece un 20% de chicos y chicas que señalan 
que evidentemente las drogas tienen riesgo como todo 
lo que merece la pena en la vida, y que por tanto su uso 
no tiene porqué ser negado, si bien exige precaucio-
nes; por ese camino, hasta un 28% entiende que esos 

riesgos de las drogas pueden ser controlados. Matices 
que no niegan la consideración global de rechazo, 
argumentada con otros elementos: la puntuación media 
en la Escala 1 (total desacuerdo) / 10 (total acuerdo), la 
afirmación de “consumir drogas es cosa de jóvenes” sólo 
suscita una adhesión media de 3.4; además, mientras 
que el 57% se opone frontalmente y rechaza cualquier 
tipo de experimentación genérica con las sustancias 
psicoactivas, sólo un 15% se muestra más proclive a 
aceptar la experimentación, conviviendo con los ries-
gos de la misma.
Tiene un especial interés el análisis de los perfiles de 
aquellos colectivos que confiesan mayor cercanía a la 
posibilidad o a la aceptación de la experimentación. En 
esos perfiles aparece una clara sobrerrepresentación 
de los hombres, cosa muy sabida, de quienes están 
alrededor de 20-22 años (lo cual cuestiona el seña-
lamiento tópico de consumo mayoritario en los ado-
lescentes), de quienes no se consideran a sí mismos 
religiosos, de los que se auto posicionan en la izquierda 
política, de los que tienen un nivel de estudios menor 
del que corresponde a su edad (lo que parece indicativo 
de un abandono precoz o, al menos, de dificultades en 
el proceso formativo), de quienes habiendo dejado a la 
familia de origen viven solos o con amigos, y de los que 
disponen de más dinero para el ocio del fin de semana. 
Todas ellas circunstancias que no sorprenden, en tanto 
que habían aparecido en investigaciones previas, y 
que además presentan una interpretación sociológica 
clara aunque en distintos niveles: algunas variables 
que apuntan a la posibilidad de los llamados factores de 
riesgo personales (el abandono de los estudios), otras 
que indican componentes ideológicos (la religiosidad, 
el autoposicionamiento político e, incluso, la situación 
de convivencia16) o sociodemográficos (el predominio 
de varones o la edad), y otras que apuntan a factores 
macro (la correlación entre los estilos de vida y la capa-
cidad monetaria).
En cualquier caso, ya lo decíamos, una cosa es el 
discurso formal, de obligada lectura por lo que puede 
suponer de posiciones operativas, y otra la traducción 
vivencial de esas posturas formales. Esta observaci-
ón17, justifica no sólo la búsqueda de cuáles elementos 
personales pueden suponer saltos en la traslación de 
la actitud al comportamiento, sino también qué otros 
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elementos más allá de las variables de riesgo están 
influyendo en la toma de decisiones; conjunto de 
variables que, aunque como luego veremos, adquieren 
su auténtica dimensión en el discurso de los jóvenes, 
también puede ser percibida si, en el mero plano de 
las respuestas formales, se aproxima, se hace más 
personal, el contenido sobre el que se interroga. En 
efecto, como muestra la Tabla 3, si a los jóvenes se 

Quienes ven un máximo riesgo en el hecho de consu-
mir diariamente un par de “porros” son siete puntos 
porcentuales menos que los que decían lo mismo para 
una propuesta más abstracta (consumir habitualmente 
cánnabis), cuando en teoría el objeto sobre el que se 
pregunta es idéntico. Lo mismo pasa, cuando, refirién-
dose a un modelo tópico de consumo intenso el fin de 
semana, los porcentajes de quienes se apuntan a la 
máxima gravedad son menores que los que lo hacían 
para las propuestas genéricas de consumo habitual 
de cocaína o “pastillas”. Es una muestra más de esa 
disociación, que tantas veces hemos señalado, entre la 
consideración apriorística de los consumos (propues-
tos y vistos como algo ajeno) y la lectura que se hace 
de esos mismos consumos cuando la óptica se apro-
xima al comportamiento personal. Esto que, insistimos, 
puede ser percibido incluso en el plano del análisis de 
las respuestas a una encuesta, adquiere su auténtica 
dimensión cuando se modifica la metodología analítica 
y se procede a aproximaciones de carácter cualitativo. 
En efecto, es el análisis del discurso juvenil el que per-
mite entender las posturas más operativas frente a los 
riesgos de las drogas. Un discurso que, en la medida en 
que refleja las posturas dominantes que emergen de la 
interacción en el grupo, viene a explicar cómo se viven 
esos riesgos, cómo se relativizan y qué elementos los 
modulan. Obviamente todo esto no niega la existencia 

les pregunta por los niveles de riesgo y por la gra-
vedad de las consecuencias de modelos de consumo 
que son más reconocibles por ellos, en la medida en 
que pueden observarlos en la inmediatez de su grupo 
de referencia, los porcentajes resultantes, aún sin 
negar que mayoritariamente sigan señalándose los 
peligros, ya indican una cierta matización en la dimen-
sión de ese peligro. 

de esa expresión formal de rechazo mayoritario que 
hemos descrito18, pero la matiza y la supera hasta 
construir un complejo perceptivo y actitudinal mucho 
más multidimensional y, previsiblemente, mucho más 
determinante de los comportamientos.

4 – EL DISCURSO  DE LOS JÓVENES SOBRE LOS 
RIESGOS DE LAS DROGAS

Ese discurso introduce rápidamente y con claridad 
algunos matices muy significativos en las posturas de 
rechazo,  diferenciándolas de las de los adultos.
En primer lugar, en lo que se refiere a los daños que 
las drogas ocasionan, la certeza, casi la inevitabilidad de 
los mismos, que se presume en el discurso de muchos 
adultos, se sustituye por una condición de probabilidad 
que los modula significativamente. Para los jóvenes las 
drogas suponen una potencialidad de graves conflictos 
pero que es eso, una potencialidad; algo que aligera 
la potencialidad disuasoria de la amenaza, más pues-
to que la vincula a una suerte de “lotería”, algo que 
depende del puro azar. Esto, que se minimiza aún más 
cuando se pone en el contexto de una sociedad que se 
describe como una “sociedad de riesgos”, en la que las 
amenazas están inevitablemente presentes, debilita, si 
no suprime, el segmento de responsabilidad personal 
en la toma de decisiones.
Sobre todo, el discurso juvenil introduce rápidamente 

Mucho o Máximo Riesgo* Riesgo Medio** Poco o Ningún Riesgo***

Consumo de 2-3 “porros” a diario 56.6 36.8 6.6

Consumo de unas copas, unos 
“porros” y alguna “pastilla” o “raya” 
el fin de semana

81.6 16.9 1.5

* Puntos 8, 9 y 10 de la Escala 1-10         ** Puntos 4, 5, 6 y 7 de la Escala 1-10         *** Puntos 1,2 y 3 de la Escala 1-10

TABLA 3 – Riesgo percibido en dos modelos tópicos de consumo (en % de jóvenes)
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un concepto que podría denominarse como de “legi-
timidad del consumo”. Las drogas son peligrosas, es 
cierto; deben ser formalmente rechazadas; pero eso no 
quiere decir que pese a todo no sea apropiado, legítimo, 
consumirlas en determinadas circunstancias. Son estas 
circunstancias las que en cierta medida sancionan, 
positiva o negativamente, si pese a todo es apropiado 
asumir ese riesgo azaroso que los consumos signifi-
can. Circunstancias que básicamente se centran en dos 
aspectos del contexto de uso: la edad del usuario y el 
espacio en el que se utilizan las sustancias. 
Desde lo etáreo, el discurso defiende que hay compor-
tamientos de consumo que son o no apropiados en fun-
ción de la edad del consumidor: drogas para jóvenes, 
que son lógicas y esperables en esa circunstancia vital, 
y que pasada la misma indicarían claramente una “rare-
za” del usuario. Igual que hay una edad para empezar a 
consumir, antes de la cual los usos de drogas son vis-
tos como enormemente peligrosos y conflictivos19, tam-
bién hay otra para dejar de hacerlo; una ley no escrita 
que condena a la presunta categoría de enfermos, al 
menos “raros”, a aquéllos que la transgreden.
También la legitimidad del consumo se fija a partir del 
concepto de “dónde y para qué es apropiado consumir”.  
El momento del ocio es el que justifica los estímulos 
psicoactivos porque es el que les da sentido, incluso 
los hace necesarios. El ocio es para divertirse, el mayor 
tiempo posible y con la mayor intensidad posible, y eso 
justifica que se estimule y que se propicie a través de 
las drogas. El ocio es el momento del descontrol; no es 
un momento para prudencias y prevenciones, y será 
normal estimularlo en lo posible, y nada mejor que las 
drogas para ello. Lo que resulta inaceptable es el con-
sumo de esas sustancias en los espacios que implican 
una responsabilidad formal, que supuestamente afectan 
a terceros: los espacios del trabajo, del estudio, etc… 
Es en esos momentos donde no sólo no es apropiado 
consumir sino que el hacerlo, más allá de suponer unos 
daños anunciados, indica ya que existe una condición 
previa de anormalidad.
Podría pensarse que esta acotación de los riesgos 
podría funcionar como un elemento protector, al menos 
reductor de daños, en la medida en que señala clara-
mente unas condiciones de peligro cierto: una edad ina-

propiada y unos contextos de uso inaceptables. En rea-
lidad y en la práctica, funcionan más como un elemento 
justificador y exculpatorio de los consumos propios. 
Esto es así desde el momento en que la disociación, 
que por otra parte se vive como cierta, siendo dudoso 
que pueda establecerse una frontera clara entre eda-
des o entre momentos vitales, parece montada  sobre 
la necesidad de salvar la propia responsabilidad: “yo 
sí tengo edad” y “yo sí consumo en el espacio/tiempo 
adecuado”. Es sobradamente conocido que la forma de 
resolver una ambivalencia (puedo y no puedo; debo y 
no debo) es proyectar el segmento de prohibición sobre 
otros, a los que interesa estigmatizar lo más posible, 
para diferenciarlos así de las propias circunstancias, a 
las que de paso se salva y desresponsabiliza.
Es el riesgo de los otros el que soporta todas las estig-
matizaciones y el que parece justificar ese rechazo 
formal que de entrada se preconiza frente a las drogas. 
Mientras, el riesgo propio es objeto de una lectura sub-
jetiva y circunstancial, que lo relega a una posibilidad 
más o menos remota que, en cualquier caso, contri-
buye a relativizarlo. Las cosas parecerían funcionar de 
tal manera que, si se piensa en otros, sobre todo en los 
colectivos que más fácilmente pueden servir de “per-
cha” para el señalamiento de peligros, es lógico que 
aparezca una alarma formalmente intensa y un rechazo 
aparentemente rotundo. Alarma y rechazos que, para 
ser compatibilizados con un comportamiento propio 
mucho más próximo a aquello que se define como 
amenaza, tienen que pasar por el filtro relativizador de 
unas circunstancias justificativas y tranquilizadoras.
En cualquier caso cuando el discurso juvenil trata de 
definir la naturaleza de las amenazas que se presu-
ponen ante los consumos de drogas, aparecen dos 
dimensiones claramente diferenciadas: los riesgos a 
corto y a largo plazo. En realidad son dos categorías 
más teóricas que reales puesto que, en la práctica y a 
tenor de lo que ese discurso mayoritario enuncia, los 
riesgos a largo plazo son básicamente de carácter teó-
rico y en ningún caso se imaginan con una concreción 
operativa para los propios protagonistas del discurso. 
Esto es así por una razón elemental: puesto que la legi-
timidad del consumo de la que antes se hablaba tiene 
un condicionamiento etáreo y quienes hablan, que son 
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jóvenes, se encuentran y no se imaginan fuera de ese 
espacio de legitimación (“cuando llegue el momento, lo 
dejaré”), no tiene sentido hablar de unas amenazas para 
una situación que no afectará en ningún caso. Sólo los 
adictos, que en este contexto resultan ser sinónimos 
de aquéllos que consumen “cuando no tienen la edad 
para hacerlo” puesto que si lo hacen es precisamente 
porque no han podido dejarlo, por la adicción, serán 
sujetos de las posibles consecuencias; y nadie, de los 
que enuncian el discurso, por mucho que consuman 
ahora, se sitúa en esa categoría de amenazados. Si 
acaso, se hace referencia a un peligro inconcreto que 
sí forma parte de los riesgos actuales. El peligro de que 
la experimentación resulte tan placentera que incite a la 
reiteración en la misma, y que por ese camino se llegue 
a una situación de cierto peligro. Amenaza que rápida-
mente  queda neutralizada por otro supuesto, más bien 
presupuesto, básico: “a mí no me va a pasar porque, 
aunque efectivamente me guste mucho, yo controlo”.
Los únicos riesgos a los que se concede una categoría 
operativa serían los que se sitúan en el corto plazo; es 
lo que puede pasar de inmediato lo único que podría 
tener una capacidad disuasoria de las conductas. Pues 
bien, a la postre, esos riesgos a corto plazo práctica-
mente se concretan en uno solo: el riesgo de muerte o 
de “destrucción personal” absoluta. Esta amenaza, que 
aparece como un fantasma en el discurso juvenil, tam-
poco se convierte en un elemento claramente disuaso-
rio; porque se sitúa en el espacio excluyente de algunos 
consumos muy particulares, concretamente en el con-
sumo de “pastillas”, y porque a la postre es algo que se 
ventila en esa “lotería” que se señalaba anteriormente.  
El resultado sería que la única amenaza actuante que 
se relaciona con los consumos tendría que ver  sólo 
con el consumo de drogas de síntesis (en la medida en 
que ya parece ser  sólo un recuerdo histórico el peli-
gro de muerte por sobredosis o por accidente que se 
vinculaba al uso de heroína por vía parenteral), y este 
peligro resulta ser una categoría incierta, relativa a una 
minoría estadística que se determina por el azar. La 
conclusión parecería imponerse en el sentido de que 
no tiene mucha justificación preocuparse por algo que 
sólo se reduce a una posibilidad, más bien remota y 
condicionada por la suerte.

En cualquier caso, ese miedo al peligro inmediato, en 
cierta medida cristalización del miedo a lo desconocido 
que puede operar en la fase previa a la experimentación, 
va cediendo con la experiencia: la experiencia paralela 
de otros que consumieron aquello que da miedo o la 
experiencia propia de haber consumido otros produc-
tos iniciáticos. Parece claro, al menos en el plano de 
lo discursivo, que se da un elemento disuasorio de los 
consumos en la etapa previa a cualquier experimen-
tación. Independientemente de qué sea lo que se usa, 
que normalmente serán sustancias legales, existe una 
inconcreta vivencia de amenaza en el momento de 
iniciarse. De ahí que facilite el acceso a los consumos 
la praxis de experimentación gradual con sustancias 
conocidas, encabezadas por el alcohol, o de sustancias 
que tienen una percepción de inocuas, como es el 
caso del cánnabis. Evidentemente esto no significa una 
demostración de la vieja teoría de la “escalada” pero sí 
subraya la importancia de una facilitación del avance 
en el circuito de los consumos a partir de experimen-
taciones paralelas. 
El otro elemento que también facilita la experimentación, 
que es la experiencia de los iguales próximos, es algo 
que se da de forma prioritaria en el grupo de referencia. 
De ahí la facilitación que el grupo significa para el inicio 
al consumo de drogas. En este aspecto se incide en esa 
dimensión señalada en la introducción teórica del ries-
go como elemento socializado. Finalmente, es el grupo 
a través de esas experiencias paralelas de las que se 
habla el que ofrece la situación facilitadora de los con-
sumos, no sólo en la medida en que parece contrastar 
la realidad de las amenazas sino también en tanto que 
define la categoría y la importancia de las mismas. Es 
el grupo el que finalmente señala qué es lo que cabe 
tener y hasta qué punto es grave. Además, también es 
el  grupo quien ofrece una cierta cobertura ante esas 
amenazas, a través de la experimentación simultánea (un 
riesgo acompañado y compartido se enfrenta con más 
facilidad), y a través de la cierta cobertura que puede 
ofrecer la protección grupal. 
Hay que decir que, lejos de esa caricatura que en oca-
siones se presenta de un grupo que explícitamente pre-
siona para que el individuo consuma20, lo que en rea-
lidad se produce es un movimiento interno del propio 
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individuo que, con el fin último de no quedar excluido y 
de integrarse en la matriz protectora grupal, asume lo 
que entiende que son las normas y la cultura grupales 
y modifica su comportamiento para explicitar esa asun-
ción. Finalmente el consumo resultaría ser una manio-
bra, casi un rito, de integración en un estatus existencial 
superior, el estatus de “yo integrado”, que proporciona 
una mayor seguridad. De ahí que esa exigencia de in-
tegración grupal resulte ser uno de los principales, si 
no el principal motivo, para el uso de drogas y para la 
desvalorización de los riesgos que éste supone o para 
el enfrentamiento y la aceptación de los mismos.
Dicho de otra manera: a la hora de catalogar los riesgos 
ligados a los consumos de drogas, no se debe perder 
de vista uno de ellos, quizás de los más significativos 
(puesto  que es un riesgo temido y que, además, actúa 
muy a corto plazo) y que se sale completamente del ám-
bito sanitario en el que habitualmente se incluyen esas 
amenazas: el riesgo de la exclusión, del aislamiento del 
grupo. Y ese es un riesgo que no disuade precisamente, 
sino que propicia los consumos.
Es cierto que ese tipo de favorecimiento de los usos de 
drogas no funciona para todas las situaciones ni para 
todas las sustancias. Es más actuante frente a aquellas 
conductas más normalizadas (uso de alcohol o de cánna-
bis y, excepcionalmente, en grupos más concretos y aco-
tados, el uso de “pastillas” o cocaína), y desde esa pers-
pectiva podría decirse que facilita sólo los “riesgos me-
nos arriesgados”; podría decirse eso, si se entiende que 
entre los distintos patrones de uso y los distintos niveles 
de amenaza hay fronteras claras y operantes; de ninguna 
manera, cuando se vive el proceso de consumos como 
un continuum potencial, en el que unas etapas facilitan 
las otras a través de una variables que, en buena medida, 
resultan incontroladas (cuando no desconocidas).
En cualquier caso, el riesgo de exclusión del grupo que 
actúa como motivador del consumo no depende de que 
en realidad buena parte de ese grupo no consuma. Esa es 
una de las grandes paradojas condicionadas por la per-
cepción colectiva. Da igual que sean pocos los que usan 
drogas (salvo para esas sustancias y esos patrones de 
uso más normalizados, que se decía), si el grupo elabora 
y parece creer un discurso según el cual “todos consu-
men” o “lo normal es consumir”. Como en el cuento del 

Rey Desnudo nadie parece atreverse a desvelar la verdad 
puesto que ésta es contraria a lo que el conjunto parece 
dispuesto a creer. El problema es que, además, la mentira 
asumida cada vez puede convertirse en más verdad.
También cabe decir, en relación con esa dimensión de 
riesgo socializado, que es la percepción colectiva la que 
cataloga las amenazas y la que, de forma más o menos 
arbitraria, las sitúa en el ámbito de posibilidad de di-
ferentes consumos: la amenaza de “muerte inmediata” 
que se asocia a las “pastillas”, esa posibilidad de “en-
gancharse a la tentación de repetir” que se deriva del 
atractivo, del glamour de la cocaína, la correlación que 
el consumo abusivo de alcohol puede tener con bron-
cas o peleas, etc… Incluso, a través de la negación de 
peligros, es también el colectivo el que sanciona que el 
cánnabis no supone ninguna amenaza.
Todo lo anterior nos lleva a la necesidad de reiterar algo 
básico: los riesgos se socializan, se construyen grupal-
mente, se dimensionan en su gravedad y su posibilidad 
de aparición a través de las referencias colectivas. De 
ahí la trascendencia de un discurso grupal que expresa 
todas estas posturas y que resulta decisivo. Finalmente 
es mucho más importante lo que se cree que hay que 
hacer que lo que la mayoría haga realmente.
De todas formas, y ese discurso juvenil lo tiene claro, 
no tiene sentido hablar de riesgos si no se habla de 
beneficios. Si éstos no existieran, no cabría plantear 
dilema alguno frente a los riesgos. Es estúpido pensar 
que pueda suponer un dilema algo de lo que únicamen-
te se sigan consecuencias negativas. Los riesgos son 
algo a considerar porque se derivan de conductas que 
conllevan beneficios; beneficios que también se “re-
construyen” socialmente y que, muy frecuentemente, 
son más determinantes de la conducta que las amena-
zas que van con ellos en un mismo paquete. Resulta un 
tanto miope la estrategia preventiva, disuasoria de un 
comportamiento, que trata de apoyarse sobre todo en 
el subrayado de las amenazas o peligros que ese com-
portamiento conlleva. Las cosas no se hacen porque 
no tengan riesgos sino porque, pese a ellos, las venta-
jas compensan. Si se quiere disminuir la frecuencia de 
algo, tan importante (en nuestra opinión, mucho más) 
como enfatizar sus peligros es apoyar o promover la 
crítica de los posibles beneficios.
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El discurso juvenil, cuando subraya las ventajas de 
consumir drogas, no crea una realidad ficticia pero sí 
manipula (como no puede ser de otra forma) los ob-
jetivos. A partir de la funcionalidad de las drogas para 
determinadas conductas y situaciones, se construyen 
unos entramados de expectativas, más o menos reales 
o inventadas, que justifican sobradamente una conducta; 
que otorga a ésta esa lógica racional propia de la que 
se hablaba en la introducción teórica sobre los riesgos. 
Pues bien, ese discurso grupal defiende que los usos de 
drogas tienen ventajas de carácter transversal (comu-
nes a todas las sustancias, para muchas situaciones), y 
otras más específicas, más propias de cada producto.
Comenzando por los beneficios transversales, los jó-
venes21 señalan básicamente cuatro. Entre ellos, el pri-
mero, de forma nada sorprendente, es esa expectativa 
de integración que muchos consumos propician. La 
cultura grupal que se imagina incorpora el hecho de 
consumir, y no hacerlo implica el riesgo de ser catalo-
gado como “raro”. El consumo por tanto se convierte 
en un propiciador de la normalidad, de la integración. 
Y no valen descalificaciones ideológicas o morales de 
este fenómeno mientras los individuos que integran el 
colectivo crean percibir, transmitan y (con ello) confir-
men esa supuesta cultura grupal.
En segundo lugar, en conjunto, las drogas se viven como 
muy funcionales para divertirse. Más aún, son las que 
facilitan poder recrear y revivir la diversión, por ejemplo 
a través del relato que se haga a otros. Aunque no cabe 
argumentarlo en este momento, el ocio es progresiva-
mente más importante para los jóvenes (y no sólo para 
ellos), y ese ocio se relaciona básicamente con lo que se 
entiende como divertirse22. El problema es que esa fanta-
sía de diversión, que debe renovarse, sorprender, supe-
rarse a sí misma, es escasamente compatible con unas 
rutinas comportamentales (las mismas cosas, la misma 
gente, los mismos sitios…), todo hay que decirlo, bastante 
aburridas23. Ante esa tesitura, las drogas aparecen como 
solución: serán ellas las que propicien la aparición de ese 
segmento de diversión extraordinaria que se espera; para 
vivirlo y para poderlo contar (y contándolo, recrearlo).
Además, precisamente por esas expectativas frente a 
la diversión (que casi permitirían parodiar el lema olím-
pico, citius, altius, fortius, al participante se le exige estar 

