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ARS Alentejo:

“Dar continuidade ao modelo português”

Associação Portuguesa de Adictologia:

Continuamos à espera da decisão  
do Ministério da Saúde

Reconhece-se que a Divisão de Intervenção 
dos Comportamentos Aditivos e Dependências 
(DICAD) é um serviço desconcentrado da Admi-
nistração Regional de Saúde do Alentejo 
(ARSA) especializado na área dos Comporta-
mentos Aditivos e Dependências, que abrange 
as diversas áreas de intervenção (Prevenção, 
Tratamento e Reinserção), preservando a dife-
renciação das suas respostas, ao nível regional, 
que deveria evoluir de uma forma idêntica à que 
se verifica nos ACES, promovendo a integração 
das respostas dos diversos níveis de serviços.

Constata-se a dificuldade na fixação de mé-
dicos nestes serviços, comum a outras tipolo-
gias de cuidados. 

A pertinência em promover a criação da es-
pecialidade clínica de Adictologia, eventualmen-
te poderia facilitar a fixação de profissionais 
nesta área específica.

A análise está feita há muito, relativamente 
às consequências da integração do ex-IDT nas 
ARS’s. Mas é de sublinhar que cada ARS é uma 
realidade distinta. No caso da ARSA tentou-se, 
desde o princípio, construir uma harmonização 
dos vários serviços com a DICAD, mantendo 
esta sempre a sua autonomia técnica e corres-
ponder de forma positiva a todas as suas solici-

A Associação Portuguesa de Adictologia 
considera importante o debate que ocorreu re-
centemente na Assembleia da Republica so-
bre políticas de drogas, nomeadamente o que 
se refere com a organização da rede pública 
de serviços com intervenção nos comporta-
mentos aditivos e nas dependências com co-
bertura de todo o território nacional.

Desde 2011, ano em que o IDT, IP foi ex-
tinto, que não existe definição clara sobre a 
organização destes serviços originando uma 
falta de estratégia, de planeamento ou qual-
quer contratualização para a área dos com-
portamentos aditivos e dependências, instru-
mentos importantes para a operacionalização 
das intervenções na área clínica, para o de-
senvolvimento da intervenção comunitária e 
para a referenciação/articulação entre os vá-

tações e necessidades. Parece que se poderá 
estar mais perto da concretização dos pontos 
referidos na pergunta anterior. 

No fundo é isso que todos preconizamos: 
dar continuidade ao “ Modelo Português”, como 
é apelidado internacionalmente, mantendo-o 
como um serviço especializado na área dos 
Comportamentos Aditivos e Dependências, de 
qualidade, mas de nível regional.

Ver toda esta situação como uma oportuni-
dade, para fazer o que ainda não foi feito e me-
lhorar alguns aspetos na prestação de cuidados 
aos utentes. Refira-se, a propósito, que na Ad-
ministração Regional de Saúde do Alentejo não 
existe lista de espera para utentes com proble-
mas de adição, em qualquer unidade de inter-
venção local (CRI). Inclusivé aumentou a oferta 
terapêutica de proximidade, com a abertura em 
2017, das consultas descentralizadas de Ven-
das Novas e Ponte de Sor, que vieram juntar-se 
à já existente em Odemira.

Ainda em 2016 foi criada uma consulta de 
adolescente em Évora e, em 2017, em Beja e Por-
talegre, que funcionam em espaços cedidos pelo 
IPDJ e veio cobrir uma faixa etária que até aí não 
tinha respostas por parte da saúde, no âmbito dos 
Comportamentos Aditivos e Dependências.

rios serviços de saúde e outras instituições 
públicas ou privadas.

No entanto, como os projetos aprovados 
no Parlamento não são vinculativos para o go-
verno, significa que continuamos à espera 
que o Ministério da Saúde tome uma decisão 
sobre a política de saúde para as adições, no-
meadamente sobre a necessidade de uma 
rede pública de serviços de saúde especiali-
zados na área das adições e qual o tipo de or-
ganização para estes serviços. Pensamos 
que desta forma, se pode assegurar a conti-
nuidade de cuidados integrados aos cidadãos 
em matéria de comportamentos aditivos, ba-
seado num património técnico/profissional e 
científico reconhecido, e garantir uma organi-
zação que se revele atrativa para os profissio-
nais.
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Grupo de Aveiro:

Uma luta pela dignificação  
dos serviços

“O Grupo de Aveiro” felicita todas as for-
ças políticas com assente na Assembleia da 
Republica pela discussão e interesse de-
monstrado pela problemática das adições. 
Percebemos que eram conhecedoras dos 
dossiers relativos à Resposta Publica em ma-
téria de Comportamentos Aditivos e depen-
dências, bem como estão cientes das dificul-
dades atuais dos nossos serviços.

A Assembleia só veio dar razão ao “Gru-
po de Aveiro” pelas suas justas reivindica-
ções na necessária reorganização dos ser-
viços e na forma como o Estado deve inter-
pretar a sua intervenção no âmbito dos com-
portamentos aditivos e dependências. De 
destacar que foi reconhecido que o proces-
so de integração nas ARS não se concreti-
zou, que houve fragmentação das respostas 
e existem assimetrias nas prestações de 
cuidados.

As propostas apresentadas na Assem-
bleia correspondem globalmente às necessi-
dades sentidas no terreno.

A complexidade do fenómeno dos com-
portamentos aditivos e dependências e con-
sequentes respostas obrigam a uma ação in-

tegrada e global, de forma a aumentar o nível 
de eficácia das intervenções e a rentabilizar 
eficientemente os meios e os recursos dispo-
níveis.

A capacidade de resposta em algumas 
Unidades está hoje comprometida, não pos-
suímos meios, nem recursos para prestar os 
cuidados com qualidade e dignidade aos cida-
dãos com comportamentos aditivos e depen-
dências, comprometendo os princípios huma-
nistas do direito a cuidados de saúde em ma-
téria de adições, para todas aquelas pessoas 
que nos procuram.

Dada a transversalidade da problemática 
das dependências é também imperiosa uma 
ligação estreita com as outras redes de cuida-
dos, através da Rede de Referenciação/Arti-
culação, de âmbito regional e local, que exige 
uma rigorosa monitorização e consequente 
adaptação das respostas integradas a um fe-
nómeno que está em constante transforma-
ção. 

Consideramos urgente uma alteração do 
modelo orgânico que suporta a Intervenção 
nos Comportamentos aditivos e Dependên-
cias. Esse serviço deve ser dotado de meios 

que lhe permitam não só definir as estratégias 
a implementar como operacionalizar e avaliar 
essas mesmas estratégias. Serviço que con-
cretize os direitos à saúde, garantindo a co-
bertura universal para todos os cidadãos, a 
equidade e facilidade de acesso aos cuidados 
de saúde em adições, protegendo contra a 
discriminação e estigmatização, promovendo 
a inclusão social mobilizando a participação 
das famílias e da comunidade, impedindo a 
assimetria regional e local na prestação das 
melhores e mais atualizadas técnicas de inter-
venção de uma forma integrada, sem compro-
meter as características, que sempre dizem 
respeito, á organização, definição e imple-
mentação dos planos de ação de um determi-
nado território. Ou seja, um serviço congruen-
te.

A indefinição do Governo está a impedir 
os investimentos necessários e urgentes que 
têm de ser realizados nas unidades. Não com-
preendemos porque o Governo tarda a deci-
dir, os profissionais, associações de profissio-
nais, serviços públicos, e a maioria dos depu-
tados com assente parlamentar defendem to-
dos o mesmo…do que é que estão à espera!