allí, estar siempre, estar más tiempo, estar “a tope”. Es 
obvio que las drogas también pueden parecer útiles 
para poder cubrir esas exigencias, y eso es una ven-
taja innegable (otra vez la lógica propia que explica una 
racionalidad en la asunción de riesgo: si damos unas 
premisas, la lógica obliga a una conclusión).
Finalmente, la cuarta ventaja transversal de las drogas 
que defiende el discurso vendría dada porque permiten 
“ser diferente”. Y aquí hay que aclarar una cierta con-
tradicción puesto que ya lo decíamos, el beneficio prin-
ceps de los consumos es la pretensión de “no ser raro”, 
de fundirse en la identidad grupal que se presupone. 
Ahora se habla de otra cosa; se hace referencia a la 
posibilidad, y a la conveniencia, de ser distinto de cómo 
cada cual es a lo largo de la semana, en los espacios de 
“no diversión”. Ser diferente por ser más atrevido, más 
desinhibido, más divertido, más audaz. Dar una imagen 
de sí mismo que resulte renovada y más atractiva, que 
aumente la posibilidad de que se materialice otro de los 
grandes fines de la diversión: “ligar”, tener oportunidades 
de realizar sexo24.
Junto con estas utilidades comunes, el grupo identifica 
ventajas particulares en cada una de las drogas; ven-
tajas que, tópicas o no, suponen una poderosa argu-
mentación para su consumo. El alcohol es el comodín 
de la fiesta, que prácticamente no se concibe sin él. La 
cocaína es la euforia, la estimulación gratificante que 
permite fantasear con esos límites, casi inalcanzables, 
de la diversión. Las “pastillas” son para aguantar, para 
que lo dionisíaco no se termine, y para “sentir más”, 
para ser más receptivo a los estímulos de la diversión. 
Y el cánnabis sirve para relajarse, para acariciar un es-
tado de placidez que ponga un punto de reposo y de 
satisfacción complementaria.
Como se ve, un conjunto de posibilidades funcionales 
(insistimos, reales o imaginadas pero, en todo caso, 
operativas) que matizan enormemente la lectura que 
tenga en cuenta solamente los riesgos. Finalmente, la 
opción comportamental va a derivarse del punto de 
equilibrio entre amenazas y expectativas de beneficio; 
un punto de equilibrio que, inevitablemente, puesto que 
los dos polos del dilema se construyen colectivamente, 
también tendrá una definición condicionada por lo social, 
por el constructo discursivo del grupo.
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Consumir o no es un comportamiento individual, en el 
que los componentes personales pesan sin duda.  Pero 
también indudablemente, esos componentes personales 
van a estar condicionados por elementos que trascien-
den de lo individual. La lectura personal de riesgos/
beneficios va a darse en una situación ineludible de so-
cialización de esos elementos. Tanto el contexto macro 
(lo que socialmente se espera o se teme que haga un 
joven) como el micro (esa cultura del grupo a la que 
tanto hemos aludido) son componentes esenciales de 
la ecuación que hay que resolver, consumiendo o no. 
Y, además, casi siempre, esa ecuación debe resolverse 
en un contexto, el espacio/tiempo de “la marcha”,  que 
también tiene sus propias reglas; unas reglas que igual 
enfatizan lo que es apropiado en ese momento, como 
disuaden de lo que no sintoniza con lo esperable, con 
“lo propio” de esas circunstancias25.
Queremos terminar con alguna reflexión sobre las im-
plicaciones de todo lo escrito hasta aquí para los objeti-
vos y las estrategias de prevención, que obviamente son 
numerosas, comenzando por enfrentar esas objeción 
que muy frecuentemente se hace en relación con que, 
si los mensajes preventivos no son claros, simples y con-
tundentes, el riesgo es provocar confusión y agravar las 
situaciones legitimando ciertos consumos. No podemos 
negar que ese riesgo existe (esta vez, sería un riesgo 
para los expertos y, en última instancia, para toda la so-
ciedad). Pero habrá que calibrarlo con la contemplación 
de los peligros que evita y con las ventajas que supone. 
No podemos seguir con un discurso simplista que es 
ampliamente descalificado por una realidad social que 
es como es, y no como nos gustaría que fuera.
Pretender actuar sobre una realidad supone conocerla, 
saber qué es lo que la constituye, definir lo que habría 
que intentar cambiar, acotar aquello cuyo cambio es po-
sible (que no siempre coincide con lo que es teóricamen-
te necesario) y fijar las estrategias para promover ese 
cambio. La vivencia juvenil de los riesgos de las drogas 
es sumamente compleja y no soporta esa aproximación 
ingenua y simplista que consiste sencillamente en enfati-
zar las amenazas. Si se quiere actuar habrá que hacerlo 
sobre esa complejidad, tratando de intervenir sobre los 
distintos componentes. Es cierto que eso es difícil, pero 
ya tenemos sobrada experiencia para saber que, cuando 

a un problema complejo tratamos de darle una solución 
simple, el resultado casi siempre es que nos encontra-
mos con otro, nuevo, problema entre las manos.
Otra cosa es que, y esto es metodología y sentido 
común, la complejidad de los desafíos no puede enfren-
tarse en bloque; que querer todo es casi como resig-
narse a no tener nada. Las estrategias preventivas deben 
ser complejas porque tratan de dar cuenta de algo que 
también lo es; pero eso no se opone a que sean parcia-
les, intermedias, priorizadas, temporalizadas. La única 
exigencia es que sean coordinadas y coherentes con un 
horizonte de objetivos que se sabe que son múltiples y 
muldimensionales.
Es seguro que los jóvenes precisan que se les informe 
sobre los peligros de consumir drogas. Creemos que 
también lo es que necesitan que se les ayude a ob-
jetivar los potenciales beneficios (separando los reales 
de los imaginados), a ser más capaces de renunciar a 
esos beneficios (porque no siempre ayudan a conseguir 
otros más importantes o trascendentes), a ser más há-
biles para descubrir las contradicciones y las parado-
jas del discurso grupal, a ser más capaces de escoger 
las ventajas de la individualidad (aún renunciando a los 
beneficios inmediatos del gregarismo), a ser más crí-
ticos (y poder revisar sus propias certidumbres y las 
de los que le rodean). En definitiva, a conocer que los 
riesgos son peligro y oportunidad, y que no sólo se re-
suelven evitándolos;  que hay que manejarlos y que es 
igualmente estúpida la fantasía de una vida sin peligros 
(sólo la muerte garantiza la desaparición absoluta de los 
riesgos, la seguridad plena de que ya todo está fijado) 
como la de una existencia en la que desaparezca la res-
ponsabilidad personal y la seguridad de que todo tiene 
un precio, y que seremos cada uno de nosotros quienes 
deberemos pagarlo.

CONTACTOS:

ELENA RODRíGUEz SAN JULIÁN
Sociológica Tres: C/ Narciso Serra, 14 – 28007 Madrid.
elena.rodriguez@sociologicatres.com

EUSEBIO MEGíAS VALENzUELA
FAD: Avda. de Burgos, 1 -28036 Madrid. 
emegias@fad.es



56 EL RIESgO DE LAS DROgAS: LA PERCEPCIóN DE LOS JóVENES

NOTAS:

1 – Ramos Torre, R. (2002) “El retorno de Casandra: moder nización 
ecológica, precaución e incertidumbre”, en J. M garcía Blanco y P. Navarro 
Susaeta “¿Más allá de la modernidad? Las dimensiones de la información, la 
comunicación y las nuevas tecnologías”. Madrid, CIS, 403-455.

2 – Beck, U. (1999). La Sociedad del Riesgo global. Siglo XXI de España 
Editores. Madrid. 2002.

3 – Luján, J. L.; Echeverría, J, eds. (2004). “gobernar los riesgos. 
Ciencia y valores en la sociedad del riesgo”. Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) / 
Biblioteca Nueva.

4 – Lipovetsky, g. (2007) la felicidad paradójica. Ensayo sobre la sociedad 
del hiperconsumo. Anagrama. Barcelona

5 – Ramos, R. (2003) “Al hilo de la precaución: Jonas y Luhmann sobre 
la crisis ecológica”. Política y Sociedad, 2003. Vol 40. Num. 3: 23-52. 

6 – El debate se plantea en relación con los avances tecnológi cos, 
pero su fondo es aplicable a cualquier espacio en el que es necesaria 
la toma de posición ante los riesgos.

7 – Douglas, M. (1986) La aceptabilidad del riesgo según las ciencias 
sociales. Paidós, Barcelona. 1996

8 – Puy Rodríguez, A. (1994) Percepción social del riesgo. Dimensiones 
de evaluación y predicción. Tesis Doctoral. Departamento de Psicología 
Social. Facultad de Psicología. Universidad Complutense de Madrid. 
Madrid.

9 – Megías, E. dir (2001) Valores sociales y drogas. FAD. Madrid.

10 – Luhmann, N. (1998). Sociología del Riesgo. Universidad Iberoame-
ricana. Triana, ed. México.

11 – Puy Rodríguez, A. (1994) op.cit.

12 – E. Rodríguez San Julián et al. (2008) “La lectura juvenil de los riesgos 
de las drogas. Del estereotipo a la complejidad”. FAD. Madrid, 2008.

13 – Encuesta Domiciliaria a una muestra de 1.200 jóvenes españoles, 
entre 15 y 24 años, estratificada y polietápica, cuyo campo se realizó 
en Octubre/Noviembre de 2007. 6 grupos de discusión, integrados 
por 8 jóvenes, en función de tres tramos de edad, sexo y hábitat, con 
técnica no directiva, grabados, transcritos y analizados.

14 – Sin ir más lejos, en el tema que nos ocupa, la realidad de que 
los consumos son minoritarios no afecta a la rotunda convicción (en 
adultos y jóvenes) de que “todos los jóvenes consumen”.

15 – Equilibrio de compensaciones que ya supone complejizar la 
mera percepción del riesgo. En efecto, como ya hemos dicho, es 
perfectamente posible y creemos haberlo observado y comprobado 
en algunas investigaciones, que haya grupos de jóvenes que aún 
viendo un nivel de riesgo alto en un consumo, lo practiquen por 
entender que los beneficios compensan.

16 – Ya hemos apuntado en otro momento que, en las circuns tancias 
estructurales y culturales de la actualidad, la decisión de abandonar 
el hogar familiar antes que sus coetáneos, posiblemente traduzca una 
variable compleja en la que las posturas y actitudes personales, en 
gran parte teñidas por la ideología, tienen un importante papel.

17 – Una observación que el sentido común popular ya recoge cuando, 
a través de un conocido refrán castellano, señala que “entre el dicho y 
el hecho hay mucho trecho”.
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estrategias preventivas basadas en intentar el refuerzo asertivo del 
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explícita y concreta.

21 – Los jóvenes agrupados, no se olvide, y en un contexto en el que 
la presión de la cultura que se presupone actúa en plenitud (como 
por otra parte parece que sucede en el momento y en las situaciones 
concretas en que el consumo se produce).

22 – El ocio alternativo, educativo, cultural, participativo, no son fre-
cuentemente sino opciones bienpensantes. No es que los jóvenes 
no practiquen esas alternativas pero el discurso ma yoritario lo tiene 
claro: el ocio es divertirse, y la diversión tiene sus estrategias que, en 
ningún caso, pasan por leer, ir al teatro o salir al monte. El ocio exige 
diversión, exige “marcha”.

23 – Tanto en estudios del equipo investigador de “La lectura juvenil 
de los riesgos de las drogas” como de otros analistas (por ejemplo, 
Javier Elzo) aparece el hecho de que quienes más consumen para 
divertirse, paradójicamente, son los que aseguran aburrirse más.

24 – La funcionalidad, real o esperada, de las drogas para estos menes-
teres sexuales, es algo que los supuestos expertos despachamos 
(casi siempre negándola) con demasiada alegría, con muchos tópicos. 
Sería necesario profundizar en el asunto. Nuestro equipo investigador 
intentó hacerlo en “Jóvenes y sexo. El estereotipo que obliga y el rito 
que identifica”.

25 – Por poner un ejemplo que no tiene que ver con las drogas 
(al menos, no del todo), en el citado libro sobre “Jóvenes y sexo” 
veíamos que el no uso del preservativo no tenía que ver básicamente 
con la falta de información ni con las dificultades de adquirirlo. El 
preservativo, no infrecuentemente, no se usa pese a saber que hay 
que hacerlo y disponer de él. Si esto es así es porque, además de por 
algunas razones relativas a estereotipos de género que no vienen 
al caso, el espacio/tiempo en el que habitualmente “se liga”, hacen 
inapropiados algunas maniobras preventivas que arruinarían el placer 
y la diversión. Hay momentos para ser prudente, y otros en los que lo 
espe rable (y casi lo normativo) sería ser imprudente, “desfasar”.
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RESUMO
A definição da MAO-B plaquetária como potencial marcador biológico 
do alcoolismo e da personalidade tem sido largamente discutida.
O estudo tem como objectivo clarificar a relação entre a actividade da 
MAO-B plaquetária e algumas dimensões de personalidade encontra-
das em diferentes fenótipos alcoólicos (tipo I/II).
Foram avaliados sequencialmente 112 dependentes do álcool, recru-
tados na consulta de Etilo-Risco do Serviço de Psiquiatria do HSM. 
A diminuição de actividade da MAO-B plaquetária associou-se à 
dimensão de neuroticismo e alexitimia, após controlar a influência 
das variáveis sexo, subtipos de alcoolismo e consumo de cigarros.
Os resultados fornecem evidência adicional da influência da activi-
dade da MAO-B plaquetária ao nível  da expressividade fenotipica de 
alguns traços de personalidade do doente alcoólico, particularmente, 
no desenvolvimento de um estilo cognitivo impulsivo.
Palavras-chave: Alcoolismo; Personalidade; MAO-B Plaquetária.

RÉSUMÉ
La définition de la MAO-B plaquettaire comme marqueur biologique 
de l’alcoolisme et de la personnalité a eté trés etudiées. 
Cette étude a pour but connaitre la relation entre l’activité de la 
MAO-B plaquettaire et quelques dimensions de la personnalité com-
munes aux differents phenotypes alcooliques. (types I/II Cloninger).
Nous avons evalués sequentiellement 112 sujets avec alcoolo-
dépendance, suivis par l’equipe de l’alcoolisme (NETER) du Service 
de Psychiatrie de l’Hôpital de Santa Maria, Lisbonne (Portugal). 
La diminution de l’activité MAO-B plaquettaire a été associée 
aux dimensions de névrosisme et d’alexithymie, aprés control de 
l’influence des variables gendre, sous-types d’alcoolisme et la con-
sommation du tabac.
Les resultats montrent le rapport de l’activité de MAO-B plaquettaire 
en ce qui concerne la manifestation phénotypique de quelques traits 
de personnalité du malade alcoolique, surtout, dans le développement 
d’un style cognitif impulsif.
Mots-clé: Alcoolisme; Personnalité; MAO-B Plaquettaire. 

ABSTRACT
Research on platelet MAO B as a potential trait marker for alcoholism 
and personality has been broadly discussed.
Our study aims to clarify the relationship between MAO B activity and 
personality dimensions according to different alcoholic phenotypes 
(type I/II).
A sample of 112 consecutive alcohol-dependent patients was recruit-
ed from the alcoholism unit of the Psychiatric Department of HSM.
Low levels of platelet MAO-B activity were related to neuroticism 
and alexithymia dimensions, after controlling for gender, alcoholism 
subtypes and cigarette consumption.
The results give additional evidence to the involvement of platelet 
MAO-B activity in the personality traits expression of alcoholic 
patients, particularly, in the further development of an impulsive 
cognitive style. 
Key Words: Alcoholism; Personality; Platelet MAO-B.
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1 – InTROdUçãO

Vários modelos de personalidade têm sido implicados 
no risco e expressão clínica de uma ampla variedade de 
comportamentos alcoólicos. O paradigma pentafactorial 
de Costa e McCrae (1992) tem fornecido alguns estudos 
em populações alcoólicas. Por exemplo, Pombo et al., 
(2007a) verificaram valores baixos de extroversão e 
agradabilidade nos alcoólicos depressivos (timopáticos) 
e com poli-consumos (adictopáticos), respectivamente. 
A componente de neuroticismo correlaciona-se fre-
quentemente com os sintomas de ansiedade e com 
a experiência de “craving” nos alcoólicos (Heinz et 
al., 2003; Breese et al., 2005; Cardoso et al., 2006). 
A influência do défice alexitimico tem sido também 
conceptualizada enquanto traço estável da perso-
nalidade, resultando de um bloqueio temporário do 
desenvolvimento afectivo do indivíduo. A prevalência 
da alexitimia em pacientes dependentes do álcool varia 
ao longo dos estudos, oscilando de 48% (ziolkowski et 
al., 1995) a 78% (Rybakowski et al., 1988). Vários estudos 
em populações alcoólicas têm associado a alexitimia a 
sintomas depressivos (Havilland et al., 1988, Cardoso 
et al., 2006), à gravidade da dependência do álcool 
(Cecero et al. 1997; Uzun, 2003; Barbosa et al., 2004) 
e a factores de predisposição ao abuso e recaída  do 
álcool (Rybakowski et al. 1988; ziolkowski et al. 1995). 
Recentemente, um estudo tipológico na consulta de 
Etilo-Risco definiu um subtipo de alcoolismo caracteri-
zado por uma alteração ao nível da regulação dos afec-
tos (timopático), agrupando as dimensões de alexitimia, 
depressão, ideação suicida na fase de consumo agudo 
do álcool e problemas laborais (Cardoso et al., 2006; 
Pombo et al., 2007a; Pombo e Lesch, 2008c).
Ao longo dos anos, acumulou-se a evidência de que 
os traços de personalidade covariam com a actividade 
neuroquímica do cérebro. A monoamina oxidase (MAO) 
tem-se revelado um marcador biológico (endofenotipo) 
profícuo na compreensão da complexa relação entre o 
fenotipo da personalidade e os mecanismos neurobio-
lógicos subjacentes. A MAO é uma enzima mitocondrial 
com larga distribuição pelo corpo humano, cuja função 
é degradar monoaminas exógenas (presentes na ali-
mentação) e endógenas (caso dos neurotransmissores), 

evitando assim a sua acumulação no organismo. Este 
processo de degradação é conhecido como desamina-
ção oxidativa. Conhecem-se dois tipos de MAO, a tipo 
A e tipo B. A MAO-A metaboliza preferencialmente 
a serotonina e a MAO-B degrada a feniletilamina e 
benzilamina. Na literatura, alguns autores preconizam 
que a MAO-B presente nas plaquetas possui a mesma 
sequência de amnioácidos e partilha toda uma série de 
propriedades bioquímicas com a MAO-B encontrada 
no cérebro humano (Bench et al. 1991; Chen et al., 1993; 
Shih et al. 1999). Este facto contextualiza a enzima 
MAO-B como um marcador biológico válido na inves-
tigação do funcionamento do Sistema Nervoso Central 
(SNC). Por exemplo, Pombo et al., (2008a) verificaram 
uma relação entre a actividade da MAO-B e a função 
executiva associada ao raciocínio não-verbal, corrobo-
rando a influência desta enzima no desenvolvimento de 
um estilo cognitivo impulsivo. 
A actividade enzimática da MAO-B plaquetária tem-se 
relacionado extensivamente com a doença alcoólica e 
com a personalidade, proporcionando amiúde resulta-
dos controversos (Oreland, 2004). Numerosos estudos 
mostram diferenças de actividade da MAO-B entre 
doentes alcoólicos e controlos, verificando-se baixos 
níveis de actividade da MAO-B nos doentes alcoólicos, 
designadamente, aqueles classificados com o “tipo II de 
alcoolismo” (Sullivan et al., 1978, 1979; von Knorring et al., 
1984 ; 1985; 1998; Pandey et al., 1988; Sullivan et al., 1990; 
Pombo et al., 2008). Todavia, alguns estudos não confir-
mam esta associação (Anthenelli et al., 1998; Farren et 
al., 1998; Farren e Tipton, 1999; Whitfield et al., 2000).
A relação entre a MAO-B e a personalidade foi ini-
cialmente difundida através de uma “hipótese de 
vulnerabilidade” (Buchsbaum et al., 1976). Esta refere 
que a diminuição da actividade da MAO-B está asso-
ciada a determinados traços de personalidade, os quais 
aumentam a vulnerabilidade para o desenvolvimento 
de patologias, por exemplo, associadas ao abuso de 
substâncias, ou da adaptação social. Vários estudos em 
populações “saudáveis” e com abuso de substâncias, 
têm sustentado uma associação entre os níveis reduzi-
dos de actividade da MAO-B e determinados traços de 
personalidade, como a procura de sensações, extrover-
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são, impulsividade, evitamento da monotonia, neuroti-
cismo e hostilidade (von Knorring et al., 1984; Whitfield 
et al., 2000; Oreland et al., 2002; 2004; Oreland, 2004; 
Pombo et al., 2008). Algumas destas características de 
personalidade são igualmente encontradas em fuma-
dores (Oreland et al., 2002; 2004). Observa-se igual-
mente, com alguma consistência, uma ligação entre a 
actividade da MAO-B e o consumo de cigarros, levando 
alguns autores a atribuir o efeito inibitório na actividade 
da MAO-B à nicotina (Norman et al., 1987; Sher et al., 
1994; Whitfield et al., 2000). Deste modo, alguns autores 
questionam se a relação verificada entre a actividade 
da MAO-B e a personalidade se deve às propriedades 
inibitórias da nicotina (Oreland, 2004; Oreland et al., 
2002; 2004). A literatura identifica outras associações 
com a actividade da MAO-B. Em adultos, a actividade 
da MAO-B parece aumentar gradualmente com o pro-
cesso senescente (Bridge et al., 1985; Parnetti et al., 
1992) e encontra-se aumentada nas mulheres quando 
comparadas com os homens (Veral et al., 1997; Snell et 
al., 2002). Estes factores previamente documentados 
podem contribuir para o enviesamento da interpretação 
da relação entre a actividade da MAO-B e as dimensões 
de personalidade dos alcoólicos.
O presente estudo tem como objectivo avaliar (1) a 
personalidade de dois fenotipos alcoólicos (tipo I e tipo 
II) e (2) a influência de um marcador biológico válido da 
doença alcoólica, a MAO-B, na expressividade fenoti-
pica dos traços de personalidade dos indivíduos com 
dependência do álcool. 

2 – MÉTOdO 

Foram incluídos no estudo 112 sujeitos diagnosticados 
com dependência do álcool, de acordo com os crité-
rios da DSM-IV-TR (APA, 2000), recrutados na consulta 
de Etilo-Risco do Núcleo de Estudos e Tratamento do 
Etilo-Risco (NETER), grupo de alcoologia do Serviço de 
Psiquiatria do Hospital de Santa Maria. A consulta de 
Etilo-Risco garante os cuidados clínicos aos doentes 
com problemas ligados ao álcool, seguindo um progra-
ma terapêutico que compreende o acolhimento, triagem, 
avaliação da motivação, entrevista familiar, consulta de 
psiquiatria, consulta de psicologia, desintoxicação am-

bulatória ou em internamento com supervisão diária, 
monitorização farmacológica, psicoterapia de apoio e 
grupo psicoterapêutico semanal. 
Os doentes foram avaliados no decorrer do protoco-
lo terapêutico da consulta. Aquando da admissão do 
doente foi colhido o sangue e realizada a avaliação 
clínica através do preenchimento da Entrevista Semi-
-Estruturada para Doentes Alcoólicos do Núcleo de 
Estudos e Tratamento do Etilo-Risco e do questionário 
MAST. Durante o período terapêutico, com os doentes 
em abstinência do álcool, procedeu-se à avaliação psico-
métrica da personalidade através do preenchimento dos 
questionários NEO-FFI e TAS-20. Todas as avaliações 
foram realizadas por Psiquiatras e Psicólogos Clínicos 
com experiência na área do alcoolismo. A classificação 
dos doentes de acordo com a tipologia dicotómica (Tipo 
I/Tipo II) de Cloninger et al., (1981), foi baseada nos crité-
rios de operacionalização de von Knorring et al., (1985): 
tipo I - problemas com o álcool após os 25 anos, um 
primeiro contacto com um sistema de tratamento espe-
cializado após os 30 anos e baixa prevalência de compli-
cações sociais associadas ao álcool ; tipo II - problemas 
com o álcool antes dos 25 anos, um primeiro contacto 
com um sistema de tratamento especializado antes dos 
30 anos e elevada prevalência de complicações sociais. 
A determinação da actividade da MAO-B plaquetária foi 
feita pelo método McEwen e Cohen (1963), que consiste 
num ensaio espectro-fotométrico baseado na conversão 
de benzilamina em benzaldeido, por acção da actividade 
catalítica da MAO-B. O sangue (5ml) foi colectado em 
tubos EDTA e centrifugado (100g por 10 min.) por forma 
a separar as plaquetas e obter valores plasmáticos. A 
actividade enzimática da MAO-B plaquetária expressa-se 
em nmol/mg de proteína/hora. 
Considerou-se os seguintes critérios de exclusão: his-
tória pregressa ou actual de abuso ou dependência de 
drogas ilícitas; história pregressa ou actual de abuso ou 
dependência de BzD´S; evidência de defeito cognitivo 
marcado e perturbação psiquiátrica grave (esquizofrenia 
e outras perturbações psicóticas, demências, delirium). 
Todos os doentes foram informados acerca da natu-
reza do estudo e deram consentimento por escrito da 
sua participação.
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3 – InSTRUMEnTOS

3.1 - Entrevista Semi-Estruturada para doentes 
Alcoólicos do núcleo de Estudos e Tratamento do 
Etilo-Risco
Esta entrevista explora as seguintes temáticas relacio-
nadas com a doença alcoólica: motivo da consulta; enca-
minhamento; informação sócio-demográfica; tratamen-
tos farmacológico prévio e actual; árvore genealógica; 
padrões de consumo do álcool, períodos de abstinência, 
tratamentos prévios, idades de início do consumo de 
álcool (1ª ingestão, excessivo, dependente) e um perfil de 
gravidade global da história pessoal pregressa do doen-
te. Esta entrevista tem sido utilizada em vários estudos 
nacionais e internacionais levados a cabo pelo grupo 
do NETER (Pombo et al., 2004; 2007a; 2007b; 2008a; 
2008c; Barbosa et al., 2004; Cardoso et al., 2006). 

3.2 - MAST (Michigan Alcoholism Screening Test)
Instrumento de triagem (screening) do consumo nocivo/ 
excessivo do álcool, desenvolvido por Selzer (1971) 
e validado para a população portuguesa por Serra e 
Lima em 1973. É um questionário breve, de fácil apli-
cação e cotação, elaborado para auto-preenchimento 
e que permite o rastreio dos problemas ligados ao 
álcool. É constituído por 25 itens, com um formato de 
resposta dicotómico. Este questionário tem sido alvo 
de várias factorizações, no sentido de discriminar os 
problemas ligados ao álcool (zung, 1978; Skinner, 1979; 
Cardoso et al. 2004).

3.3 - TAS-20 (Escala de Alexitimia de Toronto)
Escala Desenvolvida por Bagby et al. (1994) e adaptada 
para a população portuguesa por Prazeres (2000), 
contendo boas qualidades psicométricas. A TAS-20 
é um instrumento de auto-avaliação do constructo 
de alexitimia, constituído por 20 itens. Neste é pedido 
que o indivíduo assinale o seu grau de concordância 
em cada item, numa escala tipo Likert de 1 (discordo 
totalmente) a 5 (concordo totalmente). De acordo com o 
resultado total da escala, a TAS-20 apresenta 3 cut‑off 
points, designadamente, grupo alexitimico para um 
score total ≥ 61 e grupo não alexitimico para um score 
total ≤ 51. Os indivíduos com um resultado total entre 

52 e 60 são categorizados como intermediários. A sua 
análise factorial revelou a existência de 3 factores: (1) 
Dificuldade em identificar sentimentos e em distingui-
-los das sensações corporais da emoção; (2) Dificuldade 
em descrever os sentimentos aos outros e (3) Estilo de 
pensamento orientado para o exterior. 

3.4 - nEO-FFI
O NEO-FFI é uma versão reduzida do questionário de 
personalidade NEO-PI-R (Costa e McCrae, 1992). O teste 
é constituído por 60 perguntas, tipo Likert, pedindo-se 
ao sujeito para determinar o seu grau de concordância 
com as afirmações, tendo de escolher desde “Discordo 
Totalmente” até “Concordo Totalmente”. O NEO-FFI 
ava lia cinco dimensões da personalidade: Neuroticismo 
(N), Extroversão (E), Abertura (O), Agradabilidade (A) e 
Conscienciosidade (C).

4 – AnálISE ESTATíSTICA

Considerando a distribuição normal dos dados (teste 
Kolmogorov-Smirnov >0.05), foi utilizada a estatística 
paramétrica para calcular as relações numéricas entre 
os dados. As variáveis são apresentadas com a média 
(X) e respectivo desvio padrão (dp). Foi utilizado o teste 
t student e Qui-quadrado para a comparação de dois 
grupos independentes. O estudo relacional entre a 
MAO-B e a personalidade foi avaliado através da análise 
de co-variância (ANCOVA) e de correlações parciais, 
utilizando as variáveis sexo; subtipos de alcoolismo e 
consumo de cigarros a covariar.
O tratamento e análise dos dados serão efectuados 
através do software SPSS (Statistical Package for 
Social Sciences), adoptando-se o intervalo de confiança 
de 95% (<0.05), como estatisticamente significativo.

5 – RESUlTAdOS

5.1 - Caracterização sócio-demográfica
A idade dos sujeitos oscila entre os 25 e os 62 anos, 
com uma média de idades de 48.2 anos (dp=10.2). A 
amostra é totalmente caucasiana, sendo 82.1% (N=92) 
do sexo masculino e 17.9% (N=20) do sexo feminino. 
No que respeita à distribuição do estado civil, 68.4% 
são casados ou vivem em convívio marital, 16.8% são 
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solteiros e os restantes estão separados (14.8%). A 
escolaridade média foi de 6.9 anos (dp=4.1). Não se 
verificaram diferenças significativas entre sexo no que 
se refere às variáveis sócio-demográficas. 

5.2 - Caracterização clínica
Da população em estudo, 66.3% são fumadores regu-
lares, com uma média de cigarros diárias de 25.2 uni-
dades (dp=13.2). A média de anos de alcoolismo (idade 
compreendida entre o início do abuso do álcool e a 
actual) foi de 20.4 anos (dp=11.9), sendo significativa-
mente (p<.05) superior nos homens (X=22.2; dp=11.9), 
quando comparado com as mulheres alcoólicas (X=12.6; 
dp=8.5). O score médio do questionário MAST foi de 
23.8 (dp=11.0). De acordo com a tipologia de Cloninger 
et al. (1981), 74.4 % foram classificados com o tipo I e 
25.6% com o tipo II. Os doentes alcoólicos classificados 
com o tipo II são significativamente mais novos (p<0.05) 
e apresentam um score significativamente mais elevado 
no questionário MAST (p<0.01), quando comparados 
com os alcoólicos tipo I. Não se verificaram outras 
diferenças significativas entre subtipos (tipo I vs. tipo II), 
relativamente às restantes variáveis em estudo.

5.3 - Personalidade e subtipos I e II de alcoolismo 
A análise da estrutura interna da escala TAS-20 reve-
lou um α = 0.84, evidenciando as seguintes pontuações 
médias nos 3 factores e no resultado total: Factor 
1 – 20.6 (6.8); Factor 2 – 15,8 (4.2); Factor 3 – 23.5 
(4.2) e Total – 60.0 (12.5). Considerando os pontos de 
corte recomendados por Bagby et al. (1994), 55,5% da 
amostra foi classificada como alexitimica (TAS-20 ≥ 61), 
18.9% como intermédia (TAS-20 entre 52 e 60) e 25.3% 
constituiu o grupo não-alextimico (TAS-20 ≤ 51).
A análise da estrutura interna da escala NEO-FFI reve-
lou um α = .70, evidenciando as seguintes pontuações 
médias nas respectivas dimensões: Neuroticísmo – 
26.2 (8.2); Extroversão - 23.0 (5.4); Abertura – 23.8 (6.3); 
Agradabilidade – 32.3 (4.8) e Conscienciosidade – 31.7 
(5.0). Considerando os subtipos de alcoolismo, na escala 
TAS-20, os doentes classificados com o tipo II apre-
sentaram significativamente (p<0.05) maiores score 
no factor 3 e no resultados total da TAS-20, quando 

comparado com os doentes tipo I. Na escala NEO-
–FFI verificou-se que, os doentes classificados com 
o tipo I de alcoolismo apresentaram significativamente 
(p<0.05) maiores níveis de conscienciosidade, quando 
comparados com os doentes tipo II. A tabela I sintetiza 
os scores médios das dimensões de personalidade de 
acordo com os subtipos I e II de alcoolismo.

5.4 - MAO B plaquetária, variáveis sócio-demográ-
ficas e clínicas
O valor médio de MAO-B plaquetária foi de 0.74 
(dp=0.64). Quando avaliado comparativamente entre 
subtipos de alcoolismo, os doentes classificados com o 
tipo II apresentaram valores inferiores de MAO-B pla-
quetária (X= 0.60; dp=0.47), quando comparados com 
os do tipo I (X= 0.78; dp=0.53), no entanto, os resultados 
não se verificaram significativos (p>0.05).
A análise bivariada não verificou qualquer relação 
significativa entre a MAO-B plaquetária e as variáveis 
idade, sexo e consumo de cigarros. 

5.5 - MAO-B plaquetária e personalidade
As correlações parciais verificaram uma relação signi-
ficativa entre os valores médios de MAO-B plaquetária 
e a dimensão de neuroticismo do NEO-FFI, após con-
trolar a influência das variáveis sexo (p<0.01), subtipos 
de alcoolismo (p<0.01), consumo de cigarros (p<0.01) 
e as três variáveis em simultâneo a covariar (p<0.01). 
Não se verificou qualquer correlação significativa entre 

TABElA I – Dimensões de personalidade de acordo com os subtipos I e II 
de alcoolismo

Personalidade Subtipos de Alcoolismo
  Tipo I Tipo II Est.

TAS-20
Factor 1  19.9 (6.7) 22.8 (6.9) ns
Factor 2  15.6 (3.8) 16.7 (3.7) ns
Factor 3  22.9 (4.3) 25.1 (3.6) 0.05
Total  58.4 (12.2) 64.6 (12.3) 0.05

NEO-FFI
Neuroticísmo 25.7 (7.2) 27.6 (9.3) ns
Extroversão 22.9 (5.6) 23.2 (5.0) ns
Abertura  23.7 (4.6) 24.0 (6.8) ns
Agradabilidade 32.7 (4.7) 30.9 (5.0) ns
Conscienciosidade 32.5 (4.8) 29.2 (4.7) 0.01
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a actividade da MAO-B plaquetária e a dimensão de 
alexitimia. No entanto, quando avaliado comparativa-
mente os grupos de doentes alcoólicos classificados 
como alexitimicos e não-alexitimicos (grupo qualificado 
como intermédio não foi incluído na análise estatística), 
de acordo com os pontos de corte recomendados por 
Bagby et al. (1994), verifica-se que o grupo alexitimico 
(55.5%; TAS-20 ≥ 61), apresenta significativamente 
menores valores médios de MAO-B plaquetária (X= 
0.55; dp=0.46), quando comparado com o grupo não-
-alextimico (25.3%; TAS-20 ≤ 51), que apresentou um 
valor médio de 0.90 (dp=0.71), após controlar a influên-
cia das variáveis sexo, idade e consumo de cigarros 
(F=4.4; p<0.05). A tabela II sintetiza os coeficientes 
de correlação parcial entre a MAO-B plaquetária e as 
dimensões de personalidade, após controlar a influên-
cia das variáveis sexo, subtipos de alcoolismo e consumo 
de cigarros. 

6 – dISCUSSãO

A relação entre o alcoolismo e a estrutura da perso-
nalidade tem sido fundamentada a partir de uma díade 
causa - consequência. A perspectiva etiológica con-
venciona que determinados traços de personalidade 
poderão instituir uma motivação básica para o início do 
consumo de bebidas alcoólicas, ou predispor ao consu-
mo patológico. Por outro lado, a abordagem adaptativa, 
preconiza que os traços de personalidade representam 

um processo adaptativo do consumo abusivo do álcool, 
partindo do pressuposto que as alterações biopsicoso-
ciais decorrentes da alcoolização crónica modificaram 
a estrutura de personalidade. A análise do modelo pen-
tafactorial de Costa e McCrae (1992) através da escala 
NEO-FFI verificou que, os doentes classificados com 
o tipo I de alcoolismo apresentaram significativamente 
(p<0.05) maiores níveis de conscienciosidade, quando 
comparados com os doentes tipo II. A dimensão de 
conscienciosidade actua como um mediador da per-
cepção de risco do indivíduo. Baixos valores no traço 
de conscienciosidade dizem respeito à diminuição ou 
ausência de auto-controle, inibição de comportamentos 
impulsivos, grau de organização e persistência de um 
comportamento orientado para determinado objectivo. 
Este traço de personalidade é coerente com a orga-
nização tridimensional de personalidade proposta por 
Cloninger et al., (1981) no seu modelo dicotómico de 
alcoolismo, em que o tipo I é caracterizado pelo evita-
mento do perigo e dependência da recompensa e o tipo 
II marcado pela procura de novidade e por de traços de 
impulsividade. O modelo tipológico de Cloninger et al., 
(1981) encontrou igualmente diferenças relativamente 
ao mecanismo psicológico da denegação do problema 
do álcool, em que se verificou que os pacientes clas-
sificados com o Tipo II, apresentavam menores níveis 
de denegação do alcoolismo, quando comparados com 
os pacientes Tipo I. Este resultado pode ser explicado 
pelo nível superior e diversificado de confrontação com 
os problemas ligados ao alcoolismo característico do 
alcoolismo tipo II, implicando, assim, um grau inferior 
de denegação do alcoolismo (Pombo et al., 2008b). Esta 
classificação fenotipica binária do alcoolismo, definida 
classicamente como subgrupo de baixa vulnerabilida-
de e gravidade (tipo I) e de elevada vulnerabilidade e 
gravidade (tipo II), tem sido validada por medidas psi-
cológicas, comportamentais e neurofisiológicas (Babor 
e Caetano, 2006; Dvorak et al., 2006; Pombo et al., 
2007a; 2007b; 2008a; 2008b; 2008c). A análise da 
dimensão de alexitimia também encontrou diferenças 
entre os subgrupos, com os doentes classificados com 
o tipo II a apresentaram significativamente maiores 
valores médios na dimensão relacionada com o estilo 

Personalidade vs. MAO-B plaquetária Co parciais Est.

TAS-20
Factor 1  - .21 ns
Factor 2  - .04 ns
Factor 3  - .21 ns
Total  - .20 ns

NEO-FFI
Neuroticísmo  - .38 0.01
Extroversão   . 05 ns
Abertura  - .00 ns
Agradabilidade    .12 ns
Conscienciosidade    .05 ns

TABElA II – Coeficientes de correlação parcial entre a MAO-B plaquetária e 
as dimensões de personalidade nos doentes alcoólicos, após controlar a influ-
ência das variáveis sexo, subtipos de alcoolismo e consumo de cigarros.
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de pensamento orientado para o exterior (factor 3) e 
no resultados total da TAS-20, quando comparado com 
os doentes tipo I. Este resultado associa a condição de 
alexitimia definida com uma perturbação do processo 
afectivo-emocional às formas mais graves de alco-
olismo (Cecero et al. 1997, Uzun, 2003; Barbosa et al., 
2004), podendo traduzir uma consequência ou adap-
tação ao consumo dependente do álcool. Num estudo 
anterior, Barbosa et al., (2004), verificaram na popu-
lação alcoólica alexitimica níveis elevados de depen-
dência do álcool, craving, neuroticismo, depressão e 
baixa auto-estima. O autor refere que é exigido um 
esforço acrescido ao dependente do álcool alexitimico 
ao nível do processamento da informação emocional e 
cognitiva, necessitando assim duma relação terapêutica 
prolongada para expressar/verbalizar os seus estados 
emocionais subjectivos associados à doença alcoólica. 
Do ponto de vista categorial, confirmou-se a elevada 
prevalência de alexitimia na população dependente 
do álcool (55,5%), indo de encontro com as taxas de 
prevalência encontradas noutros estudos de 50.4% 
(Haviland et al., 1988); 50.0% (Taylor et al., 1990); 48.0% 
(ziolkowski et al., 1995); 50.8% (Cecero et al., 1997); 
48.2% (Uzun, 2003) e 50.5% (Barbosa et al., 2004) em 
populações alcoólicas, nas quais a componente cate-
gorial alexitimica está prevalente em sensivelmente 
metade da amostra. A relação entre alexitimia e o con-
sumo excessivo/dependente do álcool ainda permanece 
pouco concludente no que concerne à sua direcciona-
lidade e reciprocidade, sendo o número de ensaios nos 
países desenvolvidos limitado (Uzun, 2003).
A actividade da MAO-B plaquetária define um dos cor-
relatos biológicos mais consistentes da personalidade e 
da doença alcoólica.
A avaliação comparativa da MAO-B nos doentes 
alcoólicos, verificou valores inferiores de actividade 
enzimática nos indivíduos classificados com o tipo II, 
quando comparado com o tipo I, todavia, a análise não 
se evidenciou significativa. Esta tendência confirma os 
resultados obtidos em estudos anteriores, em que se 
observa níveis significativamente inferiores de activi-
dade da MAO-B nos doentes alcoólicos do tipo II, dando 
suporte adicional à actividade da MAO-B plaquetária 

como um marcador endofenotípico estável da doença 
alcoólica, particularmente, do fenotipo tipo II de alco-
olismo (Sullivan et al., 1979; Pandey et al., 1988; Faraj et 
al., 1987; von Knorring et al., 1984 ; 1985; 1998; Pombo 
et al., 2008a). 
Tal como noutros estudos, não se verificou qualquer 
relação significativa entre a actividade da MAO-B e 
o consumo de cigarros, idade ou o sexo, eliminado 
assim, a influência de algumas variáveis apontadas na 
literatura como potenciais factores de enviesamento 
da associação entre a função enzimática da MAO-B, 
o alcoolismo e a personalidade (Anthenelli et al., 1998; 
Soyka et al., 2000; Whitfield et al., 2000; Berggren et 
al., 2002; Coccini et al., 2002; Berggren et al., 2000). 
O facto de alguns traços de personalidade associados 
à actividade da MAO-B se observarem igualmente em 
fumadores e alcoólicos (Oreland et al., 2002; 2004) e 
a literatura demonstrar uma relação com alguma con-
sistência entre a actividade da MAO-B, o consumo de 
cigarros e o tipo II de alcoolismo (Sullivan et al., 1979; 
Pandey et al., 1988; Faraj et al., 1987; von Knorring et al., 
1984; Norman et al., 1987; Sher et al., 1994; Whitfield et 
al., 2000), tem levado alguns autores a atribuir a rela-
ção verificada entre a actividade da MAO-B e a perso-
nalidade do doente alcoólico ao subtipo de alcoolismo, 
ou às propriedades inibitórias da nicotina (Oreland, 
2004; Oreland et al., 2002; 2004). Assim, torna-se 
indispensável o controlo estatístico dos factores pre-
viamente documentados que possam contribuir para 
o enviesamento da interpretação da relação entre a 
actividade da MAO-B e as dimensões de personalidade 
dos alcoólicos. As correlações parciais verificaram 
uma relação significativa entre os valores médios de 
actividade da MAO-B plaquetária e a dimensão de 
neuroticismo, após controlar a influência das variáveis 
sexo, subtipos de alcoolismo, consumo de cigarros e 
as três variáveis em simultâneo a covariar. Este resul-
tado corrobora o estudo de Whitfield et al., (2000), que 
encontrou uma relação significativa entre a actividade 
da MAO-B e a dimensão de neuroticismo. Outros estu-
dos têm demonstrado uma associação com a procura 
de sensações, extroversão, impulsividade, evitamento 
da monotonia e hostilidade (Oreland et al., 2002; 2004; 
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Oreland; 2004; Pombo et al., 2008; von Knorring et al., 
1984; Whitfield et al., 2000). Assim, sugere-se que indi-
víduos instáveis emocionalmente, curiosos, impulsivos, 
excitáveis, distraídos, extrovertidos e com activação 
comportamental externalizada, tendem a apresentar 
níveis mais reduzidos de actividade de MAO-B. Por 
exemplo, Ruckin et al., (2005), numa população de 
jovens delinquentes observou que a diminuição da 
actividade da MAO-B estava relacionada com um perfil 
de personalidade específico caracterizado por elevados 
níveis de procura de sensações, impulsividade e acti-
vidade exploratória. De acordo com os autores, este 
perfil de personalidade poderá predispor os indivíduos 
ao desenvolvimento de sintomatologia psicopatológica 
externalizada. Pombo et al., (2008a) sugerem a influên-
cia da actividade da MAO-B no desenvolvimento de um 
estilo cognitivo impulsivo no doente alcoólico. 
A análise comparativa verificou que o grupo alexiti-
mico apresenta significativamente menores valores 
médios de actividade da MAO-B plaquetária, quando 
comparado com o grupo não-alextimico, após controlar 
a influência das variáveis sexo, idade e consumo de 
cigarros. Este resultado associa a baixa actividade da 
MAO-B a uma dimensão da personalidade determinada 
por uma perturbação do processo afectivo-emocional, 
comportando as seguintes características: (1) dificul-
dade em identificar e descrever sentimentos próprios, 
(2) incapacidade para diferenciar sensações corporais; 
(3) padrão de pensamento orientado para exterior; (4) 
pensamento prático e ausente de simbolização, nomea-
damente, pensamento operatório e (5) tendência para 
focalizar e amplificar as sensações somáticas que 
acompanham a actividade emocional.      
De acordo Oreland (2004), existem 4 hipóteses expli-
cativas da relação entre a actividade da MAO-B e os 
mecanismos da personalidade. 1º - a MAO-B plaque-
tária, ao se correlacionar com a MAO-B presente no 
cérebro, contribui para a constituição dos traços de 
personalidade. Esta relação resulta da acção da MAO-B 
ao nível da taxa de degradação dos neurotransmissores 
monoaminérgicos e na futura actividade monoaminér-
gica. 2º – a MAO-B influencia directamente o nível de 
alguns neurotransmissores relevantes na regulação do 
comportamento. 3º – a MAO-B plaquetária e (co)regu-

lada em associação com outras enzimas mitocondriais, 
implicando a diminuição concomitante da actividade 
da MAO-B plaquetária e da função mitocondrial em 
geral. Este mecanismo pode resultar numa diminuição 
da eficácia de determinados sistemas neurotrans-
missores. 4º – a MAO-B plaquetária representa um 
marcador genético, por exemplo, da capacidade de 
alguns sistemas transmissores centrais. Para o autor, 
a hipótese mais plausível é a de que a actividade da 
MAO-B plaquetária representa um marcador genético 
(4º), o qual é regulado por mecanismos que também 
alcançam algumas funções cerebrais proeminentes 
no desenvolvimento da personalidade, por exemplo, a 
serotonina. Os estudos mostram uma influência here-
ditária elevada na regulação da capacidade catalítica da 
MAO-B (Pedersen et al., 1993; Garpenstrand et al. 2000) 
e sugerem o envolvimento do sistema serotoninérgico 
na co-regulação da actividade da MAO-B (Oreland et al., 
1981; Oreland et al., 1999).
Neste estudo devem ser consideradas algumas limita-
ções. Aquando da avaliação dos doentes na consulta, 
não foi avaliado o consumo de substâncias psicoactivas 
(incluindo o álcool) através da determinação de metaboli-
tos nas análises de urina, nem a função hepática. O tempo 
de abstinência do doente alcoólico pode ter influên ciado a 
estabilidade da actividade enzimática da MAO-B (Berggren 
et al., 2000; Coccini et al., 2002). Existem também outros 
factores que podem interferir com a actividade da MAO-B, 
como algumas alterações do metabolismo proteico e do 
sistema hormonal, bem como o impacto da componente 
genética na actividade da MAO-B, na personalidade e na 
patogénese da doença alcoólica.

7 – COnClUSõES

A actividade da MAO-B plaquetária tem sido tradicio-
nalmente utilizada como modelo da MAO-B presente 
no cérebro, tendo em conta a similitude de processos 
neuroquímicos nos neurónios e nas plaquetas. Ao 
longo dos anos, os estudos têm consubstanciado a 
sua actividade enquanto endofenotipo característico da 
doença alcoólica e de alguns traços de personalidade. 
Os resultados fornecem evidência adicional da influ-
ência da actividade da MAO-B plaquetária ao nível  da 
expressividade fenotipica de alguns traços de per-
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sonalidade do doente alcoólico, com a diminuição de 
actividade da MAO-B a estar associada à dimensão de 
neuroticismo e alexitimia, após controlar a influência 
das variáveis sexo, subtipos de alcoolismo, consumo de 
cigarros e as três variáveis em simultâneo a covariar.
O estudo sugere a preponderância do endofenotipo 
MAO-B no funcionamento psicológico e comportamental 
do doente alcoólico, por exemplo, no desenvolvimento 
de um estilo cognitivo impulsivo.

COnTACTO:

SAMUEl POMBO
Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital de Santa 
Maria, Piso 3
Av. Prof. Egas Moniz, 1649-028 Lisboa. 
samuelpombo@gmail.com

REFERÊnCIAS BIBlIOGRáFICAS

Anthenelli, R. M., Tipp, J., Li, T. K., Magnes, L., Schuckit, M. A., Rice, J., 
Daw, W. and Nurnberger, J. I., Jr (1998) Platelet monoamine oxidase 
activity in subgroups of alcoholics and controls: results from the 
collaborative study on the genetics of alcoholism. Alcoholism: Clinical 
and Experimental Research. 22, 598–604.

(APA) American Psychiatric Association. (2000) Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR). 4th edn, APA 
press, Washington, DC.

Babor e Caetano (2006). Subtypes of substance dependence and 
abuse: implications for diagnostic classification and empirical 
research. Addiction. 101(sup): 104-110.

Bagby, R. M., Parker, J. D. y Taylor, G.J. (1994). The Twenty-item 
Toronto Alexithymia Scale II. Convergent, discriminant, and concur-
rent validity. Journal of Psychosomatic Research. 38, 33-40.

Barbosa, A., Pombo, S., Ismail, F., Cardoso, J. M. (2004). Alexithymia 
and alcohol dependence. Poster presented at ESBRA (European 
Society for Biomedical Research on Alcoholism) Nordmann Award 
Symposium organized in Lisbon. Portugal, May 28-29. 

Bench, C. J., Price, G. W., Lammertsma, A. A., Cremer, J. C., 
Luthra, S. K., Turton, D., Dolan, R. J., Kettler, R., Dingemanse, J., Da 
Prada, M., Biziere, K., McClelland, G. R., Jamieson, V. L., Wood, N. 
D. and Frackowiak, R. S. J. (1991) Measurement of human cerebral 
monoa mine oxidase type B (MAO-B) activity with positron emission 
to mography (PET): a dose ranging study with the reversible inhibitor 
Ro 19-6327. European Journal of Clinical Pharmacology. 40, 169–173.

Berggren, U., Fahlke, C. e Balldin, J. (2000) Transient increase in plate-
let monoamine oxidase B activity during early abstinence in alcoholics: 
implications for research. Alcohol and Alcoholism. 35, 377–380.

Berggren, M. Eriksson, C. Fahlke, K. Blennow, and J. Balldin (2002). 
Platelet monoamine oxidase B in family history positive and fa mily 
history negative type 1 alcohol dependente subjects. Alcohol and 
Alcoholism. 37, 577-580.

Breese, G. R., Chu, K., Dayas, C. V. (2005) Stress enhancement of 
craving during sobriety: a risk for relapse. Alcoholism: Clinical and 
Experimental Research. 29, 185–195.

Bridge, T. P., Soldo, B. J., Phelps, B. H., Wise, C. D., Francak, M. J., 
Wyatt, R. J. (1985) Platelet monoamine oxidase activity: demographic 
characteristics contribute to enzyme activity variability. Journal 
Gerontology. 40: 23-28.

Buchsbaum, M. S., Coursey, R. D., Murphy, D. L. (1976). The biochemi-
cal high-risk paradigm: behavioural and familial correlates of low 
platelet monoamine oxidase activity. Science (NY). 194: 339–341.

Cardoso, J. M., Pombo, S., Ismail, F., Barbosa, A. Factor analisys on 
MAST first interview in the alcoholism department. Poster presented 
at ESBRA (European Society for Biomedical Research on Alcoholism) 
Nordmann Award Symposium organized in Lisbon. 2004; Portugal, 
May 28-29. 

Cardoso, J. M., Barbosa, A., Ismail, F, Pombo, S. (2006). NETER 
ALCOHOLIC TYPOLOGY (NAT). Alcohol & Alcoholism. Vol. 41, No. 2, 
133-139.

Cecero, J. J., Holmstrom, R. W. (1997) Alexithymia and affect patho logy 
among adult male alcoholics. Journal of clinical Psychology. 53: 201-8. 

Chen, K., Wu, H. F. & Shih, J. C. (1993) The deduced aminoacid 
se quences of human platelet and frontal cortex monoamine oxidase 
are identical. Journal of Neurochemistry. 61, 187-190. 

Cloninger, C. R., Bohman, M. & Sigvardsson, S (1981). Inhe ritance 
alcohol abuse: cross fostering analysis of adopted men. Archives of 
General Psychiatry. 38;861-868.

Costa P. T., McCrae R. R. (1992). Revised NEO Personality Inventory 
(NE-PI-R) and NEO five-factor Inventory. Manual, Psychological 
Assessment Resources.

Coccini, T., Castoldi, A. F., Gandini, C., Randine, G., Vittadini, G., Baiardi 
P., Manzo, L. (2002) Platelet monoamine oxidase B activity as a state 
marker for alcoholism: Trend over time during withdrawal and influ-
ence of smoking and gender. Alcohol and Alcoholism. 37, 566-572.

Dvorak, A., Pombo, S., Ismail, F., Barbosa, A., Cardoso, J. M., Figueira, 
M. L., Walter, H., Lesch, O.M. (2006) Tipologias da dependência do 
álcool e o seu significado para a terapêutica médica. Acta Psiquiátrica 
Portuguesa. 52:1693-1705.  

Faraj, B. A., Lenton, J. D., Kutner, M. (1987): Prevalence of low monoa-
mine oxidase function in alcoholism. Alcoholism: Clinical Experimental 
Research. 11, 464-467.

Farren, C. K., Clare, A. W., Tipton, K. F. and Dinan, T. G. (1998) Platelet 
MAO activity in subtypes of alcoholics and controls in a homogeneous 
population. Journal of Psychiatric Research. 32, 49–54.

Farren, C. K. e Tipton, K. F. (1999) Trait markers for alcoholism: clinical 
utility. Alcohol and Alcoholism. 34, 649–665.

Garpenstrand, H., Ekblom, J., Forslund, K., Rylander, G., Oreland, L. 
(2000) Platelet monoamine oxidase is related to MAO B intron 13 
genotype. Journal of Neural Transmission. 107, 523-530.

Haviland, M. G., MacMurray, J. P., Cummings, M. A. (1988). The rela-
tionship between alexithymia and depressive symptoms in a sample 
of newly abstinent alcoholic inpatients. Psychotherapy and psychoso‑
matics. 49: 37-40.

Heinz, A., Lober, S., Georgi, A. (2003). Reward craving and withdrawal 
relief craving: assessment of different motivational pathways to 
alcohol intake. Alcohol and Alcoholism. 38, 35–39.

McEwen, C. M., Cohen, J. D. (1963). An amine oxidase in normal 
human serum. Journal Laboratoty Clinical Medicine. 62, 766–776.



66 ENDOFENOTIPOS E EXPRESSIVIDADE DA PERSONALIDADE DO DOENTE ALCOóLICO: A ACTIVIDADE ENzIMáTICA DA MONOAMINA OXIDASE (MAO)

Norman, T. R., Chamberlain, K. G. e French, M. A. (1987). Platelet 
monoamine oxidase: low activity in cigarette smokers. Psychiatry 
Research. 20, 199-205.

Oreland, L., Wiberg, A., Asberg, M., Traskman, L., Sjostrand, L., 
Thoren, P., Bertilsson, L., Tybring, G. (1981). Platelet MAO B activity 
and monoamine metabolites in cerebrospinal fluid in depressed and 
suicidal patients and healthy controls. Psychiatry Research. 4, 21-29.

Oreland, L., Garpenstrand, H., Damberg, M., Alm, P. O., Thorell, L. H., 
of Klinteberg, B., Ekblom, J. (1999). The correlation between platelet 
MAO activity and personality-the effect of smoking and possible 
mechanisms behind the correlation. Neurobiology. 7, 191-203.

Oreland, L; Damberg, M; Hallman, J e Garpenstrand H. (2002) Smoking 
only explains part of the associations between platelet monoamine oxi-
dase activity and personality. Journal Neural Transmission. 109: 963–975.

Oreland, L., Hallman, J., Damberg, M. (2004) Platelet MAO and 
personality-function and dysfunction. Curr Med Chem. 15:2007-16

Oreland, L. (2004) Platelet monoamine oxidase, personality and. 
alcoho lism: the rise, fall and resurrection. Neurotoxicology. 25, 79–89.

Parnetti, L., Mecocci, P., Reboldi, G. P., Santucci, C., Brunetti, M., Gaiti, 
A., Cadini, D., Senin, U. (1992). Platelet MAO-B activity and vitamin B12 
in old age dementias. Molecular Chemical Neuropathology. 16, 23-32.

Pedersen, N. L., Oreland, L., Reynolds, C., McClearn, G. E. (1993). 
Importance of genetic effects for monoamine oxidase activity in 
thrombocytes in twins reared apart and twins reared together. 
Psychiatry Research. 46, 239-251.

Pombo, S., Reizinho, R., Ismail, F., Barbosa, A., Figueira, M. L., 
Cardoso, J., Lesch, O. M.. (2007a). NETER Alcoholic 5 Subtypes: 
Validity with Lesch 4 Evolutionary Subtypes. International Journal of 
Psychiatry in Clinical Practice. 12, 55-64.

Pombo S, Reizinho R, Ismial F, Cardoso J. M. (2007b) “Alcoholic 
patients’ overlap among different typological classification schemes” 
Alcohol and Alcoholism abstracts from 11th Congress of the European 
Society for Biomedical Research on Alcoholism (ESBRA); Vol.42 
(sup.1), p .i12.

Pombo, S., Levy, P., Bicho, M., Ismail, F., Cardoso, J. M.(2008a). 
Neuropsychological function and platelet monoamine oxidase activity 
levels in type I alcoholic patients. Alcohol and Alcoholism. 43,  
423–430.

Pombo, S., Reizinho, R., Ismail, F., Cardoso, J. M. (2008b). Denegação 
do alcoolismo nos subtipos I e II de Cloninger. Análise Psicológica, 
Série XXVI, 59-69. 

Pombo, S. & Lesch O.M. (2008c). The alcoholic phenotypes among 
different multidimensional typologies: similarities and their classifica-
tion procedures. Alcohol and Alcoholism (in press).

Pandey, G. N., Fawcett, J., Gibbons, R., Clark, D. C., David, J. M. (1988). 
Platelet monoamine oxidase in alcoholism. Biological Psychiatry. 24, 
15-24.

Prazeres, N., Parker, D. A., Taylor, J. (2000). Adaptação portuguesa 
da escala de alexitimia de toronto de 20 itens (tas-20). RIDEP 9, nº1.

Rybakowski, J., ziolkowski, M., zasaszka, T., Brzezinski. (1988). High 
prevalence of alexithymia in male patients with alcohol dependence. 
Drug Alcohol Dependence. 21: 133-6.

Selzer, M. L. (1971). The Michigan Alcoholism Screening Test: 
the Quest for a New Diagnostic Instrument. American of Journal 
Psychiatry. 127: 1653-1658.

Serra, A. V., Lima, M.M. (1973). O uso do «Michigan Alcoholism 
Screening Test» como instrumento discriminador entre grupos de 
alcoólicos e de não-alcoólicos. Coimbra Médica. XX(I)197: 39-5. 

Skinner, H. A. (1979). A multivariate evaluation of the MAST. Journal 
Studies on Alcohol. 40: 831-43. 

Sher, K. J., Bylund, D. B., Walitzer, K. S., Hartmann, J. & Ray- Prenger, 
C. (1994). Platelet monoamine oxidase (MAO) activity: personality, sub-
stance use, and the stress-response-dampening effect of alcohol. 
Experimental and Clinical Psychopharmacology. 2, 53-81.

Shih, J. C., Chen, K., Ridd, M. (1999). Monoamine oxidase: from genes 
to behavior. Annual Reviews Neuroscience. 22, 197-217.

Sullivan, J. L., Stanfield, C. N., Maltbie, A. A., Hammett, E., Cavenar, 
J. O. (1978). Stability of low blood platelet monoamine oxiase activity 
in human alcoholics. Biological Psychiatry. 13, 391-397.

Snell L.D., Glanz J., Tabakoff B. (2002). Relationships between effects 
of smoking, gender, and alcohol dependence on platelet monoamine 
oxidase-B: activity, affinity labeling, and protein measurements. 
Alcoholism: Clinical Experimental Resarch. 26, 1105-13.

Soyka, M., Bondy, B., Benda, E., Preuss, U., Hegerl, U. and Möller, 
H. (2000) Platelet monoamine oxidase activity in alcoholics with and 
without a family history of alcoholism. European Addiction Research. 
6, 57–63.

Sullivan, J. L., Cavenar, J. O., Maltbie, A. A., Lister, P., zung, W. K. 
(1979) Familial biochemical and clinical correlates of alcoholics with 
low platelet monoamine oxidase activity. Biological Psychiatry. 14, 
385-395.

Sullivan, J. L., Baenziger, J. C., Wagner, D. L. (1990) Platelet MAO in 
subtypes of alcoholism. Biological Psychiatry. 27, 911-922.

Taylor, G.J. ; Parker, J. D., Bagby, R. M. (1990). A preliminary inves-
tigation of alexithymia in men with psychoactive substance depen-
dence. American Journal of Psychiatry. 147, 1228-1230.

Uzun, O. (2003) Alexithymia in male alcoholics: study in a Turkish 
sample. Comprehensive Psychiatry. 44, 349-352.

Veral, A., Alper, G., Mentes, G., Ersöz, B. (1997). Age and sex related 
alterations in serum and platelet monoamine oxidase. European 
Journal Clinical Chemistry and Clinical Biochemistry. 35, 265-8.

von Knorring, A. L., Oreland, L., Winblad, B. (1984). Personality 
traits related to monoamine oxidase activity in platelets. Psychiatry 
Research. 12, 11-26.

von Knorring, A. L., Bohman, M., von Knorring, L. and Oreland, L. 
(1985). Platelet MAO activity as a biological marker in subgroups of 
alcoholism. Acta Psychiatrica Scandinavica. 72, 51–58.

von Knorring, A. L., Hallman, J., von Knorring, L., Oreland, L. (1998). 
Platelet monoamine oxidase activity in type 1 and type 2 alcoholism. 
Alcoholism: Clinical and Experimental Research. 22, 598-604.

ziolkoski, M. ; Gruss, T.; Rybakowski, J. K. (1995) Does alexithymia 
in male alcoholics constitute a negative factor for maintaining absti-
nence? Psychotherapy and Psichosomatics. 63: 169-73.

zung B. J. (1978). Factor structure of the Michigan Alcoholism 
Screening Test. Journal of Studies on Alcohol. 39, 56-67.

Whitfield, J. B., Pang, D., Bucholz, K. K., Madden, P. A. F., Martin, N. 
G. and Heath, A. C. (2000). Monoamine oxidase: Associations with 
smoking, alcohol dependence, and other measures of psychopa-
thology. Psychological Medicine. 30, 443-454.



REVISTA TOXICODEPENDÊNCIAS | EDIÇÃO IDT | VOLUME 15 | NÚMERO 2 | 2009 | pp. 67-74 67

6

RESUMO
A individuação é um processo fundamental que sustenta o 
desenvolvimento psicológico da criança, o crescimento progressivo 
da consciência da separação do self e do outro e o sentimento 
de identidade individual e da consciência da realidade do mundo 
exterior. Para tal, a relação com o objecto materno mostra-se 
de vital importância. Este artigo apresenta os resultados de uma 
investigação sobre as repercussões da toxicodependência materna 
na individuação da criança.
Palavras-chave: Individuação; Vinculação; Relação precoce; Com-
portamento materno; Repercussão; Toxicodependência.

RÉSUMÉ
L´individuation est un processus de base qui soutient le développement 
psychologique de l´enfant, la constante croissance de la conscience 
de la séparation du self et de l´autre, et le sentiment de identité 
individuelle et de la conscience de la réalité extérieure. La relation 
avec l´objet maternel se montre donc d´importance vitale. Cet 
article se propose à exposer les résultats d´une recherche sur les 
répercussions de l´adition maternelle dans l´individuation de l´enfant.
Mots-clé: Individuation; Relation primaire; Comportement maternel; 
Répercussion; Adition aux drogues. 

ABSTRACT
The individuation is an essential stage of the psychological development 
process of the child, the constant growth of self-conscience, self-
-identity and outer reality conscience. There for mother-child relation 
is of tremendous importance. This article presents the results of a 
study on the repercussions of maternal drug addition in the child 
individuation.
Key Words: Individuation; Attachment; First relation; Maternal beha-
viour; Repercussion; Drug addiction.
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1 – InTROdUçãO

A importância da figura materna no processo evolutivo 
da criança é inegável e tem sido largamente descrita na 
literatura científica (Klein, 1921; Spitz, 1945, 1946, 1965; 
Bion, 1957; Winnicott, 1962, 1965; Balint, 1968; Bowlby, 
1961, 1962, 1969; Mahler et al.,1977, 1979; Fairberg, 1982; 
Fonagy; 1993; Kroll, 2007).
Os casos de perturbações psíquicas dos pais, em 
patologias como a toxicodependência, são um dos 
factores de risco de maior impacto na saúde mental 
infantil, facto este relacionado com a associação da 
patologia adictiva a qualidades parentais insatisfatórias 
e/ou insuficientes (Kroll, 2007).
Embora as características iniciais da criança possam 
influenciar o modo como a mãe cuida dela, esta última 
traz consigo uma longa história de relações inter-
pessoais, nomeadamente com a sua família de origem 
e, portanto, visíveis núcleos mais ou menos perturbados 
que podem influenciar a relação com o seu filho. 
Apesar de não haver consenso quanto à existência de 
uma estrutura psíquica típica nos toxicodependentes, 
são muitos os autores que defendem que os sujeitos 
toxicodependentes apresentam falhas ao nível relação 
precoce estabelecida com a sua mãe e muitas vezes 
essas perturbações passam-se ao nível do processo de 
individuação; que estas perturbações podem sustentar a 
patologia adictiva manifestada mais tarde na sua vida e que 
ambas – perturbação e adicção – comprometem, no caso 
da mulher, a relação precoce que esta estabelece com o 
seu filho (Attardo, 1965; Amaral Dias & Nunes Vicente, 1979; 
Abelaira, 1992; Suchman & Luthar, 2000; Kroll, 2007).
Relativamente ao desenvolvimento psicológico da 
criança, e embora dentro da mesma corrente teórica de 
pensamento possam haver divergências na perspectiva 
dos diferentes autores que se debruçaram sobre o 
tema, havendo os que defendem, como Spitz (1965) 
e Mahler (1965) que inicialmente não existe uma 
diferenciação psíquica entre a mãe e o seu bebé, 
sendo essa diferenciação progressiva e alcançada à 
medida que o bebé vivencia diferentes estádios de 
desenvolvimento; os que, como Melanie Klein (1921) 
defendem a existência dessa diferenciação desde o 
nascimento, afirmando haver um Eu e um objecto 
(mãe) separados, podendo haver entre eles confusão, 

mas nunca fusão; ou os que, como Spitz (1965) e 
Mahler (1965) defendem a necessidade de um estado 
simbiótico entre o bebé e a sua mãe, um estado de 
harmonia quase perfeito, parece ser consensual que 
para que o desenvolvimento psíquico e relacional da 
criança se desenvolva em condições óptimas são 
necessárias a disponibilidade emocional contínua da 
mãe (essencial para que o Eu autónomo da criança 
possa atingir uma boa capacidade de funcionamento) e 
a sua posterior capacidade para encorajar o seu filho à 
independência (nunca deixando de estar disponível aos 
seus apelos) (Bowlby, 1961; Mahler et al. 1977).
Defende-se então a necessidade da existência de uma 
mãe capaz de se adaptar activamente às necessidades do 
seu filho, adaptação que decresce à medida que a criança 
se torna apta a admitir um defeito de adaptação e a tolerar 
todas as consequências da frustração (Winnicott, 1962).
A ausência destas qualidades maternas é responsável 
por perturbações diversas, que podem ir desde as 
perturbações psicossomáticas precoces, a estados 
depressivos mais ou menos graves (e veja-se nos 
mais graves a Depressão Anaclítica descrita por Spitz 
em 1946), à emergência de um falso self (Winnicott, 
1962) e a perturbações mais graves – mas felizmente 
menos frequentes – como os quadros de autismo ou 
as psicoses na primeira infância, em que, dizem-nos 
Mahler et al. (1979), a qualidade dos cuidados maternos 
e a capacidade de promoção, por parte da mãe, do 
sentimento de autonomia/individuação na criança – 
entendidas como sentimento de ser separado e detentor 
de identidade própria – não foram suficientes e em que 
o traço dominante é o inacabamento da individuação, 
do sentimento de identidade individual. No entanto, as 
consequências da perturbação na relação precoce podem 
manifestar-se mais tarde na vida do indivíduo, podendo 
emergir na adolescência ou mesmo na idade adulta. 
A realização deste trabalho teve como objectivo avaliar as 
repercussões da patologia adictiva materna no processo 
de desenvolvimento da criança e, mais especificamente 
as repercussões da primeira no processo de individuação 
da segunda, compreendendo a individuação a evolução 
da autonomia e da prova da realidade. Indissociável do 
processo de separação, a individuação caracteriza-
-se por um crescimento constante da consciência da 
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separação do self e do outro, do sentimento de identidade 
individual, de uma relação verdadeira e da consciência da 
realidade do mundo exterior (Mahler et al., 1979).

2 – MATERIAl E MÉTOdOS

2.1 – Amostra
O grupo experimental é constituído por sessenta mães 
toxicodependente inseridas no programa de tratamento 
com toma de metadona no CAT de Braga. O grupo de 
controlo é constituído por sessenta mães sem história 

psiquiátrica e/ou de consumos, cujos filhos frequentam 
o ATL duma Escola Primária situada na mesma freguesia 
que o CAT. A amostra foi recolhida aleatoriamente e aos 
dois grupos foram aplicados os mesmos instrumentos 
de avaliação. A aplicação dos instrumentos foi sempre 
realizada pelo mesmo investigador, tendo os elementos 
recolhidos sido complementados com uma entrevista 
clínica/diagnóstica no caso do grupo de controlo.
Apresentamos em seguida uma caracterização resu-
mida dos dois grupos:

GRÁFICOS 1 

Continua
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Os filhos destas mulheres, quer no que diz respeito ao 
grupo experimental, quer no que diz respeito ao grupo 
de controlo, têm idades compreendidas entre os cinco 
e os sete anos por ser nesta faixa etária que começam 

a ser perceptíveis a adequação ou as consequências da 
inadequação do processo de individuação. Relativamente 
às crianças a caracterização do amostra é a seguinte:

GRÁFICOS 1 

GRÁFICOS 2 
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Continuação
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2.2 – Material
Para além de um questionário sócio-demográfico, para 
a operacionalização desta investigação foi aplicada a 
Escala de Simbiose de Attardo (1965), também desig-
nada por S-Scalle, que permite estudar a dimensão da 
personalidade materna que impede ou interfere com 
os desejos e capacidades da criança, tendo em vista a 
individuação e separação e a criação de um sentimento 
de identidade própria (Attardo, 1965). É constituída por 
trinta e seis itens agrupados num conjunto de factores 
que a autora considerou ser os que melhor descre-
vem e medem a referida dimensão da personalidade: 
ansiedade, culpabilidade, superprotecção, imagem des-
favorável do filho e sentimento de rejeição, simbiose, 
conflitos conjugais e atitudes maternas.

2.3 – Hipóteses de Estudo
Quando iniciámos a conceptualização deste estudo, e 
no cruzamento da experiência resultante do nosso tra-
balho com mães toxicodependentes e da investigação 
teórica, questionámo-nos: será que as mulheres toxi-
codependentes, duplamente intoxicadas – internamente 
por falhas na sua própria relação precoce e externa-
mente pelo contínuo consumo de drogas – e por isso 
mesmo (pelo menos teoricamente) duplamente indispo-
níveis, irão possibilitar aos seus filhos uma relação pre-
coce desintoxicada que implica/possibilita a construção 
de um aparelho de pensar (Bion, 1962) e, consequen-
temente, um processo de individuação bem sucedido 
(processo que ficou no seu próprio caso – e segundo o 
resultado do estudo de Abelaira (1992) – comprometido)? 
Ou será que, pelo contrário, e como defende Fairberg 
(1982), irão repetir – através, não só mas também, da 
identificação projectiva – os seus conflitos inconscientes 
na relação com o seu filho?
Assim, e tendo em consideração os objectivos da inves-
tigação, construímos as seguintes hipóteses, das quais 
partimos: H1 – As mães toxicodependentes estabelecem 
com os seus filhos um grau de simbiose mais elevado 
do que as mães do grupo de controlo; H2 – As mães 
toxicodependentes apresentam um maior sentimento 
de ansiedade do que as mães do grupo de controlo; H3 
– As mães toxicodependentes apresentam um maior 
sentimento de culpabilidade do que as mães do grupo 
de controlo; H4 – As mães toxicodependentes apresen-

tam um maior sentimento de superprotecção do que as 
mães do grupo de controlo; e H5 – As mães toxicode-
pendentes apresentam uma maior imagem desfavorá-
vel do filho do que as mães do grupo de controlo. 

3 – RESUlTAdOS

Optamos pela apresentação dos resultados acom-
panhados de figuras que ilustram, do ponto de vista do 
tratamento dos dados, os resultados obtidos. Foram 
confirmadas quatro das cinco hipóteses em estudo. 

Relativamente à primeira hipótese – as mães toxico
dependentes estabelecem com os seus filhos um grau de 
simbiose mais elevado do que as mães do grupo de controlo – 
verifica-se um desvio muito acentuado no que diz respeito 
ao comportamento adequado do grupo experimental face 
ao comportamento desadequado do grupo de controlo. No 
entanto, importa realçar que, mesmo este último grupo, 
apresenta, ao nível do comportamento esperado valores 
muito próximos entre adequação e desadequação.

 Grupo Controlo Experimental
 Respostas Adequada Desadequada Adequada Desadequada

 3 42 18 0 60
 7 39 21 12 48
 12 33 27 3 57
 20 30 30 12 48
 25 21 39 0 60
 27 9 51 0 60
 34 32 18 0 60

 35 27 33 0 60

Total  233 237 27 453
Percentagem 51% 49% 5% 95%

QUAdRO 1 – Simbiose.

 Grupo Controlo Experimental

 Respostas Adequada Desadequada Adequada Desadequada

 1 60 0 36 24
 2 60 0 9 51
 8 21 39 6 54
 18 45 15 9 51
 19 57 3 60 0
 22 6 54 0 60
 26 45 15 3 39
 28 39 21 33 27
 30 21 39 3 33

Total  354 186 177 363
Percentagem 66% 34% 33% 77%

QUAdRO 2 – Ansiedade.
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Relativamente à segunda hipótese – as mães toxico
dependentes apresentam um maior sentimento de 
ansiedade do que as mães do grupo de controlo – 
o comportamento adequado das mães do grupo 
experimental é comparável ao desadequado das mães 
do grupo de controlo. 

Comparando os valores obtidos relativos ao item culpa-
bilidade e perante nossa hipótese de trabalho – as mães 
toxicodependentes apresentam um maior sentimento de 
culpabilidade do que as mães do grupo de controlo – 
constatamos que o diferencial entre os valores que 
avaliam a adequação do comportamento das mães do 
grupo de controle e os que avaliam a mesma adequação  
no grupo experimental é bastante significativo. 

Na análise do factor super-protecção e da nossa 
quarta hipótese – as mães toxicodependentes apresentam 
um maior sentimento de superprotecção do que as 
mães do grupo de controlo – não são visíveis valores 
claros no comportamento do grupo de controlo. No 
entanto, as mães toxicodependentes apresentam uma 
acentuadíssima percentagem no comportamento 
desadequado. 

Será de notar que neste item, que testa a última hipótese 
deste trabalho – as mães toxicodependentes apresentam 
uma maior imagem desfavorável do filho do que as mães 
do grupo de controlo – as mães toxicodependentes têm 
um comportamento adequado positivo, em quantidade. 
Este é o único item em que estas mães apresentam 
um comportamento adequado em mais de 50%. Ainda 
assim a adequação afasta-se significativamente da 
verificada no grupo de controlo.

 Grupo Controlo Experimental

 Respostas Adequada Desadequada Adequada Desadequada

 2 60 0 9 51

 10 45 15 0 60

 21 45 15 15 45

 22 6 54 0 60

 23 54 6 24 36

 27 9 51 0 60

Total  219 141 48 312
Percentagem 61% 39% 13% 87%

QUAdRO 3 – Culpabilidade.

 Grupo Controlo Experimental

 Respostas Adequada Desadequada Adequada Desadequada

 2 60 0 9 51
 3 42 18 0 60
 5 18 42 0 60
 7 39 21 12 48
 11 33 27 0 60
 18 45 15 9 51
 19 57 3 60 0
 20 30 30 6 54
 21 45 15 15 45
 22 6 54 0 60
 26 45 15 21 39
 28 39 21 33 27
 35 27 33 0 60
 36 15 45 3 57

Total  501 339 168 672
Percentagem 53% 47% 20% 80%

QUAdRO 4 – Super-Protecção.

 Grupo Controlo Experimental

 Respostas Adequada Desadequada Adequada Desadequada

 4 54 6 21 37

 15 60 0 57 3

 17 42 18 24 36

 24 60 0 54 6

Total  216 24 156 82
Percentagem 90% 10% 65% 35%

QUAdRO 5 – Imagem Desfavorável do Filho e Sentimento de Rejeição.

GRÁFICO 3 – Análise do Comportamento Adequado.
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A análise dos dados recolhidos (ver gráfico) permitiu 
a confirmação de quatro das hipóteses do estudo: as 
mães toxicodependentes estabelecem com os seus 
filhos um grau de simbiose muito mais elevado; apre-
sentam um maior sentimento culpabilidade, ansiedade e 
superprotecção do que as mães do grupo de controlo.
Relativamente à hipótese das mães toxicodependentes 
terem uma maior imagem desfavorável do filho e um 
maior sentimento de rejeição, não nos foi possível 
confirmar ou infirmar esta hipótese, uma vez que os 
valores obtidos não foram significativos. Isto porque, 
apesar de haver uma diferença percentual de 35% 
para o grupo de controlo, o comportamento das 
mães toxicodependentes não deixa de ser adequado, 
apresentando uma percentagem de 65%. Consideramos, 
que para a confirmação estatística da hipótese e para 
uma melhor compreensão dos valores verificados 
neste item, será pertinente uma investigação mais 
aprofundada e complementar sobre a imagem que 
estas mães têm dos seus filhos.

4 – dISCUSSãO E COnClUSõES

Os resultados desta investigação levam-nos a concluir 
que as mães toxicodependentes apresentam um grau 
de simbiose mais elevado do que as mães do grupo 
de controlo, traduzindo este relações mãe-filho com 
características de grande dependência emocional. 
Estas mães fazem dos seus filhos a sua razão de viver, 
vivem através deles e cercam-nos de uma super-
-protecção exagerada. São mães com elevado índice 
de ansiedade que se mostram resistentes à perca da 
ligação simbiótica com o seu filho. Não se adaptando 
às necessidades de mutação/transformação dos seus 
filhos, impossibilitam-nos de irem, paulatinamente, 
saindo da membrana simbiótica e caminhando no 
sentido da individuação.
Se numa primeira fase do desenvolvimento da criança 
é necessário que a mãe se preste a viver com ela 
uma unidade dual em que a frustração seja mínima, 
permitindo à criança viver a ilusão de omnipotência 
partilhada com a mãe; será também necessário que 
numa fase posterior – à medida que a criança se 
percepciona como separada da mãe e começa a 

explorar as suas próprias capacidades – a atitude da 
mãe comece a modificar-se, devendo aceitar o seu 
filho como alguém separado de si, devendo também 
promover a sua capacidade de autonomização. Quando 
tal não se verifica os prejuízos são mútuos e, na 
maioria das vezes, só são visíveis posteriormente. 
A construção de uma personalidade estável e auto-
-confiante – impulsionadora da individuação – é possível, 
não só através do apoio indefectível dos pais, mas 
também através de um estímulo constante e gradual à 
autonomia. Por vezes, os modelos transmitidos pelos 
pais são modelos funcionais de si próprios, da criança 
e dos outros. A experiência familiar das crianças que 
se mostram angustiadas caracteriza-se, não apenas 
pela incerteza quanto ao apoio dos pais, mas também 
– e frequentemente – pelas pressões encobertas, mas 
perturbadoras, que estes exercem (Suchman, Pajulo, 
DeCoste, & Mayes, 2006). 
Quando a dependência da mãe permanece mais ou 
menos constante, a reacção da criança sofre variações; 
se umas vezes se mostra dependente, outras há em 
que reúne esforços para conseguir a independência. 
Face a esta última hipótese, a mãe pode reagir de 
várias maneiras: agarrando-se mais intensamente ao 
seu filho; induzindo-o a sentir-se culpado; zangando-
-se ou até mesmo rejeitando-o. O que numa primeira 
leitura poderia ser encarado como um forte apego, não 
é mais do que a manifestação de conflitos maternos, na 
maior parte das vezes resultante da sua relação com a 
própria mãe, impeditivos da instauração da autonomia 
e da separação.
Verificámos também que as mães do grupo de controlo 
manifestam contornos da personalidade mais definidos, 
independência e auto-investimento. Para estas mães, 
os seus filhos têm um lugar importante no seu mundo 
interno, mas existem para além de si, têm a sua 
existência própria. Para as mães toxicodependentes, 
cujas fronteiras da personalidade nos parecem mais 
difusas, os seus filhos são a sua razão de viver, como 
que uma extensão de si mesmas. Razão pela qual a 
relação que com eles mantêm se caracteriza por uma 
grande proximidade, exclusividade e superprotecção.
Este tipo de relação impossibilita o grau de frustração 
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necessário ao desenvolvimento das capacidades matu-
rativas da criança. A satisfação de todas as neces-
sidades atrofia o desenvolvimento das capacidades da 
criança e dificulta a diferenciação, porque a harmonia 
total – característica do estado de fusão – se prolonga 
indefinidamente e com ela prolonga-se também o 
próprio estado de fusão. A tarefa da mãe, que foi – 
num primeiro tempo – a de criar a ilusão, terá de ser 
também a de “desilusionar”. A não ser assim, resta à 
criança, ou permanecer num estado de fusão perpétua 
com a mãe ou, então, rejeitá-la totalmente, mesmo 
sendo ela aparentemente boa. 
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RESUMO
Num espaço de 5 anos, 126 estagiários da carreira de psicologia 
desenvolveram a sua actividade em instituições do Instituto da Droga e 
Toxicodependência e com a sua dinâmica deram suporte ao funciona-
mento de instituições, incentivaram novas práticas e criaram pontes, 
dentro da rede de cuidados de saúde. O presente relatório dá conta do 
percurso efectuado, deixando no final uma reflexão sobre as questões 
emergentes deste processo.
Palavras-chave: Psicologia Clínica; Formação; Carreira dos Técnicos 
Superiores de Saúde.

RÉSUMÉ
Pendant une période de cinq anées, 126 stagiaires ont développé son 
activité dans les institutions appartenant au Institut des Drogues et 
de la Toxicomanie et sa dynamique fut essentielle pour le fonction-
nement de ces institutions, encourageant de nouvelles pratiques et 
aidant a créer des ponts à l’intérieur du réseau des soins de santé. 
Cet article donne un compte rendu de ce qui a été fait, laissant, à la 
fin, une réflexion sur les questions issues de ce processus.
Mots-clé: Psychologie Clinique; Formation; Carrière des TSS.

ABSTRACT 
During a five years period, 126 trainees have developed their activity 
in institutions of the Institute for Drugs and Drug Addiction and its 
dynamics have given support to the functioning of such institutions, 
encouraged new practices and created bridges within the network of 
health care. This article gives an account of the work already done, 
adding to it a final insight on the issues emerging from this process. 
Key Words: Psychology; Training; TSS’s career.

A Formação em Psicologia Clínica. 
Reflexões a partir dos Estágios de Carreira. 
Raul Melo, eRcília DuaRte
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1 – INTRODUÇÃO

Em Portugal, o processo de formação em Psicologia 
tem uma história que vem desde 1962 com a criação 
do Instituto Superior de Psicologia Aplicada (ISPA). 
Desde então, são muitas as instituições do ensino 
superior, público e privado, que garantem a formação 
de base à prática em Psicologia nas suas múltiplas 
vertentes. Ainda que algumas destas instituições afir-
mem proporcionar uma licenciatura em Psicologia 
Clínica este título é erróneo e permaneceu sem um 
reconhecimento oficial. É, igualmente, frequente a con-
fusão do mesmo, com o estatuto de terapeuta, que 
várias sociedades atribuem, mediante um processo 
formativo pós-graduado. Apenas em 1994, após a inte-
gração da Psicologia Clínica na Carreira dos Técnicos 
Superiores de Saúde (TSS), foi criado, no âmbito do 
Ministério da Saúde (MS), um pro grama específico de 
formação visando a atribuição do grau de especialista 
no Ramo de Psicologia Clínica, condição sine qua non 
para a integração na referida Carreira. Ao longo deste 
processo formativo – que no caso específico do Ramo 
de Psicologia Clínica tem a duração de 3 anos – seria 
promovido o contacto com a prática clínica em dife-
rentes contextos de intervenção e com faixas etárias 
diversificadas ao longo do ciclo de vida. 
Em 1996 e 1997 são publicados os diplomas1 que regu-
lamentam os programas de Estágio da Carreira que 
estão na base da abertura em 1998, do primeiro concur-
so para estágio da Carreira dos TSS – Ramo Psicologia 
Clínica. Esse concurso abria 36 vagas das quais 16 se 
destinavam ao Serviço de Prevenção e Tratamento da 
Toxicodependência (SPTT). Estes estágios tiveram o 
seu início em Março de 2003, tendo sido concluídos na 
sua grande maioria no decurso de 2006.
Em 1999, abre um concurso extraordinário destinado 
exclusivamente a profissionais com vínculo à função 
pública, para 64 vagas das quais 11 foram atribuídas ao 
SPTT. Estes estágios iniciam-se em Dezembro de 2001, 
tendo sido concluída a sua Avaliação Final em 2005.
Em 2000, abre um segundo concurso extraordinário 
cujas 130 vagas eram exclusivamente para serviços 
do SPTT. Paralelamente decorre um concurso para 17 
vagas, das quais nenhuma se destina à área da toxico-

dependência. Os estágios do concurso extraordi nário 
iniciam-se em Novembro de 2003, já no Instituto da 
Droga e Toxicodependência (IDT), tendo a maior par te 
terminado em 2007. 
Em cada um dos três concursos abertos para Estágio da 
Carreira o número de candidatos ultrapassou o milhar.
Desta pequena introdução ressaltam vários aspectos. 
Em primeiro lugar, o carácter restrito do estágio da 
carreira2 em Psicologia Clínica face ao número de licen-
ciados existentes, a lentidão do processo de selecção, 
o papel de destaque do SPTT/IDT neste processo for-
mativo. O presente documento explorará estes e outros 
as pectos, centrando-se na realidade específica dos 
es tá gios realizados no âmbito da toxicodependência, 
reflectindo sobre o caminho desenvolvido no decurso 
deste processo, as dificuldades sentidas, os resultados 
obtidos e o legado que se deixa para a formação no 
âmbito da Psicologia Clínica, em particular e da Saúde 
em geral. Será feita uma breve caracterização dos 
aspectos estruturais do estágio, do grupo formado, o 
papel das instituições formadoras em particular dos 
seus orientadores, as dinâmicas emergentes para por 
fim terminarmos com uma reflexão sobre o futuro da 
formação em saúde.

2 – ASPECTOS ORgANIzATIvOS

A responsabilidade máxima pela coordenação dos 
Estágios da Carreira, cabe ao Ministério da Saúde. 
Tendo ao longo do tempo transitado da Secretaria-geral 
da Saúde para a Administração Central dos Sistemas 
de Saúde (ACSS) que a partir de 2007, assumiu a res-
ponsabilidade pela área da formação dentro do minis-
tério. Para a concretização desta missão é nomeado 
em cada Ramo um Conselho de Coordenação dos 
Estágios3 (CCE), que integra dois elementos para além 
do Director do Departamento de Formação que assume 
a função de presidente do Conselho.
Para a melhor coordenação de um grupo tão alargado 
de estágios foi solicitada a constituição extraordinária 
(2003) de uma Comissão de Consultiva4 ao CCE que 
incluía 5 elementos ligados às diferentes áreas de 
intervenção clínica – cuidados primários, hospitais 
gerais, e serviços especializados. Esta comissão teve 
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como função dar suporte ao processo de organização 
dos estágios nas suas mais diversas vertentes, nomea-
damente na definição de linhas orientadoras do Estágio 
da Carreira traduzidas num Manual de Estágio, na 
organização do programa de formação obrigatório, na 
concretização de Encontros Anuais de Estagiários 
e Orientadores e na elaboração de um conjunto de 
propostas de melhoramento da dinâmica de estágios 
que foram sendo entregues junto aos responsáveis 
máximos deste processo formativo. Disto são exem-
plos, para além dos já citados Manual de Estágio e dos 
Encontros Nacionais, a proposta de procedimentos 
para a avaliação final, a Proposta de Alteração à 
Legislação que enquadra os Estágios da Carreira e a 
organização de uma Colectânea de Trabalhos produ-
zidos no decurso do Estágio. 
Especificamente, no IDT foi tomada a decisão de 
cons tituir uma comissão nacional de coordenação 
in terna dos estágios a decorrer neste organismo 
in te grando um representante de cada Delegação 
Regional5. Esta comissão assumiu a função de garantir 
a articulação local dos estágios a decorrer no IDT, 
mais concretamente no que diz respeito à criação de 
condições ao processo formativo nos diversos centros 
de atendimento e a delicada gestão da saídas para 
está gios complementares. Face ao carácter vago das 
linhas orientadoras dos Estágio da Carreira inicialmente 
existentes, produziram um plano de estágio interno 
que veio a ser integrado na sua grande maioria no 
Manual de Estágio elaborado pelo novo CCE em 2004. 
Foi também da sua responsabilidade a organização do 
segundo dos três programas de formação obrigatória 
levados a cabo deste 2003 em virtude deste ser 
quase exclusivamente dirigido a estágios a decorrer 
no IDT. Esta comissão terminou funções a seu pedido 
em 2006 depois de um desempenho de enorme 
utilidade mas deixando a descoberto a gestão de todo 
o processo de avaliação final. Reconhecendo-se o 
desgaste das funções desempenhadas não deixou, 
contudo, de ter sido sentido como precoce a extinção 
da referida comissão.
As condições básicas à concretização de um Estágio 
da Carreira passavam pela garantia, por parte da 

instituição de referência, de um orientador de estágio 
da especialidade e a criação de condições internas 
e externas para que o estagiário possa desenvolver 
experiência clínica ao nível da avaliação psicológica 
e da intervenção psicoterapêutica em todas as fases 
do ciclo de vida – infância, adolescência, adultícia e 3ª 
idade bem como em diferentes contextos de prática 
clínica – cuidados primários, secundários e saúde 
mental. Embora formalmente todos os locais de estágio 
tenham na sua quase totalidade cumprido com estas 
premissas, na prática as condições criadas nem sem-
pre foram as mais adequadas ao desenvolvimento do 
processo formativo. A necessidade de reequacionar os 
critérios de idoneidade das instituições de saúde para a 
recepção de Estágios da Carreira tem de descentrar-se 
das condições estruturais – salas, número de utentes, 
área geográfica coberta, etc. – para aspectos funcio-
nais como a disponibilidade do técnico de referência 
e de espaços para a prática, capacidade de articulação 
com outros serviços, etc.
Das 247 vagas abertas para Estágio da Carreira no Ramo 
de Psicologia Clínica, 157 foram atribuídas ao SPTT/IDT 
o que corresponde a 63% da oferta formativa. Destas, 
26 vagas foram desaproveitadas por não colocação 
dos candidatos ou por desistência dos mesmos após 
o início do estágio. Deste grupo concretizaram o seu 
percurso 124 estagiários até à data, faltando apenas 
2 avaliações para concluir a totalidade dos estágios 
que decorreram na área da toxicodependência. Os 126 
estágios decorreram em 47 Estruturas de Tratamento 
do IDT distribuídas por todo o país envolvendo 54 
Orientadores de Estágio distribuindo-se da seguinte 
maneira pelas 5 regiões: 37% no Norte, 16% no Centro, 
31% em Lisboa e Vale do Tejo, 10% no Alentejo e 6% 
no Algarve.
Este grupo de estagiários integrou 108 formandas e 
17 formandos correspondendo respectivamente a 86% 
e 14% da distribuição. À data de início de estágio, a 
média de idades era de 32 anos. Em termos de ano 
de licenciatura, os estagiários distribuíram-se num 
intervalo entre 1984 e 2000, sendo que em média os 
estagiários tinham 7 anos de licenciatura à data do 
início do estágio. 
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3 – ESTATUTO DO ESTAgIáRIO E ExPECTATIvAS 
PRÉvIAS 

Na grande maioria das instituições os Estágios da Car-
reira foram recebidos e encarados como mão-de-obra 
adi cional à dinâmica dos serviços. Esta perspectiva 
acarretou dificuldades na criação de condições espe-
cíficas ao processo formativo que se traduziram de 
uma forma evidente na sobrecarga de agenda e nos 
entraves à exploração de outras realidades clínicas 
quer internas (outros serviços) quer externas (estágios 
complementares).
No IDT, esta realidade foi ainda mais marcada tendo 
em conta que uma parte muito significativa dos 
estagiários já se encontrava ligado, senão àquele 
serviço específico, pelo menos a outros serviços do 
mesmo instituto. Tendo o Estágio da Carreira sido um 
modo de regularizar a situação laboral dos profissionais 
de psicologia com vínculos precários, criou-se a 
expectativa errónea (não apenas nos estagiários mas 
sobretudo nos directores de serviço) de que o estágio 
seria apenas a continuidade das funções anteriores. 
A consciencialização da existência de um programa de 
formação a cumprir, com tarefas e etapas específicas – 
relatórios de estágio, trabalhos teórico/práticos, estágios 
complementares – associada à redução salarial e ao 
sentimento de desvalorização profissional acarretou 
uma reactividade generalizada dos estagiários que foi 
sendo atenuada com o desenrolar do mesmo.
Outro aspecto significativo na análise do percurso 
dos Estágios no IDT prende-se com o sentimento de 
indefinição inicial face à falta de directrizes claras 
para a organização do estágio. O diploma que regula o 
Estágio da Carreira é, naturalmente, genérico deixando 
muitas dúvidas sobre a concretização do mesmo. Por 
outro lado, o elevado número de estágios em curso 
criou dificuldades adicionais que tornaram evidente a 
necessidade de produzir um Manual de Estágio que 
clarificasse todos os pontos desde o estatuto do esta-
giário, às funções do orientador, tempo de estágio 
complementar, procedimentos avaliativos fornecendo as 
grelhas de análise do desempenho e do conhecimento. 
Indo ao encontro das funções do assistente da carreira 
o Manual6 introduziu a obrigatoriedade de produção de 

trabalhos para além da clínica, na área da prevenção 
e da investigação, requerendo igualmente que o 
estagiário concretizasse um programa formativo em 
torno de uma área do seu interesse. Procurou-se deste 
modo dar corpo a uma experiência mais diversificada 
e multifacetada que o profissional de saúde deve ter, 
afastando-se da atitude estritamente assistencial que 
tão frequentemente condiciona estes profissionais.
Um terceiro aspecto referido como significativo na 
análise do percurso dos Estágios prende-se com o 
sentimento generalizado de confusão ou desconheci-
mento do papel do estagiário da carreira, mais notório 
nos locais de estágio complementar. Em muitos casos, 
o estatuto era equiparado ao plano que os estágios 
curriculares ou profissionais requerendo dos estagiários 
um esforço adicional para clarificar as diferenças 
quer ao nível da experiência de base que a grande 
maioria já tinha, quer ao nível do grau de exigência 
do programa formativo. Na maior parte dos casos, o 
elevado nível de maturidade profissional exibido pelos 
estagiários facilitou este processo de credibilização 
ainda que em contextos clínicos mais fechados e 
hierarquizados este aspecto nem sempre tenha sido 
ultrapassado. Para uma melhor clarificação do estatuto 
do Estagiário da Carreira foi proposto à SgS/ACSS a 
mudança de nomenclatura para Internato da Carreira 
– à semelhança do Internato Médico. Esta proposta 
foi partilhada com os CCE’s dos restantes Ramos dos 
Técnicos Superiores de Saúde mas nunca chegou a 
ser concretizada pelos responsáveis superiores.
Foi evidente o ganho resultante do contraste entre as 
diferentes dinâmicas institucionais, proporcionando ao 
estagiário uma maior consciência do papel do psicólogo 
clínico nas diversas áreas da saúde, bem como das 
limitações inerentes a uma prática ainda em fase de 
consolidação mas já reconhecida como necessária.
Foi frequentemente objecto de discussão o timing com 
que a formação para a especialidade surgiu no percurso 
profissional dos estagiários muitos deles com mais de 5 
anos de prática. Contudo, resulta claro que foi precisa-
mente essa experiência prévia que permitiu uma atitude 
mais matura e autónoma na persecução dos objectivos 
do estágio que envolveu o questionar de modelos e prá-
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ticas, a gestão de situações de potencial risco clínico 
e/ou institucional e, sobretudo, a capacidade de leitura 
comparativa das dinâmicas dos diferentes serviços.

4 – OS ESPAÇOS E CONTEúDOS DE APRENDIzAgEM

O programa formativo desdobra-se entre uma instituição 
de referência7 que deve garantir 70% do programa de 
estágio e outras instituições que complementam a 
primeira nas valências escolhidas pelo estagiário e o 
seu orientador para dar corpo ao percurso idealizado. 
A escolha dos locais de estágio complementar reves-
te-se de um carácter estratégico fundamental integran-
do os interesses pessoais do estagiário, o potencial 
da instituição escolhida em termos de proporcionar a 
maior diversidade de experiências possíveis, a comple-
mentaridade de áreas de intervenção e as disponibilida-
des locais de estágio. garantir o equilíbrio entre estes 
planos nem sempre se revelou uma tarefa fácil para 
estagiários e orientadores. Em alguns casos imperou 
uma opção de especialização com os locais de está-
gio a serem escolhidos face ao desejo de aprofundar 
uma prática ou modelo específico em detrimento da 
exploração de áreas desconhecidas. Noutros casos, as 
limitações locais reduziram o leque de opções contra-
pondo a escolha de um local mais próximo que envol-
veria menos dificuldades de conciliação com as tarefas 
a manter na instituição de referência e na dinâmica 
familiar, a uma escolha de instituições específicas cuja 
distância obrigaria a deslocações, cedências e com-
promissos. Nesta perspectiva, o crescimento enquanto 
profissional confunde-se com o crescimento pessoal.
A realidade dos diferentes locais de estágio variou 
muito facto que influenciou fortemente a qualidade 
de experiências proporcionadas. Assim, se houve 
locais que fixaram os seus estagiários num único 
serviço, outros permitiram a rotatividade entre servi-
ços enquanto outros ainda proporcionaram períodos 
de observação. Esta foi genericamente a opção para 
os estágios realizados no IDT com os estagiários a 
passarem por unidades de desabituação, centros de 
dia, comunidades terapêuticas, equipas de prevenção, 
terapêutica de substituição e, em alguns casos, pelas 
equipas de rua.

Ao contrário dos restantes locais de estágio, no IDT, 
em função da realidade anteriormente descrita, o início 
do estágio não introduziu mudanças significativas na 
dinâmica institucional e nas funções desempenhadas 
anteriormente em virtude da grande maioria dos 
estagiários desenvolver já actividade clínica nesses 
serviços ou transitar de serviços similares. 
Tal acarretou alguma dificuldade por parte dos directores 
destas instituições em aceitar as condições específicas 
inerentes ao processo de estágio, nomeadamente no 
plano da valorização do trabalho de acompanhamento 
desenvolvido entre Orientador e Estagiários, da 
necessidade de tempos para pesquisa e elaboração 
de trabalhos, bem como de condições de saída para 
estágios complementares ou programas de formação 
obrigatória.
A saída para os estágios complementares8 acarretou 
fortes mudanças nas instituições de referência. A 
ausência do estagiário implicou compromissos de ges-
tão da carteira de casos, nem sempre fácil de conseguir. 
Os canais de comunicação fragilizam-se facto que se 
traduziu em desencontros e no questionar do sentimen-
to de pertença ao grupo de trabalho. O espaçamento das 
consultas trouxe consigo queixas e incompreensão quer 
dos doentes, quer por vezes dos dirigentes. Não foi rara 
a expressão de um sentimento de traição por parte do 
estagiário nesta difícil tarefa de conjugar a necessidade 
de se afastar da sua realidade para aprender novas 
práticas e corresponder às exi gências do volume de 
trabalho que se mantinha na instituição de referência. 
À imagem de um processo de individuação esta distân-
cia assim conquistada permite a consolidação de uma 
identidade profissional que se matura na gestão das 
tensões e angústias inerentes. A qualidade da dinâmica 
institucional é fundamental para permitir ou fragilizar 
este processo, gerando sofrimento na sua rigidez e pro-
fundo prazer quando se mostra permeável à inovação e 
à integração das aprendizagens do seu estagiário. Esta 
foi uma constatação clara e inequívoca. 
As áreas de maior desenvolvimento profissional e insti-
tucional situaram-se no plano da avaliação psicológica, 
intervenção com grupos, clínica infantil e prevenção 
primária. A partir da dinâmica criada pelo estágio da 
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carreira vários projectos tiveram espaço para serem 
desenvolvidos ao nível da intervenção com filhos de 
pais toxicodependentes, grupos de ado lescentes, treino 
parental precoce, e vários foram os projectos de inves-
tigação emergentes. 

5 – TRABAlhOS PRODUzIDOS

Fazia parte do processo de avaliação de conhecimentos 
a produção de trabalhos escritos versando temas de 
relevância à prática clínica. Estes trabalhos poderiam 
incidir sobre estudos de caso, programas de intervenção 
com grupos e/ou comunidades ou serem focalizados 
em aspectos teóricos. O manual de estágio determinava 
a produção de um mínimo de 3 trabalhos, devendo 
obrigatoriamente um ser de estudo de caso e outro 
teórico. Os estagiários eram aconselhados a produzir 
um trabalho que traduzisse a reflexão proporcionada 
em cada estágio complementar. 
Deste modo, desde o início dos Estágios da Carreira, 
foram produzidos, para efeitos de avaliação de conhe-
cimentos 790 trabalhos9, cobrindo múltiplas áreas de 
intervenção psicológica. Especificamente, nos estágios 
que decorreram em estruturas do IDT foram produzidos 
466 trabalhos, entre estudos de caso, programas de 
intervenção teórico-práticos, projectos de investigação 
e reflexões teóricas.
Verifica-se uma prevalência significativa de traba-
lhos no âmbito da toxicodependência – 145 trabalhos, 
correspondentes a 31% da totalidade dos trabalhos 
produzidos pelos estagiários da carreira do IDT. 
Estes trabalhos incidiram maioritariamente na área 
do tra tamento, nomeadamente sobre programas de 
substituição, comunidades terapêuticas, avaliação psi-
cológica, gravidez, HIV/SIDA, recaída e diferentes 
modelos de abordagem à problemática. Um menor 
número de trabalhos é dirigido a outras fases da 
intervenção neste domínio, nomeadamente ao plano da 
prevenção, da reabilitação e à área específica da redução 
de danos, bem como à área emergente da intervenção 
com filhos de pais toxicodependentes. São escassos os 
trabalhos que desenvolvem questões específicas ligadas 
a substâncias particulares sendo contudo possível 
verificá-lo em relação ao álcool, à cannabis e à cocaína. 

Alguns trabalhos incidiram sobre o funcionamento 
dos próprios Centros de Atendimento quer através 
da caracterização das populações atendidas, quer da 
qualidade de vida e redução de sintomatologia propor-
cionada pelo tratamento, quer ainda pelo grau de stress 
induzido por esta área de intervenção nas equipas 
técnicas (Burnout).
Dentro dos temas teóricos não associados à toxico-
dependência surgem reflexões no âmbito da psico-
patologia – depressão, esquizofrenia, doença bipolar, 
psicopatia, psicose, entre outras – outras patologias – 
diabetes, demência – perturbações do desenvolvimento, 
o papel do psicólogo clínico enquanto psicoterapêuta 
em diferentes modelos – cognitivo-comportamental, 
sistémico, ecológico, construtivista – e com diferentes 
metodologias – psicodrama, competências sociais, 
dinâmica de grupos. É igualmente desenvolvida alguma 
reflexão sobre o papel do psicólogo noutros contextos, 
nomeadamente nos cuidados de saúde primários, na 
psicologia forense e na neuropsicologia, bem como 
na avaliação psicológica com algumas dos trabalhos a 
incidirem sobre provas específicas. 
Dos trabalhos propostos para avaliação de conhe-
cimentos vários são os que vieram a ser publicados em 
revistas da especialidade (17 artigos publicados na revis-
ta Toxicodependências, entre 2004 e 2007) ou apresen-
tados em encontros e reuniões de carácter científico.

6 – ANálISE DO PERCURSO EfECTUADO

Neste último ponto é nosso desejo deixar algumas 
reflexões para o futuro tendo por base uma análise do 
percurso efectuado. As classificações finais10 atribu-
ídas traduziram a maturidade dos estagiários e a sua 
experiência prévia, ainda que reflictam também alguma 
dificuldade por parte dos orientadores em impor dis-
tância na avaliação de colegas com quem partilharam 
um percurso profissional significativo e com os quais 
estavam solidários. É inequívoco o volume de trabalho 
clínico produzido, bem como a reflexão dele resultante 
e a dinâmica de inovação criada pelos estagiários da 
carreira. A rede de cuidados de saúde saiu, claramente, 
reforçada com a criação de novos canais de articulação 
resultantes não apenas da circulação dos estagiários, 
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mas igualmente dos contactos que foi possível promo-
ver entre os orientadores e destes com os responsáveis 
nas instituições onde decorreram os estágios comple-
mentares. No momento em que se avança rapidamente 
para a conclusão do último grupo de estágios da car-
reira há que questionar qual o legado que todo este 
grupo deixa. Quanto do caminho trilhado poderá ser 
preservado para o futuro?
Em primeiro lugar, pensamos que este processo for-
mativo é um garante de que o especialista domina uma 
diversidade de modelos, métodos e problemáticas que 
lhe permitem adaptar-se a qualquer contexto onde no 
futuro se veja obrigado a intervir. Sendo uma aprendi-
zagem que decorre da prática permite uma devolução 
à comunidade do investimento que esta faz no estagi-
ário permitindo uma difusão do leque de competências 
que o especialista deve dominar. A necessidade de 
demonstrar competência e conhecimentos conduz à 
inovação e à reflexão frequentemente postas em causa 
pela sobrecarga que o quotidiano institucional impõe. 
As instituições tiram proveito da exigência avaliativa 
para assimilar novas práticas e clarificar, junto a par-
ceiros da rede de saúde, as suas linhas de acção e os 
canais facilitadores de uma boa articulação. Mas para 
que a dinâmica iniciada não se extinga com o final do 
estágio há que reforçar a iniciativa e renovar o proces-
so formativo. 
O incremento da avaliação psicológica resultou da 
exigência do programa de formação dos estágios, 
traduzindo-se na aquisição de instrumentos de ava-
liação pelos serviços e na preocupação de os aplicar 
ao estudo de casos e à investigação. Com o final do 
processo formativo, e sem um incentivo ao aprofunda-
mento è a regularidade da prática, este ganho tenderá a 
esbater-se e a regressar à nulidade anterior. A criação 
de grupos de discussão de casos, de exploração de 
novos instrumentos, ou até mesmo de participação na 
aferição dos mesmos dentro do contexto específico 
da toxicodependência, poderia resultar num ganho não 
apenas institucional mas, de uma forma mais alargada, 
num ganho profissional de carácter nacional e de par-
tilha internacional. 
A renovação do processo formativo deve envolver 

uma revisão do lugar da formação nas instituições de 
saúde. Pensamos que até aqui este processo é enca-
rado como uma função menor destas instituições, que 
apenas acontece por pressão externa. Os orientadores 
funcionam segundo um princípio de boa vontade pouco 
consentâneo com exigência e consistência. É funda-
mental valorizar o papel do orientador, equacionando-se 
uma formação específica direccionada à supervisão e 
acompanhamento na aprendizagem da prática clínica 
tal como defende Nadine Kaslow (2004), atribuindo-lhe 
um tempo e uma missão específica, reconhecida na sua 
avaliação de desempenho profissional. Em proposta11 
apresentada aos responsáveis pelo Departamento 
de Formação no Ministério da Saúde a figura do 
Orientador de Estágio Qualificado assumia-se como 
um critério central na atribuição da idoneidade das 
instituições para a formação de novos especialistas 
neste ou noutro qualquer ramo da Carreira de Técnicos 
Superiores de Saúde.
Na mesma proposta, os autores reflectiam sobre a 
importância de alargar este procedimento de certifi-
cação da prática clínica para além do Serviço Nacional 
de Saúde, alargando-se ao privado e assumindo a 
neces sidade de garantir a credenciação para além 
da carteira profissional passada pelo Ministério do 
Trabalho. Naturalmente, esta medida implicaria agilizar 
o acesso dos licenciados em psicologia à especialidade, 
processo este que implicaria a abertura de novos 
concursos ou de um novo processo de equiparação. 
A proposta apresentada ia mais longe, seguindo a 
recomendação da comissão que presidiu ao processo 
de equiparação extraordinária em 2002 no qual se 
defendia que todos os candidatos que obtivessem 
na avaliação de pelo menos 50 % da diferenciação 
profissional exigida, completassem a sua formação só 
nas áreas em que havia insuficiência, sendo admitidos a 
estágio de carreira, no fim do qual o supervisor faria a 
avaliação do aproveitamento obtido, que comunicaria ao 
Conselho de Coordenação de Estágios que creditaria o 
mesmo. Esta recomendação, que nunca foi posta em 
prática pela então Secretaria-geral da Saúde, poderia 
garantir uma resposta mais célere às necessidades do 
sistema, reforçando o número de especialistas. 
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Para terminar, não é possível deixar de fazer referência 
para a forma pouco séria com que o grau de Especialista 
investido por coordenadores, orientadores e estagiários 
tem vindo a ser tratado, verificando-se um total des-
respeito pelo determinado em Diário da República 
segundo o qual para a função de técnico superior de 
saúde seria requisito obrigatório o grau resultante 
do processo de estágio da carreira. Esta situa ção 
foi siste maticamente escamoteada nos processos de 
contratação quer em situações a termo resolutivo quer 
em hospitais de gestão privada aos quais o Ministério 
da Saúde continua a não conseguir impor a obrigato-
riedade de cumprir com as regras ditadas para os 
serviços estatais. As funções de Técnico Superior de 
Saúde acabam por ser desempenhadas por pessoas não 
especializadas e tardam as medidas que permitissem 
uma real equiparação, um processo mais democrático de 
acesso ao grau de especialista e a criação de condi ções 
para o desenvolvimento da função formativa por todos os 
serviços de saúde, independentemente do seu carácter 
público ou privado. Pensamos que algumas medidas 
poderiam passar pela associação da função formativa 
aos critérios de excelência que regem a atribuição do 
certificado de qualidade às instituições de saúde. 
Para terminar, o presente texto tinha como objectivo 
ilustrar e dar a conhecer o volume de trabalho que um 
grupo alargado de estagiários produziu nos últimos 
6 anos, mas também questionar o papel da saúde 
na formação dos seus futuros técnicos. Enquanto as 
instituições de saúde se mantiverem centradas exclu-
sivamente na resposta clínica remetendo para o meio 
académico a preparação dos clínicos, enquanto a for-
mação for encarada como uma cedência e não uma 
prioridade assistiremos ao envelhecimento do nosso 
corpo técnico, à rigidificação das práticas, ao encerra-
mento das instituições sobre si próprias. O processo 
formativo que foi aqui ilustrado foi uma demonstração 
da riqueza enorme que advém da mobilidade e inter-
câmbio de saberes. O IDT, instituição a nível nacional 
com maior número de psicólogos, desempenhou um 
papel central no consolidar o lugar da Psicologia na 
saúde dando um bom exemplo que é fundamental não 
deixar cair no esquecimento. 

De que nos serve saber fazer se não o soubermos 
transmitir. A nossa experiência extinguir-se-á connosco. 
Talvez as Instituições de Saúde devam pensar sobre 
este assunto.

CONTACTOS:

ERCílIA DUARTE
Serviço de Psicologia Clínica, 
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa
Av. Brasil 53, Pav. 15, 
Tel. 21 791 70 00 (ext. 1265) 
E-mail: psicologia@chpl.min-saude.pt

RAUl MElO
Instituto da Droga e da Toxicodependência
Praça de Alvalade n.º 7,
1700-036 Lisboa
Tel. 21 111 90 00 (ext. 700134)
E-mail: raul.melo@idt.min-saude.pt

NOTAS:

1 – Portaria 171/96 de 22 de Maio e a portaria 191/97 de 20 
de Março.

2 – Apenas a título de comparação em igual período, dos res-
tantes 6 Ramos da Carreira de Técnicos Superiores de Saúde 
apenas Farmácia (75 vagas), Física Hospitalar (15 vagas) e 
Laboratório (28 vagas) concretizaram novos Estágios.

3 – O primeiro conselho foi formado pelo Dr. góis Horácio 
(Hospital Egas Moniz) e pela Dr.ª Maria de Jesus Correia 
(Maternidade Alfredo da Costa) em 1997 e, posteriormente, 
pela Dr.ª Ercília Duarte (Hospital Júlio de Matos) e Dr. Raul 
Melo (IDT), respectivamente em Outubro de 2002 e Novembro 
de 2004.

4 – Os elementos que compuseram a Comissão Consultiva 
são a Dr.ª Isabel Trindade/Administração Regional de Saúde, 
a Dr.ª Nélia Rebelo da Silva/Centro Hospitalar de Lisboa 
Central a Dr.ª Maria de Jesus Moura/Instituto Português 
de Oncologia, a Dr.ª Maria de Jesus Correia/Maternidade 
Alfredo da Costa e Dr. Pedro Catita/Instituto da Droga e 
Toxicodependência.

5 – A Comissão de Coordenação do IDT foi composta por 
Dr.ª Manuela Brito/DRN, Dr. Carlos Vieira/DRC, Dr.ª Cristina 
Nunes/DRLVT, Dr. Pedro Catita/DRA e Dr. António Pinto/
DR Algarve

6 – Quando o Manual de Estágio entrou em vigor alguns 
estágios já se encontravam em fase adiantada, seguindo as 
linhas orientadoras produzidas pela comissão de coordenação 
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do IDT facto que acarretou a necessidade de clarificação que 
as orientações apresentadas no novo documento apenas se 
aplicavam na íntegra aos estágios iniciados após Março de 
2004.

7 – Das 67 Instituições que receberam Estágios da Car-
reira, 45 pertenciam ao IDT representando 67% dos locais 
de referência. Os restantes locais foram Hospitais Centrais 
(16%), Centros de Saúde (7%), Hospitais Psiquiátricos (4%) e 
Serviços Especializados (3%).

8 – Foram realizados 274 Estágios complementares numa 
média de 2 estágios por estagiário. Os locais de estágio distri-
buíram-se por Centros de Saúde (31%), Hospitais Pediátricos 
(22%), Saúde Mental (20%), Hospitais gerais (19%), Serviços 
Especializados (3%) e Outras instituições (5%). 

9 – Em termos de ciclo de vida, a maioria dos trabalhos in -
cidiram sobre a idade Adulta (34%), dos quais 4% incidiram 
especificamente sobre a Mulher e 3% sobre a Família. A 
infância foi objecto de 27% dos trabalhos, enquanto 17% se 
centraram na adolescência e apenas 4% sobre a 3ª idade.

10 – As classificações verificadas são globalmente elevadas 
situando-se entre 14,47 e 19,68 valores com uma média de 
18,66 valores e um desvio padrão de 0,86.

11 – Conselho de Coordenação de Estágios, 2007, documento 
não publicado.
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8
Discurso Directo

A Descriminalização do Consumo de Drogas: 
Um Caso de Sucesso
Carlos alberto Poiares

Artigo recebido em 18/05/2009; versão final aceite em 03/06/2009.

1.

A descriminalização do consumo de drogas, operada 
legislativamente em 2000, regulamentada e entrada 
em vigor em 2001, representou então uma altercação 
– quase um sismo! – na paisagem internacional do 
designado combate à droga. Tratando-se de uma 
medida desde há muito anunciada (a menção inaugural 
a este objectivo apareceu, pela primeira vez, em 
letra de forma, num diploma de 1976, da autoria 
política de Almeida Santos), nem por isso deixou de 
se tornar objecto de dúvidas e de contestação – o 
que é sempre salutar, em especial quando estão 
em presença problemas que se relacionam com os 
comportamentos humanos e que traduzem, acima de 
tudo, estilos de vida. Referimo-nos a um duplo objecto: 
em primeiro lugar, de dúvidas; com efeito, é normal que 
a adopção de um propósito descriminalizador suscite 
dúvidas junto de diversos sectores da Opinião Pública, 
particularmente no que tange àqueles que têm contactos 
prioritários com a realidade, independentemente dos 
respectivos graus e qualidades, podendo abranger 
desde a comunidade científica aos técnicos que estão 
no terreno e se confrontam com o problema nos seus 
vividos profissionais, nas áreas da saúde, da educação, 
das terapias psicológicas, dos tribunais ou do sistema 
penitenciário. Essas dúvidas podem ser a resultante 
de dimensões diversas, como a ansiedade perante a 
ruptura com um modelo que vigorava há quase uma 
centúria, incluindo-se aqui o receio das consequências 
que derivariam da mudança. Seguramente que, de uma 
maneira geral, todos os actores envolvidos no processo 
descriminalizador e, de modo mais amplo, todas as 
pessoas que reflectem sobre a matéria questionavam 
as vantagens e os inconvenientes da modificação do 
quadro legal do uso pessoal de substâncias ilícitas. 

Uma mudança desta índole é sempre susceptível 
de carrear desvantagens colaterais, gerando efeitos 
secundários que podem revelar-se contraproducentes. 
Porém, em segundo lugar, aludimos à contestação, 
que foi, neste domínio como em todos os outros, não 
só legítima como saudável. Plúrimas foram as razões 
aduzidas para esta oposição, situando-se umas na 
vertente técnico-científica e outras apenas no campo 
estritamente político. Apreciando sucintamente umas 
e outras, houve quem contestasse a descriminalização 
invocando motivos jurídico-institucionais ou sociais, 
abrangendo, entre outros, os seguintes argumentos: o 
corte que, alegadamente, se verificaria na observância 
das convenções internacionais subscritas pela 
República Portuguesa – o que ficou demonstrado, em 
pareceres jurídicos, não acontecer, pelo que não fazia 
sentido o fantasma de que se rasgariam num ápice os 
tratados; os desvios ao Direito das contra-ordenações 
que, eventualmente, decorreriam quer da Lei n.º 
30/2000, de 29 de Novembro quer, especialmente, 
da aplicação do Decreto-Lei n.º 130-A/2001, de 23 
de Abril; a perda do valor simbólico da incriminação 
e da pena – embora a maioria dos autores não 
preconizasse a utilização efectiva de medidas penais 
em caso de mero consumo pessoal, apelando tão-
-só à previsão penalizadora em nome da simbologia 
da lei; os riscos de a ausência de reacção penal 
implicar o agravamento do uso e abuso de substâncias 
estupefacientes e psicotrópicas, com inerentes custos 
sanitários, económicos e sociais, temendo-se que o 
caos se instalasse, designadamente pela espiralização 
de práticas delinquenciais ou pela propagação de 
doenças infecto-contagiosas a que, porventura, a 
falta de censura penal ao consumo poderia conduzir. 
A oposição às tendências descriminalizadoras foi 
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assumida por técnicos de diversas matrizes e de vários 
quadrantes do pensamento político-cultural, o que, 
como há muito era consabido, não permitia reconduzir 
o debate das propostas ao clássico esquema mental 
Esquerda-Direita. Aliás, não podemos deixar de referir 
o Nobel de Economia (1976), M. Friedman  que, apesar 
da reconhecida filiação neo-liberal, veio à praça pública 
preconizar a descriminalização e até a liberalização das 
drogas; mesmo entre nós, as posições pró e contra a 
via descriminalizante não foram sempre coincidentes 
com as inserções políticas dos personagens que pro-
tagonizaram a discussão. Por outro lado, como já 
referenciámos, surgiram também críticas motivadas 
apenas por razões políticas, agitando bandeiras como a 
conversão de Portugal em paraíso dos toxicodependentes 
de todo o mundo, que buscariam neste ocidental recanto 
o cenário privilegiado para os consumos de todas as 
espécies, bem como o perigo de o abuso de drogas 
disparar e, por arrasto, elevarem-se também as cifras 
da criminalidade conexa, em particular a delinquência 
para subsistência da dependência, com o inevitável 
reforço da insegurança.
Com ressalva destas posições, norteadas por neces-
sidade de afirmação política e para efeitos de captação 
do eleitorado – relembremos que as drogas tinham 
demonstrado sobejamente as virtualidades do seu 
uso na discursividade política, em tempos de eleições, 
mormente quando associadas aos discursos sobre 
segurança e criminalidade – é certo que todas as demais 
atitudes de oposição à descriminalização transportavam 
consigo amplos motivos de meditação, tanto mais que, 
a confirmar-se a escolha descriminalizadora, Portugal 
passaria a ser o único Estado da União Europeia cuja 
legislação expressaria a desqualificação penal do 
consumo, aquisição e detenção de estupefacientes e 
psicotrópicos. Por outras palavras: receava-se que, 
inovando e sendo pioneiro em matéria tão sensível 
quanto o uso de drogas, o nosso país naufragasse 
numa experiência ainda não ensaiada por outros países. 
E, recorrentemente, uma interpelação surgia: por que 
não haviam ainda outros Estados trilhado esse caminho? 
Sempre seria mais cómodo replicar aqui modelos já 
cartografados em outras coordenadas geopolíticas...

2.

Ao longo das duas últimas décadas da anterior 
centúria vários foram os autores que, assentando em 
diversas ancoragens científicas, puseram em causa 
a manutenção da política criminalizadora; também ao 
nível do pensamento político revelou-se crescente a 
indagação sobre a conveniência de se manter, embora 
residualmente, a previsão penal, destacando-se as 
posições assumidas por Almeida Santos, para o qual 
a eficácia do modelo fora já questionada em 1976, 
quando produziu o Pacote Legislativo da Droga, como 
já escrevemos. 
As preocupações com a saúde pública, mais do que 
quaisquer outras, constituíram a razão fundamental 
por que estas atitudes contra a intervenção do Direito 
Penal ganharam terreno durante os anos Oitenta e 
Noventa. Realce-se que durante a maior parte deste 
período temporal se assistiu ao reforço da prevalência 
de consumos, cada vez mais transversal, em termos 
sociais e etários, com acentuadas implicações sanitá-
rias, designadamente no que concerne às doenças 
infecto-contagiosas (hepatites, HIV, tuberculose multi-
-resistente).
No decurso daqueles decénios incrementou-se a 
prevenção, nos seus diversos níveis, tendo-se assistido 
à proliferação de experiências múltiplas, conhecendo-se 
um vasto número de entidades promotoras, englobando 
autarquias, instituições particulares de solidariedade 
social, algumas vezes organizadas por recém-graduados 
em Psicologia, e a comunidade. A título meramente 
exemplificativo, refira-se a criação e implementação, na 
Câmara Municipal de Lisboa, do gabinete de Prevenção 
da Toxicodependência, durante a presidência de Jorge 
Sampaio, cabendo-lhe a promoção de várias acções 
preventivas, visando marcadamente o consumo de 
drogas; inexplicavelmente, em 2002, aquele serviço 
municipal foi extinto... (o que legitima a asserção de que 
os políticos apreciam o uso do objecto droga ao sabor 
dos seus interesses...)
Constatou-se também o aumento considerável da 
investigação científica sobre as drogas, ora realizada 
em universidades ora emergente de dispositivos, tendo 
desempenhado relevante função o então gabinete de 
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Planeamento e Coordenação do Combate à Droga, 
liderado por Joaquim Rodrigues, mais tarde dando lugar 
ao Instituto Português da Droga e da Toxicodependência, 
agora Instituto da Droga e Toxicodependência. Foi, aliás, 
sob o impulso e apoio de Joaquim Rodrigues que se 
realizou, entre 1991 e 1996, o projecto de investigação 
Droga e Crime – Estudos Multidisciplinares, dirigido por 
Cândido da Agra, trabalho esse que, consubstanciado na 
publicação de catorze volumes, permitiu desconstruir 
mitos e crenças enquistados durante muitos anos.
Ainda no âmbito da investigação científica, a Revista 
Toxicodependências sinaliza, desde 1995, um notável 
trabalho de um dispositivo oficial, reflectindo perma-
nentemente – e com abordagem plural – sobre a pro-
blemática da droga e toxicodependência, sendo justo 
destacar aqui o esforço e o empenho absolutamente 
inexcedíveis de João Salvado Ribeiro e Nuno Miguel na 
direcção da publicação. 
Poder-se-á afirmar, sem hiperbolização, que a droga 
é um dos raros objectos que a todos toca, mas que 
também convoca e provoca os técnicos, os cientistas 
e os cidadãos em geral, tendo-se convertido em esta-
ção de confluência da investigação científica, gerando 
perspectivas transdisciplinares e pós-disciplinares: o 
aludido estudo que Cândido da Agra dirigiu e a Revista 
Toxicodependências são provas sobejas do que se afirma. 
Durante os decénios de Oitenta e Noventa, o tráfico de 
drogas estabeleceu-se fortemente no nosso país, sem 
que se tenha posto a nu o modo como se organizou 
e foi apoiado, sem embargo de vários êxitos parciais 
alcançados pelas forças policiais; no entanto, como 
em todo o mundo, o narcotráfico era o negócio dos 
negócios, com todas as ramificações conhecidas, 
perturbador da tranquilidade pública, pondo em causa 
todos os modelos de gestão da ordem social.

3.

Realizada a descriminalização das drogas, que já designá-
mos descriminalização construtiva, potenciou-se o espa-
ço da prevenção, operada também mediante o concurso 
das Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência 
(CDT’s), o que permitiu a intervenção juspsicológica 
sobre os actores do uso de substâncias ilícitas. 

O processo que conduziu à descriminalização foi, com 
efeito, moroso: do anúncio legislativo feito em 1976, 
com o então Ministro Almeida Santos, até à investidura 
da Comissão Nacional de  Estratégia de Luta contra a 
Droga (1999), da iniciativa do então do Ministro José 
Sócrates, à promulgação e entrada em vigor dos 
diplomas que deram corpo à descriminalização, já com 
a tutela de Vitalino Canas, 25 anos foram transcorridos, 
sem que se conseguissem inverter as tendências 
progressivas do consumo, e sempre num quadro 
criminalizador. Parecia demonstrada, portanto,  a inefi-
cácia do figurino vigente para combater o consumo 
ilícito de drogas, cada vez mais associado à propagação 
de doenças infecto-contagiosas. 
A partir do Verão de 2001, foram instaladas as CDT’s 
nos dezoito distritos do continente, cabendo-lhes, 
em especial, a intervenção junto dos consumidores 
indiciados, recorrendo a metodologias que, de acordo 
com o espírito e letra da Lei, devem ser predomi-
nantemente psicológicas, médicas e sociais, em 
detrimento da componente judiciária, completamente 
arredada dos princípios que enformaram a constituição 
daquelas comissões.
Independentemente da provável necessidade de reajus-
tamentos nesses dispositivos, a que já nos referimos em 
outras ocasiões – em particular no que tange ao número 
de comissários e à existência de comissões em alguns 
distritos cuja frequência é deveras reduzida – importa 
realçar a importante função que às CDT’s compete, 
servindo como plataformas que podem habilizar a 
motivação para a mudança de comportamentos e para 
a adesão a processos terapêuticos. Naturalmente que, 
como já referimos, poderá ser de toda a conveniência 
introduzir algumas modificações no funcionamento 
das CDT’s, por exemplo, acentuando os meios de 
abordagem do sujeito indiciado, nomeadamente pela 
realização de anamneses e pelo recurso mais frequente 
à avaliação psicológica, sublinhando-se aqui uma visão 
menos clínica e mais de intervenção juspsicológica 
ou forense. Mas estes aspectos, sendo nitidamente 
importantes, constituirão meios naturais de melhorar 
os trabalhos realizados, resultando da prática de oito 
anos, devendo-se assinalar a relevância que, desde 
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2001, muitas das CDT’s têm assumido. Num estudo 
realizado em 2003, incidindo sobre os dados de um ano 
de funcionamento da CDT de Lisboa, verificámos que 
mais de 31% dos indiciados que compareceram naquele 
dispositivo tinha seguido um programa terapêutico, o 
que revela o papel de motivação e de prevenção que os 
técnicos e os membros das CDT’s podem desempenhar, 
especialmente quando o sistema lhes permite substituir 
o Código Penal pelo DSM-IV e os juristas por técnicos 
de comportamento...

4.

Durante bastante tempo permaneceram ainda as 
vozes discordantes do processo descriminalizador; 
se algumas dessas posições decorriam de legítimas 
e, muitas vezes, fundamentadas posturas técnico-
-científicas, outras, porém, mantinham a atitude política 
a que já nos reportámos, sem coesão técnica nos 
enunciados proferidos contra a descriminalização.
Entretanto, ao longo dos pretéritos anos, assistiu-se 
a uma significativa alteração dos dados, revelando-
-se tendência para o abrandamento do consumo de 
drogas; simultaneamente, as políticas de redução 
de danos e riscos têm produzido também efeitos 
positivos, permitindo assegurar o consumo asséptico, 
providenciando-se, destarte, a defesa da saúde pública. 
Dito de outro modo: se não se pode obstaculizar o 
consumo, ao menos que este se faça com salvaguarda 
da saúde e em condições tão higiénicas quanto 
possível. Por esta razão, também se tem procurado 
introduzir o consumo asséptico nas prisões, o que 
constitui uma necessidade de promoção da saúde dos 
reclusos, atentos os graves riscos que o consumo 
clandestino acarreta, desde logo pelo uso de seringas 
usadas; incompreensivelmente, alguns daqueles que 
deveriam ser cooperantes com essa medida têm sido 
os seus mais esforçados detractores, como acontece 
com sectores do corpo de guardas prisionais.

5.

greenwald (2009), no Relatório Drug Decrimininalization 
in Portugal – Lessons for creating fair and successful drug 
policies (Washington, D.C., CATO Institute), considera 
a descriminalização efectivada em Portugal um caso 

notável de sucesso, salientando que não se verificou 
nenhum dos cenários de pesadelo (nightmare scenarios) 
profetizados pelos opositores à modificação legislativa 
de 2001 e concluindo que, de acordo com os dados 
disponíveis, a descriminalização portuguesa tem 
constituído um êxito retumbante, pelo que, constatados 
os respectivos benefícios, não existe nenhuma motivação 
séria para se retornar a um quadro criminalizador. 
E isto porque, como o mesmo autor assinala, os 
recursos até então afectos à criminalização estão 
agora mais disponíveis para programas de tratamento, 
o que tem determinado o êxito da política da redução 
de riscos e danos, permitindo melhorar o quadro de 
danos colaterais: por outras palavras, verifica-se que 
a deslocação de prioridades para o campo da saúde 
e, consequentemente,  a promoção de estilos de vida 
isentos de droga têm produzido efeitos mais favoráveis 
do que a opção, quase compulsiva, de criminalização, 
que permaneceu na nossa Lei até ao ano 2000. 
Efectivamente, os dados demonstram que, como refere 
greenwald, as taxas de uso de drogas em Portugal sofre-
ram, após a descriminalização, acentuada redução, estan-
do abaixo da média que se verifica nos países da U.E.
A análise do Relatório de greenwald poderá representar 
uma excelente fonte para a reflexão permanentemente 
exigida a todos quantos trabalham no contexto das drogas, 
como técnicos, cientistas e decisores (administrativos 
ou políticos). Permitirá também que a comunidade 
adquira consciência da relevância que o Saber assume 
na gestão de objectos que, apenas externamente são 
jurídicos, mas cuja componente substantiva e epicentral 
é, fundamentalmente, da área das Ciências. Mas este 
Relatório comporta uma outra vantagem: comprova que, 
em Portugal, também sabemos produzir a mudança e 
que somos capazes de ser críticos e criativos. Diremos, 
parafraseando Obama, que, em matéria de prevenção 
das drogas, yes, we can!

Lisboa, 15 de Maio de 2009

ContaCto:

CaRLoS aLBERto PoIaRES
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 
Av. do Campo grande, nº 376, 1740-024 Lisboa 
E-mail: carlos.poiares@ulusofona.pt
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9
Selecção Temática 

1 – TRATAMENTO

Addiction, Volume 104, Issue 3, Pages 402-412
Relatório de investigação
Prevenção do alcoolismo na escola: resultados de um 
ensaio controlado de agrupamentos aleatórios
(School-based alcohol education: results of a cluster- 
-randomized controlled trial)
Matthis Morgenstern, gudrun Wiborg, barbara isensee 
e reiner haneWinke
Institute for Therapy and Health Research, IFT-Nord, Kiel, Alemanha

RESUMO
Objectivo: O presente estudo teve como objectivo 
analisar os efeitos de uma intervenção ao nível escolar 
de prevenção do alcoolismo.
Estrutura: Um ensaio controlado de aglomerados 
aleatórios de dois braços e três ondas, em que as 
escolas são a unidade do processo aleatório. Os inqué-
ritos foram realizados antes da intervenção ter sido 
efectuada e, depois, 4 e 12 meses após o início.
Localização: Um total de 30 escolas públicas em 
Schleswig-Holstein, Alemanha.
Participantes: Os dados de partida foram obtidos a 
partir de 1686 alunos do sétimo ano. A taxa de retenção 
foi de 85% ao longo de 12 meses. 
Intervenção: A intervenção consistiu em quatro aulas 
interactivas dadas por professores, folhetos distribuídos 
aos alunos e brochuras para os pais dos alunos.
Medições: Conhecimento, atitudes, consumo de álcool 
ao longo da vida (qualquer contacto com o álcool sem o 
conhecimento dos progenitores, qualquer bebedeira e 
qualquer embriaguez relâmpago) e consumo de álcool 
no mês anterior.
Resultados: As análises à intenção de iniciar um trata-
mento revelaram que a intervenção acima descrita está 
associada com um maior conhecimento geral sobre o 
álcool e níveis mais baixos de embriaguez relâmpago 
ao longo da vida. Não foram encontrados efeitos rela-

tivos às atitudes reportadas pelos próprios alunos, às 
intenções de beber, consumo de álcool ao longo da vida 
e consumo no mês anterior.
Conclusões: Os resultados indicam que esta breve 
intervenção ao nível escolar teve um pequeno efeito de 
curto prazo na prevenção do abuso do álcool.
Palavras-chave: Adolescentes; álcool; educação; inter-
venção; abuso; prevenção; escola. 

Addiction, Volume 104, Issue 3, Pages 457-464
Relatório de investigação 
Metadona e redução de capacidades em condutores 
detidos
(Methadone and impairment in apprehended drivers)
Jean-Paul bernard 

1, Jörg Mørland 
1, Mette krogh 

1 e hassan 
Zare khiabani 

2

1 Division of Forensic Toxicology and Drug Abuse, Norwegian Institute 
of Public Health, Oslo, Norway
2 Norwegian Medicines Agency, Oslo, Norway

RESUMO
Objectivos: De acordo com as normas norueguesas, 
pacientes que participam em programas de reabilitação 
com opiáceos podem conduzi um veículo motorizado, 
desde que respeitem certas condições. O propósito 
deste estudo foi investigar condutores detidos que 
tinham metadona no seu sangue no momento da 
detenção e, além disso, determinar a relação entre a 
concentração de metadona no sangue e a perda de 
faculdades, medida pelo teste clínico de anomalias. 
Métodos: A divisão de Toxicologia Forense e Abuso 
das Drogas do Instituto Norueguês de Saúde Pública 
analisa, à escala nacional, amostras de sangue de todos 
os condutores suspeitos de conduzirem sob o efeito de 
drogas. Os casos que dão positivo para a metadona no 
sangue foram recolhidos no período 2001-2006.
Resultados: Foram identificados 635 condutores com 
metadona nas suas amostras de sangue. A maioria 
dos condutores era composta por homens (> 80%), 
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com idades entre os 30 e os 40 anos. A metadona 
foi a única droga psicoactiva detectada no sangue em 
apenas 10 casos. Benzodiazepinas foram encontradas 
com frequência (aproximadamente 90% dos casos). Uma 
diferença significativa na concentração de metadona 
no sangue foi encontrada entre os casos em que 
apenas foi detectada metadona [mediana de 0,46 mg/l 
(intervalo de 0,19-0,65)] e os casos em que a metadona 
foi detectada em combinação com outras drogas 
psicoactivas [mediana de 0,28 mg/l (intervalo de 0,06-
1,24)]. Em 577 casos, um teste clínico de anomalias foi 
levado a cabo, em conjunto com as amostras de sangue. 
Uma relação entre a concentração de metadona e a 
perda de capacidades não foi verificada nestes casos.
Conclusões: Casos de perda de capacidade para 
conduzir envolvendo apenas metadona revelaram-se 
muito raros, sendo mais frequente o uso combinado 
com outras drogas. Não se vislumbrou qualquer cor-
relação entre a concentração de metadona e a perda de 
capacidades nestes casos ou no material no seu todo.
Palavras-chave: Teste clínico de anomalias; condução; 
perda de capacidades; metadona; tratamento de manu–
tenção da metadona; opióide. 

2 – SUbSTâNciAS E SEUS EfEiTOS

Addiction (2009) 104 (7): 1100-1121
Estudo
Influências genéticas e não-genéticas no desenvol–
vimento da co-ocorrência de problemas de alcoolismo 
e sintomatologia de internamento na adolescência: 
uma revisão
(Genetic and non-genetic influences on the development of 
co-occurring alcohol problem use and internalizing sym-
ptomatology in adolescence: a review)
luca saraceno 

1, Marcus Munafó 
2, Jon heron 

3, nick 
craddock 

1 e Marianne b. M. van den bree 
1 

1 Department of Psychological Medicine, School of Medicine, Cardiff 
University, UK
2 Department of Experimental Psychology, University of Bristol, UK 
3 ALSPAC, Department of Social Medicine, University of Bristol, 
Bristol, UK 

RESUMO
Objectivo: Os problemas de alcoolismo durante a ado-
lescência têm sido associados a uma variedade de con-

sequências adversas, incluindo o consumo de cigarros 
e drogas, delinquência, efeitos adversos no desenvolvi-
mento cerebral durante a puberdade, e risco aumentado 
de morbilidade e mortalidade. Os adolescentes que con-
somem demasiado álcool estão sob um risco mais ele-
vado de sofrerem psicopatologias co-mórbidas, incluin-
do a sintomatologia de internamento (especialmente 
depressão e ansiedade). Um leque de factores genéticos 
e não-genéticos têm sido implicados tanto no caso do 
consumo excessivo de álcool como no da sintomatologia 
de internamento. Contudo, ainda não se percebe bem em 
que medida os factores de risco compartilhados contri-
buem para a co-morbilidade na adolescência.
Estrutura: Levámos a cabo um levantamento sistemático 
na Medline, PsycINFO, Embase and Web of Science, no 
sentido de identificar estudos epidemiológicos e de 
genética molecular, publicados entre Novembro de 
1997 e Novembro de 2007, que examinassem factores 
de risco que possam ser partilhados entre os quadros 
de abuso do consumo de álcool e de sintomatologia de 
internamento na adolescência.
Resultados: Perturbações externas, problemas de 
álcool na família e stress, bem como o alelo-S do 
transportador de serotonina (5-HTT), os alelos de 
baixa actividade da monoamina oxidase A (MAOA) e 
o alelo Taq A1 do receptor D2 da dopamina (DDR2) 
têm sido associados com mais frequência aos dois 
traços. Um número crescente de artigos focam o 
papel das interacções gene-a-gene (epistasis) e gene-
ambiente no desenvolvimento de co-morbilidade entre 
o alcoolismo e a sintomatologia de internamento.
Conclusões: A investigação suplementar em adoles-
centes não é necessária, uma vez que a disponibilidade 
crescente de grandes estudos genéticos longitudinais 
providenciará a base informativa a partir da qual 
poderão ser desenvolvidas estratégias de prevenção 
e intervenção eficazes para a co-morbilidade do alco-
olismo e da sintomatologia de internamento.
Palavras-chave: Adolescentes; problemas de alco-
olismo; depressão; factores de risco.

Addiction (2009) 104 (7): 1168-1178
Relatório de investigação
O consumo excessivo (esporádico) de álcool e sin-
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tomas depressivos: um estudo de coorte populacional 
a cinco anos
(Binge drinking and depressive symptoms: a 5-year 
population-based cohort study)
taPio PalJärvi1,2, Markku koskenvuo1, kari Poikolainen2, 
Jussi kauhanen3, lauri sillanMäki1 e Pia Mäkelä4 
1 Department of Public Health, University of Helsinki, Helsinki, Finland 
2 Finnish Foundation for Alcohol Studies, Helsinki, Finland 
3 School of Public Health and Clinical Nutrition, University of Kuopio, 
Kuopio, Finland
4 Alcohol and Drug Research Group, National Research and Deve-
lopment Centre for Welfare and Health, Helsinki, Finland 

RESUMO
Contextualização: Até agora, apenas alguns estudos 
populacionais prospectivos conseguiram investigar, em 
detalhe, padrões de depressão e consumo de álcool. 
Assim sendo, pouco se sabe sobre que aspecto do 
consumo de álcool melhor permite predizer sintomas 
de depressão na população em geral.
Participantes e estrutura: Neste estudo prospectivo de 
coorte populacional em duas ondas, seguimos uma coorte 
de homens e mulheres consumidores de álcool (n=15926) 
durante cinco anos. Um questionário por via postal foi 
enviado a adultos finlandeses com idades compreendidas 
entre 20 e 54 anos, em 1998 (com uma proporção de 
respostas de 40%) e novamente em 2003 (proporção de 
respostas de 80% dos participantes à partida).
Medições: O consumo de álcool foi medido pela inges-
tão média (gramas por semana) e por medidas do 
esporádico consumo excessivo (intoxicações, ressacas 
e perdas de consciência induzidas pelo álcool). Os 
sintomas depressivos foram determinados recorrendo 
ao Inventário de Depressão Beck, com 21 itens. Além 
disto, estabelecemos ligações entre a informação 
recolhida e registos hospitalares sobre depressão e 
abuso no consumo de álcool.
Resultados: Este estudo encontrou, ao fim de cinco 
anos, uma associação positiva entre o consumo 
excessivo de álcool de base e sintomas depressivos. 
Ajustamentos que têm em conta vários possíveis 
co-factores atenuaram apenas ligeiramente as relações 
observadas, sugerindo que o consumo excessivo 
contribui de forma independente para a ocorrência de 
sintomas depressivos. A relação do consumo excessivo 
de álcool com os sintomas de depressão apareceu 

independentemente do valor de ingestão média.
Conclusões: Este estudo suporta a hipótese de que 
o consumo excessivo de álcool, e particularmente um 
padrão de episódios esporádicos de abuso, envolvendo 
intoxicações, ressacas e perdas de consciência, 
produz sintomas depressivos na população em geral. A 
frequência das ressacas foi o melhor factor predictivo 
para os sintomas depressivos.
Palavras-chave: Depressão; padrões de consumo de 
álcool; estudos de acompanhamento

Addiction (2009) 104 (4): 587-592
Relatório de investigação
Padrões de consumo de álcool, dependência e 
história de consumo de longo prazo em doenças do 
fígado relacionadas com o álcool
(Drinking patterns, dependency and life-time drinking 
history in alcohol-related liver disease)
Jennifer hatton, andreW burton, harriet nash, eMMa 
Munn, lesley burgoyne & nick sheron 
Liver Unit, Division of Infection, Inflammation and Repair, University 
of Southampton, UK

RESUMO
Objectivo: Examinar a hipótese de que aumentos no 
número de mortes, no Reino Unido, provocadas por 
doenças hepáticas resultarem de consumo excessivo 
episódico, em vez do consumo regular.
Estrutura: Uma pesquisa prospectiva de pacientes 
com internamentos consecutivos.
Local: A unidade de cuidados hepáticos de um hospital 
escolar no Sul de Inglaterra.
Participantes: Um total de 234 pacientes com inter-
namentos consecutivos, entre Outubro de 2007 e 
Março de 2008.
Método: Entrevistas cara-a-cara, teste de identificação 
de doenças relacionadas com o consumo de álcool, 
diários de sete dias com registo do consumo, ques-
tionário sobre o grau de dependência do álcool, historial 
do consumo ao longo da vida e monitorização do estado 
do fígado.
Resultados: Dos 234 participantes no estudo, 106 tinham 
o álcool como o maior factor a contribuir para a doença 
hepática de foro alcoólico, 80 dos quais manifestavam 
sinais de cirrose ou de fibrose progressiva. Destes 
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participantes, 57 (71%) bebiam diariamente; apenas 10 
(13%) bebiam em menos do que quatro dias por semana 
– destes, cinco tinham deixado de beber recentemente 
e quatro haviam feito reduções no consumo. Nestes 
pacientes, havia padrões de consumo de toda a vida 
em 82% dos casos, aumentando desde a juventude 
(51%) e com padrões variáveis (31%). Os pacientes 
com doenças hepáticas do foro alcoólico revelaram 
um número significativamente superior de dias em 
que bebiam, e de unidades bebidas por dia, a partir 
dos 20 anos de idade, do que os pacientes que não 
correspondem a este quadro clínico. 
Conclusões: O aumento de mortes, em Inglaterra, 
devido a doenças hepáticas resulta de casos de consumo 
excessivo diário, ou quase diário, e não de consumos 
excessivos episódicos, e estes padrões regulares de 
consumo alcoólico é muitas vezes discernível desde 
muito cedo na vida de cada paciente. 
Palavras-chave: álcool; consumo excessivo esporá-
dico; cirrose; padrões de consumo de álcool; trajectória 
de consumo; doença hepática.

3 – ciêNciAS HUMANAS E SOciAiS

Addiction (2009) 104 (7): 1075-1084
História da Adicção
Temperança, álcool e os evangélicos americanos: 
uma reavaliação
(Temperance, alcohol, and the American evangelical: a 
reassessment)
Jessica Warner 
Centre for Addiction and Mental Health, Toronto, ON, Canada

RESUMO
A abstinência em relação ao álcool é um modo de vida 
para muitos americanos evangélicos, com níveis de 
abstenção de consumo a atingirem mais de 70% nalgu-
mas congregações pentecostais. Este artigo analisa as 
crenças religiosas que, historicamente, foram o suporte 
para a abstinência alcoólica radical. A mais notória 
destas crenças é a da perfeição cristã, uma doutrina 
originária da Inglaterra do século XVIII, que foi levada ao 
extremo na América, no início do século XIX. A absti-
nência alcoólica é superior entre as congregações que 
fazem da perfeição cristã a pedra-de-toque dos seus 

ensinamentos, e inferior entre as congregações menos 
exigentes. O artigo defende ainda que os evangélicos 
americanos do século XIX não estavam empenhados 
na temperança como modo de vida de uma maneira 
uniforme, e que esta abordagem era especialmente 
importante para as várias igrejas metodistas.
Palavras-chave: Abstinência; álcool; história; religião; 
temperança; vegetarianismo.

Addiction (2009) 104 (6): 927-939
Relatório de investigação
Resultados dos programas de 12 passos e três anos 
de consumo entre adolescentes: o apoio social e a 
frequência de serviços religiosos como potenciais 
mediadores
(Twelve-Step affiliation and 3-year substance use outcomes 
among adolescents: social support and religious service 
attendance as potential mediators)
felicia W. chi 

1, lee a. kaskutas 
2, stacy sterling 

3, cynthia 
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1 e constance Weisner 
1,3

1 Division of Research, Kaiser Permanente Northern California, Oakland, 
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RESUMO
Objectivo: O programa dos 12 passos é pouco compre-
endido entre os adolescentes. Examinámos a filiação 
nestes programas e a sua relação com o consumo de 
substâncias três anos após o tratamento em adoles-
centes que procuraram tratamento para a dependência 
química em planos de saúde privados. Também exami-
námos os efeitos do apoio social e da frequência dos 
serviços religiosos nesta relação.
Estrutura: Analisámos informação relativa a 357 ado-
lescentes, com idades compreendidas entre os 13 e os 
18 anos, que fizeram tratamento em quatro pro gramas 
Kaiser Permanente Northern California CD, entre 
Março de 2000 e Maio de 2002, e que seguiram tanto 
as entrevistas de base como as de acompanhamento, 
três anos depois.
Método: As medições feitas no acompanhamento 
(follow-up) incluíram o consumo de álcool e drogas, a 
adesão ao programa de 12 passos, o apoio social e a 
frequência de serviços religiosos.
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Resultados: Ao fim dos três anos, 68 adolescentes (19%) 
revelaram frequentar qualquer encontro do programa 
de 12 passos, e 49 (14%) revelaram envolvimento em 
pelo menos uma de sete actividades do programa de 
12 passos, nos seis meses anteriores. Análises de 
regressão logística com multivariáveis indicam que 
depois de controlar factores individuais e de tratamento, 
a frequência dos programas de 12 passos, um ano 
depois, era marginalmente significativa, enquanto a 
frequência dos programas de 12 passos, três anos 
depois, estava associada com a abstinência quer do 
álcool quer de drogas [razão de possibilidades (OR) 
2.58, P< 0.05 e OR 2.53, P < 0.05, respectivamente]. 
De forma similar, o envolvimento no programa de 12 
passos está significativamente associado com períodos 
de 30 dias de abstinência de álcool e drogas. Há 
possíveis efeitos mediadores do apoio social e da 
frequência de serviços religiosos na relação entre o 
pós-tratamento de 12 passos e os resultados ao fim de 
três anos.
Conclusões: Os resultados sugerem a importância 
dos programas de 12 passos na manutenção de recu-
perações de longo termo, e ajudam a compreender o 
mecanismo através do qual actua nos adolescentes.
Palavras-chave: Adolescentes; resultados a longo 
prazo; mediação; frequência de serviços religiosos; 
apoio social; participação no programa de 12 passos.

Addiction (2009) 104 (6): 974-981
Relatório de investigação
Trajectórias individuais de consumo de substâncias 
em jovens gays, lésbicas ou bissexuais e em jovens 
heterossexuais
(Individual trajectories of substance use in lesbian, gay 
and bisexual youth and heterosexual youth)
Michael P. Marshal 
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RESUMO
Objectivo: Várias décadas de investigação mostraram 
que os adultos gays, lésbicas ou bissexuais (LGB) estão 
expostos a um risco elevado de consumo de substâncias 
e problemas de saúde com ele relacionados. Uma 
meta-análise recente revela que estas disparidades 
começam provavelmente na adolescência; contudo, 
nenhum estudo até à data examinou o crescimento 
longitudinal no consumo de substâncias em jovens LGB, 
comparados com os jovens heterossexuais, de forma a 
determinar se seguem diferentes trajectórias à medida 
que passam para a idade adulta. Os objectivos principais 
deste artigo consistiram em estimar trajectórias indi-
viduais de consumo de substâncias na juventude e 
examinar as diferenças entre os auto-identificados LGB 
e as subamostras de heterossexuais.
Método: Recorremos a um estudo longitudinal, feito 
numa escola, de comportamentos adolescentes com 
implicações na saúde e respectivos efeitos no início da 
vida adulta, de forma a testar as nossas hipóteses (The 
National Longitudinal Study of Adolescent Health). Os 
participantes eram incluídos desde que fossem entre-
vistados em cada uma das três ondas que compõem 
o teste e não houvesse informação em falta sobre a 
orientação sexual auto-identificada (n=10670).
Resultados: Os modelos de curva latente (LCMs) mos-
traram que a identidade LGB estava significativamente 
associada a uma variabilidade individual nos picos 
e quedas no consumo de substâncias, acima e para 
lá da idade, da raça ou do género. Os jovens que se 
identificavam como sendo LGB revelaram níveis iniciais 
de consumo de substâncias mais altos e, em média, o 
seu consumo de substâncias aumentou com o tempo 
mais depressa do que no caso dos jovens heteros–
sexuais. Dois outros indicadores de orientação sexual 
(atracção romântica por pessoas do mesmo sexo e 
comportamento sexual com pessoas do mesmo sexo) 
também estavam associados a trajectórias de consu-
mo de substâncias, e um diferencial nos resultados 
foi registado para jovens que se identificavam como 
sendo “sobretudo heterossexuais” e bissexuais, quando 
comparados com jovens que se identificavam como 
sendo completamente heterossexuais ou completa-
mente homossexuais.
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Conclusões: A orientação sexual é um importante 
marcador do risco de aumento de consumo de subs-
tâncias por parte de adolescentes, e a disparidade 
entre adolescentes LGB e adolescentes heterossexuais 
aumenta à medida que transitam para o início da 
vida adulta. É necessária mais investigação de forma 
a examinar os mecanismos causais, os factores de 
protecção, importantes tendências relacionadas com 
a idade (utilizando um modelo de coorte sequencial), 
a influência de fases de desenvolvimento relacionadas 
com a homossexualidade, efeitos curvilineares no 
tempo e efeitos na saúde a longo prazo.
Palavras-chave: Bissexual; gay; lésbica; longitudinal; 
consumo de substâncias; juventude.

Addiction (2009) 104 (5): 806-814
Relatório de investigação
Terão os adolescentes, que moderam o seu consumo 
de cannabis, um risco menor de se tornarem consu-
midores regulares e dependentes mais tarde?
(Are adolescents who moderate their cannabis use at 
lower risk of later regular and dependent cannabis use?)
Wendy sWift 
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RESUMO
Objectivo: Examinar se a moderação do consumo de 
cannabis entre utilizadores adolescentes de cannabis 
está associado a reduções da frequência de consumo de 
cannabis e risco de dependência em jovens adultos.
Estrutura: Um estudo de coorte representativo de dez 
anos, com seis pesquisas focadas na adolescência 
(idades médias compreendidas entre 14,9 e 17,4 anos) e 
duas em jovens adultos (idades médias compreendidas 
entre 20,7 e 24,1 anos).
Participantes: Uma coorte inicial de 1943 estudantes 
de escolas secundárias do estado de Victoria (96% 
de respostas), com 1520 (78% dos participantes ado-
lescentes) entrevistados na onda final.

Método: Os participantes foram divididos em seis 
grupos, de acordo com o nível máximo de consumo 
adolescente e o grau da subsequente moderação 
desse consumo: não-utilizadores, ocasionais a tender 
para a abstinência, ocasional persistente, semanal a 
tender para a abstinência, semanal a tender para o 
ocasional e persistente. As medições de resultados 
foram semanais, acrescidas de registo do consumo de 
cannabis e dependência da cannabis DSM-IV aos 20 e 
aos 24 anos.
Resultados: Trinta e um por cento dos participantes 
admitiram o consumo de cannabis durante a adoles-
cência. A maioria dos consumidores adolescentes 
tinha moderado o seu consumo: de ocasional para 
a abstinência (71% dos consumidores ocasionais), 
semanal a tender para a abstinência ou semanal a 
tender para ocasional (28% e 48% de consumidores 
semanais, respectivamente). Aos 24 anos, ambos os 
grupos de consumidores ocasionais revelavam um risco 
similar, e elevado, de consumo regular e dependente de 
cannabis, quando comparado com não-consumidores. 
Nos adolescentes com consumo semanal este risco 
era ainda maior, embora o grupo do consumo semanal 
a tender para a abstinência exibisse um risco menor 
do que os dos grupos do consumo semanal persistente 
e semanal a tender para ocasional, que revelavam um 
risco semelhante.
Conclusões: Enquanto muitos jovens têm padrões 
dinâmicos de consumo de cannabis, verificou-se que 
um padrão de uso moderado de cannabis durante a 
adolescência está associado a um risco menor de 
consumo problemático mais tarde, em comparação 
com os adolescentes em que o consumo é persistente, 
embora os riscos permaneçam elevados, quando a 
comparação se faz com os não-consumidores.
Palavras-chave: Cannabis; dependência; estudos longi-
tudinais; moderação; adultos jovens.
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1 – Revista “toxicodependências” – caRac
teRização

Em 2008, foram editados três números de 2000 exem-
plares cada, com artigos originais, sobre a problemática 
das toxicodependências. 
Uma breve caracterização do perfil do XIV volume (2008), 
na sequência do que se fez nos anos anteriores (cf. 
Toxicodependências, Vol nº 3, nº2, 1997, pp. 93-94; Vol. 4, 
nº3, 1998, pp. 93-94; Vol. 6, nº2, 2000, pp. 93-94; Vol. 7, 
n.º2, 2001, pp. 93-94; Vol. 8, n.º1, 2002, pp. 91-92; Vol. 9, 
n.º 1, 2003, pp. 95-96; Vol. 10, n.º1, 2004, pp. 94-95; Vol. 
11, n.º1, 2005, pp. 93-94; Vol. 12, n.º1, 2006, pp. 95-96; 
Vol 13, nº 2, 2007, pp. 95; Vol 14, nº 3, 2008, pp. 93-94), 
apresenta a seguinte configuração:

Nota: O universo dos autores (n=52) compreende também os 
co-autores, sendo assim distintos do total dos artigos (n=25).

GRÁFico 1 – Caracterização dos autores e co-autores por 
género.
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GRÁFico 2 – Distribuição dos autores e co-autores por Profissão.
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GRÁFico 3 – Distribuição de autores e co-autores por afi liação.
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GRÁFico 4 – Distribuição de autores e co-autores por área 
temática.
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A repartição por domínio de origem no acesso ao Sitio 
permite concluir que a comunidade de língua portu-
guesa responde por mais de 60% das visitas, não sendo 
de excluir a hipótese de falantes de português terem 
acedido a partir de outros domínios geograficamente 
distantes (China).

No decurso de 24 horas, o período de consulta 
compreendido entre as 0h e as 8 horas, sugere que 
alguns visitantes o fazem a partir de regiões com 
diferença de fusos horários significativa, como seria o 
caso do Brasil.

A difusão de cada edição da revista compreendeu assi-
naturas, ofertas (IDT, etc.) e exemplares de reserva.

2 – visitas ao sitio 
WWW.toxicodependencias.pt

Os valores relativos a 3º quadrimestre (2008) represen-
tam globalmente um aumento significativo de visitantes 
e um acréscimo de visitas, comparativamente com os 
valores registados com 1º e o 2º quadrimestres (ver 
Toxicodependências, Volume 14, nº 3, pág. 95).

GRÁFico 1 – Dados relativos ao 3.º Quadrimestre de 2008.
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GRÁFico 2 – Distribuição percentual da consulta de páginas 
por países.
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GRÁFico 3 – Distribuição percentual da consulta de páginas 
por intervalos de hora.
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GRÁFico 5 – Distribuição dos artigos por tipo.
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ORIENTAÇÕES PARA OS AUTORES DOS ARTIGOS

Os artigos a publicar na revista “TOXICODEPEN-
DÊNCIAS” deverão ser originais e inéditos. O critério 
de publicação será, sobretudo o do mérito científico 
e/ou técnico do trabalho. Os artigos recebidos são sub-
metidos à apreciação anónima de dois especialistas.

O artigo deve obedecer às seguintes regras:
1. Ter um título que não tenha mais de 45 caracteres e 
estar organizado em secções (com subtítulos).
2. Ter no máximo 10 páginas (4600 caracteres por 
página). 
3. Ser apresentado em papel A4, dactilografado a 
dois espaços, com margens largas.
4. Primeira página: apenas o título do artigo, o nome 
do autor (ou autores), morada completa, telefone e um 
breve resumo curricular susceptível de ser publicado.        
5. Todos os artigos deverão obedecer às normas cien-
tíficas estandardizadas. As notas são numeradas e in-
cluídas no final do artigo. As referências bibliográficas 
devem ser ordenadas alfabeticamente e mencionar: 
o(s) autor(es), ano de publicação, título, local de edição 
e editor. No caso das revistas: o(s) autor(es), ano de 
publicação, título, nome da revista, volume, número 
e páginas. Os títulos dos artigos e dos capítulos dos 
livros devem figurar entre aspas e os títulos dos livros 
e das revistas em itálico.

Deve enviar-nos:
1. Pela Internet, em ficheiro informático (ver Formulário 
de Submissão).
2. Em alternativa, por via postal. Nesse caso deve 
enviar-nos:
a) dois exemplares dactilografados;
b) uma versão do texto em CD (Microsoft Word para 
texto, Power Point para gráficos – PC). Se o texto 
contiver gráficos, é favor enviar igualmente as tabe-
las numéricas que lhes deram origem, uma vez que 
os gráficos terão de ser refeitos. E no caso do texto 
conter imagens, estas devem ser enviadas com quali-
dade para impressão offset  (com as dimensões finais 
a 300 dpis), em formato tiff ou jpg, tendo em conta 
que as imagens e gráficos serão impressos a uma
só cor (preto).
3. Um resumo do artigo com o máximo de 200 pala- 
vras, em português, francês e inglês.
4. Palavras-chave – 3 a 7 palavras-chave para indexa-
ção do artigo.

Revisão dos textos
As provas tipográficas poderão ser revistas pelo(s) 
autor(es) mas estes não poderão, em nenhum caso 
aumentar ou modificar o texto original. O texto, de-
pois de entregue ao autor, deverá ser-nos remetido no 
prazo máximo de 5 dias.

Publicação
A Direcção da revista, ouvido o Conselho Redactorial, 
reserva-se o direito de publicar os artigos aceites no 
número da revista considerado mais conveniente.
Os artigos e outras informações, tais como Con-
gressos Científicos, acontecimentos no domínio da 
toxicodependência ou obras de recensão, devem ser 
enviados para:

Revista “Toxicodependências”
IDT – Instituto da Droga e da Toxicodependência, I.P.
Praça de Alvalade, 7 - 11º piso
1700-036 LISBOA

CONSIGNES POUR LES AUTEURS DES ARTICLES

Les articles à paraître dans la revue “TOXICOPEN-
DÊNCIAS” devront être originaux et inédits. La pu-
blication des articles dépendra, avant tout, de leur mérite 
scientifique et/ou technique. Les articles reçus sont 
soumis à l’appréciation anonyme de deux specialistes.

L’article doit suivre les règles suivantes: 
1. Avoir un titre, être organisé en sections (sous-titre).
2. Maximum 10 pages (4600 caractères par page).
3. Papier A4, dactylographié à deux espaces, avec 
des marges assez larges.
4. Première page: seulement le titre de l’article, le 
nom de l’auteur (ou des auteurs), l’adresse complète, 
le téléphone, et un bref résumé du curriculum sus-
ceptible d’être publié.
5. Tous les articles devront se soumettre aux nor-
mes scientifiques standardisées. Les notes se-
ront numérées et inclues à la fin de l’article. Les 
références bibliographiques doivent être ordonnées 
alphabétiquement, avec mention de l’auteur (s), an-
née de publication, titre, local de l’édition et éditeur. 
Dans le cas des revues, l’auteur(s), années de publi-
cation, titre, nom de la revue, volume, numéro et 
pages. Les titres des articles et les chapitres des 
livres doivent figurer entre guillemets et les titres 
des livres et des revues en italique.

Vous devez nous envoyer:
1. Soit par Internet (voir Formulaire de Submission).
2. Soit par voie postale. Dans ce cas, vous devez nous 
envoyer:
a) deux exemplaires dactylographiés;
b) une version en CD (Microsoft Word pour les textes, 
Power Point pour les graphiques – PC). Si vous en-
voyé des graphiques, veuillez nous envoyer aussi les 
donnés utilisés pour les faire, puisqu’ils devront être 
refaits. Si le texte a des images, elles devront avoir une 
qualité suffisante pour pouvoir être imprimés en offset 
(avec les dimensions finales de 300 dpis), en format tiff 
ou jpg, considérant que les images et les graphiques 
seront imprimés en une seule couleur (noir).
3. Résumé – l’article doit être accompagné d’un résumé, 
maximum 200 mots, en français, anglais et portu-
gais (si possible).
4. Mots-clé – l’article doit être accompagné de 3 à 
7 mots-clés.

Révision
Les preuves typographiques pourront être revues 
par les auteurs. Ceux-ci ne pourront, en aucun cas, 
augmenter ou modifier le texte original. Le texte revu 
devra nous être remis dans un délai maximum de 
5 jours.

Publication
La Direction et le Conseil de Rédaction se réserve le 
droit de publier les articles acceptés dans le numéro 
de la revue considéré le plus convenant.
Les articles et d’autres informations, telles que des 
congrès scientifiques, des évènements dans le do-
maine de la toxicomanie ou des oeuvres à recenser, 
doivent être envoyés à: 

Revista “Toxicodependências”
IDT – Instituto da Droga e da Toxicodependência, I.P.
Praça de Alvalade, 7 - 11º piso
1700-036 LISBOA
PORTUGAL

REFERENCES TO AUTHOR’S WORKS

Texts to come out in “TOXICODEPENDÊNCIAS” must 
be originals and unpublished. Texts publication will 
rely, first of all, on their scientifical and/or techni-
cal credits. Received papers are subject to apprecia-
tion by anonymous peer review.

Texts must
1. Have a title and be organised in sections (subtitles).
2. Have 10 pages maximum (4600 characters per 
page).
3. Be printed in double space, with large margins in 
A4 paper size.
4. Mention in the first page: title, author(s) name(s), 
complete address, telephone number and a short 
curriculum susceptible to be published. Be accor–
ding to standardised scientific rules. 
5. Annotations will be numbered and included in the 
end of the text. Bibliographical references must be 
alphabetically ordered, mentioning author(s), publica-
tion year, title, edition place and publisher. For maga-
zines: author(s), publishing year, title, magazine’s 
name, volume, number and pages. Texts’ titles and 
books’ chapters must be written within commas and 
books’ and magazines’ titles in italics.

You must send us 
1. Submit your paper online (see bellow for how to 
Submit.
2. Or by mail:
a) two typed copies;
b) CD version (Microsoft Word for texts, Power Point 
for graphics – PC). In case of graphics please send us 
the co-ordinates in order to permit its trans-
cription. When the text has images, they should have 
enough quality to be printed offset (with the final di-
mensions 300 dpis), in tiff or jpg format, and you 
should keep in mind that the images and the graphs 
will be printed in one colour (black).
3. Abstract – texts must enclose a 200 words maxi-
mum abstract in French, English and Portuguese 
versions (whenever possible).
4. Key Words – please mention 3 to 7 key words from 
the text.

Revision
Press-proofs may be submitted to authors’ revision. 
You cannot, in any case, enlarge or modify the origi-
nal version. Revised texts must be returned in five 
days maximum.

Publication
Magazine’s Direction and Editorial Council reserve 
themselves the right to publish the accepted texts in 
Toxicodependências most convenient number.
Texts and other information, such as scientifical 
formal meetings, drug addiction related events or 
works to be published, must be addressed to: 

Revista “Toxicodependências”
IDT – Instituto da Droga e da Toxicodependência, I.P.
Praça de Alvalade, 7 - 11º piso
1700-036 LISBOA
PORTUGAL
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